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 Leto odišlo, kríza zostala, 
odišiel aj majster fotografi e 
Karol Kállay... Nezdražujú 
len nákazlivé choroby, 
ktoré dostanete za stále 
rovnakú cenu a kdekoľvek, 
frfľanie na nepopu-
lárne opatrenia vlády sú 
hlasnejšie ako kedykoľvek 
predtým. Špinavé charak-
tery sa schovávajú akoby sa 
pred realitou názorového 
videnia dalo skryť ako pod 
perinu... Pribúdajú iba 
spomienky. Ba tých výročí 
je už toľko (tento rok akosi 
zvlášť) že si človek (nero-
zhodný) ani nevie vybrať. 
Veď len za zdevastované 
poľnohospodárstvo niet 
doteraz vinníka... Možno 
naši vnuci sa raz dozvedia 
z  dejepisov... (ak nejaké 
budú) ani nie pravdu ale 
ako kuli kováči naše osudy. 

 Nuž ale máme sa aj 
z  čoho tešiť, otvorili nám 
cyklomost do Rakúska 
a  ak naši predstavite-
lia obce budú uvážlivo 
rozhodovať, tak aj v  tejto 
oblasti vari pribudnú 
potešenia. A v každej oblas-
ti. V športe, teda futbalisti, 
čakajú na sociálne zázemie 
na futbalovom štadióne...

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Od septembra tohto roka 
navštevuje v Devínskej 

základnú školu 882 žiakov, 
z toho 142 v prvých ročníkoch. 

ZŠ I. Bukovčana celkom 
625 žiakov, z toho 96 

prváčikov, v ZŠ P. Horova 
celkom 257 žiakov, z toho 

46 v prvých ročníkoch.
• 26 hodín skvelej zábavy 

sľubujú usporiadatelia 
JARMOK FEST 2012 

v piatok 15. 9. v čase 17.00 
– 20.30 h. a v sobotu 15. 9. 

v čase 14.00 – 21.00 h.

Volkswagen Slovakia postaví v Bratislave karosáreň za viac ako pol mili-
ardy eur. Investícia vo výške 600 miliónov eur Viac ako 550 pracovných 
miest
Základný kameň novej karosárne 2. 
júla 2012 na pôde bratislavského 

závodu spoločne poklepali Albrecht 
Reimold, predseda predstavenstva 

1–3   Nová karosáreň VW SK   2   Z radnice   

3  Premeny Devínskej Kobyly • Otvorili 

cyklomost • Miestny rozhlas už funguje  

4   Kultúra • O činohernom klube   

5   Spoločenská kronika   6    Slovo 

Novovešťanov   7   Bývajte krajšie • Inzercia   

8   Z policajného zápisníka • Šport

Nová karosáreň vo VW SK

Udalosťami tohtoročného leta boli 
otvorenie cyklomosta cez rieku 
Moravu a položenie základného 
kameňa novej karosárne vo VW 
SK.

Volkswagen Slovakia (VW SK) 
a Róbert Fico, predseda vlády Slov-
enskej republiky.
 „Som rád, že môžem položením 
základného kameňa tejto novej 
budovy potvrdiť význam bratislav-
ského závodu. Nová karosáreň 
vytvorí nielen pracovné miesta, ale 
prinesie do Bratislavy aj nové tech-

(Pokračovanie na strane 3)

Devex 11-2012.indd   1Devex 11-2012.indd   1 9/5/12   12:14 PM9/5/12   12:14 PM



DEVEX 2

Z radnice
 V čase, keď sa naším deťom 
skončili prázdniny, dospelým 
letné dovolenky a na leto zos-
tali skôr príjemné spomienky 
si dovolím priblížiť vám aktivi-
ty mestskej časti, ktorými sa 
snažíme zlepšovať náš život, 
naše spoločné prostredie. 

Nemôžem začať iným ako 
dokončením cyklomosta, na 
ktorý sme tak dlho čakali. Mys-
lím, že hneď po otvorení sa stal 
dominantou našej mestskej časti 
a miestom, kde väčšina z nás 
radi trávime voľné chvíle. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa o jeho vy-
budovanie zaslúžili. O niekoľko 

dní nájdete na našej webovej 
stránke dokument o histórii 
mostov v Devínskej Novej Vsi 
a dovoľte mi pri tejto príležitosti 
poďakovať Dr. J. Klačkovi za 
jeho obrovskú a nezištnú pomoc 

   Finišujeme aj s vybudovaním 
záchytného parkoviska k cyklomos-
tu pri vstupe do Devínskej Novej Vsi 
od Devína.  Pokračujeme vo výsad-
be zelene, a tam, kde je zeleň 
príliš hustá, tam  sme ju odborne 
preriedili. Aj vstup do Devínskej sa 
nám zazelenal a je krajší a veselší. 
Na našich školách a škôlkach sa 
roztrhlo vrece s opravami – fi nišuje 

sa s výmenou okien v hodnote 
370 000 eur. Vďaka Nadácii 
VW sme na škole I. Bukovčana 1 
vymenili toalety a opravili šatne. Re-
alizovali sme výmenu nefunkčných 
ventilov na tejto škole, na škôlke M. 
Marečka 14 sme namontovali novú 
výmenníkovú stanicu vďaka ktorej 

Po prázdninách

a dovolenkách

pri jeho vzniku. 
   Na začiatku prázdnin sme 
pre deti pripravili malý darček 
– fi t park Podhorské. Ide o 5 
exteriérových posilňovacích 
strojov a v spolupráci s OZ Ich-
tys chceme rekonštruovať jest-
vujúce ihriská pre väčšie deti. 
   Rozbehli sa práce na bu-
dovaní kamerového systému, 
ktorý bude napojený na 24 
hodinový dispečing mestskej 
polície, takže policajné zložky 
budú nepretržite strážiť našu 
bezpečnosť prostredníctvom 
dvanástich kamier. 

chceme usporiť na vyku-
rovaní. Pomaly upravujeme 
okolie Múzea kultúry Chor-
vátov na Slovensku. 
 Dokončila sa 1. etapa 
výstavby parkovacích 
miest na Opletalovej, čím 
sme vyriešili dlhoročný 
dopravný problém na 
tejto ulici. Celkovo nám 
v Devínskej, za necelé 
2 roky, pribudlo takmer 
200 miest na parkovanie, 
čo považujem za veľký 

úspech. Parkovanie považujem 
za jeden z najväčších a zároveň 

Šatne na začiatku a tesne 
pred dokončením.

najkomplikovanejších problémov 
a budem sa mu preto venovať v sa-
mostatnom článku. Už onedlho by 
mala byť hotová oprava fasády 
budovy Mýtnice, tu budeme 
realizovať novú izoláciu, aby sme 
zabránili ničeniu budovy.    
 Podarilo sa nám zrekonštruovať 
dlhé roky chátrajúci miestny roz-
hlas, ktorý napriek modernej 
dobe považujem za významný 
komunikačný kanál na infor-
movanie občanov. 
   V novom klientskom centre na 
Miestnom úrade vďaka nové-
mu platobnému terminálumajú 
občania možnosť platiť poplatky 
aj platobnou kartou, snažíme sa 
našim občanom vyjsť v ústrety ma-
ximálne ako sa dá. 
   V Turistickej informačnej kancelárii 
pripravili nové prospekty o našej 
mestskej časti  v slovenskom, an-
glickom a nemeckom jazyku a ot-
vorili aj novú požičovňu bicyklov. 
 Často odpovedám na otázky, 
prečo sme ešte nespravili to či ono, 
alebo že sme toho spravili málo. Je 
toho naozaj veľa, čo treba spraviť 
a súčasná doba so svojou ťažkou 
hospodárskou situáciou dopadá aj 

na samosprávu. Napriek nepriaz-
nivej situácii som presvedčený 
o tom, že sa nám podarilo spraviť 
maximum možného a keď sa poz-
riem, čo sa podarilo spraviť iným 
obciam, či mestským častiam, tak 
si myslím, že sa nemáme za čo 
hanbiť, skôr naopak. 

 A čo ešte treba spraviť? Je toho 
veľmi veľa. Vari najväčší dlh máme 
voči futbalovému areálu, hlavne 
šatne a sprchy sú v katastrofál-
nom stave a treba ich urgentne 
riešiť. Na to budeme potrebovať 
približne  250 000 eur. Zaslúžia 
si to hlavne naše deti, ktoré pravi-
delne vyhrávajú žiacke futbalové 
súťaže. Veľmi rád by som bol, 
keď sa podarí, vybudovať areál 
voľného času, pre nás všetkých, 
na Delenej ulici v okolí tenisových 
kurtov. Na to budeme potrebovať 
sumu prevyšujúcu 100 000 eur. 
Takto by som mohol ešte dlho 
pokračovať. Treba opraviť aj bu-
dovy vo vlastníctve mestskej časti, 
kde sme však limitovaní peniazmi, 
ktoré v súčasnosti chýbajú všade 
a vyhliadky do budúcnosti sú neis-
té. Veľká škoda je, že množstvo 
problémov sa kopilo 15 rokov až 
prerástli do havarijných stavov, 
ktoré treba urgentne riešiť. Často 
si pripadám ako požiarnik, ktorý 
nevie, kam skôr skočiť, lebo musí 
hasiť niekoľko požiarov naraz.

 Milan Jambor, 
starosta MČ DNV

Tlačenica niekoľko sekúnd 
po otvorení mosta.

Záchytné parkovisko pre cyklis-
tov bude dokončené čo nevidieť.

Na otvorení sa zúčastnil 
aj šéf BSK Pavol Frešo.

Devex 11-2012.indd   2Devex 11-2012.indd   2 9/5/12   12:14 PM9/5/12   12:14 PM



 DEVEX 3

Prečo odstraňujú kroviny na 
Devínskej Kobyle? 
 Devínska Kobyla je súčasťou via-
cerých projektov, ktoré sa snažia 
skĺbiť záujmy ochrany prírody a re-
gionálneho rozvoja. Cieľom aktivít 
zameraných na chránené územia 
Natura 2000 v Bratislave je aspoň 
z časti vrátiť Devínskej Kobyle pôvod-
nú tvár a zároveň spríjemniť pro-
stredie pre jej návštevníkov. 
 Devínska Kobyla bola do konca 
60-tych rokov pasená hlavne ovcami. 
Keďže v súčasnosti sa tu nepasie, 
lúčny až stepný charakter územia sa 
postupne stráca a územie zarastá. 
Občianske združenie Daphne - Inštitút 

Premena Devínskej Kobyly

Jana Menkynová, menkynova@daph-
ne.sk, 0905 982 866 
Aktivity sa konajú vďaka grantovému 
programu Šanca pre váš región Nadá-
cie Orange a v rámci projektu Ochra-
na a obnova území NATURA 2000 
v cezhraničnom regióne Bratislavy pod-
poreného z programu LIFE+ Príroda 
a Biodiverzita.

aplikovanej ekológie v spolupráci 
s mestskou časťou Bratislava Devín-
ska Nová Ves realizuje od júna 2012 
na Devínskej Kobyle dobrovoľnícke 
brigády. Počas brigád sa snažíme 
odstrániť teplomilné porasty krovín, 
obnoviť lúčny charakter svahov 
a vytvoriť tak priestor pre vzácne 
druhy rastlín (poniklece, hlaváčiky 

a kosatce), ktorými sa návštevníci ko-
chajú počas jarného obdobia. 
 Spomínané aktivity pomáhajú 
nielen obnoviť prirodzený stepný 
charakter lokality, ale aj vytvoriť záze-
mie príjemnej oddychovej zóny pre 
návštevníkov tejto jedinečnej lokality. 
Súčasťou zóny bude symbolické so-
chárske sympózium, náučná tabuľa 
približujúce niekdajšiu prítomnosť 
treťohorného mora, ale aj odpadkové 
koše či lavičky z prírodného materiálu. 
Týmto zároveň srdečne pozývame 
na ďalšie brigády, ktoré plánujeme 
uskutočniť aj v septembri (15.9., 18.9. 
a 20.9. ). 
Kontakt a bližšie informácie: 

SR bol 24.5.2012 identifi kovaný nebezpečný karanténny organizmus – 
hrčiarka gaštanová, ktorá napáda a likviduje stromy jedlých 
gaštanov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolu-
práci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym 
vyzýva občanov, ktorí si od 12.3.2012 zakúpili gaštany, aby ich okamžite 
spálili, nakoľko sú zdrojom ďalšej infekcie a cestou rozširovania škodcu. 
Bližšie informácie nájdete na stránke: www.devinskanovaves.
sk/zivotne-prostredie/dolezita-informacia-karantenny-skodca-na-jedlych-
gastanoch

 Sedím si doma, oddychujem, „dovolenkujem“ a zrazu počujem zvuk, ktorý 
som už roky nepočul. Hudba a hlas človeka z mikrofónu, šíriaceho sa prostred-
níctvom desiatok reproduktorov, ako z miestneho rozhlasu. Však rozhlas máme 
v Devínskej nefunkčný, a v dnešnej dobe asi aj nepotrebný, hovorím si sám pre 
seba a idem na balkón. Áno, je to miestny rozhlas, počujem ho hlasno aj keď 
chvíľami nie veľmi zreteľne. Ale zasa, prečo nie?    Nie každý má stále zapnutú 
TV, nie každý stále počúva rádio, nie každý má doma internet.     Ak sa stane 
niečo nepredvídané alebo výnimočné, aspoň bude môcť miestny úrad aktuálne 
informovať nás, obyvateľov Devínskej Novej Vsi o vzniknutej situácii. Aj keď 
sme už zopár rokov v 21.storočí, myslím si, že miestny rozhlas má stále v našom 
živote ešte svoje, aj keď len veľmi drobné a rokmi nepoužívania už takmer pra-
chom zapadnuté miesto. Pevne verím, že ten náš bude poslom len a len dobrých 
správ.

Denis Ružovič

Zarastanie.

Miestny rozhlas opäť funguje

nológie.“ povedal A. Reimold. Nová 
hala sa bude rozprestierať na ploche 
110 000 m2 a bude priamo spojená 
s novou lisovňou, ktorej výstavba už 
prebieha. Oceľové i hliníkové diely 
tak budú môcť prechádzať priamo 
na zváraciu linku karosárne. V novej 
hale sa budú vyrábať inovatívne 
karosérie pre vozidlá SUV.
 Nová karosáreň si vyžiada 
investície vo výške 600 miliónov 
eur. Približne štvrtinu z tejto sumy 
si vyžiadajú stavebné práce. 
„Ide o najväčší investičný projekt 
Volkswagen Slovakia, svojou 

výškou porovnateľný len s prípra-
vami na výrobu vozidiel SUV na 
prelome tisícročí. Je to investícia do 
budúcnosti a konkurencieschop-
nosti bratislavského závodu,“ dodal 
A. Reimold. Spoločnosť pritom plánuje 
v najbližších piatich rokoch na 
Slovensku preinvestovať celkovo 
približne 1,5 miliardy eur.
 V novej karosámi nájde uplat-
nenie približne 550 pracovníkov. 
Pôjde o ľudí s technickým vzdelaním 
predovšetkým so zameraním na me-
chatroniku a zváracie technológie.

vm

Nová karosáreň vo VW SK

MMii t hhll ääťť ff jj

(Pokračovanie zo strany 1)

V sobotu 11.8.2012 dali do pre-
vádzky cyklomost, ktorý spája 

MČ Bratislavu – Devínsku Novú Ves 
cez rieku Moravu s areálom zámku 
Schlosshof a Dolným Rakúskom. 
Zároveň začali práce na nadväzu-
júcich projektoch parkovísk a cyklo-
trás. Náročný projekt programu 
cezhraničnej spolupráce, ktorý si 
vyžiadal veľa úsilia, nám otvára nové 
turistické možnosti, malebnú krajinu 

hraničnej oblasti Rakúska a Slo-
venska. Trasa je vedená v koridore 
pôvodného historického mosta, cez 
chránené územia európskeho význa-
mu NATURA 2000, čo si vyžaduje 
ohľaduplný prístup návštevníkov 
vstupujúcich do tohto fascinujúceho 
priestoru. Ďakujem všetkým, čo verili 
projektu a pomohli pri jeho realizácií.

Ing. arch. Milan Beláček
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DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
19. 5.  Schôdza MO Jednoty dôchodcov Slovenska
vo veľkej sále Istra Centra, Hradištná 43, od 15.00 h.

od 3. 9.   Zápisy a konkurzy do pravidelných aktivít Istra Centra
 - viac info o zápisoch a konkurzoch do aktivít a krúžkov nájdete na 

www.istracentrum.sk 
Miesto: veľká sála Istra Centra

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

divadelný súbor Forbína
Vstupné: 1 Eur

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

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

hudobný hosť: Juliána Hamranová 
Vstupné: 2 Eur

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

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

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

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

v podaní Činoherného klubu DNV
Vstupné: 1 Eur

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

Začiatkom tohto roka 
vznikol v DNV divadelný 
klub, ktorý má za sebou 
už niekoľko projektov. 
Môžete nám, ako jeden 
zo zakladateľov, povedať 
niečo bližšie o ňom?
Divadelnú činnosť Činoherného 
klubu DNV sme zahájili v júni 
premiérou ruskej klasiky – hrou A.P. 
Čechova Konské priezvisko. Na jar 
sme robili konkurz na 2 postavy. 
Noví členovia museli najskôr prejsť 
našim hereckým kurzom, až po-
tom začali nacvičovať hru. Avšak, 
musím povedať, že sú veľmi šikovní 
a divákov zaujali. Samozrejme, pri-
pravujeme aj platené herecké kurzy, 
ktoré budú slúžiť ako príprava na 

prijímacie skúšky na umelecké školy 
a rôzne recitačné a prednesové 
súťaže. Okrem vlastných premiér 
máme do budúcna pripravené aj 
hosťujúce predstavenia a mojou srd-
covou záležitosťou je talk show Bez 
opony.

Čím nás môže zaujať talk 
show Bez opony? Ako sa 
odlišuje od iných talk show?
Veľmi dobrá otázka :-) “Bez opony” 
je zameraná na vytvorenie otvorenej 
atmosféry, odstránenie „neviditeľnej 
steny“ medzi divákom a obecenst-
vom. Cieľom je ponúknuť divákovi 
možnosť nahliadnuť do „zákulisia“, 
teda odhaliť hosťa tzv. bez opony. 
Naším prvým hosťom a zároveň 
krstným otcom Činoherného klubu 
DNV sa stala herecká legenda 
Ivan Letko. Sprevádzala ho i jeho 
dcéra – herečka Hanka Gajdošová-
Letková. Druhým hosťom bola taktiež 
významná herečka Eva Rysová. Po 

Jakub Abrahám 

O ČINOHERNOM 

klube DNV

prázdninovej prestávke začíname di-
vadelnú sezónu Činoherného klubu 
DNV ďalšou talk show, v ktorej bude 
hosťom herečka Mária Breinerová.

Prečo ste sa rozhodli zavolať 
do talk show práve herečku 
Máriu Breinerovú?
S pani Majkou sme sa spoznali už 
počas môjho štúdia na Cirkevnom 
konzervatóriu, kam nastúpila po 
príchode z Kanady, ako pedagóg 
herectva. Neskôr zo školy odišla 
a uchytila sa ako asistentka réžie 
v SND. Mnohí diváci ju poznajú 
aj ako vždy usmiatu Marienku 
z populárneho slovenského seriálu 
Panelák. Mária Breinerová patrí 
k herečkám, ktoré nie sú vo víre 
šoubiznisu, no i napriek tomu sa 
venujú pravému umeniu. Je to 
jedna z najusmievavejších sloven-
ských herečiek. Tešiť sa môžete na 
vtipné príhody nie len z jej pobytu 
v Kanade!

Zhostili ste sa úlohy 
moderátora. Ako ste 
sa k tomu dostali?
Táto možnosť prišla sama. Už pri 
zakladaní ČK DNV (Činoherný klub 
DNV) som mal podobný projekt 
v hlave. Potom sme ho spolu s mojou 
kolegyňou – manažérkou ČK DNV 
Zuzanou Hrdličkovou pretavili do 
projektu Bez opony. Osobne nemám 
rád slovo „moderátor“. Ja som 
vyštudovaný herec, nie moderátor 
:-) Preto radšej volím výraz „hostiteľ“. 
To je osoba, ktorá sprevádza 
večerom. Na Bez opony mám 
najradšej tú uvoľnenú atmosféru! 
Dotvára ju aj netradičná scéna, ktorú 
navrhla skvelá scénografka Anka 
Radeva.

Zaujímalo by ma, 
či sa so svojim hosťami 
aj osobne poznáte alebo 
si voláte cudzích ľudí.
Keďže som minulý rok dokončil 
štúdium herectva na Cirkevnom 
konzervatóriu a naďalej pokračujem 
v doplňujúcom pedagogickom 
štúdiu, mnohí z našich hostí sú 
zároveň mojimi pedagógmi. Ako 
mladému hercovi mi je veľmi príjem-
né stretávať sa s nimi aj v profesion-
álnom živote – či už v dabingu 
alebo rozhlase. Som rád, že mojimi 
prvými hosťami boli práve Ivan Letko 

a  Hanka Gajdošová-Letková, ktorí 
ma sprevádzali od začiatku štúdia. 
Je úžasné pomyslieť na to, aké výz-
namné herecké osobnosti už Ivan 
Letko vychoval. Je mi cťou, že učil 
i mňa. Veľmi sa teším, že Ivan Letko 
prijal aj možnosť spolupráce s ČK 
DNV. Máte sa načo tešiť. 

Hovorili ste, že štúdium ste 
už v podstate ukončili. Čomu 
sa teraz venujete popri 
doplnkovom pedagogickom 
štúdiu? Kde si Vás ľudia 
mohli doteraz všimnúť?
V súčasnosti sa venujem najmä 
dabingu. Účinkoval som aj v in-
scenáciách Slovenského rozhlasu, 
kde som mal možnosť stretnúť sa 
s významnou herečkou v tejto oblasti 
Evou Rysovou. Pripravovala ma aj na 
medzinárodnú súťaž prózy a poézie 
- Poděbradské dni poézie, kde som 
získal cenu Laureáta Slovenského 
rozhlasu. Ako študent som mal 
možnosť účinkovať v činohre i balete 
SND. 

Činoherný klub DNV má 
však viacero členov.
Samozrejme. Každý z nás má svoju 
nenahraditeľnú pozíciu, ktorú zastá-
va. Prvotné impulzy divadelného klu-
bu vznikli v dvoch hlavách. S mojím 
najlepším kamarátom, tiež bývalým 
študentom Cirkevného konzervatória 
Tomášom Lamošom, sme sa na túto 
tému rozprávali už viackrát. Tomáš 
účinkoval v  niekoľkých slovenských 
seriáloch a  fi lme. Postupne sme sa 
rozhodli náš nápad oživiť spolu 
so Zuzkou Chudějovou a Zuzkou 
Hrdličkovou. 

A ako bude vyzerať 
nová sezóna ČK DNV?
Sezónu otvoríme 23. septembra talk 
show Bez opony s hosťom Máriou 
Breinerovou a následne 28. septem-
bra bude nasledovať repríza Kon-
ského priezviska. Bez opony budú 
prebiehať s mesačnou pe-riodicitou, 
od septembra začíname skúšať novú 
hru a na budúci rok máme prip-
ravené aj hosťujúce predstavenie. 

O našej činnosti pravidelne 
informujeme na našej web 
stránke www.cinohernyklub.
webnode.sk a v ďalších 
číslach DEVEXu.

Devex 11-2012.indd   4Devex 11-2012.indd   4 9/5/12   12:14 PM9/5/12   12:14 PM
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nových spoluobčanov

Luca Noel RENTSCH
Patrik MAREČEK

Samuel ĎURIŠ
Pavlína FRONCOVÁ
Slavomír JOMBÍK

Vitajte !

Mgr. Michal ADAM 

a Andrea KAFKOVÁ
Mgr. Radoslav CIGLANSKÝ 

a Mgr. Kristína BLAŽOVÁ
Tomáš CSÓKA 

a Mgr. Veronika POKORNÁ
Dušan OSTERTAG 

a Zuzana DOBROĽUBOVOVÁ
Jozef LÉVAI 

a Michaela SZABOVÁ
Ing. Matej POLAKOVIČ 

a Katarína ŠILHANOVÁ
Ing. Matej MARDIAK 

a Mgr. art. Terézia BALÁŽOVÁ
Ing. Tomáš JEDINÝ 
a Ing. Mgr. Kristína 

HULMANOVÁ
Ing. Tomáš PEŠEK 

a Ing. Eva BIHARYOVÁ
Ing. Jindrich VÍDENSKÝ 

a Rapat BANGSANTHIA
Vladimír DEÁK 

a Hedviga HÚLKOVÁ
Pavol MARUNIAK 

a Bc. Marcela KORDOŠOVÁ
Martin BORI 

a Erika MICHELOVÁ
Blahoželáme!

Jolana KAROLČEKOVÁ
Anna GRANCOVÁ

Miroslav TURÁNEK
Paulína FRATRIČOVÁ 

Štefan ČIČILA
Aurélia BILKOVIČOVÁ

Mikuláš MAĎARIČ
Ján MIKLETIČ

Ladislav PORUBSKÝ
Judita FEČKANOVÁ
Ladislav KRALOVIČ
Helena BADRŇOVÁ

Mgr. Veronika HLAVATÁ

Uvítali sme

Zosobášili sa

Spomienka Spomienka Podakovanie

Odišli z našich
radov

Spolocenská 
kronika
ˇ

V sobotu 11. 8 2012 odovzdali do predčasného 
užívania cyklomost spájajúci ponad rieku Moravu 

Devínsku Novú Ves a rakúsky Schlosshof. Cyklomost po 
kolaudácii ofi ciálne odvzdajú do prevádzky v septembri.
 Cyklomost postavili spoločnosti Ingsteel & Doprastav 
a odovzdali ho Bratislavskému samostatnému kraju kon-
com júna. Výstavba trvala menej ako sedem mesiacov. 

Na stavbe pracovalo priemene denne 30 pracovníkov.
 Oblúk nad riekou má však ako samostatný dilatačný 
celok dĺžku 180 metrov. Minimálna plavebná výška pod 
mostom je oblúkovou konštrukciou mosta nastavená na 
8 metrov, čo je výška nad maximálnou plavebnou hladi-
nou.

zbn

Dňa 20. 6. 2012 

uplynuli 

dva roky, čo nás 

náhle opustil 

náš milovaný manžel, otec, 

dedko a pradedko

Anton DRAHOVSKÝ
To, že sa rana zahojí,

je len klamné zdanie.

V srdci nám bolesť ostala

a tiché spomínanie.

Manželka, syn, vnúčatá 

a pravnučka 

a ostatná rodina

priatelia a známi.

Neodišiel ten, ktorého 

sme mali všetci radi 

a ľúbili ho z celého srdca, 

ale ostáva v našich 

srdciach a myšlienkach.

Práve 1. 8. 2012 uplynul 

rok, čo sme sa navždy 

rozlúčili s našim drahým

Štefanom Stachovičom
Ďakujem mu za úprimnú 

lásku, ktorú mi po celý 

život dával, a prosím 

všetkých, ktorí ho 

poznali, aby si na neho 

v myšlienkach spomenuli.

Dcéra Jana s rodinou

Úprimné poďakovanie 

vyslovujeme rodine, 

priateľom a známym, 

ktorí svojou účasťou na 

poslednej rozlúčke 

dňa 20. 8. 2012 

s našou drahou

Máriou Cvečkovou, 
rod. Ondriašovou,

zmiernili našu bolesť. 

Na jej obetavosť, lásku 

a starostlivosť nikdy 

nezabudneme, lebo 

„KTO ŽIJE V NAŠICH 

SRDCIACH, NIKDY 

NEZOMIERA.“

Jozef VRÁŽEL
Jozef KOŠTRNA

Anna BARTOŠOVÁ
Roman KURUCZ
Marko RUŽIČKA

Alena SUCHOVSKÁ
Katarína ŠTEFFEKOVÁ
Jozef GOLEMBIOVSKÝ

Nech odpočívajú v pokoji!

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

OFICIÁLNE V SEPTEMBRI

Devex 11-2012.indd   5Devex 11-2012.indd   5 9/5/12   12:14 PM9/5/12   12:14 PM



DEVEX 6

 „Prvých šesť mesiacov roku 
2012 bolo najúspešnejším polro-
kom v 21-ročnej histórii Volkswagen 
Slovakia. Pod rekordné čísla sa 
podpísalo zvýšenie produkčných 
kapacít v rámci výroby New Small 
Family a tiež produkcia SUV vozi-
diel v nepretržitej prevádzke 7 dní 
v týždni,“ uviedol Albrecht Reimold, 
predseda predstavenstva VW SK. 
Vozidlá SUV sa na
celkovej výrobe podieľali 56 % 
a mestské automobily New Small 
Family 44 %.
 Výroba prevodoviek pre vozidlá 
koncernu Volkswagen zazname-
nala úroveň 158 862 vyrobených 

kusov. Produkcia komponentov 
v martinskom závode dosiahla 
úroveň 14,5 milióna komponentov. 
Obrat spoločnosti za prvý polrok 
dosiahol 3,44 miliardy eur. Ide 
tak o najvyšší dosiahnutý výsledok 
v histórii VW SK za kalendárny 
polrok.
 Do druhej polovice roka 
spoločnosť očakáva pretrvávanie 
volatility svetových trhov. „Veľmi 
pozorne sledujeme situáciu na trhu 
a aj v druhom polroku počítame 
so zvýšením produkcie v porovnaní 
s rovnakým obdobím predchádza-
júceho roka,“ povedal A. Reimold.

Dobrovoľnícke aktivity na Devínskej Kobyle 

Cieľom vytvoriť zázemie
 Občianske združenie Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci 
s mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves uskutočnilo na Devínskej 
Kobyle vo štvrtok 23. augusta od 16.00 hod ďalšiu dobrovoľnícku brigádu. 
Extrémne teplé počasie nás opäť nesklamalo. Napriek tomu prišlo niekoľko 
dobrovoľníkov, ktorým záleží na ochrane a ohľaduplnom využívaní jedinečnej 
lokality na Devínskej Kobyle. 
 Počas brigády sa nám podarilo vyčistiť od kríkov 0,6 ha teplomilných po-
rastov v blízkosti vodárne vo svahu medzi horným a dolným pieskoviskom. Po 
vyčistení lokality od konárov bolo vyzbierané aj malé množstvo nájdených od-
padkov. 

 Na jednej z minulých schôdzí vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov 
v našom bytovom dome, vchody 
Ivana Bukovčana 16 a 18, som bol 
zvolený za overovateľa zápisnice. 

Zástupkyňa vlastníkov v našom dome 
bola zvolená zapisovateľkou. Pár dní 
po schôdzi mi pani zástupkyňa vlast-
níkov priniesla napísanú zápisnicu 
na overenie. Zápisnica vyzerala na 
prvý pohľad obyčajne, teda úvod, 
zoznam bodov – obsah a jednotlivé 
body rozpracované v tele zápis-
nice. Každý bod mal tučný nadpis, 
stručne, ale výstižne opísanú pointu, 
a ak sa pri danom bode hlasovalo, 
tak aj výsledok hlasovania. Nakoľko 
si ale zvyknem podrobne čítať to, čo 
podpisujem, prekvapila, ba priam 
zarazila ma jedna vec. Bod číslo 1. 
obsahoval vo svojom tele nasledovný 
text: „Program schôdze doplnila 
správkyňa objektu pani Soxxxxxx 
o nasledovný bod 9/ odmena 
zástupcovi vlastníkov /400 EUR/ 
Program spolu s doplneným bodom 
prítomní vlastníci schválili.“ Vo zvyšku 
zápisnice, a vlastne ani v obsahu bod 
9  nebol samostatne uvedený. Keďže 
som na danej schôdzi bol prítomný 

od začiatku a viem, že o žiadnej 
odmene sa nehlasovalo, spýtal som 
sa, čo to má znamenať. Zástupkyňa 
vlastníkov sa to dosť chabo snažila 
vysvetliť, no keď som jej rezolútne 

oznámil, že takéto 
niečo v žiadnom 
p r í p a d e 
nepodpíšem, zá-
pisnicu si vzala 
na prepracovanie 
a uvedenú vetu zo 
zápisnice odstráni-
la. O jej čine som 
písomne infor-
moval všetkých 
obyvateľov nášho 
bytového domu 

listom, kde som človeka takéhoto 
činu a takejto morálky nazval tak, 
ako sa patrí. Po pár mesiacoch 
som bol predvolaný na Políciu, kde 
som bol obvinený z ohovárania 
a poškodzovania mena. Pani napísa-
la do sťažnosti všetko čo som o nej 
povedal a napísal. Na Polícii som so 
svojimi slovami a listami aj v reproduk-
cii sťažovateľky v plnej miere súhlasil, 
len som doplnil, že všetko to bola len 
reakcia na to, že si pani chcela uliať 
zo spoločných peňazí 400,- EUR 
a do spisu som doplnil kópiu pôvod-
nej zápisnice. A to ste mali vidieť tvár 
policajta! Konanie voči mne bolo 
políciou právoplatne zastavené. Čo 
je na celej veci asi najsmutnejšie je 
skutočnosť, že táto pani zástupkyňa 
vlastníkov je učiteľka. Takže ľudia, 
neverte nikomu a vždy pozorne 
čítajte to, čo podpisujete. Pozn.: Pani 
sa medzitým z nášho bytového domu 
odsťahovala.

Denis Ružovič

Úspešný prvý polrok VW SK
Bratislava, 3. september 2012 – Spoločnosť Volkswagen 
Slovakia (VW SK) vyrobila za prvý polrok 2012 viac ako 
209 400 vozidiel. Je to o 122 % viac ako za rovnaké obdo-
bie minulého roku. Produkcia automobilov dosiahla za prvú 
polovicu roka takmer taký objem, ako spoločnosť vyrobila 
za celý predchádzajúci rok.

Letnú prax absolvovalo v tomto roku v 
bratislavskom závode Volkswagen Slo-
vakia (VW SK) približne 300 žiakov 
a študentov. Praktické skúsenosti získa-
vali na 17 oddeleniach naprieč celou 
štruktúrou spoločnosti od výroby, cez 
logistiku, kvalitu až po administratívu.
“Je dôležité, aby študenti získavali 
praktické skúsenosti počas štúdia. Či 
už popri štúdiu alebo počas letných 
prázdnin. Praktická skúsenosť vo svo-
jom odbore totiž dokáže výrazne 
pomôcť pri uchádzaní sa o zamest-
nanie. Je zároveň dôležité, aby 
mala prax análežité trvanie. V našej 
spoločnosti to sú minimálne dva me-
siace, avšak uprednostňujeme záu-
jemcov o dlhodobejšiu spoluprácu,“ 
vysvetľuje Katarína Petruľáková, pro-
jektová manažérka programu Ing. A 
– Inžinier v automobilovom priemysle. 
Najlepší študenti môžu pritom po 
skončení školy získať trvalý pracovný 
pomer. V rámci programu IngA študenti 
využívajú možnosti získania praxe 
rôzne. „Študenti zo vzdialenejších častí 

Slovenska tradične využívajú možnosť 
praxovať počas letných prázdnin. Tí, 
ktorí študujú v Bratislave a bližšom okolí 
zasa získavajú pracovné skúsenosti už 
v priebehu školského roka,“ hovorí K. 
Petruľáková. Zároveň však upozorňuje, 
že v prípade záujemcov o letné od-
borné praxe treba myslieť dopredu. 
„Firmy hľadajú žiakov a študentov na 
letné odborné praxe už s predstihom. 
Určite si preto netreba nechávať po-
sielanie prihlášok a sledovanie ponúk 
na prax na poslednú chvíľu. Nemusí 
sa to vyplatiť,“ dodáva. O možnostiach 
odbornej praxe vo VW SK sa študenti 
môžu dozvedieť prostredníctvom in-
ternetu, či facebooku, ale napríklad 
aj počas prednášok programu Ing. A, 
ktoré VW SK organizuje každoročne 
na pôde Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave a jej fakultách Infor-
matiky a elektrotechnicky, Strojníctva 
a Materiálovo-technologickej fakulte, 
na Technickej univerzite v Košiciach, 
Žilinskej univerzite a Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave.

Vo Volkswagen Slovakia 
praxuje počas leta 300 žiakov a študentov

DoDobbrbrovov ľoľoľ íníní kckckee kakak ititi ivivityty nnaa DeDe ívívínsnskkekejjj KoKobbybyllele

Sám sebe 
sám alebo
nie od všetkých 
učiteľov by sme 
sa mali učiť.
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % . 
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

01 - Kúpa

02 - Predaj

03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

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

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

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

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

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

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

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

tel.: 0908 178 851, 6428 2053

• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie.     tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

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

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

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

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

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE – 
ÚDRŽBA          tel.: 0905 627 321
• Murárske práce, rekonštrukci, opra-
va komínov... tel.: 0905 428 626
• Umelecké kurzy pre dospelých 
a deti. www.martasstudio.eu 

tel.: 0908 709 500
06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Pozemok ( záhrada ) na predaj 
neďaleko od rieky Moravy. Výmera 
-  1522 m2 (šírka 10 m, dĺžka 150 m). 
Nachádza sa na ňom chatka - dre-
vostavba s jednou miestnosťou 
v tvare L o veľkosti 35 m2 s vonkajšou 
terasou. V chatke je kopaná malá 
pivnička. Na pozemku je suché WC, 
vlastná studňa a možnosť napojenia 

Slováci si zo stavebného sporenia v Prvej stavebnej 
sporiteľni (PSS, a. s.) kúpili vyše 100 tisíc bytov, 
postavili 150 tisíc rodinných domov a čiastočne 
alebo úplne obnovili vyše 700 tisíc bytov. 
O novinkách v stavebnom sporení, ale aj o jeho 
tradičných výhodách, hovoríme s Petrom Bäumlom, 
oblastným vedúcim Prvej stavebnej sporiteľne.

BÝVAJTE KRAJŠIE 
so stavebným sporením

a ušetriť, fi nancujte zo stavebného 
sporenia opatrenia, ktoré znižujú 
energetickú náročnosť bývania 
– od nových okien cez vyregulovanie 
vykurovacieho systému až po 
zateplenie obvodových plášťov 
a strechy. Verte mi, že mnohí ľudia 
ocenili a vyžili stavebné sporenie 
aj v kritických, neočakávaných 
okamihoch. Nasporené peniaze mali 
po ruke práve vtedy, keď ich najviac 
potrebovali. 

Bez úverov sa k lepšiemu 
bývaniu dostaneme 
len ťažko. Sú dostupné 
pre každého?
Určite. Garantujeme výhodné 
úrokové sadzby stavebných úverov 
už od 2,9 % ročne, pri úveroch 
od 3 tisíc Eur  do 25 tisíc Eur stačí 
zabezpečiť úver ručiteľom. Dokonca 
stavebný úver až do 40 tisíc  Eur  
získate bez skúmania príjmu a bez 
zabezpečenia nehnuteľnosťou. 

Tento rok oslávi Prvá 
stavebná sporiteľňa 
20. výročie svojho vzniku. 
Ako hodnotíte svoje 

doterajšie pôsobenie, ale 
aj perspektívy stavebného 
sporenia  na Slovensku?
Prvá stavebná sporiteľňa patrí 
dlhodobo medzi najúspešnejšie 
banky na Slovensku. Naše aktivity 
oceňujú nielen odborníci z oblasti 
fi nancií alebo realitného trhu, 
ale aj občania Slovenska. Časť 
svojho úspechu totiž vraciame 
občanom tejto krajiny, pravidelne 
podporujeme projekty zo sociálnej 
oblasti, zdravotníctva, vzdelávania, 
kultúry aj športu. Pozíciu stavebného 
sporenia výrazne neoslabili ani 
hospodárske problémy, ktoré 
v minulosti zasiahli a dodnes 
ovplyvňujú ekonomiky mnohých 
krajín. O kvalitách Prvej stavebnej 
sporiteľne a o výhodách stavebného 
sporenia sa nedá pochybovať a ani 
netreba mať obavy o jeho budúcnosť.

Viac informácií o aktuálnej 
ponuke, ale aj o výhodách 
stavebného sporenia 
získate na adrese: 
Eisnerova 56 
841 07 Devínska Nová Ves
tel.: 0917 949 007

Čím je zaujímavá vaša 
aktuálna ponuka?
Od 1. júla 2012 ponúkame sporenie 
v nových tarifách EXTRA ŠTANDARD 
a  JUNIOR EXTRA, pri ktorých sme 
znížili – iba na 20 eur - poplatok za 
uzatvorenie zmluvy. Pri zmluvách vo 
všetkých tarifách, ktoré ponúkala PSS, 
a. s., aj pred 1. júlom, predstavoval 
poplatok za ich uzatvorenie 0,9 % 
z cieľovej sumy. Pri priemernej cieľovej 
sume na zmluve o stavebnom sporení 
v PSS, a. s., ktorá je približne 15 tisíc 
eur, dosahuje výška tohto poplatku 
135 eur. Pri uzatvorení zmluvy 
s rovnakou výškou cieľovej sumy 
v nových EXTRA tarifách zaplatíte 

poplatok len 20 Eur, takže ušetríte až 
115 eur.

Ako sú úročené vklady na 
účtoch stavebného sporenia?
Vklady klientov sa zhodnocujú jednak 
vďaka štátnej prémii, ktorá v tomto 
roku predstavuje 10 % z vkladov 
v kalendárnom roku, maximálne 
66,39 Eur, ale aj vďaka ročnej 
úrokovej sadzbe vo výške až 2 % 
z vkladov a štátnej prémie. 

Čo môžem fi nancovať 
stavebným sporením?
Doslova všetko – od podlahy až 
po strechu. Ak chcete byť ,,in“ 

Budú pokračovať
 Policajti OO PZ DNV v piatok v noci, od 20.00 hod do skorých ranných 
hodín, si posvietili na dodržiavanie noriem spolunažívania v Devínskej. 
Skontrolovali všetky pohostinské zariadenia, školské ihriská a parky 
v sídliskovej časti mestskej časti. Okrem jedneho podniku všetky rešpektovali 
záverečné hodiny otvorenia a našťastie mládež pod vplyvom alkoholu riešiť 
nemuseli. V podobných akciách budú policajti pokračovať.

OO PZ DNV

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

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

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

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Tel.: 0917 461 097

sa na elektriku. Pozemok je svahovitý 
v tvare obdĺžnika a prístup je po asfal-
tovej cyklotrase. Bližšie info v RK – Zu-
zana Molnárová  tel.: 0918 110 610

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 

Na grbe 55.        tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 
nám.                  tel.: 0907 701 786 
•Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba, komí-
ny, krby, doprava. 
tel.: 0905 428 626 •0949 262 121
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- Zdá sa, že je všetko, 
ako má byť. Dostal som 
zamestnanie, kúpil som 
byt, auto aj peniaze mám... 
a odrazu z ničoho nič na krku 
osemdesiatka.

•••
Muž je úspešný vtedy, 
keď dokáže zarobiť viac, 
než stihne jeho žena minúť. 
Žena je úspešná, ak takého 
muža nájde.

•••
- Aký je rozdiel medzi autom 
a rohom?
- Aut sa hádže, roh sa kope...

•••
Aby si človek mohol žiť ako 

prasa v živote, musí 
byť veľká sviňa.

•••
Požiar. Horí daňový úrad. 
Občania pomáhajú, kto 
čím môže... uhlím, drevom, 
benzínom...

•••
Keď má pravý uhol 90 
stupňov, koľko má ľavý?

•••
- Haló, to je linka dôvery? 
Počujte, mám veľké trápenie. 
V manželstve som sa zmýlil, 
v zamestnaní som sa zmýlil, 
v priateľoch som sa zmýlil... 
- Telefón ste si tiež zmýlili, tu je 
kravín.”
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Z policajného
zápisníka

ženu, ktorá nejavila známky života. 
Obhliadajúci lekár nariadil súdnu 
pitvu. Cudzie zavinenie vylúčil.
• Doposiaľ neznámy páchateľ 
spôsobil na balkóne obytného 
domu na P. Horova požiar, ktorý 
zničil materiál v hodnote 1000 Eur. 
• Obvinenie z trestného činu 
ohrozovania pod vplyvom návyk-
ovej látky získali vodiči, ktorých 
hliadky polície DNV prichytili jazdiť 
pod vplyvom alkoholu. Vo štvrtok 
18. 7., aj utorok 6. 8.
• Vo štvrtok 24. 7., na cyklis-
tickom chodníku, smerom 
k Marcheggskému mostu, sa pod 
výhražkami snažil zlákať občan 
občianku, ktorej sa podarilo na-
koniec ujsť. Policajti však páchateľa 
chytili a obvinili ho z vydierania.
• Nočné vlámačky do rodinných 
domov sa nevyhli ani Devínskej. 
Z 13. na 14.8. na Mlynskej zlodej 
urobil škodu za 850 Eur a o deň 
neskôr na Kremencovej za 17 tis. 
Eur.
• Tiež v noci 3. 9. o 02.00 h. 
zhorelo na Istrijskej osobné mo-
torové vozidlo Ford Focus a ďalši 
vozidlo bolo poškodené plameňmi. 
Škoda 18 tis.Eur.

OO PZ DNV

• V sobotu 1. 6. 
v popoludňajších hodinách zat-
kla hliadka polície DNV osobu, 
na ktorú bol vydaný zatykač.
• V čase 14. – 16. 6. sa v cha-
tovej oblasti Múrnice neznámy 
páchateľ vlámal do chaty, kde 
ukradol veci v hodnote 545 Eur.
• V čase 15. -18. 6. na Istrijskejj 
ulici neznámy páchateľ poškodil 
exterierové osvetlenie v hodnote 
200 Eur.
• Opitého vodiča zadržala 
hliadka polície DNV 23. 6. už 
v ranných hodinách. Zadržali mu 
vodičský preukaz.
• V stredu 26. 6. zaistila 
hliadka polície DNV o 9.00 h. 
v areáli ZŠ I. Bukovčana štyroch 
občanov, ktorí sa chystali užívať 
si neznámu zelenú sušenú rastlinu 
(marihuanu).
• V noci 29. 6. na Istrijskej ulici 
neznámy páchateľ podpálil dve 
osobné autá. Majiteľovi spôso-
bil škodu 16 tis. Eur. Polícia po 
páchateľovi pátra.
• V nedeľu 30. 6. našli 
v chránenej oblasti Vápenka 

23. kolo – Hrubý šur - DNV 5:2 
góly: Lorenc , Bumbál
24. kolo – DNV -Danubia 4:1 
góly: Lorenc 2 ,W.Rischer, Adaml

Ing. Marián Spišiak

22 . 9. 2012 v sobotu sa uskutoční 
splav po rieke Morava 
Trasa:  Vysoká pri Morave  - DNV- 
Devín
Odchod:  Autobusom o  9.00  
Eisnerova ul. pred TERNOM ak sa 
prihlási potrebný počet záujemcov. 
Cena dopravy autobusom cca 2 
Eur.

Tento rok je možnosť prísť do 
Vysokej na Morave na bicykli a ten 
vám privezú do Devína kde sa bude 
vystupovať a odovzdávať člny.
Info: cena za požičanie člnu včetne 
dovozu do Vysokej pri Morave  je 
29 Eur.
Do jedného člnu sa zmestia 2 
osoby max 3 osoby( dieťa alebo 
aj dve). Každá osoba dostane zá-
chrannú vestu.
Občerstvenie si zabezpečuje 
každý sám, dostatok pitia – vody 

Splav po rieke Morava.
a niečo na opekanie. Na 13 km 
budeme opekať. Nejaké ražne 
máme k dispozícii. Potom sa za-
stavíme po novým cyklistickým 
mostom, kde bude slávnostné 
ofi ciálne otvorenie mostu. 
Kto je na vode prvýkrát a má 
strach dajú sa spojiť 2 člny a vyt-
vorí sa niečo ako katamaran a to 
sa nedá prevrátiť! 
Nalodenie vo Vysokej pri Morave 
okolo 10.00 hod. Člny tam už 
budú pripravené. Okolo 15.00 
v pohodlnom tempe prídeme 
do Devína kde odovzdáme člny 
a záchranné vesty a potom indi-
viduálne odchod do DNV

Prihlášky a informácie: 
Ing. Dedinský Kamil
mobil : 0905 427 365, 
tel.  60201430, 
mail: kamil.dedinsky@mudnv.sk

 Policajti zo štvrtého bratislavského okresu vyšetrujú okolnosti 
požiaru motorového vozidla ku ktorému došlo dňa 26. 08. 2012 v čase 
približne o 22.00 hod. na ulici Pavla Horova. V dôsledku požiaru došlo 
k poškodeniu motorového vozidla Mercedes Benz E. Zisťovateľ príčin 
požiaru sa na mieste vyjadril, že požiar vznikol pravdepodobne úmy-
selným konaním neznámeho páchateľa. Páchateľ tak majiteľovi vozid-
la spôsobil týmto protiprávnym konaním škodu vo výške 8.000,- Eur. 
Poverený policajt začal trestné stíhanie vo veci prečinu poškodzovania 
cudzej veci.  

Krpzba

Policajti z OR PZ Bratislava IV obvinili ďalšieho 
muža z drogovej trestnej činnosti

 Vyšetrovateľ PZ obvinil 30 ročného Václava L. z Bratislavy zo 
zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Obvinený si 
od leta 2011 až do augusta tohto roka zadovažoval metamfetamín 
(pervitín) za účelom ďalšieho predaja a distribúcie prostredníctvom 
už obvineného Maroša K. z Bratislavy (spomenutý v tlačovej správe 
zaslanej dňa 08.08.2012). K odovzdávaniu drog dochádzalo 
v priľahlom lese mestskej časti Dúbravka, pričom cena za 50 kubíkov 
pervitínu bola za sumu 3.000,- Eur. Obvinenému tak po preukázaní 
viny hrozí v zmysle TZ trest odňatia slobody na 4 – 10 rokov. 

Zhorené motorové vozidlo
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