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Ospravedlňu-

jem sa čitate-

ľom za ter-

mín vydania 

tohto čísla. 

O č a k á v a l i , 

že podľa harmonogramu vyjde 

v júni. Žiaľ, postihli ma zdravot-

né problémy tak, že som skončil 

v nemocnici na operačnom stole. 

Už mám po operácii žlčníka, 

trochu problémov s  rekonvales-

cenciou a  dúfam, že aj ostatné 

otázky sa mi podarí vyriešiť tak, 

aby som mohol splniť sľubované, 

čo sa týka vydávania Devexu. 

Pravda príde do toho ešte čas 

liečenia, ale dúfam, že sa podarí 

dokonca roka vydať ešte štyri 

čísla.

 Napriek rôznym názorom 

na úroveň nášho zdravotníctva, 

musím poďakovať kolektívu le-

károv chirurgie v nemocnici 

na Kramároch, ktorí odviedli 

skutočne profesionálnu robotu 

a  postavili ma na nohy v  krát-

kom čase a bez komplikácií. 

 Teraz ponúkam materiály 

z júna a júla, tie, ktoré nestratili 

na aktuálnosti. Ďalšie čísla budú 

vydané podľa harmonogramu 

alebo termín upresním tradične 

na prvej strane vpravo dole. 

 Z augustových udalostí mi 

utkveli v  pamäti udalosti zo 

šesťdesiateho ôsmeho keď nás 

prepadli vojská varšavskej zmlu-

vy. Ale to je iná kapitola  a iste sa 

jej venuje dosť aj história a do-

bová literatúra

Vydavateľ

V
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le

:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Poslanci Bratislavského 
samosprávneho kraja  

schválili zmenu vo volebných 
obvodoch a počet poslancov 
v nich volených. Po voľbách 
do orgánov samosprávnych 

krajov, ktoré by mali byť 
v novembri, tak bude v župnom 

zastupiteľstve zasadať rovná 
päťdesiatka poslancov 

z dvadsiatich štyroch obvodov.

• Po vydaní  úspešnej 
knihe BOH alebo NIČ 

z pera kardinála Róberta 
Saraha, ktorá bola preložená 

behom roka do štrnástich 
jazykov a vo vydavateľstve 

Lúč vyšla po slovenskly vlani 
(2016), vychádza v Lúči po 

tieto dni v slovenskom preklade 
ďalšia jeho kniha SILA TICHA 

: proti diktatúre hluku.  Ako 
je známe, autor oboch kníh 
je prefektom Kongregácie  
pre Boží kult a disciplínu 

sviatostí a jeden z najbližších 
spolupracovníkov 

Svätého Otca Františka.

•  Bratislavský 
samosprávny kraj udeľuje 
každoročne Ocenenia BSK 
a to Cenu Samuela Zocha, 

Pamätný list predsedu a Čestné 
občianstvo tým, ktorí sa zaslúžili 

o rozvoj Bratislavského kraja 
a života jeho občanov. Aj 

tento rok ich môžu navrhnúť 
obyvatelia kraja, organizácie 
a inštitúcie so sídlom v kraji 
a to do 31. augusta 2017.

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

Turistická rozhľadňa 
na Devínskej Kobyle

  Momentálne je naším najväčším 
turistickým lákadlom bezpochybne 
Cyklomost slobody. Ten však plní pre 
turistov hlavne tranzitnú funkciu. Turis-
tická rozhľadňa alebo lepšie pove-
dané dostatočne vysoká vyhliad-
ková veža by sa však stala cieľovým 
turistickým bodom a po Cyklomoste 

slobody pravdepodobne našou 
druhou najnavštevovanejšou turis-
tickou atrakciou za neporovnateľne  
nižšie investičné náklady.

 Výstavba rozhľadne na vrchole 
Devínskej kobyly má zároveň per-

(Pokračovanie na strane 2)

Dominantnou, pozoruhodnosťou i lákadlom pre turistou by 
mala byť plánovaná rozhladňa na Devínskej Kobyle.

Devínska Kobyla je svojimi 514 metrami najvyšším prírod-
ným bodom Bratislavy, čiže vyššia ako Kamzík,  na ktorom 
sa nachádza televízna veža. Aj keď je to najvyšší kopec 
v Bratislave, jeho vrchol, na ktorom leží chátrajúca vojenská 
raketová základňa je plochý a zarastený lesom. Po prekonaní 
výškového rozdielu by sa však nad korunami stromov človeku 
naskytol unikátny panoramatický výhľad, ktorý dobre pozna-
jú snáď len paraglidisti, ktorí nad touto lokalitou často lietajú. 
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DEVEX 2 

Turistická rozhľadňa 
na Devínskej Kobyle

Tým, ktorí 
sa zaslúžili

(Pokračovanie zo strany 1)
spektívu otvoriť možnosti násled-
nej revitalizácie územia na vrchole 
Devínskej Kobyly, kde leží chátrajúca 
vojenská základňa bývalej raketovej 
brigády. Tiež som presvedčený, že 
vytvorenie atraktívneho cieľového 
turistického miesta na Devínskej Ko-
byle,  môže výrazne napomôcť k zá-
chrane jej najhodnotnejšieho miesta 
Sandbergu, ktorý sa nám postupne 
„zmenšuje“ a tiež vplyvom nerovno-
merného rozloženia náporu turis-
tov nemajúcich záujem spoznávať 
ďalšie miesta na Devínskej Kobyle,  
sa postupne stráca pred očami.

 Okrem Devínskej Novej Vsi je 
tento projekt bezprostredne zaují-
mavý aj pre Dúbravku, Devín a Kar-
lovu Ves, ktoré s Devínskou Kobylou 
bezprostredne susedia. Potenciál má 
však pre celý okolitý región, vrátane 
Rakúska.

 Osobne som sa s touto myšlienkou 
pohrával už veľmi dlho a nie som 
prvý a jediný človek, ktorý by si 
turistickú rozhľadňu na vrchole 
Devínskej Kobyle želal. Približne 
pred rokom som predložil svoj návrh 
starostovi Devínskej Novej Vsi, ktorý 
si ho osvojil a nasledovali stretnu-
tia s predstaviteľmi Bratislavského 
samosprávneho kraja, Dúbravky 

a Devína. Projekt sa stretol s veľmi 
pozitívnym ohlasom u občanov 
Devínskej Novej Vsi, a samozrejme 
aj mojich priateľov. 

 Najdôležitejšia je však podpora 
projektu od Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves, ktoré na základe svojich 
doterajších krokov projekt tiež plne 
podporuje, pričom na májovom 
zastupiteľstve bol odsúhlasený ná-
jom pozemku od štátnych lesov za 
účelom výstavby rozhľadne, ako aj 
do rozpočtu zapojená časť pros-
triedkov pre jej výstavbu. 
A ako bude rozhľadňa 
vyzerať?
Po zvážení všetkých konštrukčných 
možností sa ukázal ako najvhodnejší 
variant odľahčená oceľová 
konštrukcia podobná ako pri Cyk-
lomoste slobody, čo zabezpečí jej 
trvácnosť a odolnosť, ale zároveň 
po estetickej stránke naplní pred-
stavu unikátneho architektonického 
riešenia, viď vizualizácia.
Pevne verím, že silvestrovské vy-
chádzky na vrchol Devínskej Ko-
byly  alebo jesenné výšľapy na 
Devínsku Kobylu už budú bohatšie 
aj o návštevu nového turistického 
unikátu.

Ing. Juraj Strempek 
– iniciátor projektu

Bratislavský samosprávny kraj 
udeľuje každoročne Ocenenia 
BSK a to Cenu Samuela Zocha, 
Pamätný list predsedu a Čestné 
občianstvo tým, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj Bratislavského kraja 
a života jeho občanov. Aj tento 
rok ich môžu navrhnúť obyvatelia 
kraja, organizácie a inštitúcie so 
sídlom v kraji a to do 31. augusta 
2017.

„Aj tento rok župa informuje 
o možnosti navrhnúť na ocen-
enia osobnosti, ktoré sú výz-
namné a prínosné pre kraj, 
spoločnosť. Preto laureátmi 
ocenení môžu byť tak osob-
nosti ako aj organizácie. Je 
to vlastne poďakovanie tým, 
ktorí úspešne reprezentujú 
Bratislavskú župu, prispieva-

jú k jej rozvoju a šíreniu 
dobrého mena. Verte, že 
takých, ktorí si to zaslúžia, 
je v našom regióne veľa,“ 
vyjadril sa bratislavský župan Pavol 
Frešo. 

Vyplniť treba prihlasovací formulár, 
ktorého nevyhnutnou súčasťou je 
stručný životopis nominovaného 
alebo ekvivalentný záznam aktivít 
a úspechov v prípade nominácie 
organizácie. Vyplnený formulár 
musí byť vlastnoručne podpísaný 
nominovaným a doručený na Úrad 
BSK buď elektronicky nominacie@
region-bsk.sk alebo poštou na adre-
su Bratislavský samosprávny kraj, 
oddelenie propagácie, Sabinovská 
16, P.O. Box 106, 820 05, Bratisla-
va do 31. augusta 2017. 

Zoznam držiteľov Ocenení BSK, 
ako aj ďalšie informácie nájdete 
na http://www.bratislavskykraj.sk/
samosprava-bsk-ocenenia-bsk.aspx

Pred pár dňami sme mali v Devínskej 
tradičné hodové oslavy. Okrem toho 
v tom čase prebiehali aj ďalšie akcie, 
či už to bol Deň detí, ale najmä futba-
lové zápasy. Práve tie boli vnímané 
ako rizikové, pretože na sociálnych 
sieťach sa objavili informácie, že na 
zápasy prídu aj futbaloví chuligáni 
a výtržníci.
Aj keď našťastie všetko prebehlo 
s poriadku a bez incidentov, je 
potrebné si pripomenúť, na čo niek-
torí organizátori športových podujatí 
často zabúdajú.
Každý organizátor verejného 
športového podujatia je podľa záko-
na č. 1/2014 Z. z. povinný oznámiť 
zámer organizovania podujatia 
obci, teda Miestnemu úradu mest-

skej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves. Zákon pozná tri termíny na toto 
oznámenie – najmenej 10 dní vo-
pred v prípade bežného podujatia, 
15 dní vopred ak ide o rizikové podu-
jatie a 30 dní vopred ak sa poduja-
tie uskutoční mimo športového zaria-
denia. Obec (mestská časť) podľa 
zákona nie môže, ale musí poduja-
tie zakázať, ak sa konanie riadne 
neoznámilo a konanie by bolo v roz-
pore s chránenými záujmami.
Veríme, že v Devínskej sa uskutoční 
ešte veľa kvalitných športových 
podujatí a ich organizátori popri 
iných povinnostiach nezmeškajú ani 
splnenie týchto zákonných termínov.

Ignác Olexík, prednosta MiÚ

V poslednom čase sme sa 
zamýšľali ako pomôcť cha-
lanom, ktorí vyrastajú bez otcov. 
Tých je v našom klube a medzi 
našimi deckami najviac. Čo však 
takýmto chalanom ponúknuť? 

Nie, nie je to nijaká novinka, aspoň 
v našich radoch. Už na začiatku 
našej existencie v Devínskej Novej 
Vsi sme boli v kontakte s chalanmi, 
ktorí vyrastali bez otcov. Niektorí 
otcovia boli súdne trestaní na trest 
odňatia slobody, iní prepadli alko-
holu a iným drogám, ďalší z rodiny 
len tak odišli. Títo chalani bez otcov 
sa nám zdali dezorientovaní. Neve-
deli ako si majú ako muži počínať. 
Nevedeli, čo so svojou agresivitou 
(ešte poháňanou aj hnevom k otcovi, 
ktorí odišiel). Nevideli vzor otca. 
Nevideli ako pracovať, ako sa stavať 
k ženám a podobne. Našťastie sme 
v našich radoch vždy mali mužov, 
pedagógov, ktorí sa im venovali 
a mohli im trochu sprostredkovať 
vzor muža.

Teraz sme si však povedali, že mu-
síme priniesť chalanom niečo viac. 
A vnímame, že spoločná práca by 
mohla byť tým priestorom, kde môže 
byť muž prirodzeným vzorom pre 
chalana. Pri práci sa nielen pracuje, 

ale trávi sa spoločne čas. Takže je 
priestor sa niečo naučiť, je priestor 
pre radu, či nejaké slovo, ktoré môže 
byť pre chalana kľúčové. 

Projekt je teda postavený na stret-
nutiach, ktoré sú pravidelne raz do 
týždňa vždy vo štvrtok od 16:00 
do 17:30 u nás v klube. Spoločne 
s chalanmi niečo vyrábame, opra-
vujeme a tvoríme. Momentálne 
sme dokončovali mozaiku v klube 
a pomaly pripravujeme lavičky pri 
vchode do nášho klubu. Tam sa už 
chalani naučia pracovať aj s elek-
trickým náradím, ktoré máme v pláne 
zakúpiť. Do projektu sa okrem nás, 
zamestnancov ICHTYSu, pridal aj 
dobrovoľník, cez ktorého sme získali 
k spolupráci aj Nadáciu Slovenskej 
sporiteľne, vďaka ktorej tento projekt 
funguje. 

Do projektu radi privítame ďalších 
mužov, ideálne ktorí už sú otcami. 
Do budúcnosti by sme radi vybudo-
vali sieť mužov v Devínskej Novej Vsi, 
ktorí budú na ihriskách nablízku cha-
lanom bez otcov a pomôžu im vo 
veciach, ktoré potrebujú. Pomohli by 
opraviť niečo na ihrisku, ale i pomôcť 
im aj byť mužmi, akými majú byť.

I mn

Verejné podujatie 
je potrebné oznámiť včas

Chýbajúci otcovia



 DEVEX 3

V hnedých zberných nádobách, 
sa okrem bio odpadu zo záhrad, 
nachádza aj zmesový odpad 
a plasty. Doteraz naši zamestnanci 
vytriedili viac ako 130 kg takéhoto 
odpadu, čo predstavuje jeden 
plný kontajner v objeme 1 100l. 
Častým problémom je, že obyvatelia 
umiestňujú zmesový a plastový od-
pad do spodnej časti hnedej zbernej 
nádoby, následne ho prikryjú bio 
odpadom a tak naši zamestnanci pri 
otvorení a kontrole zbernej nádoby 
nedokážu identifi kovať skutočný 
obsah celej nádoby. Do hnedých 
zberných nádob je pritom potrebné 
umiestňovať kvety, štiepky, piliny, 
pokosenú trávu, malé kusy konárov, 
lístie, odpad z ovocia, zeleniny a bu-
rinu bez plastových vriec a iných
obalov. Nepatria sem odpady 
z domácností živočíšneho pôvodu, 
mliečne a mäsové výrobky. V prí-
pade, že pri kontrole naši zamest-
nanci zistia, že nádoba obsahuje 
odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude 
vyprázdnená. Akýkoľvek iný odpad, 
okrem bio odpadu, totiž spôsobuje 
problémy pri ďalšom spracovaní 
v kompostárni. 

Bio odpad z hnedých zberných ná-
dob je odvážaný do kompostárne 
vo Svätom Jure. Tam sa z neho 
odstránia také druhy odpadov, ktoré 
doň nepatria a následne sa bio od-
pad drví. Takto rozdrvený sa ďalej 
spracováva na kompost. Celý pro-
ces vzniku kompostu trvá v priemere 
3 – 5 mesiacov.

Častým problémom pri odvoze 
bio odpadu zo záhrad je tiež to, 
že obyvatelia neumiestňujú hnedú 
zbernú nádobu v deň odvozu na 
odvozné miesto. To majú, s dňom 
odvozu, určené na nálepke, ktorá 
je dodávaná s nádobami. Často sa 
však nádoby buď nenachádzajú na 
odvoznom mieste alebo nie sú v deň 
odvozu vyložené. Prosíme preto 
obyvateľov, aby dodržiavali pokyny, 
nachádzajúce sa na nálepke, ktorú 

obdržia spolu s hnedou zbernou 
nádobou.

Spoločnosť OLO doteraz rozdis-
tribuovala vyše 4 400 hnedých 
zberných nádob a 1 200 komposté-
rov tým domácnostiam, ktoré si splnili 
svoju povinnosť a podali „Žiadosť 
o zapojenie sa do systému zberu 
odpadu zo záhrad.“ V prípade záu-
jmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť 
zbernú nádobu aj kompostér priamo 
v spoločnosti OLO. Je však potrebné 
sa vopred dohodnúť na termíne 
a čase prevzatia. Pre viac informácií 
je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke 
centrum OLO telefonicky 02/50 
110 111 alebo e-mailom na za-
kazka@olo.sk.

Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva-
jú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch je účinná od 1.1. 2017. 
V zmysle Všeobecne záväzného na-
riadenia hlavného mesta o nakladaní 
s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom č. 4/2016, 
sú domácnosti (iba majitelia rodin-
ných domov) povinné zapojiť sa do 
systému zberu odpadu zo záhrad. 
Všetky náklady na kompostér alebo 
hnedú zbernú nádobu a s tým súvi-
siaci zber a odvoz biodpadu zo 
záhrad, sú hradené z miestneho 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.
V prípade ďalších otázok ma, pro-
sím, neváhajte kontaktovať:

Mgr. Beata Humeníková
Hovorkyňa spoločnosti

Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s.

Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
Mobil: +421/918 110 107
e-mail: humenikova@olo.sk
www.olo.sk 

Dňa 23. júna 2017 sme prevzali 
darom od fi rmy VW Slovakia 
hasičský automobil VW Trans-
porter vybavený vysokotlakovou 
striekačkou a primiešavačom na 
penu. Už má v garáži svoje miesto. 
Celý zbor týmto ďakuje fi rme VW 
Slovakia a hlavne mestskej časti 
Devínska Nová Ves, ktorá tento 
dar sprostredkovala. ĎAKUJEME!!!
Dňa 23. júna 2017 sme boli predviesť  
mládeži prvého stupňa základnej 
školy na ulici Pavla Horova. Užili sme 
si to my, aj deti. Popri ukážke hasičskej 
techniky sme do útoku zapojili samoz-
rejme aj deti.
V pondelok a utorok  26. a 27. 
júna 2017 zavítalo naše hasičské 
družstvo do mestskej časti Petržalka 
na Cirkevnú základnú školu Nar-
nia, kde v rámci branného cvičenia 
predvádzali svoje zručnosti zložky: 
Záchranári, Armáda a Hasiči. Celé 
školské ihrisko bolo rozdelené na 
stanoviská, kde ukážky prebiehali.
 Dňa 24. mája 2017 navštívili naši 
HASIČI materskú školu na ulici Milana 
Marečka 20. Deťom hravou formou 
prezentovali prácu hasičov a to, ako 
predchádzať požiarom a nežiadúcim 
udalostiam. Páčila sa im samozrejme 
ukážka techniky, no hlavne to, že si 
mohli sami vyskúšať, ako hasí požiar 
malý hasič.
Dňa 30. mája 2017 bola osveta 
na základnej škole na ulici Ivana 
Bukovčana 1. Tentokrát ale pre deti  
z prvého stupňa pripravil veliteľ niečo 
nové. Pomocou dymostroja hasiči zin-
scenovali požiar skladu náradia na 
školskom ihrisku a deti si sami museli 
zavolať hasičov, aby sa naučili zvládať 
stresové situácie podobného typu. Toh-
to predstavenia sa zúčastnilo viac ako 
300 detí a nakoľko počasie pripravilo 
riadne horúčavy, tak divákom dopri-
ali aj osvieženie v tej pravej hasičskej 
podobe.
V utorok  30. mája 2017 vo večerných 
hodinách zasahovali hasiči s posád-
kou 3+1 s technikou IVECO DAILY 
CAS15 na výzvu operačného stre-
diska v Záhorskej Bystrici  pri VW na 
požiari lesného porastu. Na mieste 
zasahovali tri jednotky. Požiar sa za 
4 hodiny podarilo zlikvidovať. Na 
mieste bola organizovaná kyvadlová 
doprava hasiacej látky. Miesto zásahu 
opúšťali všetky jednotky súčasne.
Dňa 31. mája 2017 hasiči od rána 
vysvetľovali deťom v predškolskom za-
riadení na ulici Jána Smreka 8 a Pavla 
Horova 3, ako predchádzať požiarom 
a prečo sa nebáť hasiča v zásahovom 
oblečení. Deti boli veľmi pozorné a vní-

mavé. Hlavne predškoláci si prišli na 
svoje, pretože si sami vyskúšali hasenie 
zinscenovaného požiaru drevených 
preliezok pomocou dymostroja. Brali 
to veľmi vážne. Tak vidíme, že po 
našich bokoch vyrastajú už teraz malí 
hasiči.
V sobotu  3. júna 2017 tradične, ako 
každý rok, boli naši hasiči súčasťou 
akcie „Deň detí“, ktorý organizuje 
mestská časť v spolupráci s Istracen-
trom a ostatnými organizáciami. Deti 
sa tešili z pestrého programu, ako 
napríklad z vystúpenia jazdeckej mes-
tskej polície, psovodov colnej správy, 
žongléra, nafukovacích atrakcií, ale 
hlavne z  penovej šou, ktorou sme tento 
krásny slnečný deň zavŕšili. Nechýbali 
samozrejme ani naše ručné požiarne 
striekačky, kde si deti mohli celý deň 
skúšať striekanie na terče. Ďakujeme 
našim najmenším hasičom za návštevu 
tohto podujatia.
Dňa 10. júna sa na základe žiadosti 
z krajského riaditeľstva HaZZ konal, 
v zmysle zákona o ochrane pred 
povodňami, povodňový výcvik 
hasičských jednotiek. Prizvané boli 
len tri dobrovoľné zbory, medzi ktoré 
patrila aj naša jednotka. Výcvik sa 
uskutočnil v lokalite Vysoká pri Morave 
– štrkovisko na Židovkách. Súčasťou 
výcviku bolo precvičenie DHZO pri 
použití mobilných protipovodňových 
bariér a použitie záchranných plavidi-
el. Výcvik bol rozdelený do viacerých 
etáp. Prvou etapou bola evakuácia 
uviaznutých 22 civilistov zo zatope-
nej lokality. Druhou bolo používanie 
protipovodňových bariér. Treťou eta-
pou bola záchrana topiaceho z vodnej 
hladiny do záchranného člna a poskyt-
nutie prvej pomoci postihnutej osobe 
v záchrannom člne. Štvrtou časťou 
bola ukážka použitia nákladného 
prívesu – dávkovača piesku UNIKOL 
a dávkovača s násypníkom na plnenie 
vriec. Následne po tomto úkone sme 
naplnené vrecia aj prakticky vyskúšali 
vytvorením malej hrádze. Členovia 
nášho družstva veľmi ocenili nové 
skúsenosti, ktoré budú môcť využiť 
v našej lokalite aj v praxi.
V nedeľu  11. júna počas primičnej 
slávnosti Tomáša Jendrucha, rodáka 
z Devínskej, kde čestnú stráž držali naši 
členovia zboru bola na konci omši pos-
vätená aj naša bojová zástava. Sme 
hrdí, že sme mohli byť súčasťou tejto 
slávnosti a veríme, že vyššia moc bude 
vždy na strane dobrovoľných hasičov 
z Devínskej Novej Vsi pri požiaroch aj 
nežiaducich udalostiach.

pgpk

Ešte k bio odpadom HASIČI informujú
Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začala 
s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
zo záhrad v polovici marca 2017. Doteraz naši zamestnanci 
odviezli vyše 220 ton tohto druhu odpadu z tých rodinných 
domov v rámci Bratislavy, ktorým bola doručená hnedá 
zberná nádoba v objeme 120l alebo 240l. Podľa doterajších 
skúseností však hnedé zberné nádoby obsahujú, okrem bio 
odpadu zo záhrad, aj taký odpad, ktorý do nich nepatrí.



DEVEX 4

Ing. Mária Omastová, 
DrSc., sa narodila v Batizovciach, 
vyštudovala technickú fyzikálnu 
a analytickú chémiu na Che-
micko-technologickej fakulte SVŠT 
v Bratislave, neskôr v roku 2009 
získala titul doktor vied (DrSc.) 
v odbore makromolekulová ché-
mia. V súčasnosti je uznávanou 
chemičkou a odborníčkou na poly-
mérne materiály a pracuje ako 
vedúca Oddelenia kompozitných 
materiálov na Ústave polymérov 
SAV v Bratislave. V roku 1994 
tiež pôsobila na Ústave pre výs-
kum polymérov v Drážďanoch 
v Nemecku, neskôr absolvovala 
viaceré stáže vo Francúzsku 
a v USA. V r. 2013 – 2014 bola 
predsedníčkou Slovenskej chem-
ickej spoločnosti a v súčasnosti je jej 
podpredsedníčkou. Tiež je členkou 
Učenej spoločnosti pri SAV, členkou 
Predsedníctva Slovenskej akadémie 
vied, reprezentantkou Slovenska 
v European Polymer Federation. 
Medzi oceneniami, ktoré získala, je 
aj Medaila Daniela Belluša z roku 
2015, ktorá jej bola udelená za 
výnimočné zásluhy o rozvoj chémie 

a dve Prémie Literárneho fondu (r. 
2012 a 2016) za trojročný vedecký 
ohlas na publikované práce v od-
bore technické vedy. Je vedúcou 
špičkového vedeckého tímu SAV v 
hodnotení Akademickej rankingov-
ej a ratingovej agentúry (ARRA). Je 
autorkou alebo spoluautorkou vyše 
145 článkov a vyše 200 abstraktov 
a príspevkov z rôznych vedeckých 
konferencií. Ocenenie Vedkyňa 
roka v SR za rok 2016 získala za 
aplikáciu nanotechnológií v interdis-
ciplinárnom výskume polymérnych 
kompozitov a nanokompozitov so 
zameraním na senzory, biosenzory, 
aktuátory a solárne články. 

Vo svojej vedeckej práci sa Ing. 
Mária Omastová, DrSc., venu-
je  najmä v posledných rokoch 
aplikáciám nanotechnológií 
a nanomateriálov, polymérom, 
nanočasticiam na báze uhlíka 
a pod. s cieľom vytvoriť nové druhy 
materiálov pre aplikácie v rôznych 
zariadeniach. Takými sú napr. 
rôzne chemické senzory, ktoré 
v súčasnosti reprezentujú rýchlo ras-
túcu oblasť výskumu, ktorá poskytuje 
množstvo aplikácií pre každodenný 
život. Preto jej participácia na tomto 
výskume môže výrazne pomôcť 
rozvoju progresívnych technológií 
a aplikácií v priemysle, čo je jedným 
z hlavným cieľom výskumu.

Druhou ocenenou osobnosťou 
z Devínskej Novej Vsi bol v ka-
tegórii Mladá osobnosť vedy Ing. 
Tomáš Bertók, PhD., ktorý je 
v súčasnosti pracovníkom Chem-
ického ústavu Slovenskej akadé-
mie vied. Narodil sa v Bratislave 
(r. 1986) a vyštudoval odbor bio-
technológia na Fakulte chemickej 

a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave, kde v roku 2014 ob-
hájil dizertačnú prácu s názvom 
„Príprava nanoštrukturovaných 
povrchov a ich využitie v bioro-
zpoznávaní“. T. Bertók za svoju 
zatiaľ krátku vedeckú kariéru 
publikoval už mnohé vedecké 
články v prestížnych zahraničných 
časopisoch, v oblasti popularizácie 
vedy viedol viaceré prednášky pre 
žiakov základných a stredných škôl 
a tiež napísal publikáciu „Nanobio-
technológie – od lepiacej pásky 
k medicínskym aplikáciám“. V roku 
2016 získal prestížne medzinárod-
né ocenenie rakúskeho Ministerstva 
vedy, výskumu a ekonomiky pre 
mladých vedcov zo 14 krajín Du-

najského regiónu Danubius Young 
Scientist Award 2016. Výsledky 
jeho práce ocenil v roku 2016 aj 
časopis Forbes Slovakia, kde bol 
v rebríčku 30 pod 30 (30 osob-
ností pod 30 rokov) zaradený ako 
top osobnosť v oblasti vedy a výs-
kumu. Z množstva ďalších ocenení 
získal napr. Cenu SAV pre mladých 
vedeckých pracovníkov do 35 

rokov (2015), Cenu prezidenta 
SR za prínos vo vedeckej činnosti 
v oblasti prírodných vied v rámci 
vyhlasovania študentskej osob-
nosti SR (2014), Top študentská 
osobnosť SR 2013/2014 atď. 
Ocenenie Mladá osobnosť vedy 
za rok 2016 získal za výskumnú 
a popularizačnú činnosť v oblasti 
aplikácie nanoštruktúr pre zaria-
denia určené pre vysokocitlivú me-
dicínsku diagnostiku nádorových 
a iných ochorení a analýzu kom-
plexných sacharidov. 
Oblasť jeho výskumu zahŕňa 
využitie nanotechnológií pri modi-
fi kácii rôznych povrchov pomocou 
biologických zložiek, prípravu bio-
senzorov a biočipov pre medicínsku 
diagnostiku, s aplikáciami v pro-
teomike a glykomike. Cieľom jeho 
práce je príprava spoľahlivého, 
špecifi ckého a vysokocitlivého 
biosenzora resp. biočipu, ktorý 
by dokázal odhaliť skoré štádiá 
vybraných ochorení a tým prispieť 
k úspešnej liečbe. Využitie takéhoto 
zariadenia v rutinnej diagnostike 
má obrovský význam a dopad na 
zdravie a liečbu ľudí najmä s autoi-
munitnými a onkologickými ochore-
niami. 

Obidvom Vedcom roka 2016 treba 
zaželať veľa úspechov v tvorivej 
vedeckej práci a poďakovať im za 
pozitívnu činnosť v prospech celej 
spoločnosti. Pevne verím, že tieto, 
ale aj ďalšie osobnosti Devínskej 
Novej Vsi si všimnú aj pri rôznych 
oceňovaniach na Miestnom úrade, 
pretože si to za reprezentáciu 
Devínskej Novej Vsi rozhodne 
zaslúžia a všetci môžeme byť na 
nich právom hrdí.

Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

Devínska Nová Ves má dvoch vedcov roka!
V Devínskej Novej Vsi žije veľa významných osobností vedy, či už geológov, chemikov, archeológov a ďalších odborníkov z uni-
verzít, Slovenskej akadémie vied, či rôznych ústavov a vedeckých inštitúcií. V máji tohto roka dvaja z nich získali významné 
ocenenia: Ing. Mária Omastová, DrSc., sa stala Vedkyňou roka SR 2016 a Ing. Tomáš Bertók, PhD., získal ocenenie v kategórii 
Mladá osobnosť vedy za rok 2016.

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností už 20 rokov 
každoročne udeľuje ocenenia slovenským vedcom na podujatí Vedec roka SR. Toto ocenenie sa udeľuje najvýznamnejším osobnostiam slo-
venskej vedy za najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume v danom roku. Slávnostné vyhlásenie tohto všeobecne najprestížnejšieho 
ocenenia pre vedcov a výskumných pracovníkov na Slovensku sa konalo 16. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 
Celé podujatie prebiehalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. Ocenenia za rok 2016 boli odovzdané v nasledovných kategóriách:

Vedec roka SR (Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.), Vedkyňa roka SR (Ing. Mária Omastová, DrSc.), Osobnosť roka v oblasti technológií (Doc. Ing. 
Radovan Hudák, PhD.), Osobnosť roka v programoch EÚ (Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.) a Mladá osobnosť vedy (Ing. Tomáš Bertók, PhD.). 
Bližšie si preto predstavme osobnosti, ktoré môžeme denne vídať v našej mestskej časti a robia dobré meno nielen celej Devínskej Novej Vsi, ale aj Slovensku.



DEVEX 5

 Prvý júnový piatok bol nádherný 
slnečný deň. Siedmaci zo ZŠ Pa-
vla Horova ho strávili v Botanickej 
záhrade v Bratislave.  
 Najprv ich pán sprievodca 
oboznámil s históriou tejto záhrady, 
ktorá bola založená v roku 1942. 
Pre výstavbu záhrady bol vybraný 
pozemok okolo vilky Lafranconi s ro-
zlohou 6,6 ha. Mal stály zdroj vody, 
polohou vyhovoval obyvateľom 
i študentom. Po druhej svetovej vojne 
boli postavené skleníky, zavlažovací 
systém a vysadených takmer 3 000 
druhov rastlín. Neskôr začína záhra-
da nadobúdať viac charakter parku, 
s cieľom slúžiť aj širokej verejnosti. 
Dnes patrí botanická záhrada Uni-
verzite Komenského.
 Po úvodných informáciách sa 
žiaci vydali na  prechádzku nád-
hernou  prírodou. Ocitli sa  na 
príjemných chodníčkoch, vedúcich 
pod jedinečnými drevinami, okolo 
jazierok alebo posedení medzi 
kvetmi. Obdivovali rôzne naše aj 

cudzokrajné rastliny, kvety, kríky aj 
dreviny, o ktorých sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí  z výkladu sprievodcu. 
Zaujali ich rôzne druhy skalničiek, 
stredomorská fl óra, skupiny rastlín 
reprezentujúce japonskú záhradu. 
Pastvou pre oči boli aj nádherne 
rozkvitnuté ruže v rozáriu.
    Samozrejme navštívili aj skleníky. 
Ich interiéry sú pekné a chytili za 
srdce. Či už  skleníkové druhy ras-
tlín, ktoré  reprezentujú tropické, 
subtropické rastliny, ale aj austrálsky 
typ fl óry, palmy, fi kusy, sukulenty  
v podobe kaktusov, či exotické ras-
tliny a orchidey.
 Naozaj bolo čo obdivovať. 
Dievčatá a chlapci prežili príjemné 
dopoludnie. Rozšírili si poznatky 
z prírodovedných predmetov 
a zároveň sa hýbali na čerstvom 
vzduchu v čarovnom prostredí. Do-
konca domov odchádzali aj s malým 
darčekom v podobe maličkých kak-
tusov a skalničiek.

Z. Balajová

A je to tu! Deti zo základnej 
školy Ivana Bukovčana zatvorili 
školskú bránu a svoje triedy. Desať 
školských mesiacov strávených nad 
knihami, úlohami, projektmi - jed-
noducho  v školských laviciach, ale 
aj  v krúžkoch, v telocvični alebo  
na ihriskách uplynulo a úspešne sa 
ocitlo v cieľovej rovinke, za ktorou 
sa začínajú vytúžené prázdniny. 
Desať mesiacov naplnených získa-
vaním nových vedomostí, zručností, 
súťažením, dokazovaním toho, že 
sme šikovní v rôznych oblastiach 
vystriedajú dva mesiace oddychu, 
poznávania, táborov, táborákov 
a iných oddychových aktivít. Máme 
za sebou zavŕšenie úspešného roka 
prehlbovania čitateľskej gramotnosti, 
naša burza kníh obohatila školskú 
knižnicu o stovky  zaujímavých ti-

tulov a čitateľský kútik má stálych 
návštevníkov. Zabodovali sme 
v rôznych súťažiach a deviataci 
odídu na tie školy, ktoré si starostlivo 
vybrali. Posledné školské dni sme 
veľa cestovali a prostredníctvom 
škôl v prírode sme sa cez Liptov či 
Oravu dostali až do Vysokých Tatier. 
A teraz?  Pripraviť sa, pozor a štart! 
Prázdninové putovanie začína, tak si 
ho všetci užite plnými dúškami!

Soňa Škulová

KRÁSY  BOTANICKEJ  ZÁHRADY

ÚSPEŠNE V CIELI

Za svoje volebné priority považujem 
nasledovné zámery:
1. Strategické partnerstvo s VÚC 

pre projekty Devínskej Novej 
Vsi a Devína

  (Možnosť fi nancovania projek-
tov prostredníctvom eurofon-
dov je pre Bratislavu značne 
komplikovaná. Väčšinou je 
možné eurofondy čerpať len 
v prípade cezhraničnej spo-
lupráce viacerých obcí, čo je 
možné vyriešiť spojením pros-
tredníctvom VÚC ako strate-
gického partnera na podporu 
našich projektov).

2. Dokončenie cyklistickej ces-
ty Devín – Karlova Ves 
a rekonštrukcia cyklochodníka 
Devínska Nová Ves – Devín.

3. Vybudovanie novej cyklistickej 
cesty Devínska Nová Ves – Dú-
bravka.

4. Turistická rozhľadňa na vrchole 
Devínskej Kobyly a revitalizá-
cia areálu chátrajúcej raketovej 
základne s vytvorením oddy-
chového turistického miesta.

5. Obnova budovy prístavu 
a prírodného amfi teátra na 
Devíne s vytvorením alternatívy 
k zbúranému bratislavskému 
amfi teátru a podpora projektu 
ekoplavby na rieke Morava.

6. SOŠ automobilová – investície 
do rekonštrukcie budovy a ma-
teriálneho vybavenia 

  (je to jediná škola v správe VÚC 

na území Devínskej Novej 
Vsi).

7. Predĺženie Eisnerovej ulice s pri-
pojením na diaľnicu.

8. Výstavba multifunkčnej športovej 
haly v Devínskej Novej Vsi.

9. Projekt aqaparku v Devínskej 
Novej Vsi alebo jej blízkom 
okolí.

10. Vytvorenie pamätníkov a edu-
kačných prvkov na mieste 
Slovansko-avarského pohrebi-
ska a Veľkomoravského hradis-
ka na Skale.

11. Vybudovanie „skateparku“, 
ktorý chýba najmä športujúcej 
mládeži.

12. Vytvorenie miestneho trhoviska 
za účelom predaja záhradných 
prebytkov našich občanov.

13. Výstavba centrálneho námestia 
v Devínskej Novej Vsi.

14. Projekt novej železničnej za-
stávky pri obchodnom dome 
na Eisnerovej ulici v Devínskej 
Novej Vsi.

15. Rekonštrukcia budovy bývalého 
Kina Devín na viacúčelové zaria-
denie.

16. Rekonštrukcia terasy na ulici Mi-
lana Marečka.

17.  Rekonštrukcia objektu bývalej 
kotolne za účelom rozšírenia 
Istracentra – centra pre voľný 
čas.

S úctou 
Ing. Juraj Strempek

JURAJ  STREMPEK
Vážení občania a priatelia z Devínskej Novej Vsi a Devína. 
Blížia sa voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho 
kraja a ja som sa po dlhšom zvážení rozhodol prijať ponuku 
Slovenskej národnej strany kandidovať za poslanca BSK. 
Nakoľko už niekoľko rokov kompletne zostavujem rozpočet 
Devínskej Novej Vsi, mám konkrétnu predstavu,  čo všetko 
je potrebné urobiť. Ako základ svojho volebného programu 
som zapracoval podnety od  občanov Devínskej Novej Vsi 
a Devína, ktoré som doplnil o niekoľko vlastných projektov. 
Pre ich realizáciu som pripravený vyvinúť maximálne úsilie. 

ohlásenie kandidatúry do VÚC volieb 2017

MDD a HOROVIÁDA v ZŠ P. Horova 
 Na Medzinárodný deň detí 1. 6. 2017 sa v našej škole uskutočnil športový 
deň Horoviáda. V tento pekný slnečný deň sa do športových aktivít zapojili 
všetci žiaci našej školy. Deti I. stupňa súťažili v rôznych disciplínach - hod plnou 
fľašou, trojskok do strany, prekážková dráha - čašník v tenisovom klube a sla-
lom s fúrikom. Žiaci II. stupňa absolvovali atletické disciplíny – beh na 50 m, 
800 m dievčatá /1000 m chlapci, beh na  250 m, hod kriketovou loptičkou, 
trojskok a hod medicinbalom. My, deviataci, sme sa rozlúčili pomáhaním 
a rozhodovaním pri disciplínach, niektorí si stihli aj zašportovať. Najlepší 
športovci boli odmenení diplomami a odmenami. 

Deviataci zo ZŠ P. Horova 16



DEVEX 6

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 

od 4. 9. 2017 Zápisy a konkurzy do pravidelných aktivít Istra Centra
 - podrobnejšie info o zápisoch a konkurzoch do aktivít a krúžkov u 

vedúcich jednotlivých aktivít na na www.istracentrum.sk 
Miesto: Istra Centrum 

10.9. o 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV so zaujímavým hosťom
Vstupné: 4 eurá (mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eurá)

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
Zmena programu vyhradená!

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

Deviataci zo Základnej školy na 
Ulici Pavla Horova 16 sa na ponde-
lok 5. 6. 2017 tešili. Konečne išli na 
dlhšie sľubovanú exkurziu do bunkra 
BS 8, ktorý volajú aj Hřbitov. Je to 
najväčší pechotný zrub, ktorý bol vy-
budovaný ako súčasť petržalského 
obranného systému a ktorý bol 
zrekonštruovaný a premenený na 
vojenské múzeum vďaka pánovi  
Košírerovi, redaktorovi a fotogra-
fovi, a občianskemu združeniu 
Zachráňme petržalské bunkre.
 V interiéri bunkra robil spriev-
odcu najskôr dievčatám a potom 
chlapcom práve pán Košírer. I keď 
sa im na začiatku stretnutia zdal 
prísny, lebo spomínal dôležitosť 
disciplíny, vo vnútri bunkra si ich 
všetkých získal svojím rozprávaním, 
ale aj tým, ako sa mu podarilo 
obnoviť tento pechotný zrub. 
 V prvých miestnostiach rozprával 
o dennom živote vojakov, o tom , čo 
jedli, ako museli byť upravení – oho-
lení a ostrihaní, ukázal im toalety pre 
veliteľa a pre vojakov. Informoval 
ich o vojenskom cyklistickom prá-
pore. Dokonca tu bola aj knižnica.
 Najsilnejšie dojmy si však žiaci 
odniesli zo strielní, kde okrem výz-
broje boli fotografi e vojakov, ktorí 
boli dobre vycvičení a odhodlaní 
brániť svoju vlasť. Keď si aj oni 

prečítali nahlas slová prísahy „Tak 
prisahám“ , vtedy si uvedomili, 
že tieto slová sú aj nad vchodom 
do bunkra. So zatajeným dy-
chom počúvali aj o stretnutí nášho 
sprievodcu s veliteľom bunkra.
 V poslednej miestnosti boli vy-
stavené vysielačky, uniformy, vojen-
ské čiapky, množstvo zbraní a pyro-
technických nálezov, pri ktorých boli 
upozornení, ako sa majú správať, ak 
aj oni nájdu nevybuchnutú muníciu. 
Ale potom sa už dievčatá mohli 
obliecť do uniforiem, mohli si dať na 
hlavy vojenské čiapky a odfotiť sa.
 V exteriéri bunkra sú protitankové 
steny, na ktorých sú fotografi e 
najúspešnejších československých 
ostreľovačiek. V blízkosti bunkra 
sa nachádza Vojenský cintorín 
padlých vojakov v 1. svetovej voj-
ne.  Prešli sme okolo 331 bielych 
krížov k centrálnemu krížu a minú-
tou ticha sme si uctili pochovaných 
vojakov na tomto cintoríne. Sú tu 
pochovaní vojaci česko-slovenskej, 
maďarskej, juhoslovanskej, rumun-
skej, rakúskej, ruskej, talianskej, 
poľskej, nemeckej národnosti.
 Naši deviataci hodnotili túto akciu 
stručným, ale výstižným slovíčkom 
„super“. 

H. Bátovská, J. Bauerová

DEJEPISNÁ EXKURZIA
do vojenského múzea v bunkri BS 8 Hřbitov

O tom, že zberateľstvo má 
vysokú kultúrnu hodnotu,  kde 
predmety zberateľskej činnosti 
sa i po rokoch zhodnocujú 
a neustále priťahujú záujem 
verejnosti, málokto pochybuje. 
 Medzi tradičné zberateľské 
činnosti patria numizmatika a fi late-
lia.
 Aj v Devínskej Novej Vsi vznikol 
Krúžok mladých fi latelistov, ktorý 
vedie pán Jaroslav Valentín. V ce-
loslovenskom kole Filatelistickej 
olympiády 10. júna 2017  sa v ka-
tegórii začiatočník umiestnila na 3. 
mieste žiačka z Devínskej Novej Vsi 

Krúžok mladých fi latelistov BA 03  v Devínskej Novej Vsi 

ROZVÍJAJÚ ZNALOSTI I ESTETICKÉ
                                              CÍTENIE

Kristína Siváčková.
 Tí, ktorí si chcú rozšíriť vedo-
mosti zo zemepisu, dejepisu, 
histórie, kultúry ale aj v iných 
oblastiach, práve prostredníctvom 
zberateľských aktivít ponúkame 
možnosti prihlásiť sa buď v základ-
ných školách, kde už začiatkom 
školského roka budú informačné 
plagátiky o fi latelii i prihlášky do 
krúžku mladých fi latelistov alebo 
priamo u vedúceho krúžku pána 
Jaroslava Valentína na tel. č. 0903-
463 441                                         r

 V dňoch 2.6. - 5.6.2017 sa 
konal 21. ročník Medzinárodného 
festivalu Krojovaných bábik pod Ta-
trami, kde sa zúčastnil aj súbor DFS 
Grbarčieta. Tento festival je jediný 
na Slovensku, ktorého symbolom sú 
krojované bábiky v írečitých krojoch 
jednotlivých zúčastnených súborov z 
rôznych krajín.

Festival sa už tradične koná v podta-
transkom regióne, v mestách: Vysoké 
Tatry, Veľká Lomnica, Poprad, 

Kežmarok, Svit. Šesťdňový  festival 
má priebeh každý deň iný a na inom 
mieste. Hlavnou myšlienkou festivalu 
je prezentácia Detských Folklórnych 
súborov zo Slovenska i zahraničia. 

BODOVALI 
AJ KROJE

Každý súbor si prinesie 2 bábiky 
v kroji z čoho jedna ide súboru a 
druhá ide do múzea v Stropkove.
 Akt výmeny bábik prebieha v Gala-
programe v Kežmarku pod hradom, 
kde si zúčastnené kolektívy medzi 
sebou vymenia krojované bábiky.

 Pri náročnom programe sme sa 
stihli aj pozrieť na Štrbské Pleso, 
kde sme si pozreli krásy prírody a ja-
zero lásky. Šťastní a naplnení nový-
mi zážitkami sme sa spokojní vrátili 
vláčikom domov.

Vaše GRBARČIETA

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV – september 2017

SNM MÚZEUM CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
Aktuálne výstavy

09. 09. 2017 (sobota), 9.00 h
DO PRÍRODY I ZA HISTÓRIOU
Pešia turistika po zaujímavostiach 
v údolí Vydrice, v okolí Červeného 
mosta, Železnej Studničky a Kam-
zíka.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

23. 09. 2017 (sobota), 9.00 h
KRÁSY JESENNÉHO ZÁHORIA
Autobusový výlet – Habánske 
múzeum vo Veľkých Levároch, 
najstarší slovenský kostol v Kop-
čanoch, kráľovský zámok, kata-
komby, megality v Holíči, kaštieľ 
v Malackách.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 
49, Bratislava

17.6.2017 – 15.9.2017 Výstava Chorvátsky Grob
Výstava prezentujúca kultúru a históriu obce Chorvátsky Grob

(V spolupráci s obcou Chorvátsky Grob 
a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku)

Stále expozície
Dejiny a kultúra Cho rvátov na Slovensku

Prezentácia kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku
 je zameraná predovšetkým na chorvátske osídlenie, jazyk, 

etnické vedomie, ľudové staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru, 
ľudové umenie a rodinné zvyklosti.

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
Expozícia približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najmä v 19. a 20. 

storočí. Je rozdelená do niekoľkých blokov: história, odievanie, duchovný život 
a cirkev, regrúti, práca a remeslá.

Kniha mesiaca
Miroslav Krleža – Návrat Filipa Latinovicza

Vystavená kniha je dostupná v Chorvátskej knižnici SNM-MKCHS  
na Istrijskej ul. 68 1.posch. v čase pondelok – streda od 10.00  do 14.30 hod.



DEVEX 7

Zosobášili sa

Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

Stanislav PEČENKA 

a Mária POLAKOVIČOVÁ

Ján PAVLÁK

a Dana TÁBORSKÁ

Roberto MILANI 

a Mgr. Barbora JEDINÁ

Mgr. Michal HOJER 

a Eva MACKOVIČOVÁ

Tomáš MIAKIŠ 

a Ing. Eva MELIŠKOVÁ

Florian Horia MISAROS

a Ing. Katarína KOMAROVÁ

Tomáš PILNÝ 

a Katarína MARKOTÁNOVÁ

Karol DROBNÝ 

a Mgr. Zuzana VAVRISOVÁ

Jozef GABERA 

a Anna STRAKOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov

Eliška ULEHLOVÁ

Vitajte!

O dišli z našich radov
MUDr. František HRUŠOVSKÝ

Etela DONÁTHOVÁ 

rod. Dohányosová

Viera KRISTÍNOVÁ 

rod. Žingorová

Jozef EBRINGER

Ing. Viola KUČEROVÁ

Janka DUBNICKÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

Dňa 27. 6.  uplynulo 7 rokov, 

kedy nás opustil náš milovaný 

syn, brat, manžel, strýko 

a kamarát 

RASTISLAV MIKULÁŚ 

a 12. 8. uplynie 19 

rokov od odchodu 

nášho milova-

ného manžela , 

otca, dedka 

ANTONA 

MIKULÁŚA. 
 

Navždy zostanú v našich

 srdciach a spomienkach

Milí priatelia! 
Niektoré dni v našej Devíns-
kej Novej Vsi k výnimočným. 
Som veľmi rád, že k nim 
môžeme pripočítať aj nedeľu, 
11. júna 2017, kedy som spolu 
s Vami a spolu s množstvom 
hostí z celého Slovenska, 
ale aj zo zahraničia - z Ne-
mecka, z Rakúska, Poľska, 
z Čiech, Talianska či zo Spo-
jených štátov Amerických 
mohol vytvoriť jedno veľké 
spoločenstvo počas slávenia 
mojej prvej, tzv. primičnej sv. 
omši. Podobná slávnosť sa 
v našej “Devínskej” usku-
točnila naposledy pred 67 
rokmi - pre Cirkev v ťažkom 
roku 1950, kedy svoju prvú sv. 
omšu v našom kostole slávil už 
nebohý d.p. Vincent Máder. 

Som vám všetkým nesmier-
ne vďačný za všetky Vaše 
prejavy priateľstva a žič-
livosti. Nepovažujte pro-
sím za preháňanie, keď 
poviem, že aj vďaka 
Vám moja prvá sv. omša 
patrila k najintenzívnejším 
a najkrajším chvíľam v mojom 
duchovnom živote. Osobitne 
som vďačný súčasnému pá-

SLOVÁ OD 
NOVOKŇAZA 
PRE VÁS

novi farárovi A. Kalameno-
vi, bývalému dlhoročnému 
farárovi K. Moravčíkovi, pá-
novi starostovi a mnohým 
ďalším dobrovoľníkom, ochot-
ným pomôcť pri organizácii 
slávnosti. V neposlednom 
rade ďakujem aj miestnym 
médiám - DTV a DEVEXu za 
kvalitnú propagáciu. 

Nech Vám náš Pán odmení 
každú Vašu pomoc, ktorou ste 
mi v rôznych formách pomohli 
pri príprave, organizácii alebo 
realizácii tejto slávnosti. Uisťujem 

Vás, že naše farské spoločenstvo 
v “Devínskej” ostáva aj naďalej 
v mojich myšlienkach a modlit-
bách, aj keď budem pastoračne 
pôsobiť na iných miestach 
bratislavskej arcidiecézy. Od 1. 
júla ma takto môžete stretnúť na 
mojom prvom kaplánskom pôso-
bisku vo farnosti Skalica. Dvere u 
mňa nájdete vždy otvorené.
 
Nech Vás Pán zahrnie svojím 
požehnaním!

Tomáš Jendruch, 
novokňaz



DEVEX 8

 Veru už 24. ročník tohto 
festivalu pripravili a ukázali 
spoluobčanom a ostatným 
záujemcom 
Matičiari z Devínskej Novej Vsi 
aby tak vyjadrili vzťah k rodnej 
vlasti, národu a tradíciám. 
 Pre prvú polovicu festivalu 
dostala moderovanie mladá 
speváčka, moderátorka 
a začínajúca žurnalistka Pe-
trana Zemanová. Privítala 
pána Mariána Tkáča, predse-

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE DNV 2017

Už 24 rokov

du Matice slovenskej, ako aj 
účinkujúcich a ostatných hostí. 
Festival otvoril starosta MČ 
DNV pán Milan Jambor za 
asistencie pána farára A. Kala-
mena a riaditeľa festivalu pána 
Petra Kruga.
 Prvý potlesk zožali deti z ma-
terskej školy M. Marečka pod 
vedením Ivety Petercovej.
 Trenčín dolinečka a ďalšie 

milé a známe piesne 
priniesli na pódium žiaci 
Základnej umeleckej školy 
v DNV. Spievali Jakub 
Drlík, Jakub Šimo i Kristína 
Surová a Novoveskí hudci. 
Sme radi tejto liahni talen-
tov v DNV.
 Detský folklórny súbor 
Kobylka pôsobí v Devín-
skej od roku 1990. Za ten 
čas sa stihol zapísať do sŕdc 
divákov a poslucháčov 

nielen doma, na Slovensku ale 
aj za hranicami našej vlasti – 
v zahraničí. Nádherné živé 
vystúpenie odmenili poslucháči 
dlhotrvajúcim potleskom.
 Ženskú spevácku sku-
pinu Kytica netreba zvlášť 
predstavovať. Na tohtoročný 
festival si pozvali mužský spe-
vácky zbor Rodokmeň. Pri-
pravili zážitok ako vždy.

 Neopakovateľné vystúpenie 
ponúkol na tohtoročnom festi-
vale folklórny súbor Gymnik. 

Právom patrí dlhodobo medzi 
najlepšie akademické folklórne 
súbory na Slovensku. Svojou 
dokonalosťou a pestrým pohy-
bom potešovali festivalových 
divákov.
 Ľudová hudba Dudíci sym-
bolizujúca folklórnu a hudob-
nú tradíciu sa predstavili okrem 
svojho repertoáru aj so šéfom 

Orchestra ľudových nástrojov 
SR, majstrom Mirkom Dudíkom. 

Dlhotrvajúci potlesk nechcel 
týchto umelcov pustiť z javiska. 
To musel zariadiť moderátor 
druhej časti Vladimír Dobrík.

 Záver festivalu patril tradične 
piesňam Aká si mi krásna a Kto 
za pravdu horí.

r



DEVEX 9

Každoročne totiž ženy 
z kultúrnych spolkov chor-
vátskych obcí upečú a navaria to 
najlepšie čo sa v ich kuchyniach 
dedilo z pokolenia na pokole-
nie. V tomto prípade by sa dalo 
povedať, že platí skôr „to čo sa 
doma navarí, na festivale sa zje“.  
Domáce kuchárske umenie tak 
mohli ochutnať všetci. Generácie 
uchovávali nielen túto tradičnú 
kuchyňu, ale aj piesne a tance.  
Festival chorvátskej kultúry sa 
stal preto miestom, kde máme 
možnosť vidieť, počuť a ochutnať 
to čo sa stáročia traduje. Chorvá-

29. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
POKRAČOVALI V TRADÍCIÁCH

ti z Devínskej Novej Vsi, Čunova, 
Jaroviec i Chorvátskeho Grobu 
počas soboty a nedele 17. a 18. 
júna prezentovali svoje zvyky 
a tradície najlepšie ako mohli.  
V programe si našli miesto 
i detské folklórne súbory, ktoré 
sú tým pilierom záchrany, ktorý 
mladých učí tradičné piesne 
a tance a tým ich uchováva pre 
ďalšie generácie. Podľa reakcií 
divákov bolo vidieť, že program 
zaujal a potešil. Nechýbali 
zahraniční hostia z blízkeho 
Gradišča (Burgenland) ako 
aj chorvátsky folklórny súbor 
zo Slovinska. Dá sa povedať, 
že tento festival nezbližuje len 
miestnych občanov s chorváts-
kymi koreňmi, ale približuje 
občanom a návštevníkom i kultú-
ru Chorvátov žijúcich v ďalších 
krajinách.  Tento festival je 
i miestom pre upevňovanie jest-
vujúcich spoluprác i plánovanie 
nových. Tohto roku prebiehali 

počas festivalu rokovania o  spo-
lupráci medzi našou mestskou 
časťou a partnerskými obcami 
Sveti Ilija a Omišalj z ostrova 
Krk. Rokovalo sa o možnostiach 
ďalšej spolupráce. Pokračovanie 
v tradičných projektoch ako 
aj zapojenie sa do nových je 
signál, že takéto podujatia majú 
veľký význam pre život v našej 
mestskej časti.  Je príjemné vidieť, 
že ešte stále má táto kultúrna ak-
cia divákovi čo ponúknuť, že je 
ešte aj po 29. rokoch pútavá. 
Myslím si, že organizátorom 
patrí vďaka za ochotu a chuť 

Predposledný júnový víkend patril tradične kultúre miestnych Chorvátov i Devínskonovovešťanov. 
Návštevníci tohtoročného festivalu si mohli okrem pestrého programu miestnych i zahraničných sú-
borov pochutnať na sladkých i slaných pochúťkach. 

podporu a Chorvátskemu 
kultúrnemu spolku v Devínskej 
Novej Vsi za prípravu pro-
gramu. Ľuďom, ktorí sa aktívne 
podieľajú na príprave a priebe-
hu podujatia je iste veľkou 
odmenou že majú možnosť 
tradíciu uchovávať pre ďalšie 
generácie. Festival chorvátskej 

kultúry má svoje miesto medzi 
nosnými podujatiami v našej 
mestskej časti. Budúci rok 
nás čaká jubilejný 30. ročník, 
organizátorom držíme palce 
a tešíme sa to čo pre nás pri-
pravia.   

Darius Krajčír

pracovať na príprave tohto 
príjemného podujatia. Mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves za fi nančnú a technickú 

Žiaci ZŠ P. Horova navštívili prezidenta SR Andreja Kisku.
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Volkswagen Slovakia 
otvoril pre zamestnancov 

nové zdravotné stredisko
• V komplexe aj ambulancia všeobecného lekára, 
 urologická a gynekologická ambulancia, sonografi a
 a lekáreň
• Pôvodné stredisko naďalej slúži na rehabilitácie 
 a preventívne prehliadky a ďalšie odborné ambulancie

Bratislava – Volkswagen Slovakia (VW SK) v rámci 
nadštandardnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov 
otvoril nové zdravotné stredisko. Komplex sa nachádza 
neďaleko budovy pôvodného zdravotníckeho zariadenia 
vedľa nákladnej brány a nachádzajú sa v ňom ambulancie 
všeobecného lekára pre dospelých, odborné ambulancie 
urológie, gynekológie, sonografi e a lekáreň.

 „Vo Volkswagen Slovakia kla-
dieme veľký dôraz na starostlivosť 
o zamestnancov, ktorú im v mno-
hých prípadoch poskytujeme 
v nadštandardnom rozsahu. Chce-
me totiž, aby v zdraví nielen 
prichádzali do práce, ale rovnako 
sa z nej v zdraví aj vracali domov 
ku svojim rodinám,“ uviedol Eric 
Reuting, člen predstavenstva.

 Doterajšie zdravotné stredisko 
naďalej slúži na rehabilitačnú činnosť 
a preventívne lekárske prehliadky, 
nachádzajú sa tu ďalšie odborné 
ambulancie.
 VW SK zabezpečuje pre zamest-
nancov v zdravotnom stredisku tiež 
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 krvi 
v stolici. Každý zamestnanec má 
nárok na Check up vyšetrenie raz za 
dva roky.
 Zamestnanci majú možnosť tiež 
navštevovať preventívno-liečebný 

rehabilitačný program. Ďalšou výho-
dou je zubná ambulancia, v ktorej 
majú výkony dentálnej hygieny 
hradené priamo zo sociálneho 
fondu. VW SK tiež prepláca výz-
namnú časť nákladov za masáže. 
V bratislavskom závode sa tiež pravi-
delne koná Kvapka krvi, pričom 
podnik odmeňuje držiteľov plakiet 
fi nančne aj motivačným vozidlom na 
víkend.
 Úplnou novinkou pre zamest-
nankyne je možnosť absolvovať 
preventívne vyšetrenie prsníkov 
metódou 3D ultrazvuku. Tento 
prístroj je jediný svojho druhu na 
Slovensku a Onkologickému ústavu 
sv. Alžbety bol darovaný v spoluprá-
ci s Nadáciou Volkswagen Slovakia 
a spoločnosťou Siemens.
 O zdravý životný štýl zamest-
nancov sa VW SK stará prostred-
níctvom programu Go FIT. Organi-
zuje motivačné športové tréningy, 
prednášky zdravej stravy, edukačné 
preventívne podujatia a vyšetrenia 
(napríklad vyšetrenie materských 
znamienok dermatoskopom, mera-
nie hustoty kostí a iné). Každý nový 
zamestnanec dostáva pri nástupe 
vitamínový balíček.

-Vyhlásenie štrajku vnímame ako 
prejav neochoty konštruktívne 
vyjednávať a dospieť k dohode. 
Volkswagen Slovakia zároveň 
rešpektuje právo zamestnancov 
vyjadriť týmto spôsobom svoje 
požiadavky.

Požiadavky odborovej organizá-
cie vážne poškodzujú záujmy 
spoločnosti aj zamestnancov z krát-

kodobého aj dlhodobého hľadiska. 
Neprimerané navýšenie platov 
o 16 % je pre našu spoločnosť 
neprijateľné, nakoľko by významne 
ohrozilo konkurencieschopnosť 
a budúcnosť spoločnosti, ako aj sta-
bilitu pracovných miest. 

Napriek aktuálnym udalostiam zostá-
va naším cieľom rokovať a dosiahnuť 
výsledok akceptovateľný pre obe 

VW SK VYHLÁSENIE K ŠTRAJKU

strany. Volkswagen Slovakia chce 
byť aj naďalej dobrým, férovým a 
stabilným zamestnávateľom, ktorý 
ponúka nadštandardné platové 
podmienky a rozsiahly sociálny pro-
gram.

Ponuka zvýšenia platov od 
Volkswagen Slovakia z dňa 
9. júna 2017 je stále platná 
a konečná: 
1. Zvýšenie tabuľkových tarifných 

miezd o 4,3 % k 1.6.2017 
2. Jednorazová platba vo výške 

350 eur k 1.6.2017 pre 
všetkých zamestnancov

3. Zvýšenie tabuľkových tarifných 
miezd o 4,0 % k 1.1.2018

4. Nový spôsob prepočtu dovole-
nkového a vianočného príspe-
vku (13. a 14. plat) s pevnými 
sadzbami na základe dĺžky 
trvania pracovného pomeru a 
tarifnej triedy

5. Nová metodika, ktorá 
zabezpečí výrazne rýchlejšie in-
dividuálne zvyšovanie tarifných 
tried zamestnancom.

6. Doba platnosti kolektívnej 
zmluvy do 31.12.2018

Spolu navrhujeme zvýšenie 
platov približne o 8,5 %* 
v priebehu niekoľkých me-
siacov. V prepočte na ta-
rifnú triedu 6, ktorá je fi rem-
ným priemerom, vychádza 
navrhované zvýšenie platov 
v priemere o 112 eur / me-
siac.  

*Pozn. k výsledným 8,5 % - najprv 
sa zvýši mzda o 4,3 % a nasledu-
júce 4 % sa rátajú z už zvýšenej 
sumy.

Zároveň si dovoľujeme 
reagovať na obvinenia 
odborovej organizácie 
o zastrašovaní a zavádzaní 
zamestnancov:
Tieto tvrdenia dôrazne od-
mietame. Našich zamest-
nancov pravidelne transpar-
entne a pravdivo informu-
jeme o aktuálnej situácii. 

Dňa 6. júna 2017 zorganizoval VK-ZK Apollo pri SLOVNAFT a.s., mini-
volejbalový turnaj dvojíc na ZŠ Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi. Turnaj 
sa hral systémom každý s každým na dva vyhraté sety.

Konečný výsledok prvého turnaja:
1. miesto dvojica „Tede a Tady“ (R.Almanová, B. Bitová)
2. miesto dvojica „Choco“          (Z.Bošanská, K. Paxnerová)
3. miesto dvojica „Volejbalky“ (A. Rajnáková, K. Zvardoňová)
Každá hráčka z dvojice obdržala vecnú športovú cenu.

Druhý turnaj sa konal 13. júna 2017 taktiež na ZŠ Pavla Horova. Turnaj sa 
hral systémom každý s každým na dva vyhraté sety.
Konečné umiestnenie druhého turnaja:
1. miesto dvojica „A+K“ (A. Rajnáková, K. Zvardoňová)
2. miesto dvojica „R+B“ (R. Almanová, B. Bitová)
3. miesto dvojica „N+K“ (N. Ruckschlossova, K. Paxnerová)
4. miesto dvojica „Z+D“ (Z. Bošanská, D. Dobiášová)
Dvojice do tretieho miesta obdržali cukríkové odmeny.

Za zorganizovanie turnajov a ceny treba poďakovať VK-ZK Apollo pri 
SLOVNAFT a.s., ďalej organizátorom turnajov M. Mičianovi a pani učiteľke 
K. Paxnerovej. 

Miro Mičian

MINIVOLEJBALOVÉ TURNAJE DVOJÍC



DEVEX 11

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

• Predám sústruh na drevo.
 tel.: 0907 268 536

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, con-

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

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209
• Za dobrú cenu urobím prestavbu aj 

vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná 
záruka i servis v DNV. 

tel.: 0905 648 233

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     

 tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK.           tel.: 0903 795 432
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227
• Predám 1-izbový byt v DNV na ulici 

P. Horova 1. Cena: 86.000,- Eur + 
dohoda možná.

tel.: 0905 613 350, 
0948 272 719

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

alebo Pod srdcom. 
tel.: 0903 961 302

• Predám 4-árovú záhradu s murova-
nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.                tel.: 0915 738 952

• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 
tel.: 0904 239 227 

• Predám menšiu záhradu s murovanou 
chatou v DNV, a to v záhradkárskej 
osade pri Waitovom lome (voda a 
elektrina pri pozemku). Záhrada je 
výhodne umiestnená (hneď pri príjaz-

Otváracie hodiny:
pon - št:      13,00 – 17,00 hod.

piatok:        13,00 – 16,00 hod.

PONUKA GAUDEAMUS
zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska 3

V našom zariadení Gaudeamus-ZKR je možnosť poskytovania  sociálnych služieb  (celoročnou pobytovou for-
mou)   pre osamelých, zdravotne znevýhodnených občanov  vašej mestskej časti od 18 do 62 rokov veku .
Bližšie informácie vám poskytne 
Mgr.Katarína Zaťková na tel:02/ 5910 0977, alebo 0903 683 176.

PONUKA PRÁCE
DSS Senecio n.o., Na grbe č. 2, 841 08 Bratislava - Devínska Nová 
Ves prijme -  do TPP:
– opatrovateľku (podmienkou je opatrovateľský kurz v rozsahu 220 
hod.) 
na brigádu počas letných prázdnin
– inštruktorku pracovnej terapie
Info.: Ing. Drahomíra Ludvigová – č. t.: 0911 721 825
_________________________________________
DSS Senecio,n.o., Na Grbe 2, 841 07  Bratislava 
prijme pomocnú silu do kuchyne cez víkendy
kontakt: 0911 721 825

dovej ceste) a umožňuje nádherný 
výhľad.             tel.: 0903 244 777

• Predám záhradu o výmere 614/m2 
v lokalite dnv glavica. cena dohodou.

 tel.: 0944 141 274

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTRE-

BY, 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

• Vezmem súrne do dlhodobého 
prenájmu garáž, pre vyššie auto 
(Mercedes-Benz Vito), v garážovom 
dome oproti J.Poničana. Nie Denova. 
Cena: dohodou. 

tel.: 0905 464 912
 e-mail: careco@centrum.sk

• 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 
- katolíčku v rodinnom dome v Devín-
skej Novej Vsi.

tel.: 0903 780 797
• 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
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Z policajného
zápisníka

spôsobil  poškodenej spoločnosti 
škodu zatiaľ v nezistenej výške.
• Neznámy páchateľ v čase od 
07.26h dňa 07.06.2017 do 11.26h 
dňa 08.06.2017  na Mlynskej ulici  
pri železničnej stanici odcudzil tam 
odstavený bicykle zn. Kross Lervel 
A6, čím spôsobil poškodenému 
21-ročnému mužovi škodu vo výške 
500 eur.
• Hliadka PZ v čase o 00.12h dňa 
10.06.2017  na Istrijskej ulici zastavi-
la vodiča motorové vozidla zn. Ford 
Galaxy, ktorý počas jazdy dával 
bezdôvodne znamenie o zmene 
smeru  jazdy. Počas kontroly policaj-
ti vyzvali 59-ročného muža, aby sa 
podrobil dychovej skúške. Policajti 
pri dychovej skúške mužovi namerali 
0,99 mg/l alkoholu v dychu, opa-
kovane 0,91mg/l. 59-ročný vodič 
bol zaistený, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky podľa §-u 289 ods. 
1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ  v čase 
od 20.30h dňa 12.06.2017 do 
12.00h dňa 13.06.2017  na Ulici 
Milana Marečka z neuzamknutého 
motorového vozidla zn. Škoda 
Octavia odcudzil  zo stredového 
panelu autorádio zn. Alpine, USB 
kľúč  nezn. značky, navigáciu zn. 
Carmin, čím spôsobil  poškodenému 
33-ročnému mužovi škodu vo výške 
100 eur.

Mk Orpz ba 4

Z pol
záp

• Hliadka PZ v čase o 02.07h 
dňa 22.05.2017 na ulici Mlyn-
ská zastavila vodiča motorového 
vozidla zn. Škoda Fabia combi. 
Počas kontroly policajti vyzvali 
25-ročného muža, aby sa podro-
bil dychovej skúške. Policajti pri 
dychovej skúške mužovi namerali 
0,86 mg/l alkoholu v dychu, opa-
kovane 0,82mg/l. 25-ročný vodič 
bol zaistený, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky podľa §-u 289 ods. 
1 Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ  v čase 
o 08.20h dňa 24.05.2017 na Eis-
nerovej ulici poškodil  so železnou 
tyčou tam zapakované motorové 
vozidlo zn. Volkswagen Touran, 
a to tak, že úderom spôsobil 
preliačinu a poškodil lak v oblasti 
nádrže,  čím spôsobil  poškodenej 
51-ročnej žene škodu zatiaľ v nez-
istenej výške.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 19.00h dňa 06.06.2017 do 
08.00h dňa 07.06.2017  na Za-
vadilovej ulici poškriabal lak na 
pravom prednom a zadnom blat-
níku, pravých predných a zadných 
dverách na tam zaparkovanom  mo-
torovom vozidle zn. Audi Q5, čím 

-Futbal je jediný šport, kde 40 
tisíc divákov môže revať na 22 

milionárov: 
-Makaj, ty debil!

•••
-Čo robí váš manžel?

-Čo mu poviem!
•••

Pýta sa učiteľka maďarského 
chlapčeka:

-Lászlo, povedz nám, 
čo je to korytnačka?

-Taký veľký opancierovaný žaba, 
neskáče, len plazí zem.

•••
Dobrá nálada nevyrieši všetky 

naše problémy, no nahnevá 
toľko ľudí, že stojí zato si ju 

udržať. 

•••
Turista príde  do opustenej osady 

a pýta sa domorodca:
-Dedo, máte tu pitnú vodu?

-No nie je najčistejšia.
-Čo robíte, aby bola pitná?

-No, prevaríme ju, precedíme 
a potom si dáme pivo

•••
Ťažkajú si dvaja muži:
-Moja manželka vie 

vynikajúco variť, a nevarí
-To máš šťastie. Moja vôbec 

nevie variť, a varí!
•••

Človeku, ktorý niečo videl, na 
súde hovoria očitý svedok. Ako 
hovoria tomu, čo niečo počul? 

Ušitý svedok?

Ešte z MDD

 Na základe vykonaných 
vyšetrovacích úkonov príslušníkov 
Okresného riaditeľstva PZ 
v Bratislave I, bolo v súvislosti s tohto 
týždňovým rozšírením nepravdivej 
poplašnej správy vznesené obvine-
nie konkrétnej osobe. 
 Dňa 11.07.2017 sme krátko 
pred 12.30 h prijali na linke 158 
prijali informáciu o údajnom umi-
estnení výbušného systému v jednej 
z budov výrobnej haly automobi-
lovej spoločnosti na ulici J. Jonáša 
v Bratislave. Na miesto boli bezod-
kladne vyslaní pyrotechnici ako aj 
psovodi so služobnými psami, ktorých 

cieľom bolo preveriť hodnovernosť 
tohto oznámenia. Nakoľko prehli-
adka priestorov za prítomnosti psov 
určených na vyhľadávanie výbušnín 
skončila s negatívnym výsledkom, 
hodnovernosť oznámenia pot-
vrdená nebola. 
 Po vykonaní potrebných úko-
nov operatívno – pátracieho chara-
kteru, bola na osobnej slobode 
obmedzená v súlade so zákonom 
dôvodne podozrivá Bratislavčanka, 
ktorá bola následne eskortovaná 
na príslušné policajné oddelenie. 
Po vykonaní potrebných úkonov 
vzniesol vyšetrovateľ Okresného 

ZA ÚMYSELNÉ ŠÍRENIE 
POPLAŠNEJ SPRÁVY
hrozí Bratislavčanke až päťročný pobyt mrežami

riaditeľstva PZ v Bratislave I  
obvinenie z trestného činu šírenia 
poplašnej správy 36-ročnej Kamile 
N. z Bratislavy. 
 Nakoľko obvinená svojím úmy-
selným konaním naplnila skutkovú 
podstatu trestného činu šírenia 
poplašnej správy, za uvedené ko-
nanie jej v súlade s ustanoveniami 
trestného zákona hrozí trest odňatia 
slobody na jeden rok až päť ro-
kov.   Obvinená je v súčasnej dobe 
stíhaná na slobode. 

Ms Kr Pz Ba
 Policajti Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave IV 
objasnili prípad včera prijatého 
oznámenia o bombe, ktorá sa mala 
nachádzať v priestoroch výrob-
ných hál automobilovej spoločnosti 
na ulici Jána Jonáša v Bratislave. 
Na základe operatívno-pátracej 
činnosti policajti včera vo večerných 
hodinách vypátrali muža, ktorý bol 

z oznámenia nepravdivej poplašnej 
správy Policajnému zboru dôvodne 
podozrivý. Na základe súhlasu 
príslušnej prokuratúry policaj-ti 
podozrivého muža zadržali a es-
kortovali na príslušné policajné 
oddelenie. Po vykonaní všetkých 
potrebných procesných úkonov bol 
33-ročný Miloš z okresu Vranov 
nad Topľou vyšetrovateľom Poli-
cajného zboru obvinený z prečinu 
šírenia poplašnej správy. V prípade 
preukázania viny hrozí obvinenému 
v súlade s Trestným zákonom trest 
odňatia slobody na jeden až päť 
rokov.
 Po vznesení obvinenia bol 
obvinený umiestnený do cely 
policajného zaistenia. Vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave IV  zároveň spra-
coval pre prokurátora podnet k po-
daniu návrhu na väzobné stíhanie 
obvineného. 


