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Sedemdesiate 
výročie kon-
ca druhej sve-
tovej vojny 
rozrezonovalo 
v tieto májové 
dni.

Právom. Každé výročie prináša 
okrem spomienok aj celý rad 
poučení. A ak sa chceme tešiť 
a radovať z dní budúcich, je 
potrebné vyvarovať sa chýb 
minulosti. Všetci o tom vieme 
a pritom aj dnes stretávame 
takých, čo neváhajú škodiť, 
ničiť mariť ... úsilie iných.

 Na druhej strene mnohí 
dokážu prinášať potešenie tak-
mer stále.

 V sobotu 9. mája v Slo-
venskej fi lharmónii v Redute, 
v rámci spomienok ukončenia 
druhej svetovej vojny, odznela 
9. Symfónia s Ódou na radosť 
Ludwiga van Beethovena. 
Okrem iných účinkovali 
v tomto programe aj Mária 
Rychlová (Hanyová) a Ľudovít 
Ludha, obyvatelia Devínskej, 
v súčasnosti sólisti opery SND 
v Bratislave.

 Iste sme na našich 
spoluobčanov hrdí. Nie náho-
dou vystúpili už aj na domá-
com javisku na Festivale 
slo-venskej národnej piesne, 
ktorého 22. ročník bude v 
dňoch 20. a 24. mája tohto 
roku.
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KRÁTKE SPRÁVY  

BSK: Kraj prezentoval 
v Bruseli turistické možnosti 

a tradičné jedlá
Štyridsaťdva regiónov Európskej 

únie prezentovalo v Bruseli 
počas uplynulého víkendu svoju 
rozmanitosť a príťažlivosť, medzi 
nimi aj Bratislavský samosprávny 

kraj, ktorý reprezentoval 
Slovensko ako jediný zástupca.

V priestoroch Európskeho výboru 
regiónov sa konalo tradičné 
podujatie Open doors - Deň 

otvorených dverí európskych 
inštitúcií, ktoré patrí k obľúbeným 

podujatiam obyvateľov ale aj 
návštevníkov Bruselu. 

„Aj toto podujatie je spôsob, ako 
môžeme predstaviť krásy nášho 

regiónu a pritiahnuť zahraničných 
návštevníkov. Prezentovali sme 
turistické možnosti, predstavili 
naše pamiatky, účastníci mohli 
ochutnať naše tradičné jedlá a 

nápoje. Záujem prejavili návštevníci 
podujatia aj o Malokarpatskú 

vínnu cestu a páčil sa im aj náš 
Cyklomost slobody,“ priblížil 
predseda BSK Pavol Frešo. 

 Ako každoročne 4. mája, pri 
príležitosti výročia smrti gen. M. R. 
Štefánika, aj tohto roku si občania 
Devínskej Novej Vsi spomenuli na 
túto výraznú osobnosť slovenských 
i československých dejín, pri jeho 
pamätníku na kolónii.

 Organizátori MČ DNV a Miest-
ny odbor Matice slovenskej za 
účasti Istracentra, žiakov a peda-
gógov ZUŠ, základných škôl z I. 
Bukovčana a P. Horova, ktorí 
prispeli k dôstojnej atmosfére aj 
kultúrnym programom si pripo-
menuli život a odkaz tohto sloven-
ského velikána. K zhromaždeným 
občanom i žiakom sa prihovorili 
starosta MČ DNV Milan Jambor, 

Spomienka na Štefánika

predseda MOMS Juraj Strempek 
a mjr. Roman Záň, viceprezident 
slovenskej sekcie Medzinárodnej 
policajnej asociácie.

r
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DEVEX 2 

 Nedávno som si so záujmom 
vypočul, na nedeľnej omši, kázeň 
nášho farára pána Moravčíka.  
Okrem iného hovoril aj o tom, 
ako sa farizeji snažili v rozhovore 
s apoštolom Petrom dostať ho do 
úzkych, aby ho mohli obviniť z má-
gie. Za tú bol v tom čase trest smrti. 
Chceli sa ho zbaviť a Peter im na 
to povedal, že ho prenasledujú pre 
dobrý skutok. Hoci odvtedy prešli 
tisícky rokov, situácia sa veľmi ne-
zmenila a aj dnes sa dobré často 
opláca zlým. Vo svojej kázni spo-
menul aj pápeža Františka a fakt, 
že sa mnohí biskupi po celom 
svete k pápežovi nepridali a len 
vyčkávajú. 

 Často si kladiem otázku, prečo 
pravda a láska nevíťazí nad lžou 
a nenávisťou, prečo je medzi nami 
toľko zla, prečo si ubližujeme. 
Nedávno som s kamarátom absol-
voval dlhý rozhovor, v ktorom sme 
rozoberali situáciu okolo jedného 
slovenského pravicového politika, 
na ktorého iný politik vytiahol nah-
rávku ich spoločného rozhovoru. 
Môj známy bol veľmi sklamaný 
a vyjadril sa, že mu už nikdy 
nebude môcť dôverovať, lebo pri 
svojom vstupe do politiky nám 
všetkým sľuboval novú politickú 
kultúru a teraz sa v jeho očiach zdi-
skreditoval. Som v politike už viac 
ako 4 roky a za ten čas som si toho 
už preskákal dosť. S obrovskou 
rezervou beriem väčšinu z toho, čo 
počujem a málo verím tomu, čo sa 
píše v médiách. Väčšinou som zažil 
skôr tie nepekné veci a aj som si 
niekoľkokrát povedal že končím, to 
sa nedá vydržať. Najintenzívnejšie 
to bolo v čase, keď si moje dcéry 
vymodlikali psa. Dlho som im odo-
lával, lebo som tušil, že starostlivosť 
o neho nakoniec zostane na mne. 
Aj sa tak stalo, ale dalo mi to veľmi 
veľa, lebo v čase najväčších poli-
tických stresov som si po príchode 
domov sadol na terasu a naše 
šteniatko si sadlo ku mne a chcelo, 
aby som sa s ním hral. Manželka 
s dcérami vybrali rasu zlatého retrí-
vera a bola to úžasná voľba. A tak 
som často a dlho hladkal nášho 
psa, chodil s ním na prechádzky 
do lesa a po čase som zistil, že 
som oveľa pokojnejší, stresoval 
som sa výrazne menej a prestal 

Stavanie mája 

včera

dnes

STRATA SÚDNOSTI

 Pôvodne mladý stromček, 
najčastejšie smrekový, jedľový, ale-
bo brezový symbolizoval boj zimy 
s jarou, smrť so životom, želanie 
poľnohospodárov, aby ich úroda 
mala silu a dobrý rast. Staval sa ale 
aj pred domom, kde mali dievča na 
vydaj.
 Časy sa menili, tradície zostáva-
li. O ich zachovanie, aj v Devínskej 
Novej Vsi, dbali spoločenské orga-
nizácie, kultúrne spolky a kultúrne 
zariadenie mestskej časti Istracen-
tum.
 Aj posledný aprílový deň sa tieto 
organizácie postarali, za výdatnej 
pomoci dobrovoľného hasičského 
zboru a kultúrneho programu ZUŠ 
o príjemný kultúrny zážitok v už 
tradičnom prostredí pred bývalou 
poštou na Istrijskej. 

r

Na strednej odbornej škole auto-
mobilovej Jána Jonáša v bratislav-
skej Devínskej Novej Vsi, ktorá 
je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského kraja, vznikne Duál-
na akadémia. Zameraná bude 
na automobilový priemysel, jej 
cieľom bude reálne pripravovať 
stredoškolákov pre prax a zaručí 
im uplatnenie v zamestnaní. Na jej 
vytvorení spolupracuje Bratislav-
ský kraj a spoločnosť Volkswa-
gen Slovakia a. s.. Jednohlasným 

som pomýšľať na odchod z poli-
tiky. V živote nám často maličkosti 
dokážu zásadne zmeniť život. 

 Ale vrátim sa späť k našej vr-
cholovej politike. Osobne celú vec 
s nahrávkou rozhovoru vnímam 
ako pokus zdiskreditovať politika, 
ktorý mal potenciál stať sa lídrom 
pravice a vyhrať parlamentné 
voľby, ktoré u nás budú onedlho. 
Už len samotný fakt, že si niekto 
nahráva rozhovor mi príde jemne 
povedané divné. Osobne mi za 
4 roky v politike ani raz neprišlo 
na um, že by som si mal nahrávať 
nejaký rozhovor. Slušnosť sa 
z politiky vytratila už dávno, teraz 
mám pocit, ako keby sme strácali 
súdnosť. A nielen politici. 

 Pred niekoľkými dňami nám 
niekto postriekal budovu Múzea 
starej Devínskej na Istrijskej ulici. 
Po postavení mája sa v noci okolo 
nej motal niekto s motorovou pílou. 
Čo s ňou asi chcel robiť? Keď poro-
vnám atmosféru v komunálnej poli-
tike teraz a pred štyrmi rokmi, mám 
pocit, že teraz je to horšie. Ale dejú 
sa aj zázraky. Hoci mám už po 
40-ke, stále na ne verím. Jeden sa 
pred niekoľkými dňami stal aj u nás 
v Devínskej. Po päťdesiatich rokoch 
zmizli gudróny. Ďakujem všetkým, 
ktorí sa o to pričinili.

Milan Jambor, 
starosta MČ DNV

V kraji vznikne prvá 
DUÁLNA AKADÉMIA

(Pokračovanie na strane 3)

schválením uznesenia dali po-
slanci BSK na dnešnom rokovaní 
zastupiteľstva mandát županovi 
Pavlovi Frešovi rokovať so 
spoločnosťou Volkswagen Slova-
kia o zriadení Duálnej akadémie 
ako aj konať v získavaní externých 
zdrojov na rekonštrukciu priesto-
rov a vybavenie učební. 
 
„Som veľmi rád, že sme urobili 
určitý ofi ciálny krok k spolupráci 
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 DEVEX 3

a k realizácií duálneho vzdelávania 
na Strednej odbornej škole Jána 
Jonáša. V nasledujúcich mesiacoch 
budeme mať veľmi veľa práce, aby 
sme to zvládli, ale verím, že to zv-
ládneme. Dôležité pre priemysel 
je práve skoršie zavedenie praxe 
a veľký dôraz na prax. Chceme 
robiť reklamu a propagovať 
skutočnosť, že táto práca na úrovni 
odborného školstva nie je nejaká 
špinavá práca, ale je to vysoko 
kvalifi kovaná práca so špičkovými 
technológiami, ktorá si vyžaduje 
príslušné vzdelanie a požiadavky,“ 
povedal člen predstavenstva Volk-
swagen Slovakia Eric Reuting po 
schválení materiálu. 
 Podľa bratislavského župana 
Pavla Freša bude zavedenie duál-
neho vzdelávania presahovať aj 
do ďalších škôl v regióne, hlavne 
v oblasti strojárenstva a elektro-
technického priemyslu s cieľom 
dosiahnuť takú úroveň vzdeláva-
nia, ktorá je bežná v Nemecku, 
Švajčiarsku a Rakúsku. „Myslím, 
že to je ambiciózny cieľ, na druhej 
strane máme najsilnejšieho part-
nera, akého sme mohli na Sloven-
sku mať, takže pevne verím, že sa 
nám to podarí,“ povedal. Práve 
to jednomyseľné hlasovanie po-
slancov je podľa neho potvrdením 
toho, že nielen poslanci, ale aj 
ľudia v Bratislavskom kraji veľmi 
dobre rozumejú, že keď chcú, 
aby sa ďalšia generácia uplatnila 
na trhu práce nielen na Sloven-
sku, ale všade v Európe, tak treba 
nasledovať tých, ktorí sú najlepší. 
„Čiže je to úplne zrozumiteľná 

V kraji vznikne prvá DUÁLNA AKADÉMIA
(Pokračovanie zo strany 2) odpoveď Bratislavskej župy na tú 

výzvu, ktorú opakovane počúvam 
od zamestnávateľov, že potrebujú 
vlastne ľudí, ktorí budú použiteľní 
v praxi ihneď, takže nech sa páči, 
toto je prvý krok a ideme ďalej,“ 
doplnil Pavol Frešo. 
 Bratislavský župan Pavol Frešo 
a člen predstavenstva Volkswagen 
Slovakia a. s. Eric Reuting pod-
písali koncom marca Memoran-
dum o spolupráci, čo bol prvý krok 
k založeniu Duálnej akadémie. 
Súčasťou memoranda je i dohoda 
oboch strán, že sa budú uchádzať 
o podporu dostupných externých 
zdrojov z Integrovaného region-
álneho operačného programu 
a Operačného programu ľudské 
zdroje, ktoré majú za cieľ priamo 
podporu duálneho aj celoživotného 
vzdelávania. Na implementáciu 
uvedených záväzkov vznikli tri 
spoločné pracovné skupiny - prvá  
skupina sa má zaoberať person-
álnymi otázkami budúcich žiakov 
a učiteľov, druhá skupina prejde 
všetky župné školy technického za-
merania a zistí, čo z ich teoretickej 
výučby je možné využiť v tomto pro-
jekte a zároveň preskúma možnosť 
zavedenia nemeckých štandardov 
výučby na školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK a v tretej pracovnej 
skupine sa  stretnú odborníci na 
eurofondy a právne otázky. Výsled-
kom činnosti týchto tímov budú 
možnosti a návrhy, ako vytvoriť pod-
mienky pre zabezpečenie výcho-
vno-vzdelávacieho procesu podľa 
požiadaviek VW.

 it
www.bratislavskykraj.sk

 Už druhý školský rok v našej 
Základnej škole na Ulici Ivana 
Bukovčana pracuje mimoriadne 
usilovná redakčná rada, ktorá vy-
dáva školský časopis pod názvom 
BukoVINKY. Buko znamená, že 

máme niečo spoločné so známym 
dramatikom, ktorého meno nesie 
ulica, na ktorej stojí naša škola. 
VINKY sme si požičali z podstat-
ného mena novinky, čiže sme 
časopis aktuálny, akčný, zábavný, 

poučný aj oddychový. 
 Nechodíme so zavretými očami, 
ale slovom a obrazom zaznamená-
vame svet okolo nás, sledujeme, 
čo sa kde deje, potom píšeme 
a fotografujeme. Vychádzame  
pravidelne raz za mesiac a časopis 
zverejňujeme  na našej školskej we-
bovej stránke. Pokračujeme v tradícii 
nášho bývalého školského časopisu 
Oskarko, ktorý svoju mediálnu 
kariéru ukončil pred niekoľkými 
rokmi. BukoVINKY sú jeho rovno-
cenným nástupcom a snažia sa 
zaujať nielen svojou vonkajšou 
úpravou, ale hlavne vnútorným 

obsahom. Mapujú život školy, 
záujmy žiakov, koníčky, úspechy, 
mimoškolskú činnosť, zverejňujú  
prvé literárne pokusy ako sú 
básničky, rozprávky, poviedky či 
prvé rozhovory s viac alebo menej 
známymi osobnosťami. Nemajú to 
ľahké preraziť v obrovskom mori 
rôznych informačných zdrojov, ale 
veľmi snažia sa. 
 Ste zvedaví? Neváhajte 
a kliknite na našu školskú stránku!  
Zoznámte sa, prosím, my sme Bu-
koVINKY.

Soňa Škulová
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DEVEX 4

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

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 

1. 6. o 12.00 h   Otvorenie letnej čitárne
- možnosť posedieť si a čítať v príjemnom a tichom 

prostredí nádvoria knižnice, letná čitáreň bude otvorená 
v otváracích hodinách knižnice do 31.7.2015
Miesto: Miestna knižnica, nádvorie Istrijská 6

7. 6. o 17.00 h  Detská divadelná scéna, 
účinkuje Divadlo Žihadlo

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,5 eur

14. 6. 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom J. Abraháma 

bude herec, režisér a spevák MILO KRÁĽ
Miesto: veľká sála Istra Centravstupné: 3 eur, ,  

20.-21. 6.   27. Festival chorvátskej kultúry
- prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka 

tradičných chorvátskych jedál a nápojov
Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 

v spolupráci s MČ Bratislava DNV
Miesto: priestory Farského centra (Istrijská 4) 

a Istra Centra (Istrijská 6),

 V predvečer festivalu
 Piatok, 19.júna 2015
 18.00 Slávnostné otvorenie ,,Múzea starej dediny“
 19.00 Vystúpenie novoveských súborov v areáli Múzea
  kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

 Program festivalu
 Sobota, 20.júna 2015
 15.00 Tradičné chorvátske kulinárstvo 
  – prezentácia jedál a nápojov (Istrijská 6)
 16.00 Festival detských folklórnych súborov
  ,,Kreatívna tvorba detí s Bublinkou“,
  tvorivé dielne pre deti (Istrijská 4)
 17.00 ,,Chorvátsko mojimi očami“,
  vernisáž amatérskych fotografi í (Istrijská 4)
 18.00 Kultúrny program I - vystúpenia zahraničných 
  folklórnych súborov (Istrijská 4)
 19.30 Tanečný workshop (Istrijská 4)
 20.00 Chorvátska zábava

 Nedeľa, 21. júna 2015
 10.30 Svätá omša v chorvátskom jazyku 
  (Kostol sv. Ducha)
 17.00 Tradičné chorvátske kulinárstvo (Istrijská 6)
 18.00 Kultúrny program II – vystúpenia chorvátskych
  folklórnych súborov zo Slovenska, ako hosť vystúpi
  v programe hudobno-tanečný súbor 
  z Chorvátska (Istrijská 4)
 20.00 Chorvátska zábava (Istrijská 4 )

Miestny odbor Matice slovenskej v  Devínskej Novej Vsi
 v spolupráci s Mestskou časťou Devínska Nová Ves

a farnosťou Bratislava – Devínska Nová Ves
vás pozývajú na 22. ročník

Festival slovenskej národnej piesne
v dňoch 23. a 24. mája 2015

miesto podujatia: F centrum (Istrijská 4)
(v prípade nepriaznivého počasia veľká sála Istracentra)

program:
sobota 23. mája 2015
15:00 otvorenie výstavy: 

fotografi e (Katarína Zlochová), sviečky (Aleš Zlocha)
obrazy (Ľuba Wehlend)

18:00 spomienka na Rudolfa Slobodu pri jeho pomníku
19:00 veľká sála Istracentra: Čarovná fl auta

(predstavenie žiakov a pedagógov bratislavského konzervatória)

*****

nedeľa 24. mája 2015 – 
slávnosť Zoslania Ducha Sv.

(hodová slávnosť v Devínskej  Novej Vsi)

11.00 Sv. omša z príležitosti Festivalu slovenskej národnej piesne
v roku Ľudovíta Štúra

16:00 kultúrne pásmo piesní a tancov v podaní súborov a sólistov, 
s tradičnou účasťou umelcov z Devínskej Novej Vsi 

a ďalších hostí:
Slniečko (MŠ DNV), ZUŠ DNV, 

Petrana Zemanová, Jakuba Šeniglová, 
Ľudová hudba M. Mikuša, 

Ženská spevácka skupina Kytica,
Eva Šeniglová (sólistka opery SND), 

Folklórny súbor KLNKA,
 Mužská spevácka skupina Rodokmeň

Stefanik Trail
Aj tento rok sa uskutoční  ultra maratón beh Stefanik trail, už 3. ročník.
Beh STEFANIK TRAIL sú 2 paralelné preteky kategórií ULTRA JEDNOTLIVCI 
ŠTAFETY (min. 4 – max. 7 členov) po hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej 
magistrále.
TERMÍN PODUJATIA: 19.6. -20.6.2015.
ŠTART: Bradlo, Chata Bradlo, mohyla M.R. Štefánika .
CIEĽ: Bratislava, socha M.R. Štefánika, námestie M.R. Štefánika.
ŠTART ULTRA JEDNOTLIVCI: 19.6.2015 o 19:00.
ŠTART TRAIL ŠTAFETY: 19.6.2015 o 23:00.
REGISTRÁCIA: Registrujte sa najneskôr do 7.6.2015!
KATEGÓRIA A:  ULTRA JEDNOTLIVCI - 1 bežec (s možnosťou sprievod-
ného bežca "pacera" od stanice Pezinská Baba).
KATEGÓRIA B:  TRAIL ŠTAFETA - 4 až 7 bežcov v jednom tíme.
PROFIL TRASY: 140,80 km / +4720 m / -5317 m.
ČASOVÝ LIMIT: 28 hodín 30 minút pre získanie 4 kvalifi kačných bodov 
UTMB a 31 hodín 30 minút  pre získanie statusu FINISHER.

Viac informácií o závode, trase, podmienkach ako aj fotografi e z minulých 
ročníkov nájdete na www.stefaniktrail.sk.

PROFIL TRASY:

F

ová, 

, 

ň
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DEVEX 5

O dišli z našich radov

Zosobášili sa

Zlaté sobáše

Spolocenská kronikaˇ
Richard BORÁROŠ 

a Barbora SUCHANIČOVÁ
Peter VRBA 

a Zuzana ČERMÁKOVÁ
Mgr. Richard TÓTH 

a Mgr. Eva KADLEČÍKOVÁ
Aleš ŠAFÁŘ 

a Ing. Katarína TAKÁČOVÁ
Miroslav MORAVČÍK 

a Jana VAŠKOVÁ
Ing. Róbert POKORNÝ 
a Mária VINCEKOVÁ

Blahoželáme!

50 rokov 
na spoločnej 
ceste životom

oslávili

František EBRINGER 
a Helena, 

rod. TOLLOVÁ

Jozef BALÁŽ 
a Janka, 

rod. ENCINGEROVÁ

Blahoželáme!

Emil LIESKOVSKÝ
Hanka VLKOVÁ 
rod. Bednářová

Ing. Matej ROĽKO
Fridrich MATUŠEK
Ing Richard STRÍŽ

Karol OLGYAY
Nech odpočívajú v pokoji!

V piatok 8. mája 2015 odišiel 
z našich radov vo veku 

75 rokov 
Karol OLGYAY

Rodina, priatelia 
a známi sa s ním 

rozlúčili v stredu 13. mája 
v bratislavskom krematóriu.

Odpočívaj v pokoji!

 Sídlisko Podhorské sa opäť 
stáva populárnym. Gudróny už 
čo nevidieť odídu do zabudnutia 
celkom, nastúpia vraj drogy. A to 
je väčšia pliaga ako sú gudróny. 
Zatiaľ sa o rozmáhajúcich distribú-
toroch i konzumentoch na Podhor-
skom potichu hovorí, ale obavy 
občanov sú značné. Kto sa stará 
o to, aby sa tento neduh nerozmo-
hol do nebezpečných rozmerov? 
Aké opatrenie podniká mestská 
časť a komisie, ktoré to majú v ná-
plni?

roman b, mária t
 Na ulici Š. Králika je vraj ne-

jaká nelegálna nocľaháreň. Je to 
iba fáma, alebo?

mc
 Rád by som upozornil na 

zhoršujúci sa stav v mestskej časti 
DNV, čo sa týka psíčkarov. Pred 
konkrétnou sťažnosťou by som 
rád upozornil na fakt, že som 
milovníkom (aj vlastníkom) psov, 
napriek tomu sa mi prístup mno-
hých majiteľov psov nepáči. Stále 

častejšie sa stretávam (a čo je naj-
viac smutné najmä pri detských 
ihriskách) s majiteľmi psov, ktorí 
ignorujú zákaz voľného pohybu 
psa na vyhradených miestach, 
ba čo viac, správanie a vôbec 
prítomnosť svojich psov doslova 
prehliadajú. Pokiaľ sa nemýlim, zo 
zákona musí byť pes pri voľnom po-
hybe pod stálym dohľadom, ale ten 
si zrejme zákon nepredstavuje pod 
formou “telefonujem s kamarátom, 
pozerám sa všade, len nie na psa 
a keď sa otočím, neviem, kde po-
behuje”. Fascinuje ma tiež zistenie, 
že aj keď by mala byť výbavou 
pri prechádzke so psom vôdzka, 
väčšina majiteľov ju pri sebe 
nemá. Za najväčšiu drzosť však 
považujem absolútnu ignoráciu 
nosenia obojka, ktorú vídavam 
stále častejšie. Ak sa nemýlim, obo-
jok je zákonom daný kvôli štítkom, 
ktoré pes musí nosiť a zanedbanie 
tejto povinnosti je trestané pokutou.
 Bol by som veľmi rád, ak by 
sa nejakým spôsobom znížili tieto 

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

priestupky najmä z dôvodov, že 
prichádza teplejšie obdobie, deti 
sa hrajú na ihrisku a myslím si, že 
viacerí občania (a najmä rodičia) 
sa cítia ohrozene. Ďalšou vecou je 
aj fakt, že nie každý má psy rád a 
nájdu sa aj takí, ktorí trpia fóbiami 
z týchto zvierat, dalo by sa to preto 
chápať aj ako porušenie niek-
torých z ich ľudských práv.

mk

 Deň 31.03.2015 
bol predsa len 
výnimočný. Tri učiteľky 
z našich materských 
škôl pri príležitosti Dňa 
učiteľov ocenili. 
 Pani Irenu 
Ludvigovú, Bc., 
riaditeľku MŠ M. 
Marečka 20 ocenil 
primátor hlavného 
mesta Bratislavy Ivo 
Nesrovnal Čestným 
uznaním  za prá-
cu v predprimárnom vzde-
lávaní. Pani Ludvigová pracuje 
s našimi najmenšími od roku 1979. 
Ako riaditeľka materskej školy vyvi-
nula a neustále vyvíja obrovské 
úsilie k modernizácii materských 
škôl v našej mestskej časti. Veľmi si 
ceníme, že preferuje  nové didak-

Ocenenie 
pre MŠ

tické pomôcky a postupy, ktoré  na-
pomáhajú výchove a vzdelávaniu  
detí 21. storočia, ktorých v živote 
čakajú veľmi náročné a zodpoved-
né úlohy.
 Starosta Devínskej Novej Vsi 
Milan Jambor na návrh pani 
Ludvigovej ocenil učiteľku Elenu 
Markovú„Čestným uznaním za 

prácu v predprimárnom 
vzdelávaní“ a učiteľku Zu-
zanu Kuchárekovú 
uznaním „Za výborné 
výsledky v predprimárnom 
vzdelávaní“. 
 Aj ja by som rád vyjadril 
svoj obdiv učiteľskému po-
slaniu.Obdivujem všetkých 
učiteľov, ktorí učiteľstvo 
a vychovávateľstvo poňali 
za svoje poslanie a s láskou 
a úsmevom vychovávajú 
naše budúce generácie.

Rozlúcili sme saˇ

Celé roky, mesiace a dni sa starajú 
o naše deti, upevňujú v  nich zákla-
dy hygieny, logického myslenia, 
kultúry správania a „spoločenského 
života“ ale hlavne neustále a doo-
kola s úsmevom odpovedajú na 
najobľúbenejšiu detskú otázku 
„prečo?“.  Gratulujem.

Denis Ružovič
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DEVEX 6

La primavera española
Nebýva zvykom aby v kluboch IV.ligy 
na Slovensku pôsobili cudzici a keď, 
tak ojedinele. Preto pôsobenie štyroch  
hráčov zo Španielska v Lokomotive 
DNV stojí za povšimnutie. Za pomo-
ci  vedúcej oddelenia španielskeho 
jazyka pani Marie Spišiakovej 
z Ekonomickej Univerzity v Bratislave 
vznikol následujúci rozhovor.
• Môžeš sa čitateľom Devexu 
predstaviť po profesnej a futba-
lovej stránke?, pýtame sa Jaime 
Garrciu Vázgueza
- Študujem telesnú výchovu. Ako oso-
ba som veľmi lenivý. A ako futbalista? 
Som lenivý. Preto som brankárom.
• Ako si sa dostal k pôsobeniu 
v klube Lokomotiva Devínska 
Nová Ves?
- Môj kamarát Diego tu začal hrať 
a keďže som mal dosť veľa času, vy-
bavil mi skúšku do klubu.
• Ako ťa prijali v klube hráči, tré-
ner ,funkcionári?
- Funkcionári boli veľmi láskaví. 
Nemal som tu výstroj, takže mi 
zohnali rukavice aj chrániče. Aj 
spoluhráči sú sympatickí, ale ja-
zyková bariéra je veľká. Myslím, že 
sa na nás trošku zabávajú, keď sa 
snažíme rozprávať po slovensky.
• Skús porovnať úroveň futbalu 
v tvojom španielskom klube a na 
Slovensku.
- V  Španielsku má taktika hry oveľa 
väčšiu váhu ako tu a tiež aj fyzická 
príprava (kondícia). Tu sa dáva väčší 
dôraz na individuálnu techniku a zá-
pasy sú potom akoby viac chaotické, 

Voda. H2O. Pokrýva 71% našej 
planéty, avšak len necelé 3 % z cel-
kového množstva vody je voda slad-
ká. Z toho ide predovšetkým (takmer 
70 %) o vodu viazanú v ľadovcoch 
polárnych oblastí a hôr. Voda sa 
vyskytuje v troch skupenstvách, a to v 
tekutom – voda, pevnom – ľad a plyn-
nom – para. Podľa pôvodu ju delíme 
na zrážkovú, povrchovú a podzem-
nú, podľa účelu na pitnú, úžitkovú a 
prevádzkovú (technologickú). Život 
bez nej si nevieme predstaviť. Tvorí 
70% ľudského tela. Bez jedla sa dá 
prežiť aj niekoľko desiatok dní, no 
bez vody to už po pár dňoch začína 
byť kritické. V súčasnostije najväčší 
problém jej znečistenie. 
 Preto som inicioval prieskum, kde 
je zdroj a akú má kvalitu voda u nás 
v Devínskej Novej Vsi.V DNV máme 
dva vodojemy, jeden na kopci, pod 
Sandbergom pre starú časť DNV 
s objemom 500m3, druhý vedľa „Srd-
ca“ pre novú – sídliskovú časť DNV 
s objemom 10.000m3, čo je vlastne 
zásoba pre sídlisko v DNV na 3dni.
Nakoľko sú vodojemy umiestnené 
pod zemou, voda má celoročnú sta-
bilnú teplotu 7°C.
 U nás sa na distribúciu vody 
používa systém výtlačno-gravitačný. 
Voda je čerpadlami čerpaná či už 
zo studní alebo nižšie položených 
oblastí  a zariadení do vyššie 
položeného vodojemu. Vodojem 
je stavba, umiestnená po väčšinou 
na kopci, tvorená dvomi komorami 
(nádrže na vodu, dve aby mohol 
byť v prevádzke aj počas údržby), 
plniacim potrubím (slúži na napĺňanie 
vodojemu),  distribučným potrubím 
a prepadom (odvod vody pre prípad 
poruchy aby vodojem nepretiekol). 
Funkcia vodojemu je akumulačná 
(hromadenie vody) a tlaková (vod-
ný stĺpec vytvára tlak v potrubí).
Našu púť za vodou sme začali na 
riečnom, štrkovo-pieskovom ostrove 
Sihoť na Dunaji.Na ostrove, ktorého 
rozloha je 222ha sa nachádzajú 
nedotknuté mäkké lužné lesy, žijú tu je-
lene, bobry a diviaky, ale hlavne sa tu 
nachádza 41 studní hlbokých 7 až 12 
metrov, schopných špičkovo dodávať 
až 900m3/s vody. Pre potreby zá-
sobovania DNV je vyhradených 5 
studní,  konkrétne pre sídliskovú časť 
DNV.  Voda je zo studní čerpaná 

Očkovanie proti besnote
Dňa 23.5.2015 sa bude v čase 8:00 – 12:00 vo veterinárnej ambu-
lancii na Novoveskej 9 vykonávať povinné očkovanie proti besnote. 
Cena: 6 eur

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných 
kontajnerov v Devínskej Novej Vsi.

Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
 D á t u m   U l i c a
  I. Bukovčana 2-8 
 26. – 28. 5. 2015 križovatka Novoveská – J. Poničana 
    Na Vyhliadke
  J. Poničana 13-15 
  2. – 4. 6. 2015 Istrijská pri starej  radnici 
    Delená pri tenisových kurtoch
  križovatka Charkovská - Delená 
  9. – 11. 6. 2015 križovatka Bleduľova - Poniklecova 
    P. Horova 1-5
  I. Bukovčana 12-14 
  16. – 18. 6. 2015 Bystrická na konci 
    križovatka Ílová - Tehliarska
  P. Horova 26-28 
  23. – 25. 6. 2015 Š. Králika 2 
    Hradištná  za obchodom
  J. .Jonáša ku garážam 
  30. 6. – 2. 7. 2015 M. Marečka 1-3
    križovatka Kalištná - Novoveská
Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu: 9.00 – 12.00 hod.

Voda Španielska jardo čerpacej stanice č. 4 a odtiaľ 
potrubím DN 800 vedená do vodo-
jemu v DNV. Voda z ostrova Sihoť 
je jedna z najkvalitnejších v stred-
nej Európe. Čo vie málokto, je to 
voda ľadovcová. Je taká čistá, 
že by sa dala piť priamo, ale zo 
zákona je do vody vo vodojeme 
pridávanýClO2(chlór dioxid). Počas 
našej púte za vodou sme zistili, že 
vodojem pre sídlisko v DNV je vo 
veľmi zlom technickom stave, hlavne 
kvôli nedoriešeným  majetkovo – 
právnym vzťahom.Momentálne pre-
bieha na ostrove Sihoť rekonštrukcia 
čerpacej stanice č. 4 a po jej skončení 
budeme môcť mať v prípade núdze 
(napr. zatopenie ostrova Sihoť počas 
rozvodnenia sa Dunaja) pitnú vodu 
z Pečnianskeho lesa alebo Čuňova, 
čím bude znížená naša „závislosť“ na 
vode z ostrova Sihoť. Voda pre starú 
časť DNV pochádza zo studní na 
Sedláčkovom ostrove v Devíne. 1m3 
pitnej vody (vrátane stočného) stojí 
aktuálne 3,015 eura, čo je vzhľadom 
na cenu balených vôd a v celo-
svetovom meradle suma viac ako 
smiešna. Možno práve preto je zvy-
knutá väčšina ľudí touto vodou plytvať. 
U nás to berieme ako samozrejmosť, 
že po otočení vodovodného kohú-
tika tečie čistá, pitná a zdravotne 
nezávadná voda, no hlavne cesto-
vatelia vedia, že vo väčšine sveta 
to tak nie je. Každopádne všetkým 
odporúčam návštevu Vodárenského 
múzea v Karlovej Vsi http://www.vo-
darenskemuzeum.sk, kde sa o ceste 
vody od studne až po kohútik vodo-
vodu dozviete omnoho viac. Zároveň 
chcem týmto poďakovať pánovi 
Trstenskému, pánovi Šafaříkovi, páno-
vi  Kmeťkovi a pani Halásovej z BVS, 
a.s. za odborný výklad, exkurziu 
a poskytnuté informácie.Ďalšie zau-
jímavosti o vode(a aj jej problema-
tike) sa môžete dozvedieť na webe 
http://www.vodajezivot.sk/.
Ako som už spomínal, najdôležitejší 
pre život je pitný režim. U dospe-
lého človeka tvorí voda priemerne 
70 percent hmotnosti tela. Priemerný 
dospelý človek by mal denne vypiť 
aspoň 2,5l vody. Nie minerálok, nie 
sladených nápojov, nie džúsov alebo 
štiav ale vody. Bolo by super, keby si 
každý osvojil heslo:  „Pijem zdravú 
vodu, vodu z vodovodu.“ Ale o tom 
možno niekedy inokedy ...

Denis Ružovič

ale tým pádom, podľa mňa, aj 
zábavnejšie.
• Aj ked pôsobenie na Sloven-
sku je krátke, aké spomienky si 
odnesieš?
Aunque tu estancia en Eslovaquia es 
corta, ¿qué impresiones tienes hasta 
ahora?
- Mladí ľudia sú v podstate podobní 
tým v Španielsku. K nám erazmákom 
sa správajú dobre. Vedia, že si 
to chceme užiť a mnohí sa k nám 
pridávajú. Starší ľudia, väčšinou 
tým, že nerozprávajú po anglicky, 
sú menej sympatickí. Ale to len 
v Bratislave, pretože v menších mes-
tách a dedinách, ktoré sme navštívili 
k nám boli všetci veľmi milí, hoci 
komunikácia je komplikovaná. No 
a jedlo, ktoré je úplne iné. Nakoniec 
som si obľúbil aj bryndzové  halušky 
a kofolu. A samozrejme pivo.
• Je predpodkoklad, že v rám-
ci študentských výmien prídu 
ďalši študenti zo Španielska 
(možno aj futbalisti)  môžeš 
nájsť spôsob, ako ím uľahčiť 
spôsob venovať sa futbalu aj po
as pobytu na Slovensku?
- Odporúčal  by som im trpezlivosť 
s rozhodcami. O tých, čo som tu zažil 
ja, môžem povedať, že sú oveľa  
benevolentnejší ako v Španielsku 
a domáci to vedia a využívajú to. Ra-
mos a Montero na to doplácajú viac 
ako ja, hoci aj mne sa už ušiel ko-
panec bez príčiny. A nech sa naučia 
po slovensky alebo si budú musieť 
zvyknúť hrať a  rozprávať málo.
Za rozhovor sa zo želaním 
študijných a futbalových úspechov sa 
poďakoval.   Ing. Marián Spišiak
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DEVEX 7

 

Váš profil:

Pracovná náplň:

Čo ponúkame:

KARIÉRA V S STI  S V SKÁ A

Á V  E V  KARIÉR

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava – Eisnerova ul.

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Pracovná náplň:
  zastupovanie vedenia predajne  
počas ich neprítomnosti,

 

 

Čo ponúkame:

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Viac informácií o našich pracovných pozíciách nájdete na www.lidl.sk > Kariéra

Váš profil:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asistent/ka vedúceho predajne
aktívna práca na predajni

Bratislava – Eisnerova ul.

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

 02 - PREDAJ
• Ponúkam priesady: rajčiny, paprika, 

zeler, bylinky, letničky a muškáty. 
M. Šubín, Na grbe 3. 

 tel.: 0907 222 231
• Predám paradajkové a paprikové 

planty - rôzne druhy. 
tel.:  0903 668 260

04 - SLUŽBY
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE

– ÚDRŽBA     tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

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

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

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209
• Odborne a rýchlo pripravím aj vy-

bavím zmluvy, prevody, povolenia 
pre stavby a iné podania. 

tel.: 0905 616 798

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici. tel.: 0903 834 830

• Predám záhradu v OV v DNV, 
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka, 
voda.             tel.: 0903 513 405

• Predám rodinný dom v Čachticiach 
s 12á pozemkom. 

tel.: 0908 810 813

• Hľadám, kúpim starší rodinný dom 
(alebo stavebný pozemok) na Grbe, 
alebo v starej Devínskej.

tel.: 0907 367 325

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.      

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.             
tel.: 0907 701 786

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

 tel.: 0917 461 097
• ZSS Seniorville Jablonové prijme 

do TPP opatrovateľa/ku pre se-
niorov.     

Info na 0918 634 251
• Dám do prenájmu záhradu v DNV-

Murnice.        tel.: 0905 491 542
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DEVEX 12
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Z policajného
zápisníka

naďalej intenzívne prebiehajúce 
vyšetrovanie, nie je možné poskytnúť.

 Obvineniu zo zločinu zabi-
tia čelí 25ročný Filip z okresu 
Nové mesto nad Váhom, 
ktorému na základe doposiaľ 
vykonaných vyšetrovacích úko-
nov ako aj dôkaznej situácie 
vzniesol obvinenie vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva PZ 
v Bratislave IV. Obvinený dňa 
04.05.2015 v priestoroch bytu 
na Opletalovej ulici v Bratislave 
po predchádzajúcom verbálnom 
konfl ikte a následne aj fyzickom 
konfl ikte s poškodeným, spôsobil 
strelnou zbraňou poškodenému 
45-ročnémy mužovi strelné 
poranenia v oblasti hrudníka, 
ktorým na mieste muž podľahol. 
Po príchode hliadky PZ bol za 
použitia donucovacích prostriedkov 
na mieste obvinený spacifi kovaný 
za účelom vykonania potrebných 
úkonov eskortovaný na príslušný út-
var Policajného zboru. Za uvedené 
konanie hrozí v zmysle trestného 
zákona v prípade preukázania 
viny trest odňatia slobody na 
sedem až desať rokov. Bližšie 
okolnosti prípadu vzhľadom na 
v súčasnosti naďalej intenzívne pre-
biehajúce vyšetrovanie nie je možné 
poskytnúť. 

ms krpz Ba 

Okolnosti streľby 
v jednom z bytov vo štvrtom 
Bratislavskom okrese vyšetruje 
polícia 
 Policajti Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave 
IV počas utorka a stredy 5. A 6. 
mája intenzívne pracovali na prí-
pade nálezu muža so strelným po-
ranením v oblasti hrudníka, ktorého 
po nahlásení streľby našla hliadka 
Policajného zboru v jednom z by-
tov vo štvrtom Bratislavskom okrese. 
Oznámenie o streľbe sme prijali 
prostredníctvom volania na linku 
158 krátko po 22.15 hod. Na 
miesto boli okamžite vyslané hliadky 
PZ, ktoré na mieste hodnovernosť 
oznámenia potvrdili. Po príchode 
do vnútorných priestorov bytu bolo 
nájdené telo 45-ročného muža bez 
známok života a zároveň bol za 
použitia donucovacích prostriedkov 
na mieste spacifi kovaný 25-ročný 
muž, ktorý mal pri sebe strelnú 
zbraň. Muž bol následne za účelom 
vykonania potrebných úkonov eskor-
tovaný na príslušný útvar Policajného 
zboru. V tejto súvislosti začal 
vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
PZ v Bratislave IV trestné stíhanie vo 
veci zločinu zabitia. Bližšie okolnosti 
prípadu vzhľadom na, v súčasnosti 

Čo je najväčší hazard? 
Zapiť prášky na spanie šaraticou.

•••
“V parku sedí babka. Okolo ide 
robotník: 
- Babi, tá lavička je čerstvo 
natretá! 
- Ako prosím? 
- Na zeleno!

•••
Turista v Petrohrade sa pýta:
- Kde je blízko dobrá 
reštaurácia? Miestny znalec 
mu odpovedá: 
- Vo Fínsku.

•••
Rozhovor z temného zákutia 
Moskvy: 
- Ja tebja lublju.
- Ja tebja tože.
- Ja Jakub. - Ja tože.

Jarná časť sezóny 2014/2015 
14. kolo 15. 03.
FK Vajnory BA - FK Lokomotíva DNV  1:2 (0:1) 
Gól: Hasim Rashid Bakar 2
15. kolo  22. 03.
FK Lokomotíva DNV - SFC Kalinkovo  1:0 (0:0) 
Gól: Polcer
ŽK: Hrdlička
16. kolo 29. 03.
FC Ružinov BA - FK Lokomotíva DNV  3:0 (1:0)
17. kolo  08. 04.
FK Lokomotíva DNV - MFK Rusovce BA  1:2 (0:1) 
Gól: Diego Gutierrez Ramos 
18. kolo 12. 04.
TJ Čunovo BA - FK Lokomotiva DNV  2:4 (1:3) 
Góly: Hasim Rashid Bakar 2, Matiaš, Lacko
19.kolo 18. 04.
ŠK Vrakuňa BA - FK Lokomotíva DNV  0:7 (0:3) 
Góly: Diego Gutierrez Ramos 2, Hasim Rashid Bakar, Alvaro Segura 
Montero, Matiaš, Lacko, Rischer W.
20. kolo 27. 09.
FK Lokomotíva DNV - ŠK FK Danubia BA  4:2 (1:2)
Góly: Hasim Rashid Bakar 2, Alvaro Segura Montero, 
Diego Gutierrez Ramos
21. kolo 02. 05.
ŠK Štart Nepočujúci 1947 - FK Lokomotíva DNV  0:3 (0:1) 
Góly: Matiaš 3 

22.KOLO 10.05.2015 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - FK Dúbravka BA
24.KOLO 24.05.2015 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - FK Lamač BA
25.KOLO 30.05.2015 17:00 ihr.Trnávka
SDM Domino BA - FK Lokomotíva DNV
26.KOLO 07.06.2014 17:00 ihr.DNV
FK Lokomotíva DNV - TJ Malinovo 

Ing. Marián Spišiak

Na vydarené Samove hry zostali 
iba pekné spomienky :-)
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