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V čísle:

 Po prázdninách a dovolen-
kách sme začali naplno zaberať 
v školách, práci, domácnos-
tiach.
 Tragédia košického autobu- 
su na chorvátskej diaľnici pod-
nietila viac ako inokedy, klásť 
dôraz na kvalitu, bezpečnosť, 
spoľahlivosť, transparentnosť... 
kritériá ovplyvňujúce náš kaž-
dodenný život.
 O tom, že často rozhodu-
jú napohľad maličkosti, sa 
presviedčame denne. Rozho-
dovanie tiež patrí medzi vážne 
kritériá. Ak sa nerozhodneme 
správne, chyby sa naprávajú 
ťažšie a prinášajú zvýšenú 
námahu i náklady. V obciach 
leží ťarcha rozhodovania na 
nami volených zástupcoch 
– poslancoch. O tom, že to 
nie je jednoduché, svedčilo aj 
búrlivé zasadnutie Miestneho 
zastupiteľstva tento mesiac.
 Rozkopaná Devínska sľu-
buje (okrem ukončenia prác 
do konca októbra) aj zlepšenie 
príjmu televíznych programov.
 Medzi dôležité činnosti 
obecného chodu patrí (mala 
by patriť) spoľahlivá informo- 
vanosť. Škoda, že Devex je  
v pozícii v akej je.   
 Mnoho informácií sa doz-
vedáme neskoro, nemôžeme 
občanom poskytnúť tie naj... 
služby a škodu zaznamenáva 
predovšetkým občan. O podu-
jatí, ktoré bolo v sobotu 13. 9. 
sme sa dozvedeli 12. 9. Občan 
potrebuje vedieť vopred. Každý 
nemá internet.
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  Bohdan Wojnar, člen 
predstavenstva pre finančnú 
oblasť Volkswagen Slo-
vakia (VW SK) prebral od  
1. septembra aj funkciu 
člena predstavenstva pre 
personálnu oblasť. Jaroslav 
Holeček, zodpovedný vo 
VW SK za personálnu oblasť 
prebral k 1. septembru 
2008 vedenie personálu  
v novom závode Volkswa-
gen v ruskej Kaluge.

  Návrat výroby Škody 
naspäť na Slovensko si  
v utorok 17. júna nenechal 
ujsť ani prezident SR 
Ivan Gašparovič. Prišiel 
do bratislavského závodu 
a z výrobnej linky sám 
zviezol 5 000. Škodu Oc-
taviu.

  V sobotu 13. 9. boli na 
rybníku (Mlynská-Istrijská) 
rybárske preteky, na ktorých 
sa zúčastnilo 6 družstiev 
rybárov. Výsledky sme do 
uzávierky nedostali.

KRÁTKE SPRÁVY

 Obyvatelia Devínskej Novej Vsi, 
ktorí majú záujem o poskytnutie 
okrasných drevín, ktoré si chcú 
sami vysadiť na verejné priestran-
stvo v okolí svojho domova, môžu 
o tieto dreviny požiadať Miestny 
úrad DNV, Novoveská 17/A,  
841 07 Bratislava. 
Žiadosť musí obsahovať nasledu-
júce náležitosti:
• Meno a adresu žiadateľa/
žiadateľov.

• Telefónne číslo + kto má - aj 
e-mailovú adresu (aby sme vám 
mohli dať vedieť, kedy si budete 
môcť prísť pre kríky).
• Zoznam kríkov + počet kusov.
• Nákres plánovaného umiestne-
nia kríkov s rozmermi priestran-
stva a so zakreslením jestvujúcich 
drevín.
• Čestné prehlásenie, že sa o 
vysadené kríky budete starať a 
polievať ich na vlastné náklady 

minimálne do kon-
ca roku 2009.
• Podpis žiadate-
ľa/žiadateľov.
Termín: 
do 15. októbra 
2008.
Pri kúpe uprednost-
níme druhy, ktoré 
sú vhodné pre 
výsadbu do verej-
nej zelene.

Požiadajte o kríky pred váš dom

Na leto zostanú iba spomienky. (Snímka me)

Opletalova 1/A 

pripravuje na október

HUSACIE HODY 
Bližšie v budúcom čísle
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DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová 
Ves (MZ MČ DNV) zišlo 9. 
9. 2008. Z prijatých uznesení 
a záverov k prerokovaným 
18 bodom MZ MČ DNV vy-
beráme: 
MZ MČ DNV 
-zobralo na vedomie informá- 
ciu o plnení uznesení MZ MČ 
DNV, konštatovalo splnenie 
uznesení MZ MČ DNV č. 
26/2/2008/2, č. 34/2/2008/ 
3, č. 66/5/2008/2, č. 69/5/ 
2008/4 a č. 74/5/2008, 
a požiadalo riaditeľa príspev-
kovej organizácie Denova pred- 
ložiť zmenu organizačnej štruk-
túry Denovy na najbližšie zasa-
dnutie MZ MČ DNV po preroko-
vaní v MR MČ DNV, 
- zobralo na vedomie bez pri-
pomienok návrh zadania Územ-
ného plánu centrálnej mestskej 
zóny Bratislava DNV, požiadalo 
starostu MČ DNV začať pro-
cedúru schvaľovania zadania 
územného plánu centrálnej mest-
skej zóny, a vypísať výberové 
konanie na spracovateľa zada-
nia Územného plánu centrálnej 
mestskej zóny mestskej časti Bra-
tislava DNV, 
- schválilo zadanie Urbanistic-
kej štúdie časti zóny – východ 
Bratislava DNV, požiadalo sta-
rostu MČ DNV vypísať výberové 
konanie na spracovateľa Ur-
banistickej štúdie zóny – východ 
Bratislava DNV, a uložilo MR 
MČ DNV pripraviť návrh finan-
covania spracovania tejto Ur-
banistickej štúdie, 
- nesúhlasilo s extenzívnym roz- 
šírením čističky odpadových 

vôd v MČ DNV až do schvále-
nia Urbanistickej štúdie časti 
zóny – východ z dôvodu riešenia 
neprípustnej ekologickej záťaže 
rozvojového územia, a požiadalo 
starostu MČ DNV požiadať Bratis-
lavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. 
o spracovanie vodohospodárskej 
Urbanistickej štúdie tejto lokality, 
-schválilo zadanie Urbanistickej 
štúdie Bratislava DNV pri Glavici 
v rozsahu zmeny vybranej časti 
riešeného územia, 
- nesúhlasilo v rámci EIA s pred-
loženým zámerom „Nákupné cen-
trum Glavica – Bratislava Devín-
ska Nová Ves“ z dôvodu potreby 
riešenia dopravného napojenia 
a statickej dopravy nákupného 
centra v súlade s uznesením č. 
111/9/2008 a schváleným záme-
rom Urbanistickej štúdie Bratislava 
DNV, 
- schválilo zámer odkúpenia po-
zemku parc. č. 3450 o výmere 
5520 m² a pozemku parc. č. 3451 
o výmere 4602 m², 
- schválilo Dodatok č. 1 Zásad pre 
tvorbu a použitie Fondu rozvoja 
bývania MČ DNV, zrušilo UMZ 
MČ DNV č. 72/5/2008 v časti 
2, a uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV vypracovať a zverejniť úplné 
znenie Zásad pre tvorbu a použitie 
Fondu rozvoja bývania MČ DNV, 
- zvolilo poslanca Ing. Petra 
Cvečka za delegovaného člena 
Rady školy Stredného odborného 
učilišťa strojárskeho, J. Jonáša 5, 
za MČ DNV, 
- schválilo Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) MČ DNV č. 4/2008 
o výške príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ DNV, a uložilo prednos-

tovi MÚ MČ DNV pripraviť do-
datok VZN č. 4/2008 o výške 
príspevku a spôsobe jeho platby 
na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti MČ DNV upravujúci stravovanie 
dospelých v školských jedálňach, 
- schválilo rozšírenie prenajatých 
priestorov DSS Senecio, n. o. 
využitím priestorov IRS a intenzi-
fikáciou existujúcich kapacít zaria-
denia, a požiadalo Správnu radu 
DSS Senecio, n. o. predložiť pro-
jekt intenzifikácie kapacít existu-
júceho zariadenia (IRS, prestavba 
izieb), 
- schválilo úpravu nájomnej zm-
luvy medzi MČ DNV a DSS Sene-
cio, n. o. vypustením ustanovenia 
o vytváraní rezervného fondu, 
- zobralo na vedomie predloženú 
informáciu o prehľade úkonov MČ 
DNV v spore a materiálov informu-
júcich MZ MČ DNV o spore s Kraj- 
ským súdom, 
- schválilo kontrolnú správu ve-
denia sporu MČ DNV a Kraj-
ského súdu, a uložilo prednos-
tovi MÚ MČ DNV trvalú úlohu 
zabezpečiť podanie odvolania 
voči každému rozhodnutiu súdu 
a orgánu v neprospech MČ DNV 
a predložiť ho MR MČ DNV a MZ 
MČ DNV, 
- schválilo kontrolnú správu hoto-
vostného styku pokladne za rok 
2007 s navrhovanými opatreniami, 
uložilo hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu reprezentačného 
fondu MČ DNV za roky 2006, 
2007 a 2008, uložilo hlavnému 
kontrolórovi vykonať kontrolu 
hotovostného styku pokladne za 
1. polrok 2008, uložilo hlavnému 
kontrolórovi vykonať náhodnú 
kontrolu nákladov za používanie 

služobných motorových vozidiel 
za rok 2007 a 1. polrok 2008 
s vyčíslením nákladov na pre-
vádzku jednotlivých vozidiel, 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV zabezpečiť nedostatky zis-
tené kontrolou podľa prílohy č. 
1, uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV vypracovať: 6.1. Zásady 
používania súkromných moto-
rových vozidiel na služobné 
účely, 6.2. Zásady používania 
služobných motorových vozi-
diel na súkromné účely, 6.3. 
prepracovať internú smernicu 
o obehu a kontrole účtovných 
dokladov, a informovať MZ MČ 
DNV o prijatých opatreniach 
a uplatnení pracovnoprávnej 
zodpovednosti za porušenie 
povinností, uložilo hlavnému 
kontrolórovi predkladať správu  
o kontrole pokladne k záve-
rečnému účtu predchádzajúce-
ho roka, a požiadalo starostu 
MČ DNV požiadať komoru 
audítorov o preskúmanie audí-
torskej spoločnosti za rok 2001 
– 2008, 
- schválilo kontrolnú správu zúč- 
tovania reprezentačného plesu 
MČ DNV za rok 2008, uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV 
zaúčtovať všetky daňové účtov-
né doklady do účtovníctva pod- 
ľa prílohy č. 1, vypracovať Zá- 
sady tvorby a používania 
reprezentačného fondu a do 
vypracovania zásad pozastaviť 
čerpanie reprezentačného fon-
du, uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV vypracovať Zásady 
na evidenciu darov MČ DNV 
a uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť MZ MČ DNV in-
formáciu o prijatých opatreniach 
a odstránení nedostatkov.  zrb

Miestny úrad Devínska Nová Ves 
v spolupráci so spoločnosťou
Marius Pedersen
vykoná  dňa  27.  9.  2008  v  čase 
od 9.00 do 13.00 hod.

Zber odpadu z domácnosti  
s obsahom škodlivín
V  uvedenom  termíne  môžete 
bezplatne  odovzdať  odpady  
z domácnosti 

s  obsahom  škodlivín  na  troch 
odberných miestach:
1.  Opletalova  ulica  –  pred 
železničnou stanicou
2.  Istrijská  ulica  –  pred  bývalou 
poštou na Istrijskej ulici
3.  Eisnerova  ul.  –  pod  terasou 
Milana Marečka
Odovzdať  môžete  nasledujúce 
nepotrebné veci (odpady):
televízory,  rádiá,  počítače, 
tlačiarne, chladničky, mrazničky, 
olovené  batérie,  motorové  a 
prevodové oleje, staré  farby,  rie-
didlá  a  rozpúšťadlá  a  pesticídy. 

Všetky  tekuté  odpady  musia 
byť  odovzdané  v  tesne  uzat-
vorených  obaloch  (bandasky, 
súdky, plastové fľaše a pod.), aby 
nedošlo k ich rozliatiu !!!!!

Na  všetkých  odberných  mies-
tach  budú  zodpovední  pracov-
níci,  ktorí  Vám  ochotne  poradia  
v  prípade  nejasností  a  ktorí  od 
vás odoberú prinesený odpad.

Využite  túto  príležitosť  a  zbavte  
sa  zlého  a  nepotrebného  odpa-
du

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
Kontajnery budeme pristavovať v utorok a odvážať v piatok. Nepoužívať na 
chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:

  24.9.2008 Istrijská pri hasičskej zbrojnici
 24.9.2008  P. Horova 18-20

Devex 15-08 - 8 tran.indd   2 9/15/08   10:17:49 PM



DEVEX 3

(Vybrali sme z internetu)

 Výška úhrady za nevyhnutné 
životné úkony, nevyhnutné prá- 
ce v domácnosti a formy zabez- 
pečovania kontaktu so spolo-
čenským prostredím poskytované 
v rámci opatrovateľskej služby*
1. Nevyhnutné životné úkony
a) bežné úkony osobnej hygieny 
vrátane holenia, pomoc pri oblie-
kaní a vyzliekaní, pomoc pri pre-
sune na vozík a z vozíka na lôžko 
a z lôžka, pomoc pri použití WC  
  10,- Sk (0,33 €)/deň
b) kúpanie, umývanie vlasov, stri-
hanie nechtov  
  25,- Sk (0,82 €)/deň
c) donáška obeda, dovoz obeda 
alebo iného teplého jedla, pomoc 
pri podávaní jedla a pri pití
  15,- Sk (0,49 €)/deň 
d) príprava a podanie raňajok  
 15,- Sk(0,49 €) /deň 
e) príprava a podanie obeda   
  15,- Sk(0,49 €)/deň
f) príprava a podanie večere  
  15,- Sk (0,49 €)/deň  
g) dohľad  
 20,- Sk (0,66 €)/h
2. Nevyhnutné práce v domác-
nosti a) donáška uhlia, donáška 
dreva, vynesenie popola, donáš-
ka vody, kúrenie vo vykurovacích 
telesách a ich čistenie  
 10,- Sk (0,33 €)/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné 
činnosti súvisiace s prevádzkou 
domácnosti
 15,- Sk(0,49 €)/deň 
c) domácnosť - bežné uprato-
vanie  
 30,- Sk (0,99 €)/deň/izba
- veľké upratovanie – týždenne  
  100,- Sk (3,31€)/deň/izba 
(vysávanie, ošetrenie nábytku, 
umytie soc. zariadenia...)
- veľké upratovanie – mesačne  
  200,- Sk (6,63 €)/deň/izba
(umytie okien, tepovanie kober-
cov, čistenie čal. nábytku)
d) pranie a žehlenie osobnej biel-
izne a ostatnej bielizne  
  15,- Sk (0,49 €)/kg 
3. Zabezpečenie kontaktu so 
spoločenským prostredím 
a) sprievod na kultúrne podujatia, 
na telovýchovné podujatia a na 
iné verejné podujatia 
 30,- Sk (0,99 €)/h 
b) vybavovanie úradných 
záležitostí  
 20,- Sk (0,66€)/h
c) sprievod k lekárovi a zabez-
pečenie predpísaných liekov  
  20,- Sk (0,66 €)/h

4. Základné sadzby, ktorých 
zvýšenie sa môže pohybovať 
v závislosti od závažnosti zdra-
votného stavu opatrovaného  
v rozmedzí 5% - 50%.
Ostatné poskytované služby 
podľa individuálnej dohody  s 
opatrovaným.
* konverzný kurz: 
 1€=30,1260 Sk

Cenník opatrovateľskej služby

Informatívna správa pre oby-
vateľov mestskej častiä

v prípade 
obťažovania 
hlukom
	 Súčasná	právna	úprava	zá-	
kona	č.	355/2007	Z.	z.	o	och-	
rane,	podpore	a	 rozvoji	 vere-
jného	zdravia	a	o	zmene	a	dopl-
není	niektorých	zákonov,	ktorý	
nadobudol	 účinnosť	 01.09.	
2007,	 nedáva	 obciam	 také	
kompetencie,	ktoré	umožňoval	
zákon	 č.	 126/2006	 Z.	 z.	 o	
verejnom	zdravotníctve.
Obce	 nemajú	 možnosť	 riešiť	
problematiku	 ochrany	 oby-
vateľstva	 pred	 nepriaznivými	
a	 nežiaducimi	 účinkami	 hluku	
a	 vibrácií,	 ktoré	 sa	 vyskytujú	
trvale	 alebo	 prerušovane	 vo	
vonkajšom	 alebo	 vnútornom	
prostredí	v	súvislosti	s	aktivita-
mi	obyvateľov	alebo	činnosťou	
podnikateľských	zariadení.

	 Zákon	 č.	 355/2007	 Z.	 z.	
v	 §	 27	 stanovuje,	 že	 všetci,	
ktorí	 používajú	 alebo	 pre-
vádzkujú	 zdroje	 hluku,	 musia	
raz	 za	 rok	 zabezpečiť	 objek-
tivizáciu	 a	 hodnotenie	 hluku,	
aby	 mu	 obyvatelia	 boli	 vys-
tavení	 čo	 najmenej.	 Vykoná-
vacou	 vyhláškou	 Ministerstva	
zdravotníctva	 č.	 549/2007	
Z.	z.	sa	určujú	podrobnosti	pri	
posudzovaní	 a	 meraní	 hluku	
a	 vibrácií	 vo	 vonkajšom	 pros-
tredí	 a	 v	 budovách,	 okrem	
posudzovania	hluku	a	vibrácií	
na	 pracoviskách.	 Podľa	 §	 13	

cit.	 zákona	 pri	 posudkovej	
činnosti	 obec	 v	 rámci	 staveb-
ného	 konania	 spolupracuje	 s	
príslušným	orgánom	verejného	
zdravotníctva,	 ktorý	 vydáva	
záväzné	 stanoviská	 vo	 veci	 z	
hľadiska	možného	negatívneho	
vplyvu	na	verejné	zdravie.

	 Zo	 skúseností	 vieme,	 že	 rie-
šenie	 problematiky	 ochrany	

pred	 hlukom	 treba	 hľadať	
podľa	pôvodcov	hluku,	ktorými	
môžu	byť	občania	alebo	pod-
nikatelia,	 a	 teda	 aj	 riešenie	
problematiky	 hluku	 má	 dva	
spôsoby	riešenia:

V prípade občanov 
– susedské spory na hlučnosť
Podľa	 občianskeho	 zákonníka	
vlastník	 veci	 sa	 musí	 zdržať	
všetkého,	čím	by	nad	mieru	pri-
meranú	pomerom	obťažoval	in-
ého,	alebo	čím	by	vážne	ohro-
zoval	 výkon	 jeho	 práv.	 Túto	
problematiku	môže	riešiť	obec	
v	 rámci	 starostlivosti	 o	 verejný	
poriadok,	ak	ide	o	priestupok,	
a	vec	následne	riešiť	v	priestup-
kovom	konaní.	Občanom	teda	
odporúčame	 volať	 Mestskú	
políciu	 mesta	 Bratislava	 na	
bezplatnom	 telefónnom	 čísle	
159.

	 V	 prípade,	 ak	 dôjde	 k	 zrej-
mému	 zásahu	 do	 pokojného	
stavu,	môže	sa	občan	domáhať	
ochrany	 na	 Miestnom	 úrade		
v	Devínskej	Novej	Vsi,	Novove-
ská	17/A,	843	10	Bratislava.	
Miestny	úrad	môže	 v	 takomto	
prípade	 zásah	 predbežne	
zakázať	alebo	uložiť,	aby	bol	
obnovený	predošlý	stav.	Takéto	
opatrenie	má	spravidla	povahu	
predbežného	opatrenia.

V prípade podnikateľov 
– hlučnosť prevádzky:

			Zákon	NR	SR	č.	355/2007	Z.	
z.	o	ochrane,	podpore	a	rozvoji	
verejného	zdravia	a	o	zmene	a	
doplnení	 niektorých	 zákonov	
hovorí,	že	orgánmi	na	ochranu	
zdravia,	do	pôsobnosti	ktorých	
patrí	 aj	 problematika	 ochrany	
pred	 hlukom,	 sú	 regionálne	

úrady	verejného	zdravotníctva,	
a	preto	odporúčame	občanom	
obrátiť	 sa	 so	 sťažnosťou	 na	
nadmernú	 hlučnosť	 prevádzky	
na	Regionálny	úrad	verejného	
zdravotníctva	 so	 sídlom	v	Bra-
tislave:

Ružinovská	8,	
P.O.Box	26,	820	09	Bratislava,	
telefónne	číslo:	02/48281111.

Vybrali sme z internetu

Čo je staré vozidlo
 Staré vozidlo je vozidlo, 
ktoré jeho držiteľ vyradil alebo 
chce vyradiť z evidencie, 
alebo bolo vyradené z evi- 
dencie vozidiel podľa oso-
bitných predpisov (napr. ne-
má novú ŠPZ).    
 Starým vozidlom je aj 
motorové vozidlo, ktorého 
držiteľ nie je známy, ak je 
odstavené dlhšie ako 30 
dní na ceste alebo verej-
nom priestranstve, alebo 
na inom mieste, ak je jeho 
odstránenie potrebné z hľa-
diska ochrany životného 
prostredia alebo zachovania 
estetického vzhľadu obce.
Aké sú povinnosti držiteľa 
starého vozidla
 Držiteľ starého vozidla si 
ho môže ponechať, ale do  
30 dní od vyradenia z evi- 
dencie je povinný odstrániť 
ho z verejného priestranstva.
 
 V opačnom prípade správ- 
ca cesty alebo obec zabez-
pečí odovzdanie starého vo-
zidla na určené parkovisko 
– pre Devínsku Novú Ves je 
najbližšie parkovisko spoloč-
nosti AUTO AZ s.r.o. v Zo-
hore na Bratislavskej ulici  
č. 20.

Náklady s tým spojené je 
povinný uhradiť držiteľ 
starého vozidla.

Potrebujete sa zbaviť 
starého vozidla?

Miestny odbor Matice 
slovenskej v DNV
hľadá záujemcu na 
vedenie detského folklórneho 
súboru Matičiarik 
(deti 7 – 12 rokov)
Info: 0903-429 485
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DEVEX 4

   I T A  E T U
centrum pre voľný čas

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

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

19.9. Moja prázdninová kniha
slávnostné vyhodnotenie letnej detskej literárnej súťaže 

s ocenením úspešných autorov 
knižnica, Istrijská ul.6, 10.00 h., vstup voľný

22.-27.9. Vyčistime Devínsku
každoročný projekt jesenných ekologicko-náučných aktivít pre 

deti materských a základných škôl zameraných na ochranu 
okolitej prírody, životného prostredia v Devínskej Novej Vsi. 

Denne od 8.00 do 13.00 h.,  organizované

28.9. Pomotajčekovci
detská divadelná scéna

vo veľkej sále, od 16.30 h., vstupné 25,- Sk (0,83 €) 

4.10. Kamenná tvár NPR Devínska Kobyla
exkurzia so sprievodcom, poplatok:150,- Sk (4,98 €) 

TIK DNV, Istrijská 49  o 15.00 h 

10.10.  Šarkaniáda / Drachenfest pod Sandbergom  
v spolupráci s OZ Hlaváčik o 15,00 h

Knižnica, Istrijská ul. č.6
(kontakt – tel. 64 77 51 90)

Výpožičné hodiny: pondelok, streda, 
štvrtok 12.00 – 18.00 h.

piatok  8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA     

20.9.  Uličkami Hainburgu / Rakúsko 
  autobusový výlet , poznávacia exkurzia historickej  
 tváre starého Hainburgu 
  Účastnícky poplatok: 300,-Sk (9,96€) / osoba ,
 vstupné do Múzea mesta Hainburg a prehliadka  
 mesta: 5,00 Euro / dospelí, 2,50 Euro / deti  
  TIK DNV  Istrijská 49 o 9,00 h

21. septembra o 17,00  h. 
SUPERHRDINA

26.september o 15,00 
a 17,00 hod.   

Program kina DEVÍN
V Devíne 

(nie v Devínskej)

dkdevin@amfik.sk

   

 Tak znelo pozvanie na kultúrny 
program v poslednú augustovú 
nedeľu. Vystupoval umelecký folk- 
lórny súbor „Urpín“ z Banskej Bys- 
trice. V záhrade na nádvorí kniž-
nice na Istrijskej 6. V príjemnom 

prostredí, vôkol samá zeleň, pri-
pravené biele stoličky so stolík-
mi vytvárali dobrý dojem pre 
návštevníkov. Záhrada sa aj zapl-
nila návštevníkmi, aby si vypočuli 
slovenské piesne. Súbor nám pred-
viedol rezké tance, devy v krásnych 
krojoch len tak prepletali nôžkami. 
Mládenci sa tiež nedali zahanbiť. 

Predviedli svoje umenie s palicami 
a valaškami. Bolo sa na čo pozerať 
a vďačne sme ich odmenili veľkým 
potleskom za ich výkony. Po 90 
minútach účinkovania sa s nami 
– hosťami lúčili. Treba pochváliť 
hudobnú skupinu, ktorá tanečníkov 
sprevádzala. Najmä mladého 
huslistu, ktorý hral rukou, srdcom 

a dušou. Čakali sme po skončení 
programu, že príde niekto kompe-
tentný súboru poďakovať za ich 
hodnotný program. Nedočkali sme 
sa. Odchádzali sme s pocitom viny, 
že sa nenašiel nikto, aby záver pro-
gramu ukončil slovami: „Ďakujeme 
vám.“ (Koho je to vina?)

Návštevníci podujatia

Kultúrne podujatie v Istracentre 

Medzi dvoma vŕškami

LOVCI DRAKOV 2007 min., 
MN 12, český dabing, 

animovaný / dobrodružný

15. októbra /str/ o 17,30 
a 19,30 h. BOBULE 

Česká republika, 2008) 90 
min., MP, letná komédia

	 Svoju	tridsaťročnú	zberateľskú	vášeň	
pre	 výtvarné	 umenie	 od	 ľudových	
tvorcov	 z	 afrických	 kmeňov	 zhrnul	
Ivan	 Melicherčík	 z	 Devínskej	 Novej	
Vsi	 do	 novej	 knihy	 Africké	 umenie.	
Kniha	 vyšla	 ako	 debut	 bratislavského	
vydavateľstva	 Roland	 Torsten	 Adverti-
sing	 v	 limitovanom	 náklade	 600	
kusov.	Má	byť	zaujímavou	najmä	pre	
zberateľov	 a	 milovníkov	 výtvarného	
umenia.	 Jej	 čierna	 grafika	 je	 prispô-
sobená	obsahu	vyše	250	strán.	Autor	
ju	pripravoval	rok	a	okrem	obsiahleho	
informačného	 textu	 obsahuje	 foto-
grafie	 asi	 150	 masiek	 a	 sôch,	 ktoré	

ako	najhodnotnejšie	
zostali	 v	 jeho	 zbe-
rateľskej	 kolekcii.	
Celkove	sa	v	Meli-	
cherčíkovej	 zbier-	
ke	 za	 tri	 desaťročia	
vystriedalo	 okolo	 500	 rôznych	 diel	
anonymných	 tvorcov	 z	 čierneho	 kon-	
tinentu.	
Nadobúdal	 ju	 kúpou	 a	 výmenou	
pri	 rôznych	 príležitostiach	 i	 počas	
desiatich	 návštev	 Afriky.	 Časť	 jeho	
zbierky	 možno	 vidieť	 na	 výstave		
v	 Artgallery	 Devín,	 kde	 na	 vernisáži	
bol	aj	krst	knihy.		 r

Zberateľ Ivan Melicherčík napísal knihu 

Africké umenie

  Dňa  10.  septembra  2008 
o  18:00  hod.  sa  v  Slovenskom 
národnom múzeu – Múzeu kultúry 
Chorvátov  na  Slovensku  konala 
vernisáž  obrazov  a  plastík  výtvar-
níka Vladimíra Mareka – 

Sandberg
 Po krátkom príhovore riaditeľky 
Slovenského národného múzea – 
Múzea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku p. Kataríny Zorjanovej, 
kurátorky výstavy  Magdalény Ro- 
llerovej i samotného autora Vla-
dimíra Mareka si návštevníci  
prezreli výstavu – cyklus obrazov 
a plastík, ktoré majú spoločného 
menovateľa – prírodu v Devínskej 
Novej Vsi a najmä unikátne paleon-
tologické a archeologické nálezisko 
Pieskovec, vďaka Dionýzovi Štúrovi 
známe pod názvom Sandberg.
 Autor Vladimír Marek je s príro-
dou úzko spätý od útleho det-
stva prostredníctvom svojho otca, 
správcu biologickej stanice Šúr 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Tento 
vzťah nielenže pretrval do dospel-
osti, ale svoje poznatky a lásku 
k prírode intenzívne využíva aj vo 
svojej výtvarnej tvorbe.
Už na Strednej škole umeleckého 

priemyslu, ktorú absolvoval v roku 
1967  na oddelení drevorezby, 
vznikajú drevené sošky zo života 
zvierat. Od tých čias až dodnes 
vytrváva v tejto viere v silu prírody 
a v láske k nej. Neuchyľuje sa 
k módnym trendom, ale vychádza 
vo svojej tvorbe zo svojich pocitov, 
zo svojho jasného a čistého vzťahu 
k prírode. 
 Od drevených sošiek a kresieb 
sa dostáva k pastelu a akvarelu a je 
to zrejme zásluha nového, silného 
vzťahu k Devínskej Kobyle a Sand-
bergu, kde nachádza nevysychajú-
ci prameň inšpirácie. Na plochách 
rôznych odtieňov zelenej sa nes-
melo prezentujú drobné kvietky 
a dominuje obľúbený bodliak, 
hostiteľ mnohých motýľov. 
 Vlado Marek čerpá z prírody 
svoj životný optimizmus a silu, ale 
zároveň vyjadruje aj tichý smútok 
nad zraniteľnosťou prírody, ktorá 
často musí ustúpiť ničivým snahám 
človeka. A aj preto je jeho cyklus 
obrazov Sandberg nielen výtvarným 
počinom, ale i dôležitým svedect-
vom a dokumentom o vzácnom 
kúsku našej prírody – o Sandber-
gu.

Termín trvania výstavy: 
10. 9. – 31. 10. 2008
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DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

 Počas prázdnin sme zosta-
li čitateľom dĺžni informácie 
o našich zosnulých. Mená 
tých, ktorí boli pochovaní na 
cintoríne v DNV prinášame 
dnes. V zátvorke je deň poh-
rebu.

Helena SLOVINCOVÁ 
(6. 6. 08)

Ľudovít ZEMAN 
(26. 6. 08)

Anna DÁVIDOVÁ 
(11. 8. 08)

Marián VAJDA 
(14. 8. 08)

František DUBNICKÝ 
(15. 8. 08)

Milan PAVLOVSKÝ 
(15. 8. 08)

Štefan PREISINGER 
(3. 9. 08) 

Odišli z našich
radov

 Ako je známe od 2. polroku 
2007 prestala Mestská časť 
DNV podporovať vydávanie 
miestnych novín Devex a tak 
vydavateľ, na podnet občanov 
vydáva miestne noviny s pod-
porou občanov a obyvateľov 
Devínskej, s podporou sponzo-
rov a podnikateľov. Ako sa darí, 
o tom pravidelne informuje. 
 Počas prázdnin a dovole-
niek sme zaznamenali útlm 
záujmu o noviny Devex, čo je 
pochopiteľné, pretože aj noviny 
mali prázdniny. 
Začali sme 5. 9. číslom 14/08, 
do konca roka by malo vyjsť 
(okrem tohto) ešte šesť čísel. 
Na krytie nákladov pre tento 

rok potrebuje vydavateľ za-
bezpečiť ešte 213 000 Sk. 
(Ide aj o úhrady za už vyjdené 
čísla a plánované do konca 
roka). 
 Do dnešného čísla sme 
povkladali šeky pre tých, ktorí 
môžu využiť túto formu pod-
pory. Radi prijmeme aj ďalšie 
rady jednak na vytváranie 
zdrojov, ale aj na skvalitnenie 
našich služieb. 
 Hľadáme záujemcov z jed-
notlivých ulíc či bytových do-
mov na roznos novín Devex 
 (každý druhý piatok), prihlásiť 
sa možno telefonicky: 
0903-429 485
devex@ba.netlab.sk 

Na zachovanie Devexu

Pre informáciu tým, ktorí po-
trebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug 
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078

celej rodine, známym,  pria-
teľom a bývalým kolegom  
z práce za účasť a kvetinové 
dary na poslednej  rozlúčke 
dňa 15. augusta 2008 na 
cintoríne v Devínskej Novej 
Vsi s našim  manželom, ot-
com, dedkom a priateľom 
Milanom Pavlovským.

Smútiaca rodina

Podakovanie‘

  Koncom  augusta  usporia-
dal miestny odbor Matice slo- 
venskej  v  DNV  poznávací  zá-
jazd venovaný histórii Slovens-
ka.  Počas  neho  si  matičiari  
prezreli  zaujímavé  expozície 
Múzea starých remesiel v Kra- 
kovanoch, zrúcaniny Spišské- 
ho hradu, ktorý  je najrozsiah-
lejším  hradom  v  strednej 
Európe  a  múzeum  v  kaštieli 
Betliar. 
  Podujatie  sa  vydarilo  a  
účastníci sa vrátili domov obo-

hatení o nové poznatky z bo-
hatej  histórie  Slovenska.  Na 
dopravu  matičiarov  finančne 
prispela aj samospráva mest-

skej  časti,  za  čo  jej  patrí  ich 
poďakovanie.

Ing. Ján Žatko, 
predseda MO MS DNV

PoZnajme našu
históriu

alebo osobne.  Inzertná kan-
celária je dočasne zatvorená. 
Inzerciu možno podávať tele-
fonicky, mailom, poštou, rov-
nako požiadavky na výrobu 
a dodávku pečiatok, vizitiek, 
oznámení... 
Všetkým za vydavateľa i za 
čitateľov Devexu, za dote-
rajšiu podporu a pomoc pat- 
rí vďaka!!!

D1508-
24
Oslavy 

Dňa 
ústavy

   V pondelok 1. septembra 
sa na „planírke“ pred 
kameňolomom Srdce nad 
sídliskom Podhorské zišlo 

	 V	pondelok	1.	septembra	sa	na	
„planírke“	 pred	 kameňolomom	
Srdce	 nad	 sídliskom	 Podhorské	
zišlo	 viac	 ako	 200	 ľudí,	 aby	
spoločne	 oslávili	 štátny	 sviatok	
Deň	 ústavy.	 Podujatie	 zorga-
nizovala	 samospráva	 mestskej	

časti	 v	 spolupráci	 s	 Miestnym	
odborom	 Matice	 slovenskej	
v	 DNV.	 Účastníkov	 čakal	 bohatý	
program	 –	 množstvo	 športových	
súťaží,	 majstrovská	 ukážka	 ak-
robatického	 rokenrolu,	 ukážka	
výcviku	 policajných	 psov,	 auto-

gramiáda	ultramaratónca	 Jozefa	
Rajchla	 iba	niekoľko	dní	po	jeho	
návrate	 z	 päťmesačného	 behu	
dlhého	 viac	 ako	 12	 tisíc	 km	 na	
trase	 DNV	 -	 Peking,	 vystúpenie	
country	skupiny	Dunaj	a	na	záver	
podujatia	 symbolická	 vatra,	
ktorú	 pripravili	 dobrovoľní	 hasiči	
z	 DNV.	 Na	 podujatí	 nechýbalo	
ani	 občerstvenie	 a	 aj	 skvelý	
guláš,	ktorý	od	rána	pripravovali	
obetavé	 matičiarky.	 Účastníkom	
prialo	 aj	 počasie	 a	 tak	 nečudo,	
že	takmer	každý	pri	odchode	nez-
abudol	 pripomenúť:	 „O	 rok	 prí-
deme	zas.“	Aj	takýmto	príjemných	
spôsobom	 sa	 dajú	 pripomenúť	
významné	 míľniky	 v	 slovenských	
dejinách,	akým	bezpochyby	bolo	

prijatie	 ústavy	 Slovenskej	 repub-
liky	 pred	 	 16.	 rokmi.	 	 Všetkým	
účastníkom	 ďakujem	 za	 účasť,	
samospráve	 mestskej	 časti	 za	
zorganizovanie	a	pracovníkom	Is-
tracentra,	 Denovy,	 dobrovoľným	
hasičom	 a	 matičiarom	 za	 zreali-
zovanie	tejto	vydarenej	akcie.

Ing. Ján Žatko, 
predseda	MO	MS	DNV

Oslavy Dňa ústavy
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DEVEX 6

Vylúčení občania – z rokovania MZ DNV Slovo majú Novoveštania

 Miestne zastupiteľstvo MČ De-
vínska Nová Ves, (ďalej len MZ), 
prerokovalo na svojom zasadaní 
9.9.2008, materiál „ Návrh zada-
nia pre riešenie územného plánu 
centrálnej mestskej zóny Bratis-
lava - Devínska Nová Ves.“ Tento 
materiál nebol bežne dostupný 
občanom našej MČ, ale len po-
slancom MČ. Materiál sa dotýka 
územia a to konkrétne - Istrijská 
68 od Čínskej reštaurácie po ob-
chod zlatníctva na jednej strane 
ulice a na druhej strane ulice 
celá Istrijská až po potok Mláka 
v chránenom území pri rieke 
Morave. 
 Presnejšie povedané ide 
o záhrady pri rodinných do-
moch, ktoré sú v súkromnom 
vlastníctve majiteľov rodinných 
domov od Istrijskej ulice po po-
tok Mláka a chránené územie 
pri rieke Morave. Ostatné, akože 
vymedzené územia, sa mi zdajú 
ako sa povie po česky „křoví“. 
Prečo si to myslím? Odpoveď je 
jednoduchá.  
 Práve pred rokom, po horú-
com lete, sa objavil na svete 
materiál „Ideový investičný zá-
mer na prestavbu vnútroblok-
ového priestoru na Istrijskej 
ulici č.68. Proti schváleniu tohto 
investičného zámeru vypraco-
vali a podali občania Istrijskej 
ulice a ulice Na vyhliadke petíciu 
na MČ DNV.
 Dňa 4.12.2007 sa konalo 
k investičnému zámeru zhro-
maždenie občanov ktoré zvolalo 
MZ prostredníctvom prednostu 

Miestneho úradu. Ako si dobre 
pamätáme na zhromaždení sa 
zúčastnili nielen pozvaní zástup-
covia dotknutých občanov ale 
i občania zo širokého spektra 
obce ako to zhodnotil jeden náš 
občan., ktorým zrejme nie je 
ľahostajná jej budúca podoba.
 Na tomto zhromaždení sa 
občania v diskusii v podstate 
zhodli v názoroch a jednoznačne 
sa vyjadrili za zachovanie his-
torického poslania a charakteru 
rodinnej zástavby Istrijskej ulice 
a jej okolia.
 Občania a zástupcovia MČ 
sa dohodli na tom, že zástup-
covia občanov spíšu s pred-
nostom MÚ záznam z rokovania 
s požiadavkami občanov. Toľko 
pre osvieženie pamäti. Petíciu 
občanov a záznam z rokovania 
predpokladám zobrali poslanci 
na vedomie.
 Neviem odkiaľ berú pán archi-
tekt a poslanci inšpiráciu na vy-
pracovanie materiálu„ 
Návrh zadania ....atď. Vychádza 
z požiadaviek a potrieb občanov, 
ktorí si vybrali bývanie v pros-
tredí zázemia rodinných domov 
a vo svojom vlastnom prostredí 
a na svojom majetku a tomuto 
cieľu si uspôsobili svoje životné 
hodnoty? Alebo nám chcú na-
značiť, že nežijeme na svojom 
majetku a VY nám ukážete, že 
občania budete chcieť len to čo 
MY chceme? To je dosť silná 
káva i na predchádzajúci režim. 
 Z diskusie na rokovaní poslan-
cov MZ, ktorá bola mimochodom 

veľmi slabá, nepadlo nič zaují-
mavé, okrem konštatovania, že 
zadanie v tomto štádiu netreba 
s občanmi prerokovávať. Zrejme 
si nepamätajú zhromaždenie 
občanov a ich jednoznačné po- 
žiadavky ako si prajú žiť na svo-
jom majetku. Bolo tam pár 
konštatovaní akú osobnú zodpo-
vednosť nesú na pleciach naši 
poslanci. Ja naozaj neviem akú, 
keď rozhodujú v zbore. Čo ešte 
k rokovaniu MZ?
 Nuž vypočuli sme si, asi aj my 
menej znalí, odbornú prednášku 
o extenzívnom a intenzívnom 
rozširovaní ale nie v súvis-
losti s týmto materiálom. Ale 
v dôležitom o rozširovaní Čističky 
odpadových vôd. K tomu sa 
vrátim nabudúce.
 Vzhľadom na súčasný stav 
zástavby Istrijskej, keď fy Kopos 
ako investor na Istrijskej ulici 
namiesto navrhovanej výstavby 
domov dvojpodlažných (pod-
mienka uznesenie MZ) presad-

zuje výstavbu štvorpodlažných 
domov, napriek podmienke im 
vraj ktosi (starosta?) vydal územ-
né rozhodnutie na štvorpodlažnú 
výstavbu. Táto má zabrať i chod-
ník pre peších.
 Nuž neviem, kedy sa dočkáme 
ústretovosti a diskusie s poslan-
cami, za dva roky nebolo ani 
jedno verejné zhromaždenie, 
dôležité materiály sa nezverejňujú 
- načo máme pravda internetovú 
stránku MČ atď. A veď za chvíľu 
sú voľby...
 Ešte k „Návrhu zadania... 
materiál hovorí o jedinečnom 
riešení záujmovej časti, dotýka sa 
dokonca nového obchvatu cesty 
v zátopovej oblasti vedľa potoka 
Mláka a i možno ďalších miliardo-
vých utópií. Veď za desať rokov tu 
už nebudú...

Ing. Peter Ebringer 

P.S. Nechcem byť..., píšem len 
čo si myslím.

	 	
	 	
	 	
	 V	 sobotu	 13.	 9.	 sme	 mali	
návštevu	zo	zahraničia.	Zdržali	sme	
sa	 na	 návštevách	 trocha	 dlhšie,	
domov,	 do	 paneláku,	 sme	 prišli	
pred	 23.	 hodinou.	 Návštevu	 sme	
zabudli	informovať	a	tá,	netušiac	čo	
ju	 čaká,	 sa	 rozhodla,	 pred	 spaním	
osprchovať.	Po	„namydlení“	prestala	
vari	okamžite	tiecť	teplá	voda,	ktorú	

nahradila	 ľadová.	 To	 zdesenie	 si	
neviete	 predstaviť.	 Rýchlo	 sme	
nahriali	 vodu	a	dopravili	hosťovi	do	
kúpeľne.	 Na	 Slovensku	 je	 to	 tak,	
nezabudli	 sme	 pripomenúť.	 Hoci	
chápeme	 šetrenie,	 nerozumieme	
tomuto	 vynálezu,	 pretože	 po	 23.	
hodine	 sa	 sprchuje	 asi	 menej	 ľudí	
a	spotreba	by	mala	byť	 teda	nižšia.	
Nuž	 ale...To	 len	 pre	 ilustráciu	 tým,	
čo	bývajú	v	rodinných	domoch	o	akú	
zábavu	prichádzajú.		 mr		

ŠOK

Medzinárodné preteky automo-
bilov na okruhu, XXXII. Ročník, 
Piešťany 2008 - Cena Slovenska   

 Skutočne mimoriadne vydarené 
podujatie Cena  Slovenska – me-
dzinárodné automobilové preteky 
automobilov na okruhu, ktorého 
organizátorom bol Presskam s.r.o. 
spolu s AST Presskam si zaslúži malý 
návrat. Nielen preto, že v minulom 
čísle sme ukrátili Viliama Liedla st. 
o jedno miesto, keď sme uviedli, 
že v rámci pretekov Zóny stred-
nej Európy obsadil tretie miesto, 

pričom obsadil druhé miesto. A to 
pri takej silnej konkurencii aká sa 
v Piešťanoch na tomto ojedinelom 
podujatí zišla čosi znamená. 
Ospravedlňujeme sa za chybu.
Ale...na tomto jedinečnom podujatí, 
ako sme spomínali, pripravili pre 
priaznivcov nemálo príťažlivých 
sprievodných podujatí. 
Okrem pretekov, alebo v rámci  
nich, sa predstavili aj populárne 
Formuly a zaujali i historické voz-
idlá od motocyklov po deduškov 
v nevídanej kráse. A tie vám 
ponúkame. r

MOTORISTICKÝ 
sviatok
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DEVEX 7

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

Opletalova 1/A 

pripravuje na október

HUSACIE HODY 
Bližšie v budúcom čísle

02 - PREDAJ

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 -  Predaj

 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• Predám takmer novú dvojd-
verovú skriňu, odtieň lesklý svetlý 
buk, výška 197 cm, šírka 92 cm, 
hĺbka 54 cm. 
 Tel: 0910-923 932 
• Predám klavír 
zn.: Karol Buchta. 
 Tel: 0907-732 182 

• Do reštauračného zariade- 
nia prijmeme pomocnú silu 
do kuchyne. 
 Info: 0911-431 902

Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky: 

 chuť pracovať 
 čistý register trestov 
 stredoškolské alebo vysoko-

školské vzdelanie 
 Ž. L. – výhodou  ( nemusí byť ) 
 možnosť pracovať aj popri 

zamestnaní alebo vysokoškol-
skom štúdiu

 osobný pohovor nutný 

Kontakt: 0905 977 058 
alebo 0905 542 956                    

• TV servis Baláž – oprava 
televízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963 
• Doučím AJ, NJ, RJ, indivi-
duálne, aj tých čo prepadli 
a nezmaturovali. á 300 Sk/hod. 
 Sms 0903-227 457 
• Firma Pallang vykonáva ma-
liarske práce, natieracie, stierky, 
fasády.  Tel: 0905-257 454 

• Predám veľký 2-izbový byt  
v Zohore.  Tel: 0918-522 053

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar-
čeky.  Na grbe 55

Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Ta-
trách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba/deň. 

 Kontakt: 0903-105 924
 www.chata10.szm.sk 
• Nepoznáte svoju Auru?  

Dajte si ju odfotiť. 
 www.aurafoto.sk 

• Opatrujem detičky, prax 3,5 
roka, deti od 0,5 do 8 r. 
 Tel: 0904-801 559, Ba IV.
• Akadémia bojových umení 
Škola ŠELIEM opäť otvára svoje 
dvere novým študentom z radou 
detí a mládeže z Devínskej Novej 

Vsi, Dúbravky a Karlovej Vsi. Deti  
z Devínskej Novej Vsi ako po 
iné roky získavajú zvýhodnené 
podmienky na štúdium čínskych 
bojových umení.  
Pre túto sezónu akadémia prip-
ravila možnosť štúdia zviera- 
cích štýlov kung fu: Tiger a Bo-
cian a sebaobranných prak-
tických štýlov: Sekací Box a  
Flying Fist.  
 www.skolaseliem.sk 

03 - VOĽNÉ MIESTA

04 - SLUŽBY

05 - BYTY

07 - ROZLIČNÉ

OTS Bratislava, spol. s r.o. hľadá na stredisko
v Devínskej Novej Vsi na Opletalovej ulici 65

UPRATOVAČKU
na Dohodu o vykonaní práce – čiastočný úväzok.

Pracovná doba: od 15,00 hod.
Nástup IHNEĎ.

Informácie na tel. číslach 02/69 20 38 11, 64 77 53 75.
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Z policajného
zápisnika

• V noci z 22. na 23. 8. neznámy 
páchateľ na Eisnerovej pškodil 
vozidlo Mazda 626. Spôsobil 
škodu za 30-tis. Sk.
• Od 23. do 25. 8. neznámy 
páchateľ na Opletalovej ukradol 
z kamióna gurtne a náradie v 
hodnote 15 500 Sk.
• Vo štvrtok 28. 8. okolo 19.00 
h na J. Jonáša neznámy páchateľ 
prepadol občianku s cieľom olúpiť 
ju o kabelku. Poškodená páchateľa 
pohrýzla do ľavej ruky v oblasti 
zápästia. Následne páchateľ, asi 
20 – 25-ročný, ušiel. (Neošetroval 
niekto takýto úraz? Informujte 
na tel. čísle 158).
• V piatok 29. 8. z výrobnej haly 
na Opletalovej neznámy páchateľ 
ukradol 95 airbagov v hodnote 
105-tis. Sk. (Neponúkal vám niekto 
lacno airbag? Informujte na tel. č. 
158).
• O deň neskôr 30. 8. neznámy 
páchateľ sa vlámal do domu na Eis-
nerovej. Ukradol pračku Whirpool, 
bicykel Author, LCD+televízor, 
kuchynský robot Philips, digitálny 
fotoaparát Olympus, rýchlovarnú 
kanvicu Philips, pár lyží zn. Ato-

mic, všetko v hodnote 118-tis. 
Sk. (Neponúkal vám niekto lac- 
no niektorý z týchto výrobkov? 
Informujte na tel. č. 158).
• Neznámy páchateľ sa v ne-
deľu 31. 8. vlámal do vozidla 
Škoda Fabia, z ktorého ukradol 
navigačný prístroj TomtomRider a 
doklady. Majiteľovi spôsobil škodu 
21-tis. Sk.
• V nedeľu 7. 9. neznámy 
páchateľ ukradol z rodinného do-
mu na ulici Na hriadkach sušiak 
na bielizeň, vodovodné batérie 
Titan, drezový sifón, sprchový set 
a majiteľovi tak spôsobil škodu za  
9 150 Sk.
• O deň neskôr, v pondelok  
8. 9. okolo 20.00 h na Vápencovej 
lúpežne prepadol neznámy muž 
občianku. Olúpil ju o kabelku s 
dokladmi a peniazmi. Spôsobil jej 
škodu 3 470 Sk.
• V utorok 9. 9. sa neznámy 
páchateľ vlámal do pivnice na M. 
Marečka. Ukradol ortopedický 
matrac Visco, cestovný kufor, ko- 
žuch a klietku pre andulku. Ma-
jiteľovi spôsobil škodu 18-tis. Sk.
• V čase od 8. do 10. 9. poškodil 
neznámy páchateľ na leduľovej 
motorové vozidlo Lancia Pheura 
s talianskou ŠPZ. Spôsobil škodu 
za 150-tis. Sk.

OO PZ DNV

KORENIE ŽIVOTA

- Ja by som chcel byť ministrom 
mora...
- Veď mi more nemáme!
- A spravodlivosť máme?

•••
- Ako vzniká žobrácka rodina?
- Keď si učiteľ zoberie zdravotnú 
sestru.

•••
Blondínka sa pýta letušky:
- Dnes som počula v rádiu, že letia 
ružové kabelky. Neviete o koľkej?

FUTBAL
IV. liga seniori

5. kolo 31. 8.
Lok. DNV – Tomášov    4 : 0 
g: Šmahovský 2, W. Rischer 2
 z 

  Rôzne  krádeže  by  pre  zlodejov 
neboli  zaujímavé  ak  by  kradnuté 
veci  nemali  kde  umiestniť.  Dávajte 
preto  pozor  ak  vám  niekto  ponúka 
lacno  rôzny  tovar  či  nepochádza 
práve z krádeží. V prípade podozrenia 
oznámte túto skutočnosť na známom 
telefónnom čísle 158, na obvodnom 
oddelení polície v DNV a na  telefón-
nom čísle:

02/6477  7258.  Rovnako  je  dôležité 
dávať  pozor  pri  podozrivej  ponuke 
mobilných  telefónov.  V  inzerátoch 
na  teletexte  sa  vyskytli  ponuky  mo-
bilných  telefónov  na  dobierku.  V  ba- 
líčku  následne  zákazníci  našli  rôzne 
bezcenné  predmety  namiesto  mo-
bilov. Zaplatili však aj 6-tis. Sk.
Komu  chýba  ružový  horský  bi- 
cykel zn. Wonder, nech sa prihlási na 
OO PZ DNV (02/6477 7258).
 OO PZ DNV

Pozor na podvodníkov

Slovenská sporiteľňa zvyšuje ešte pred zavedením eura úrokové sadzby vkladov
Slovenská sporiteľňa zvyšuje od 15. augusta 2008 úrokové sadzby väčšiny termínovaných vkladov. Reaguje tak 
na rast ceny peňazí na medzibankovom trhu. Úrokové sadzby termínovaných vkladov od 10 tisíc do 100 tisíc 
Sk s dobou viazanosti 12 mesiacov vzrástli až o 1 percentuálny bod na 4 %. Pre klientov je to dobrá správa aj 
s ohľadom na prijatie eura. Ak si vložia slovenské koruny do banky ešte pred koncom roka 2008, prevedú sa im 
na euro pohodlne a s atraktívnym výnosom. 

Úrokové sadzby termínovaných vkladov Slovenskej sporiteľne:

 Doba viazanosti vkladu  Úrokové sadzby od 15. 8. 2008  Úrokové sadzby do 14. 8.2008
 1 mesiac  1,50 - 1,70 % 1,40 - 1,60 %
 3 mesiace 2,00 - 2,20 % 1,80 - 2,00 %
 6 mesiacov 3,00 - 3,50 % 2,30 - 2,50 %
 12 mesiacov 4,00 - 4,10 %  3,00 - 3,30 %

Séria MTB Maratónov sa 
ukončila svoju prvú polovicu, 
ktorá pre klub MTB Kolečko 
je zatiaľ tou najlepšou v do-
terajšej existencii. Každý pre-
tek predstavoval zisk bodov 
do celkového hodnotenia 
MTB séria, v ktorom medzi 
ženami jasne dominuje Rená-
ta Belzarová a na siedmom 
mieste je Jana Madaraszová, 
medzi mužmi je na 23. mieste 
Peter Belzar.
Považský Maraton
Renáta Belzarová   
 MTB Kolečko
Maratón Pravenec
Renáta Belzarová   
 MTB Kolečko
17. Peter Belzar   
 MTB Kolečko
Fatranský Maratón

7. Jana Madarászová   
 MTB Kolečko
Author Maratón Súľovské 
skaly
Jana Madarászová   
 MTB Kolečko
65. Ľubomír Zezula   
 MTB Kolečko
261. Petr Dostál   
 MTB Kolečko
Giant Maratón Brezno
65. Petr Dostál   
 MTB Kolečko

Kolečká valcujú 
naďalej

	

	 Dňa	7.	júna	2008	sa	v	areáli	
TJ	Tatran	Stupava	uskutočnil	už	
4.	ročník	futbalového	turnaja	o	
Putovný	pohár	riaditeľky	SDC.	
Družstvá	 MC	 Synchro,	 Grupo	
Antolin,	ČSAD	Invest,	 Lamitec,	
doplnili	 dve	 družstvá	 SAS,	
Küster	AT	Vlkanová,	SDC.		

	 V	 peknom	 prostredí	 turnaj	
vyhralo	 družstvo	 SDC	 „A“,	
pred	ČSAD	Invest.	Tretí	skončili	
hráči	Küster	AT	„B“.
Turnaj	 sa	 hral	 za	 príjemného	
počasia	vo	vysokom	tempe,	vo	
finále	sa	rozhodlo	až	v	druhej	
sérii	pokutových	kopov.

	 Prvé	 tri	 družstvá	 dostali		
z	rúk	riaditeľky	SDC	pani	Ing.	
Vavrovičovej	 poháre,	 medaily,	
cenu	útechy	za	posledné	miesto	
obdržal	tím	SAS	„B“.	Ocenený	
bol	 i	 najlepší	 strelec	 turnaja	
pán	Lesný	z	MC	Synchro.

Pozýva všetky deti chlapcov aj 
dievčatá na športové poobedie na 
ihrisku pri škole Ivana Bukovčana 3 
(v prípade zlého počasia v telocvični 
v škole Pavla Horova 16)

Príďte si s nami zahrať baseball, bas-
ketball a volleyball. Tešia sa na vás 
americký tréneri. 2. októbra v pia-
tok od 14.30 
Pre viac info: Katka 0949 705 507

Good Sports International Slovensko

Futbalová
sobota

Devex 15-08 - 8 tran.indd   8 9/15/08   10:17:53 PM


