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 M o t t o 

dnešného čísla 

som nevybral 

náhodou. Je 

koncoročné, 

v i a n o č n é 

a  malo by vyjadrovať akési 

posolstvo na záver uplynulého 

roka, poďakovanie za po-

darené a  vydarené udalosti, 

činy a počiny, želanie a víziu...

 Možno sa poniektorým 

bude zdať jednoduché, 

nezáživné, nemoderné, možno 

niektorí budú zazlievať redak-

cii nedostatok invencie...

 Odporúčam čítať poma-

ly, slovo za slovom, každé 

poťažkať, zvážiť, pochopiť.

 Iste, želáme zdravia dosta-

tok, lásky aj prebytok. I  toho 

šťastia toľko, koľko kto potrebu-

je. Múdrosti, trpezlivosti, ale aj 

skromnosti a  pokory. Vlastne 

toho, čo človek potrebuje by sme 

mohli vymenovať priveľa. Ba 

mali by sme nielen očakávať, 

ale aj prispievať.

 Oceniť však pokoj, pochopiť 

dobrú vôľu sa mi zdá dôležité, 

náležité a potrebné.

K tomu pravda veľa síl, ochoty 

a  trpezlivosti. Treba, i  to 

želáme. 
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KRÁTKE SPRÁVY  

Na rokovaní miestneho 
zastupiteľstva v stredu 16. 

decembra diskutovali poslanci 
o viac ako dvadsiatich otázkach. 

Vari najdôležitejší Návrh rozpočtu 
mestskej časti na roky 2016 

– 2018 schválili ešte v prvej 
časti programu. Schválili tiež 

Organizačný poriadok MČ, správu 
o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti 

škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
DNV za školský rok 2014 – 2015, 
návrh plánu kontrolnej činnosti 

na obdobie prvého polroka 2016, 
harmonogram zasadnutí MR a MZ 
v roku 2016, ale riešili aj rušenie 

nočného kľudu v priestoroch 
železničnej stanice fi rmami 

zaoberajúcimi sa likvidovaním 
kovového odpadu i územným 

plánom zóny kolónia.
   V rámci organizačného poriadku 

MČ, vzhľadom na odchod 
architekta MĆ z funkcie (na 

vlastnú žiadosť) riešili túto funkciu 
začleniť do organizačnej štruktúry 

miestneho úradu.

číslo

 Projekt Kamenné srdce je jedným 
z prvých úspešne zrealizovaných 
sanácií environmentálnych záťaží 
z čias minulého režimu, ktoré sú kom-
pletne fi nancované z peňazí Európ-
skej únie.
„Po výsledkoch konečnej analýzy 
môžeme konštatovať úplné 
odstránenie environmentálnej 
záťaže z lokality lomu. Sloven-
sko sa tak defi nitívne zbavilo 
nebezpečnej  hrozby pre zdra-

Toxické gudróny defi nitívne zmizli
z Devínskej

BRATISLAVA, 14. 12. 2015 – 
Po necelom roku od začatia 
sanačných prác sa Devín-
ska Nová Ves zbavila úložiska 
nebezpečného odpadu, ktorý 
mestskú časť sužoval vyše 50 
rokov. 

vie a životné prostredie,“ uviedol 
minister životného prostredia Peter 
Žiga. Dodal, že náklady odstráne-
nie gudrónov dosiahli plánovaných 
takmer 12 miliónov eur s DPH, 
z Operačného fondu Životné pros-
tredie.
 Starosta Milan Jambor hodnotí 
projekt sanácie ako najväčší v moder-
nej histórii Devínskej Novej Vsi. 
„Je to naplnenie 50-ročného sna 
o čistejšom a zdravšom životnom 
prostredí,” hovorí.  Z kameňolomu 
Srdce, ležiaceho v blízkosti 
chránenej prírodnej oblasti, vyviezli 
približne 18 tisíc kubíkov gudrónov 
a 14 tisíc kubíkov kontaminovanej 
zeminy. Vyše 50 tisíc ton odpadu 

bolo spracovaných, čiže zhodno-
tených a zneškodnených. Upravené 
odpady sa priebežne spoluspaľujú.
 „Priestor kameňolomu sa po-
darilo vyčistiť v najväčšej možnej 
miere. Počas celého procesu sme 
práce dôsledne monitorovali 
chemickými analýzami,“vysvetľuje 
zástupca združenia realizátorov Pe-
ter Sekula. Po úplnej odťažbe odpa-

(Pokračovanie na strane 2)

Z celkových 103 hektárov prírodnej rezervácie vyčistia počas zimy 
územie s rozlohou 58 hektárov.



DEVEX 2 

dov nasledovalo dočisťovanie stien 
kameňolomu. Postačujúci stupeň 
dočistenia potvrdila viacstupňová 
detekcia vzoriek. Lokalita Srdce 
bude naďalej dlhodobo monitoro-
vaná.
 Projekt Kamenné srdce bol 
špecifi cký v tom, že sanačné práce sa 
vykonávali v tesnom susedstve s obyt-
nou zónou. Snahou realizačného 
tímu, s výraznou podporou mestskej 
časti DNV, bolo vyťažiť a odviezť 
gudróny v čo najkratšom čase, aby 
obyvatelia boli v čo najmenšej miere 
obmedzovaní prepravou odpadu. 
Samotná odťažba toxického od-
padu preto prebiehala najmä počas 

(Pokračovanie zo strany 1)

Toxické gudróny
defi nitívne zmizli
z Devínskej

pred rokom

počas prác

súčastnosť

zimných mesiacov, kedy sú gudróny 
v tuhom skupenstve. Dôsledným 
dodržiavaním bezpečnosti pri práci 

ROZPOČET 
MČ DNV  
na roky 

2016 – 2018
 Finančné hospodárenie každej 
samosprávy sa riadi rozpočtom, 
ktorý vyjadruje jej ekonomickú 
samostatnosť. Aj rozpočet mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves 
je základným nástrojom fi nančného 
hospodárenia, z ktorého vyplýva 
fi nancovanie úloh a funkcií mestskej 
časti v príslušnom rozpočtovom roku. 
Predkladaný rozpočet mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves je 
zostavený na roky 2016 – 2018, 
pričom záväzný je len rok 2016. 
Roky 2017 a 2018 vyjadrujú len 
výhľadový plán činnosti samosprávy 
a môžu sa ešte meniť.Súčasťou 
rozpočtu sú aj nefi nančné ukazo-
vatele, ktoré zabezpečujú, aby 
všetky vynaložené verejné zdroje 
boli použité efektívne a hospodárne. 

 Pri príprave rozpočtu sa vy-
chádzalo z viacerých zdrojov 
ako je štátny rozpočet, rozpočet 
Bratislavského samosprávneho kra-
ja, rozpočet hl. mesta SR Bratislavy, 
ale aj z vlastných poznatkov 
a očakávaní. Návrh je zostavený 
v programovej štruktúre, v zmysle 
usmernenia Štatistického úradu SR. 
Príjmová stránka návrhu rozpočtu na 
rok 2016 zohľadňuje výšku podielu 
z dane z príjmov fyzických osôb pre 
samosprávy, ktorá vzrastie z 68,5 
% na 70,0 %, ale aj súčasný trend 
nižšieho výberu daní za psa a za 
nevýherné hracie automaty. Vý-
davková časť predpokladá bežné 
zabezpečovanie všetkých služieb 
(školstvo, životné prostredie, dopra-
va, sociálne služby, kultúra a pod.), 
udržiavacie práce ako opravy chod-
níkov, ciest, či detských ihrísk, ale aj 
značný počet rozvojových aktivít ako 
je zatepľovanie základných a mater-
ských škôl, prispôsobenie priesto-
rov bývalej Textilanky pre potreby 
hasičského zboru DNV, výstavbu 
tréningového ihriska v športovom 
areáli Vápencová, nákup úžitkového 
vozidla pre príspevkovú organizáciu 
Denova a začatie výstavby parku na 
Charkovskej ul. 

ro

a nadštandardnými technickými 
opatreniami nebolo pri odstraňovaní 
environmentálnej záťaže ohrozené 
zdravie obyvateľov.
 Po následnej revitalizácii a za-
zelenaní lomu s priľahlou lúkou 
sa lokalita stane prirodzenou 
súčasťou prírodnej oddychovej 
zóny. História sanácie environmen-

tálnej záťaže    Gudróny vznikli ako 
vedľajší produkt pri rafi nácii ropy 
kyselinou sírovou a do kameňolom 

Srdce boli vyvezené z vtedajšej 
rafi nérie Apollo v roku 1963. Sú 
zaradené medzi nebezpečné od-
pady. 

Na základe rozhodnutia Minister-
stva životného prostredia SR bol 
toxický odpad vyťažený a zlikvi-
dovaný z prostriedkov eurofondov 
- Operačného programu Životné 
prostredie. 

Realizátorom projektu je združenie 
piatich fi riem: .A.S.A. SLOVEN-
SKO spol. s r.o, .A.S.A., spol. s r.o., 
Environcentrum, s.r.o., Envirogroup, 
a.s. a Raki, s.r.o. ktoré vzišlo ako víťaz 
tendra. Koncom novembra 2014 
sa začali v kameňolome prípravné 
práce. Následne, 8. januára 
2015 sa začala samotná odťažba 
kontaminovanej zeminy a gudrónov. 
Projekt sanácie bol ukončený 
koncom októbra, následne do de-
cembra 2015 prebiehalo čistenie 
a revitalizácia prostredia.

dv



 DEVEX 3

Projekt záchrany vzácnych stepných 
biotopov Devínskej Kobyly sa 
dostáva do realizačnej fázy. Už v 
najbližších dňoch vstúpia na juhozá-
padné svahy masívu lesní robotníci. 

Z celkových 103 hektárov prírodnej rezervácie vyčistia počas 
zimy územie s rozlohou 58 hektárov.

Záchrana vzácnych 
biotopov 

Z celkových 103 hektárov prírodnej 
rezervácie vyčistia počas zimy úze-
mie s rozlohou 58 hektárov.

Riaditeľ Daphne – Inštitútu ap-
likovanej ekológie Ján Šeffer infor-
moval, že sa čaká už len na spra-
covanie logistického plánu ťažby 
drevnej hmoty. Pripravuje ho fi rma, 
ktorá uspela vo výberovom konaní. 
Kontrakt s ňou je podpísaný i sch-
válený ministerstvom životného pros-
tredia, priblížil Šeffer s tým, že práce 
by sa mohli začať na budúci týždeň.
Náletové dreviny sa budú z 
vyznačeného územia odstraňovať 
celú zimu. Podľa projektovej 
manažérky inštitútu Moniky Chren-
kovej práce potrvajú zrejme až do 
konca februára. Pôjde pritom o prvú 
etapu. Robotníci sa na svahy vrátia 
na jeseň 2016, aby v rámci druhej 
fázy projektu potlačili zmladzovanie 
odstránených drevín.

Najrozsiahlejší projekt obnovy 
stepných biotopov na Sloven-
sku zachraňuje prírodné bohat-
stvo Devínskej Kobyly, ktoré ohrozili 
šíriace sa cudzokrajné a dominant-
né dreviny a chýbajúce hospodáre-
nie. Chrenková pripustila, že práce 
sa dotknú návštevníkov lokality.

“Počas čistenia územia v tesnej blíz-
kosti turistických chodníkov bude po-
hyb po nich čiastočne obmedzený,” 
vysvetlila s tým, že sa budú snažiť 
tieto vplyvy minimalizovať. Pri 
odstraňovaní najväčších stromov 
borovíc čiernych bude musieť podľa 
ekologičky napríklad realizátor prác 

postupovať tak, aby tieto nepadali 
na chodník, ale mimo neho.
Spôsob, akým sa bude odvážať 
drevná hmota z najexponovanejších 
svahov, ešte v inštitúte nemajú ujas-
nený. Podľa Chrenkovej ho určí 
logistický plán. Odstránené stromy 

a kríky budú vo fi nále spracované na 
drevnú štiepku.

Vo výsledku by mali svahy Devín-
skej Kobyly vyzerať opäť ako 
v 60. rokoch minulého storočia, kedy 
skončilo ich intenzívne spásanie. 
Odvtedy sa tu v dôsledku zarastania 
stratili takmer dve tretiny lúk a z loka-
lity vymizli mnohé chránené druhy 
rastlín a živočíchov.
“Nepôjde o to, že sa odstránia stro-
my paušálne z celého územia. Vybra-
li sme lúky, ktoré sú najhodnotnejšie 
a mali by sa zachovať,” ozrejmila 
Chrenková s tým, že na Devínskej Ko-
byle sa naďalej zachová prirodzená 
mozaika striedajúcich sa lúk a le-
sných porastov.

Z niekdajších stepí, ktoré sú 
dnes prevažne zarastené, budú 
odstránené prioritne nepôvodné 
druhy ako agát biely, jaseň mannový, 
borovica čierna a predovšetkým 
kroviny ako hloh a trnka. Na území 
sa ponechajú pôvodné neagre-
sívne druhy - dub plstnatý, čerešňa 
mahalebková a drieň obyčajný. 
Nebude sa pritom zasahovať do za-
pojených lesných porastov.
Projekt Ochrana druhov a biotopov 
v Národnej prírodnej rezervácii 
Devínska Kobyla vypracovali mimov-
ládne organizácie Daphne Inštitút 
aplikovanej ekológie a Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie 
spolu so Štátnou ochranou prírody 
SR. Financovaný je zo zdrojov Európ-
skej únie, ministerstva životného pros-
tredia a Nemeckou spolkovou nadá-
ciou pre životné prostredie.

Zimné stanovištia OLO

je jedno z vnútorných presvedčení 
všetkých dobrovoľných darcov 
krvi, ktoré pravidelne vyjadru-
jú darovaním bez nároku na 
akúkoľvek fi nančnú odmenu 
životne dôležitej tekutiny – svojej 
krvi.
 Slovenský červený 
kríž každoročne oceňuje 
dobrovoľných darcov krvi 
plaketami prof. MUDr. Jána 
Janského a prof. MUDr. Jána 

Kňazovického, ktoré sú najvyšším 
ocenením postoja darcov.
 Tohoročného slávnostného 
ocenenia boli účastní aj naši 
spoluobčania, keď prevzali  
striebornú plaketu Marek Mráz 
z J. Smreka, Ing. Valér Tara-
gel z Janšákovej a diaman-
tovú plaketu Eva Krištofi čová 
z J. Poničana.  Ďakujeme 
a blahoželáme !
r

Darovať krv – zachrániť život

Zima so sebou neprináša len sne-
hové radovánky, ale tiež nepríjem-
nosti v podobe zľadovatených, 
zasnežených, nezjazdných ciest 
a s tým súvisiacich neprístupných 
stanovíšť určených na zber komunál-
neho odpadu. Aby sme predišli 
problémom, ktoré so sebou prináša 
zimná sezóna, spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) prip-
ravila novinku - tzv. zimné stanovištia.
 Z dôvodu možnej nezjazdnosti 
komunikácií v zimných mesiacoch  
spoločnosť OLO a.s. dočasne umies-
tni od soboty 19.12.2015  pre 
obyvateľov dotknutej ulice/oblasti  
dve 1100 litrové zberné nádoby, 
aby aj v prípade zimnej kalamity bol 
zabezpečený odvoz zmesového ko-
munálneho odpadu (ZKO). Každé 
zimné stanovište bude označené 
nálepkou s číslom a potrebnými infor-
máciami. Celkove bude v Bratislave 
vytvorených 11 takýchto dočasných 
stanovíšť pre 20 ulíc a cca 500 
nehnuteľností a to najmä v kopco-
vitom teréne. 
 Prosíme obyvateľov, aby počas 
nezjazdnosti komunikácie ZKO 
dočasne vkladali do 1100 l zber-
ných nádob, odkiaľ bude odvoz 
vykonávaný podľa pôvodného 

harmonogramu odvozu. Prakticky 
to znamená, že ak sa z dôvodu nez-
jazdnosti cesty naše zberové vozidlo 
nedostane ku každej nehnuteľnosti 
na danej ulici/oblasti  a nevysype 
jednotlivé nádoby, môže obyvateľ 
ukladať ZKO do tejto dočasne 
pridelenej nádoby. V prípade, že 
nenastane zimná kalamita, bude 
OLO vykonávať obsluhy nádob bez 
zmeny. 
Na zimné stanovištia je zakázané 
ukladanie objemného, stavebného 
a biologicky-rozložiteľného odpadu; 
v prípade porušenia tohto zákazu 
budú nádoby odobraté. 
   Obyvatelia budú o zimných 
stanovištiach informovaní formou 
oznamov distribuovaných do 
schránok v oblastiach, v ktorých 
sa budú stanovištia nachádzať.
Informácie o zimných stanovištiach 
budú tiež poskytnuté Magistrátu 
hlavného mesta a príslušným mest-
ským častiam. Kompletný zoznam 
zimných stanovíšť s mapkami bude 
umies-tnený na webstránke www.
olo.sk a občania ďalšie informácie 
získajú aj na oddelení služieb záka-
zníkom spoločnosti OLO, na tel. č. 
02/50 110 111.
Úsek obchodu a marketingu

P O Z V Á N K A
Prípravný výbor Urbáru Devínska Nová Ves,  

pozemkového spoločenstva (v likvidácii)

pozýva vlastníkov podielov pozemkov na
 schôdzu valného zhromaždenia  na obnovu Urbáru Devínska Nová 

Ves,  pozemkového spoločenstva,  ktoré sa bude konať 

dňa 20.12.2015 (nedeľa) o 15,00 hod.  
(prezentácia začína o 14,30 hod.). v priestoroch Istracentra,  

Hradištná ul. č.43 v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. 

Vaša účasť je potrebná pre založenie nového  

Urbárneho spoločenstva DNV,  ktoré bude chrániť naše záujmy



DEVEX 4

Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ 
v Devínskej Novej Vsi

Vás srdečne pozýva na 

23. Reprezentačný ples matičiarov

v sobotu dňa  9. januára 2016
o 19:00 hod. v Istracentre (Hradištná 43, DNV)                             

vstupné 15 EUR/osoba
s možnosťou dokúpenia večere a ďalšieho občerstvenia 

predaj vstupeniek v pokladni Istracentra v dňoch: 
štvrtok  7.1.2016 od 17:00 do 19:00 hod
piatok 8.1.2016 od 17:00 do 19:00 hod
sobota 9.1.2016 od 17:00 hod

Priateľské stretnutie
Triedy 3.D a 4.D s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na ZŠ Ivana 
Bukovčana privítali 2.12 návštevu zo spriatelenej školy Volksschule Mar-
chegg. Rakúske deti sa s tými našimi poznajú už druhý rok a tento krát 
strávili spoločný čas aj s pani učiteľkami v škole. Najprv sa vzájomne 
lepšie spoznávali, zisťovali obľúbené činnosti, farby aj jedlo a všetko po 
nemecky spísali do pripravených dotazníkov o sebe. Aby deti na seba 
nezabudli, prilepili tam aj svoju fotku. Potom sa atmosféra tried zme-
nila na vianočné dielničky a žiaci spoločne vyrábali adventný kalendár 
v tvare snehuliaka a dekorovali milé adventné venčeky. Po takejto práci 
sme sa spoločne išli prejsť k mostu Slobody, ktorý nás spája. Brušká sa 
už ozývali, pochutnali sme si na výbornom školskom obede a so žiakmi 
z Marcheggu sme sa rozlúčili. Ich čakala ešte krátka cesta vlakom. 
Tešíme sa na budúce stretnutie, kedy privítajú oni nás. 

Jarmila Bartoňová

14. 01. 2016, 18. 00 h
Rumunské Východné Karpaty

Premietanie fi lmu Juraja Gelenekyho s diskusiou
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68

21. 01. 2016, 18. 00 h
Divy Slovenska

Prednáška Andreja Popoviča s premietaním fi lmu
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68

 
23. 01. 2016,  14.00 h

Maxisnehuliak
Súťaž v stavaní snehuliakov
Miesto: Námestie J. Kostru

 Zbor pre občianske záležitosti 
MČ DNV v piatok 11.12. pripravil 
v Istracentre stretnutie občanov 
oslavujúcich významné životné 
jubileum a pod záštitou starostu 
MĆ M. Jambora ponúkol krátky 
kultúrny program.
 Okrem starostu sa jubilantom 
(85 a viac ročným) prihovorili S. 
Jurčáková za SPOZ, Mária Ry-

chlová (Hanyová) ako moderá-
torka, ale aj účinkujúca, v pro-
grame príjemná ženská spevácka 
skupina Vajana, Tomáš Ondriáš 
a Mária Rychlová, ktorých spre-
vádzala na klavíri J. Zelenková. 

r

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 

9.1.2016, 19.00  h23. Reprezentačný ples matičiarov-
 otvorenie plesovej sezóny 2016 v DNV

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,  

17.1.2016, o 16.30 h  Pinokio
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo zo šufl íka

Vstupné: 1,50 eura Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 
vstupné: 1,50 eura,   

23.1.2016, o 20.00 h Ples rybárov 
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

30.1.2016,  o 19.00 h  Ples OZ Devínska Inak- hudobný hosť
 - skupina On the road

Viac na: ples@devinskainak.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

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



DEVEX 5

Náš jubilant

 Na pozvanie prezidenta Slo-
venskej republiky Andreja Kisku, 
prezidentka Chorvátskej republiky 
Kolinda Grabarová Kitarovićová 
bola v dňoch 9.-10.12.2015 na 
ofi ciálnej návšteve Slovenskej re-
publiky.
 Po uvítacom ceremoniáli, sa 
konali bilaterálne stretnutie oboch 
delegácií. Počas stretnutia, pre-
zidentka konštatovala, že medzi 
našimi dvoma krajinami sú veľmi 
dobré a priateľské vzťahy a spája 
nás tiež mnoho podobností, ako 
je napríklad členstvo v Európskej 
únii, geografi cká blízkosť a veľa 
spoločných záujmov v zahraničnej 
politike.
V nadväznosti na ofi ciálnu 
návštevu, sa prezidentka 
stretla s predsedom parla-
mentu SR Petrom Pellegrinim 
a premiérom Robertom Ficom.

 Prezidentka Chorvátskej repub-
liky sa v rámci svojej dvojdňovej 
návštevy Slovenska stretla aj s 
predstaviteľmi miestnej samo-
správy a zástupcami chorvátskej 
menšiny na Slovensku. V stredu 
9.12.2015 v podvečerných 
hodinách navštívila priestory 
Múzea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku v Devínskej Novej Vsi. Pri-
praveným kultúrnym programom 
bola oduševnená natoľko, že sa 
pripojila k účinkujúcim a s nimi si aj 
zaspievala. 
Po príhovore absolvovala aj 
prehliadku vystavených arte-
faktov múzea a pokračovala v 
naplánovanom programe. Svo-
jou návštevou tak zostala verná 
tradícii svojich predchodcov 
a prišla do Devínskej Novej Vsi, 
ktorá je známa svojou aktívnou 
chorvátskou menšinou a je príkla-
dom kvalitnej spolupráce a pod-
pory občanov s miestnou samo-
správou.

dk

sa 26. decembra tohto 
roku dožíva 90. rokov 
svojho plodného života. 
Jubilantovi sa k jeho výz-
namnému jubileu sa za 
nás všetkých prihovárajú 
Juraj Cvečko, iniciátor a 
organizátor chorvátskej 
kultúry na Slovensku 
a Oto Gregor, dirigent 
súboru Rosica.

MUZIKANT  
DIRIGENT 
MANAŽÉRT

Tieto tri odbornosti charakterizu-
jú nášho jubilanta pána Štefana 
Besedu (prezývaného Finko). 
Jeho životná púť, profesijná i záuj-
mová, je taká bohatá a rozsiah-
la, že by zaplnila všetky stránky 
tohto časopisu. My sa však za-
meriame len na jeho hudobnú 
dráhu, ktorá prechádza celým 
jeho životom a ktorú možno 
charakterizovať tromi slovami 
Muzikant-Dirigent-Manažér.

 Muziku dostal Finko do 
vienka od svojich rodičov. Už 
ako chlapec sa začal učiť hrať 
na mandolínu, husle, klarinet 
a saxofón.   Jeho muzikalita a 
usilovnosť  mu neskôr priniesli 
veľa úspechov pri pôsobení v 
rôznych hudobných zoskupe-
niach. Sám jubilant častokrát 
spomína na jeden z prvých 
významných úspechov s vlast-
nou hudobnou skupinou BESE-
DOVCI na  súťaži dychových 
súborov v Prahe, kde  sa umi-
estnili na poprednom mieste. 
Hudobná skupina BESEDOVCI, 
ktorú tvorili okrem Fina jeho 
brat Gustáv Beseda, bratranec 
Leopold Beseda, harmonikár 

Štefan Beseda

Vojtech Podhorný a bubeník 
Tomáš Ondriaš, okrem koncert-
ných vystúpení ponúkala svoje 

umenie na rôznych slávnost-
ných príležitostiach, svadbách 
a rôznych plesoch. O ich 
účinkovanie bol veľký záujem naj-
mä pre široký repertoár skladieb 
sprevádzaných rôznymi žartmi 
a skečovými scénami. Nielen 

vďaka hudobným schopnostiam 
Finka Besedu, ale predovšetkým 
vďaka jeho osobnostným vlast-
nostiam a zmyslu pre humor a 
dokonalého poznania reálií svo-
jej rodnej obce bol  dušou celej 
skupiny.

 Ako dirigent pôsobil v už 
spomínanej dychovej hudbe a 
súbežne dirigoval mládežnícky 
hudobno spevácky súbor , 
ktorý mal v päťdesiatych ro-
koch minulého storočia okolo 
5O členov. Súbor odohral celý 
rad úspešných vystúpení a zís-
kal popredné umiestnenia na 
súťažiach v rámci okresu, kraja 
a Slovenska. Pre postupné 
rodičovské povinnosti mladých 
žien i mužov /a tiež vojenskej 
služby mužov/, súbor prestal 
fungovať. Jeho činnosť sa ob-
novila až v roku 1987,  na 
podnet vtedajšieho predsedu 
MNV Ing. Jána Cvečku.  Bývalí 
členovia súboru sa opäť stretli 
a pod Finkovou dirigentskou 
taktovkou začali hrať a spievať. 
V tom istom roku Rosica ako sú-
bor s chorvatským repertoárom 
už účinkovala na rôznych vys-

túpeniach. Pod vedením Finka 
Besedu, cca 20 rokov absol-
voval súbor desiatky úspešných 

vystúpení doma i v zahraničí / 
Maďarsko,Rakúsko,Nemecko, 
Švajčiarsko, Taliansko/. Rosica 
nahrala audiokazetu a vydala 
zborník piesní s notami pod 
názvom PJEVAMO SA ROSICU. 
Mimoriadne užitočným po-
mocníkom Finka bol jeho brat 
Gustáv, absolvent hudobného 
konzervatória, ktorý aranžoval 
a upravoval všetky piesne pre 
štvorhlasný súbor a hudobné 
nástroje.  Žiaľ, dnes už nie je 
medzi nami. Obnovenie činnosti 
Rosice sa stalo inšpiráciou i 
pre ďalšie obce s chorvátskou 
menšinou /Čunovo, Chorvátsky 
Grob, Jarovce/, kde postupne 
vznikali ďalšie chorvatské súbo-
ry.

 Ako manažér hudobných 
aktivít v Devínskej  svojím mi-
moriadne citlivým prístupom 
a ľudskosťou vedel získať 
pre rozvoj folklóru oddaných 
nadšencov. Aj ich zásluhou 
vznikli ďalšie hudobno-
tanečné telesá /Pašáci, Rôžice, 
Grbarčieta, Črip/, ktoré sú 
dodnes nositeľmi a prezentá-
tormi  kultúrneho dedičstva chor-
vátskych starousadlíkov . Finko 
bol mimoriadne aktívny  pri 
vzniku Chorvátskeho kultúrneho 
spolku v Devínskej Novej Vsi 
a konštituovaní Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku. 
Bol vzorom v disciplíne a pres-
nosti. Bol obľúbený nielen u 
členov súboru, ale i u ostatných 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
a tiež muzikantov z najbližšieho 
okolia obce. Jeho celoživotné 
dielo zasvätené chorvátskemu 
folklóru, osobitne hudbe a spe-
vu, bude navždy zachované 
ako odkaz pre ďalšie generá-
cie, ako súčasť  rozvoja a ucho-
vania kultúrneho dedičstva. 
Nezanechal za sebou práz-
dno. Po dvadsiatich rokoch 
odovzdal dirigentskú taktovku 
a svoju manažérsku pozíciu 
v súbore Rosica mladému tal-
entovanému Otovi Gregorovi, 
ktorý úspešne pokračuje v tomto 

jeho celoživotnom diele. 
Deväťdesiatročnému jubilan-
tovi želáme veľa zdravia a  ešte 
ďalšie roky spokojného   života. 
A na záver? 
Predsa jeho obľúbené 
ŽIVIO,ŽIVIO.....

Juraj Cvečko

SPOLOČNÉ 
ZÁUJMY 



DEVEX 6

O dišli z našich radov

Zosobášili sa
Spolocenská kronikaˇ

Jozef  PRCHLÍK 

a Katarína  CIBUĽOVÁ

Ing. Martin KUNC 

a Ing. Dana GÁLIKOVÁ

František  ŠABÍK 

a Miroslava VAŠEKOVÁ

Jozef  HNOJČÍK 

a Jana  ŠIMEKOVÁ

Blahoželáme !

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Podakovanie

Elenka FRATRIČOVÁ

Nech si s nami zaspomína 

každý,  kto ju mal rád. 

S láskou a úctou spomína 

celá rodina.

Dňa 18.12.2015 to bude 

už desať rokov  

čo nás náhle opustil  

Ing. Jozef Miroslav KUNIK.

Kto ste ho poznali, venujte 

mu  spolu s nami tichú 

spomienku.  Manželka, dcéra, 

syn, vnučky  

a ostatná rodina. 

Dňa 3.12.2015 uplynulo 

5 rokov,  čo sme sa rozlúčili 

s našim  milovaným otcom 

a starým otcom  

Štefanom URBANOM. 

Kto ste ho poznali venujte 

mu prosím  tichú spomienku. 

Ďakujeme.  

Dcéra s rodinou.

Uvítali sme
nových spoluobčanov

Patrik  ZUŠTIN

Lukáš  MATEJOV

Valentín FILIP

Andrea KOPECKÁ

Adam MORAVČÍK

Natália ŠČEPÁNKOVÁ

 Vitajte!

Eva ŠAJKOVICZOVÁ

Tibor  NAGY

Mária PLÁVKOVÁ

Šarlota KRIŠTOFOVÁ

Ján ANTAL

Nech odpočívajú v pokoji !

Ďakujeme všetkým 

priateľom, rodine 

a známym za  účasť 

na poslednej ceste, 

keď sme sa začiatkom 

novembra rozlúčili  s naším 

drahým pánom  

Ľubomírom DOJČÁKOM.  

Ďakujeme 

aj za kvetinové dary.  

Smútiaca rodina.

Milé čitateľky, milí čitatelia De-
vexu! 
Pozdrav do Devexu k Vianociam 
píšem niekoľko týždňov pred ich 
slávením, v čase, keď si robíme 
starosti, ako sa na vianočné sviat-
ky pripraviť. Prečo si práve 
s Vianocami robíme také sta-
rosti, prečo práve na Vianoce 
chceme mať všetko čo najlepšie 
prichystané?
Vianočné sviatky stali sa 
v našej kultúre zvláštnym feno-
ménom. Ak by sa hlasovalo 
o najobľúbenejších sviatkoch, 
asi by s istotou obsadili najvyššiu 
priečku. Premýšľam, či preto, že 
cez ne naozaj zažívame niečo 
veľmi pekné, alebo preto, že za 
nimi niečo len tušíme. V našich 
zemepisných šírkach slávime 
Vianoce koncom kalendárneho 
roka, počas krátkych dní a dl-
hých nocí. Naši predkovia tieto 
dni prežívali zalezení vo svojich 

domácnostiach, pri teplom ko-
zube, a vychádzali len do kostola 
a na návštevu najbližšej rodiny. 
Zimy boli tvrdé, na poliach sa 
nepracovalo a televízia sa ešte 
nepozerala. Dnešný človek by aj 
nejakú zimnú romantiku privítal, 
ale nie je nám dožičená. A od 
práce si veľmi neoddýchneme, 
naopak, pred koncom roka ako-
by jej bolo viac než inokedy. O 
vianočnú atmosféru sa nám sta-
rajú médiá a tzv. vianočné uličky 
či trhy. 
Všetky naše predvianočné akti-
vity poukazujú na to, že v súvis-
losti s Vianocami veľmi túžime 
niečo pekné zažiť. Ale prečo 

vlastne? Azda preto, že s Viano-
cami máme spojené nejaké pek-
né spomienky z detstva? Alebo 
preto, že Vianoce nesú nejakú 
veľkú skúsenosť, ktorá sa nás 
dotkla a na ktorú nedokážeme 
zabudnúť? Myslím, že s Vianoca-
mi to bude ako s pravdou. Každý 
chce mať pravdu, aj sa o tú svoju 
pravdu poháda, ale nakoniec sa 
povie, že pravdu nemá nik alebo 
že ani nejestvuje. Nesmieme sa 
cítiť byť majiteľmi pravdy. My 
totiž pravdu naozaj nemáme. My 
však pravdou môžeme byť objatí 
a nesení. Pravda je to, čo ma 
nesie, to, čo mi je oporou, čo mi 
dáva silu veriť a milovať. Pravda 
je skúsenosť domova. 
Vianočné sviatky sú o takejto 
pravde. Terajší pápež František 
neúnavne opakuje, že podstata 
kresťanstva je zvesť o blízkom 
milujúcom Bohu. Kresťanská prax 
potom spočíva v dávaní  svedec-

tva o tomto Bohu cez skúsenosť 
domova, ktorý si dokážeme 
vytvárať nielen pre seba, ale aj 
pre ľudí a prírodu okolo nás. Via-
noce sú tušením toho, že sa to 
dá, že naše rodiny, naše obce 
a mestá, a napokon celý náš svet, 
môžu poskytovať domov. 
Vďaka za ďalší prežitý rok, vďaka 
zvlášť za tých, ktorí v našom 
meste, v našej farnosti nemyslia 
len na seba, ale z nášho prost-
redia vytvárajú domov. Všetkým 
nám želám pokojné a radostné 
Vianoce!

Karol Moravčík, farár 
rímskokatolíckej farnosti 
Bratislava – Dev. N. Ves. 

Vianoce 2015

Bohoslužby v Kostole Ducha Svätého v Dev. N. Vsi: 
24.12. Štedrý večer (polnočná) 23.00
25.12. Narodenie Pána  8.00, 9.30, 11.00, 18.00
26.12. Sv. Štefan 8.00, 9.30, 11.00 
31.12. Silvester 16.30, 18.00
1.1. Nový rok 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

Spomíname na teba každý 

deň,  ostala si v našich 

srdciach  a mysliach ako 

krásny sen.  Skromná a láskavá 

si bola vo svojom  živote a 

veľká vo svojej dobrote.  Čas 

plynie ako tichej rieky 

prúd,  kto ťa mal rád, nemôže 

zabudnúť. Dňa 12.12. 2015 

uplynuli štyri roky  čo nás 

navždy opustila naša drahá



DEVEX 7

TRADIČNÝ VÝSTUP NOVOVEŠŤANOV NA DEVÍNSKU KOBYLU
31.12. o 9.00 h - každý účastník zo skupiny odchádzajúcej od Istra Centra 

obdrží na Kobyle spomienkový darček. 
Zraz: pred budovou Istra Centra, Hradištná 43 

Organizuje: Istra Centrum a Turistický klub AŠK Inter Bratislava 

Aj v čase vrcholiacich príprav na 
koncoročné sviatky sa o zber ko-
munálneho odpadu v Bratislave 
starajú pracovníci OLO, Odvoz 
a likvidácia odpadu a.s.;  na 
smetiarskych vozidlách, od pon-
delka do soboty vyrážajú do ulíc 
a odvážajú od domov a bytov 
zmesový aj vytriedený odpad – 
papier, plasty, sklo.

 Mnohí Bratislavčania svojich 
smetiarov poznajú, s obdivom 
sledujú súzvuk smetiarskeho 
auta a  kontajnerov  a niekedy 
si ako starí známi kývnu aj na 
pozdrav. Iste si preto všimli, že 
naši vodiči aj závozníci pracujú 
v novým pracovných odevoch. 
Pôvodné odevy zeleno-oranžovej 
farby boli nahradené novou šedo-
oranžovou kombináciou;  farba 
je zladená s farbou zberného 
vozidlaa zároveň s logom našej 
spoločnosti OLO. 

Dobré meno našich pracovníkov 
sa snažia niekedy pokaziť falošní 
smetiari – vinšovníci, ktorí žiadajú 
peňažnú pozornosť.

OLO sa od týchto aktivít dištancuje 
a upozorňuje obyvateľov 
Bratislavy, že jej zamestnanci majú 
túto činnosť zakázanú.

V prípade, že Vás „vinšovníci“ 
navštívia, informujte prosím naše 
zákaznícke centrum a pomôžte 
nám ich identifi kovať fotografi ou, 
prípadne identifi káciou automo-
bilu, ktorým sa priviezli.

V prípade, že by ste sa stretli 
s pracovníkmi v starých uni-
formách, informujte nás, 
prosím, naoddelení služieb 
zákazníkom spoločnosti 
OLO, na tel. č. 02/50 110 111 
alebo na podnety@olo.sk.

Úsek obchodu a marketingu

BRATISLAVSKÍ SMETIARI

 Vianočná ulička v našej milej 
Devínskej vyvrcholila v sobotu 
5.12. tesne deň ped Mikulášom 
a jej neopakovateľnou súčasťou 
sa stali naše školské Vianočné ad-
ventné dielne.    Základná škola na 
Ulici Ivana Bukovčana sa uprostred 
netradične slnečného decembra 
zmenila na tradičný vianočný včelí 
úľ plný tvorivého bzukotu, šumu, ko-
lied, rozhovorov, smiechu detí, vôní 
kapustnice, koláčikov, perníčkov. 
Dospelí sa veselo zhovárali, sem-
tam povzdychávali nad náva-
lom vianočných povinností a deti 
, bezstarostné, veselé, tešiace sa 
deťúrence mladšie či staršie sa pod 

Adventné dielne
Advent, advent, štyri sviece, 

prvá z nich sa zatrbliece.  

Za ňou druhá, tretia zhorí, 
prinesieme stromček z hory.  

A keď štvrtá horí stíška 
tešíme sa na Ježiška. 

vedením pani učiteliek zabávali 
tvorbou svietnikov, ozdôb, obráz-
kov, kalendárikov. Bolo to milé, 
srdečné, tvorivé, pohodové stret-
nutie uprostred predvianočného 
zhonu. Tradícia je tradícia, určite v 
nej budeme naďalej pokračovať. 

 Všetci z našej školy všetkým do 
celej DNV zo srdca želáme šťastné 
a veselé  Vianoce a všetko najlepšie 
v celom, v celučičkom novom roku. 

SoňaŠkulová

Vianočná ulička 2015 
tohto roku príjemne 
prekvapila.



DEVEX 8

 Predvianočný a vianočný čas by 
mal byť časom pokoja a oddychu, 
hektika nášho života sa na chvíľku 
zmierni, mnohí z nás sa tešia na 
stretnutia s priateľmi, deti na pe-
kné rozprávky a fi lmy v televízii, 
na návštevu polnočnej, na sladké 
ničnerobenie... Pre mňa je tento 
čas navyše aj časom prípravy 
a schvaľovania rozpočtu na rok 
budúci a dokončovania aktivít 
z tohto roku. Pred rokom som vo 
voľbách sľuboval prácu namiesto 
slov a tohto sľubu som sa snažil 
držať po celý rok.  

Čo sa nám za ten čas podari-
lo?    
 Myslím, že je to vidieť všade oko-
lo nás, nezaškodí si to pripomenúť. 
Začnem vecou, ktorá na prvý 
pohľad nie je vidieť, no je veľmi 
dôležitá. Po rokoch usilovnej práce 
sa nám podarilo vysporiadať 
pozemky pod školou I. Bukovčana 
a škôlkou M. Marečka. Veľmi 
nám pri tomto projekte pomohol 
jeden obyvateľ Devínskej, ktorému 
sa chcem touto cestou srdečne 
poďakovať. Nepíšem jeho meno, 
lebo pri svojej skromnosti chcel 
zostať v anonymite. Pálčivým prob-
lémom dneška je nedostatok miest 
v škôlkach. Už päť rokov postupne 
otvárame triedu za triedou, aby sme 
uspokojili maximum požiadaviek 
rodičov. Tento rok nebol výnimkou, 
skôr naopak, otvorili sme 2 nové 
triedy pre škôlkárov na škole P. 
Horova. Nezabudli sme ani na 
pekné nové detské ihrisko, aby sa 
deti mali kde hrať. Tento rok sme 
sa pri rekonštrukciách na školách 
a škôlkach zamerali na úspory 
energií. Podarilo sa nám vymeniť 
osvetlenie v telocvičniach škôl 
a v niektorých triedach v škôlkach. 

POKRAČUJEME V PRÁCI NAMIESTO SLOV
V spolupráci s Nadáciou VW 
sme rekonštruovali triedy na škole 
I. Bukovčana 3. Pokračujeme 
v sadení stromov, aby naša Devín-
ska bola krajšia a zelenšia. Na 
začiatku jesene som si všimol, ako 
mnohí naši občania zbierali orechy, 
ktoré postupne padali zo stromov. 
Inšpirovalo ma to a začali sme 
s ich vysádzaním. Tento rok sme 
vysadili prvých päť, a pokiaľ sa 
to osvedčí, budeme pokračovať. 
Pokračovali sme vo výstavbe 
miest na parkovanie, podarilo sa 
nám ich spraviť niekoľko desiatok. 
Projekt, ktorý ma mimoriadne teší 
je osádzanie vtáčích búdok. Dos-
tali sme ich darom a začali sme 
ich osádzať hlavne na školách 
a škôlkach, aby sme našim 
najmenším ukázali, aké dôležité je 
žiť v súlade s prírodou. Podarilo sa 

nám získať dotáciu z Úradu vlády 
na športové potreby pre našich 
mladých futbalistov, hokejbalis-
tov a stolných tenistov.     Veľkou 
chvíľou bolo pre mňa aj otvorenie 
expozície Múzea starej Devínskej. 
Bez preháňania si dovolím tvrdiť, 
že takéto krásne múzeum má 
máloktorá mestská časť Bratislavy. 
Rozšírením priestorov v našej De-

nove sa výrazne zvýšil komfort 
pri nakladaní s odpadom pre 
našich občanov. Podarilo sa nám 
zrealizovať opravu časti chodníka 
a cesty na Mečíkovej ulici, ktorá 
bola vo veľmi zlom stave. 100 000 
eur nás stálo zateplenie škôlky na 

moch majú najmodernejšie optické 
pripojenie. Nezabudli sme ani na 
deti – tak ako vznikali nové detské 
ihriská, rekonštruovali sme aj tie 
staré. Máme už aj dve nové petan-
gové ihriská. Po úspechu s výbe-
hom pre psov na ul. I. Bukovčana, 

realizovali sme tento rok podobný 
priestor pre psíčkarov aj na ul. J. 
Smreka. Nezabudli sme ani na 
šport, podarilo sa nám vytvoriť 
zázemie v športovom areáli na ZŠ 
P. Horova.
   Tak ako celý svet pozná Šikmú 
uličku z kníh o H.Potterovi, tak tak-
mer všetci v Devínskej a dnes už aj 
mnohí v Bratislave poznajú našu 
Vianočnú uličku. Toto podujatie 
vzniklo pred piatimi rokmi. Ako by 
to bolo včera, keď sme povedali 
"ideme do toho" veď je to pre ľudí 
a chýba to u nás. Hneď prvý ročník 

M. Marečka. Výsledok ale stojí za 
to. Už málokto z nás si spomenie, 
ako vyzerala pred rokom. Pribudli 
nám aj nové chodníky, podarilo 
sa nám zrekonštruovať viac ako 
400 metrov chodníka na ulici Pod 
lipovým. Samozrejmosťou už dnes 
je, že pri týchto rekonštrukciách sa 
vytvárajú aj najnovšie optické siete, 
takže aj občania v rodinných do-

nás presvedčil, že to bol dobrý ná-
pad. Priniesť kúsok kultúry, zábavy 
a vianočnej atmosféry aj k nám. 
Čo najviac spája ľudí, rodiny, či 
priateľov? No predsa sviatky. Tak 
vznikla myšlienka zorganizovať 
vianočné trhy aj u nás v Devín-
skej Novej Vsi. Nechceli sme 
zostať len pri nízkorozpočtovom 

(Pokračovanie na strane 9)

Prejazd pre kočíky pred školou I. Bukovčana.

Nové triedy pre škôlkarov.

Venčovisko psov J. Smreka.

Nové triedy pre škôlkarov.
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podujatí s krátkym programom 
a zopár stánkami. Na "skúšku" 
sme ponúkli Devínskej Novej Vsi 
a jej občanom plnohodnotné, 
kvalitné a úplne nové podujatie 
Vianočná ulička na Hradištnej ulici.
Vianočné trhy s novou myšlienkou 
na novom mieste a v novom šate, 
si podmanili svojich návštevníkov. 
Za uplynulé roky sme zažili počas 
podujatia rôzne"nálady" počasia, 
je nám však obrovskou odmenou, 
že to návštevníkov neodradilo 
a predsa prišli. Samozrejme sa 
snažíme každým rokom zlepšiť čo 
sa dá a čo je v našich silách, tak 
sme napríklad pre návštevníkov 
vymysleli dekoračné ohne, 
ktoré zahrejú na pocit a dodajú 
jedinečnú atmosféru. Stan, v kto-
rom si v teple môžete posedieť 
a s priateľmi si pri stole vychutnať 
občerstvenie či si len tak oddýchnuť 
a porozprávať sa. Spokojnosť 
návštevníkov nás posúva dopre-
du a preto sa snažíme, aby rok 
čo rok bola Vianočná ulička 
lepšia, krajšia a bohatšia. Od 
roku 2011 je Vianočná ulička 
neoddeliteľnou súčasťou kultúrne-

POKRAČUJEME V PRÁCI NAMIESTO SLOV
(Pokračovanie zo strany 8)

Táto myšlienka vzišla z nedostat-
ku dobrovoľníkov pracovať v 
dvoch nízkoprahoch – ICHTYSU 
v Devínskej Novej Vsi a Nízko-
prahového centra v Dúbravke. 

V krátkosti o našej organizáciiNa 
začiatku, keď sme budovali našu 
organizáciu ICHTYS, tak sme vyše 
3/4 roka venovali len budovaniu 
tímu. Medzičasom sme spustili sa-
motnú službu nízkoprahového pro-
gramu a tímu sme sa venovali len 

okrajovo. Nastala však generačná 
výmena a vidíme, že nový tím nie je 
plne funkčný. Dobrovoľníci nie sú 
pevne ukotvení v našej organizácii, 
chýba im istá spolupatričnosť. 
Naša organizácia sa zameriava 
hlavne na deti a mládež od 7-26 
rokov. Ponúkame odborné služby 
v rámci nízkoprahového klubu 
a streetworku (terénnej práci), 
kde naši pracovníci preventívne 
a výchovne pôsobia cez rozhovory, 
hry či iné aktivity na deti a mládež, 

ktoré často krát svoj voľný čas trávia 
pasívnym spôsobom.
Cieľom projektu je zamerať sa na 
formovanie dobrovoľníkov, na ich 
vzdelanie a kvalifi káciu a osob-
nostný a sociálny rast. Budeme 
pri tom využívať najmä zážitkovú 
pedagogiku a siahneme aj po psy-
choterapeutických technikách.
Prihlásilo sa dostatok záujemcov, 
ale ako to poznáme nadšenie 
z prvotnej chvíli je veľké, ale 
pokračovanie je ťažšie. Účasť 

naplnilo do 10 šikovných žienok, 
ktoré boli poväčšine z humanitných 
odborov. Načrtávali sa teoretické i 
praktické témy do práce v nízkopra-
hoch.

Tak ak máte záujem robiť 
dobrovoľníka a máte viac ako 17, 
môžete sa zapojiť. Hoci už kurz 
prebieha, ale dobrovoľníci sa 
vždy zídu....

Autor, Foto: ICHTYS OZ

100 HODÍN O NÍZKOPRAHOCH
Kurz o organizáciách s nízkoprahovými programamiDňa 9.11. 2015 v pondelok o 17.00 hod. sa otvorili brány Centra Rodiny 
v Dúbravke Kurz spoznávania nízkoprahov pre budúcich profesionálnych dobrovoľníkov.

ho a spoločenského života v našej 
mestskej časti. Najväčšie poduja-
tie v Devínskej Novej Vsi aj tento 
rok potešilo tých, ktorí si našli čas 
a prišli si užiť atmosféru Vianoc 
pod holým nebom v príjemnom 
prostredí  s bohatým programom 
a rozmanitou ponukou stánkové-
ho predaja. Prežili sme spolu 3 
krásne dni a bez preháňania 
môžem povedať, že tento ročník 
bol najkrajší zo všetkých. Vďaka 
všetkým, ktorí ho pre nás pripravili. 
Moje osobitné poďakovanie patrí 
duši  Vianočnej uličky Darkovi 
Krajčírovi.

 Už dlho sa snažím pracovať 
v duchu príslovia, že aj najvyššia 
veža sa stavia od základov. Ne-
zabúdame preto ani na veľké 
a náročné projekty, ktorých prípra-
va trvá dlhší čas. Hovorím teraz 
o novej železničnej zastávke na 
sídlisku, o novej športovej hale na 
Kolónii,o hasičskej zbrojnici pre 
našich hasičov, o zmysluplnom 
využití školy na Charkovskej ulici. 
Myslím, že sa nemáme za čo 
hanbiť, skôr naopak.  A nakoniec 
som si nechal to najdôležitejšie. De-
siatky rokov sme snívali sen o tom, 
ako gudróny zmiznú z Devínskej. 

Po rokoch tvrdej práce a 52 ro-
koch čakania sa nám tento sen 
defi nitívne splnil. Ťažko sa hľadajú 
slová na to, že namiesto chemic-
kého odpadu máme v našom 
“Srdci“ krásnu zeleň. Považujem to 
za jeden z najväčších historických 
míľnikov v našej histórii. Na záver 
mi dovoľte Vám všetkým popriať 
krásne pokojné Vianoce, plné 
lásky a pohody. 

Milan Jambor
Starosta MČ BA 

– Devínska Nová Ves

Nové petangové ihrisko. Vtáčia búdka.

Nový chodník Pod Lipovým. Nové parkovanie Hradištná.
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Volkswagen Slovakia Volkswagen Slovakia

 „Po spustení výroby v novej 
karosárni Audi Q7 a položení 
základného kameňa karosárne 
Porsche dnes oznamujeme tretiu 

veľkú investíciu v tomto roku. Pre Slo-
vensko to znamená nové pracovné 
miesta v oblasti najmodernejších 
technológií v krajine,“ uviedol 

Albrecht Reimold, predseda pred-
stavenstva VW SK.
 Investície do novej montážnej haly 
a k nej prislúchajúcej infraštruktúry 
predstavujú viac ako 300 miliónov 
eur. Pracovať tu bude 400 zamest-
nancov na jednu zmenu. Začiatok 
výroby je plánovaný na koniec roka 
2017. 
 Nová montážna hala bude mať 
rozlohu okolo 90 000 m². Vzniká 
v bezprostrednej blízkosti už existu-
júcej montážnej haly. S ňou, ako aj 
s lakovňou bude nová hala prepo-
jená mostom, sčasti tunelom. Okrem 
toho vznikne nová administratívna 
budova, sociálne priestory a jedáleň
s 250 miestami, ako aj autobusová 
zastávka, parkovacie miesta pre 
zamestnancov a nová osobná brá-
na.

vm 

 Hosťami MO MS boli expremiér 
Ján Čarnogurský, bývalý  pod-

predseda vlády a minister fi nancií 
Sergej Kozlík a dlhoročný poslanec 

 Od januára do konca novembra 
roku 2015 nahlásili zamestnanci 
VW SK narodenie viac ako 361 detí. 
Firma tak vyplatila svojim zamestnan-
com len na príspevkoch pri narodení 
dieťaťa za prvých 11 mesiacov viac 
ako 116 000 eur. Ďalšie deti pribudli 
s novými zamestnancami, ktorých 
spoločnosť v tomto roku prijala. Pre 
porovnanie, v roku 2014 sa narodilo 
zamestnancom VW SK za celých 12 
mesiacov roku 380 detí a na príspev-
koch vyplatila fi rma 114 000 eur.

 VW SK považuje za dôležité 
podporovať rodiny svojich zamest-
nancov. Od októbra 2015 preto 
zvýšila príspevky pri narodení 
dieťaťa o tretinu. Každý zamest-
nanec fi rmy tak pri narodení dieťaťa 
získa príspevok 400 eur. Ak sú 
obidvaja rodičia zamestnancami 
spoločnosti, dostanú tento príspevok 
obaja. Do októbra 2015 spoločnosť 
vyplácala príspevok pri narodení 
dieťaťa vo výške 300 eur.

vm

Položili základný kameň

zvyšuje príspevky pri 
narodení dieťaťa

•  Rozloha závodu presiahne 2 000 000 m2 400 pracovných 
miest na pracovnú zmenu Výška investícií okolo 300 mil. eur 
Začiatok výroby koncom roku 2017

•  Počet detí zamestnancov fi rmy vzrástol medziročne 
 o pätinu
 • Príspevok pri narodení dieťaťa 400 eur
• Mikulášske akcie a darčeky

V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia  položili v utorok 
15. decembra základný kameň novej montážnej haly, v ktorej sa 
bude montovať Porsche Cayenne. Udialo sa tak za účasti vedenia 
spoločnosti a predsedu vlády SR Roberta Fica. S novou halou dosia-
hne rozloha závodu viac ako 2 000 000 m2.

Bratislava, 4. december 2015 -- Počet detí vyše 9 900 zamestnan-
cov Volkswagen Slovakia (VW SK) vzrástol za posledný rok o viac 
ako 1 100. Pre deti zamestnancov do 12 rokov organizuje fi rma 
každoročne tradičnú mikulášsku akciu. Tento víkend na ňu príde viac 
ako 4 850 detí a takmer 1 600 mládežníkov vo veku 13 až 18 rokov 
dostane do topánky lístky do kina.

postaví v Bratislave DNV novú 
montážnu halu pre SUV vozidlá

a s deťmi zamestnancov oslavuje Mikuláša

MO MS v Devínskej novej vsi si pripomenulo 26. výročie od 
zamatovej revolúcieBýva dobrým   zvykom pripomínať si 
najvýznamnejšie výročia, ktoré formovali naše dejiny. Aj 
preto sa 17.11 o 15.00 na pozvanie predsedu MO MS v DNV 
Juraja Strempeka  uskutočnila beseda s názvom

Dvadsaťšesť  rokov od revolúcie 
– Realita a očakávania.

SNS a súčasný podpredseda SNS 
Anton Hrnko. Besedu moderoval Ro-
man Michelko. 

Ako sa na matičnej pôde  dalo 
očakávať , hlavné ťažisko 
besedy sa točilo, okolo zavŕšenia 
štátoprávneho usporiadania na 
začiatku 90 rokov. Ján Čarnogurský 
nakoniec nepriamo potvrdil, že 
KDH v tom čase nemalo dosť 
odvahy a odhodlania zavŕšiť 
národno-emancipačný proces Slo-
venska.  Sergej Kozlík sa venoval 
predovšetkým ekonomickej transfor-
mácii slovenskej ekonomiky, pričom 

zdôraznil, že za Mečiarových vlád 
sa privatizovalo sotva 17 % národ-
ného majetku. Najväčší objem priva-
tizácie prišiel až v čase Dzurindo-
vých vlád, kedy sa veľmi nevýhodne 
privatizovali strategické podniky. 
Anton Hrnko, zase hovoril o ceste 
ktorá viedla k zvrchovanosti, prijatiu 
ústavy či zavŕšeniu našej štátnosti. 
Po úvodnej asi hodinovej časti prišiel 
čas aj na otázky z publika. Stretnu-
tie bolo zavŕšené improvizovanou 
autogramiádou dvoch kníh Jána 
a Pavla Čarnogurských (otec Jána 
Čarnogurského).  

R.M

Kto vystúpil  na vianočnej uličke DNV 2015 
For Bratislava • On The Road unplugged music  
Mažoretky TINA • Polemic • Klapa
Ravnica • Five Gentlemen • Elán tribute 
Hudba ministerstva vnútra
FOR YOU (acapella) • Mikuláš Náš (DFS
 Grbarčieta, DFS Kobylka, Črip) 
Betlehemci - ĽH A. Záhorca • Gladiator    
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
    (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

04 - SLUŽBY
• Maľovanie, stierkovanie,Vladimír 

Škultéty,tel.: 
tel.: 0905 384 813

• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA     

  tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

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

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

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. 
  tel.: 0903 795 432

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

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
• Hľadáme brigádnikov na uprato-

vanie v luxusnom klube v Dúbravke. 
Pracovná doba od 3:30 do 6:30 
denne. Mzda dohodou. Kontakt: 
0905 236 356 alebo bezplat-
né číslo 0800 555 777.

• Odstúpim prenájom 4 á záhradky 
s chatkou pri DNV. 

tel.: 0949 093 963

Vianoce sú tu!!! Chystáte darčeky??? 

DARIA  
má pre vás pripravené darčeky, dekorácie, 

doplnky do bytu, sviečky antialergické,  svietniky, 

dekorácie a iné pozoruhodnosti

v Obchodnom Centre Glavica 

(Tesco DNV na Eisnerovej)  

na  druhom poschodí.

Tešíme sa na Vás!!

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

 Akosi sa roztrhlo vrece so zá-
chranou  Devínskej kobyle, čítam to 
v Devexe a Naše novinky o tom ako 
ochranársky  odborníci a mimov-
ládky idú zachraňovať to čo sme 
po roky zdevastovali ochranárst-
vom. Tak ako sme  zničili prírodu 
okolo  rieky Moravy  vyhlásením 
za akúsi  chránenú oblasť tak sme 
zničili pôvodné lúky na kobyle a 
to len s požehnaním   ochranárov, 
tými korí to teraz idú zachraňovať. 
Na kobyle vyrúbu všetky stromy  do 
jedného lebo tam nepatria. Hoci 
zopár čiernych borovíc tam ako 
solitér môžu nechať. Takéto nálety 
sa majú vyrúbať aj pri  Morave, 
lebo všetky sú náletové . . . Pred 40 
rokmi tam boli len pasienky až po 
rieku  plné kvetov a žiadne lužné 
lesy ako tvrdia ochranári. Toto leto 
som nechal pokosiť a pomulčovať 2 
x  časť lúk  a aj budúci rok tak plánu-
jem a chcem vrátiť časť územia na 
pôvodné lúky a za svoje prostriedky. 
Je hrozné sa pozerať aj na ďalšiu 
lokalitu  za sídliskom Podhorské. 
Spravili tam akýsi dendro park.  

Tam kde sme sa pred 25 rokmi 
sánkovali a zbierali krásne kvety 
je teraz zarastená neprechodná 
džungľa. To bol výmysel ochranári 
čo? U nás to je ale tak,  všetko pod 
rúškom ochrany zdevastujeme ale-
bo necháme zarásť. Naše Vysoké 
Tatry nie sú výnimkou, pestujeme 
si tam lykožrútov  a pomaly budú 
zožrané. Chytáme ich do pascí  
a jeden Východniar s nimi chcel 
krmiť bažantov a zarobil na štáte 
v DPH milión eur.     Nedávno som 
sa vrátil z Kanady. Popri Skalistých 
horách som videl vypálenú časť 
pohoria  asi tak v dĺžke 10 km, Už 
sa zelenela, aj malé stromy rástli. 
Zastavil som na parkovisku a nemo 
som prečítal v skratke: Toto úze-
mie  bolo vypálené kontrolovane pre 
rozmnoženie sa lykožrúta. Neriešili 
to ako združenie VLK  ktorí sa opása-
li  okolo zožratých kmeňov stromov 
v Kôprovej doline.
 Chcem povedať, že nám chýba 
pravý zdravý rozum  a nemusím sa 
volať ochranár ani ekológ. 

Peter Dojčák

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

Dnes, 15. 12. 2015,  v čase krátko pred 02.00 hod bola hliadka Policaj-ného zboru vyslaná 
na preverenie oznámenia o požiari domu na Istrijskej ulici. Hliadka hodnovernosť oznámenia 
na mieste potvrdila, na miesto sa zároveň dostavili aj príslušníci HaZZ ktorí začali s likvidáciou 
požiaru. Pred poškodeným domom sa nachádzali jeho obyvatelia, nakoľko poškodený dom mal 
spoločnú stenu s vedľa stojacim domom, hliadka PZ bezodkladne kontaktovala jeho obyvateľov 
ktorí následne z bezpečnostných dôvodov opustili svoje obydlie. Po uhasení požiaru sa na miesto 
dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý sa na mieste predbežne vyjadril k pravdepodobnej 
príčine požiaru – technickej poruche na vykurovacom telese, prípadne netesnosti dymovodu. 
Požiarom bola spôsobená celková škoda v doposiaľ nevyčíslenej výške. K zraneniu osôb v súvis-
losti s požiarom nedošlo. 
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POŽIAR JEDNÉHO Z RODINNÝCH DOMOV

VIETE, ŽE...
Rybársky 
občasník
pre 
všetkých 
rybárov, 
II. ročník
dostanete 
kúpiť 
v TIK DNV 
Istrijská 49
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Z policajného
zápisníka

10, gumené kladivo, rozkladaciu  
deku, čím spôsobil poškodenej 
fi rme škodu poškodením dverí  ve-
dúcich do spoločných pivničných 
priestorov vo výške 100 eur 
a poškodenej 29-ročnej žene 
škodu krádežou veci vo výške 395 
eur a škodu poškodením vo výške 
100 eur.
• Hliadka PZ dňa 04.12.2015 
v čase o 00.57h v Bratislave na 
ulici I. Bukovčana kontrolovala 
motorové vozidlo zn. Volkswagen 
Caravelle, ktorého vodič bol  
vyzvaný, aby  sa podrobil dy-
chovej skúške, ktorá preukázala 
hodnotu 0,45 mg/l alkoholu 
v krvi. 28-ročnému vodičovi bol 
zadržaný vodičský preukaz 
a bola mu zakázaná ďalšia jazda, 
nakoľko sa dopustil priestupku pro-
ti bezpečnosti a plynulosti  cestnej  
premávky.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 20.30h dňa 08.12.2015 do 
09.30h dňa 09.12.2015  na 
ulici I. Bukovčana pred rodinným 
domom poškodil na tam zapar-
kovanom motorovom vozidle zn. 
Fiat  Ducato zámok na zadných 
dverách, čím spôsobil poškodenej 
spoločnosti škodu poškodením vo 
výške 250 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
okolo 02.20h dňa 09.12.2015 
v Bratislave na ulici Na grbe spô-
sobil požiar dvoch plastových kon-
tajnerov, jedného kovového kontej-
neru  a poškodil stĺp miestneho roz-
hlasu, čím spôsobil Mestskej časti 
DNV škodu poškodením vo výške 
758 eur.
• Hliadka PZ dňa 14.12.2015 
v čase o 19.45h v Bratislave na 
Pieskovcovej ulici v rodinnom 
dome obmedzila na osobnej  slo-
bode 33-ročného muža, ktorý 
mal pri sebe biely poskladaný 
papierik, v ktorom sa nachádzala 
neznáma zelená  sušená rastlina 
a 36-ročného muža, ktorý mal 
pri sebe dve priesvitné igelitové 
vrecúška s neznámou zelenou  
sušenou rastlinou, plastový  obal, 
v ktorom sa nachádzalo sedem 
kusov poskladaných  papieri-
kov s neznámou  kryštalickou 
látkou, plechovú škatuľu s nezná-
mou zelenou  sušenou rastlinou, 
nakoľko boli podozriví z prečinu 
Nedovolená  výroba  omamných   
a psychotropných  látok,  jedov  
alebo  prekurzorov,  ich  držanie a 
obchodovanie s nimi podľa § 171 
ods. 1/ Trestného zákona.
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Z pol
záp

• Neznámy páchateľ v čase 
od 22.30h dňa 17.11.2015 
do10.00h dňa 18.11.2015  na 
ulici J. Jonáša rozbil  na tam 
zaparkovanom a riadne uzam-
knutom motorovom vozidle zn. 
Volkswagen Polo sklenenú výplň 
na ľavých predných  dverách, 
následne vnikol do motorového 
vozidla a odcudzil z neho au-
torádio Pioneer, subwoofer zn. 
Groundzero, plastový kufrík s elek-
trickým  náradím, Golosadu,  čím 
poškodenému 23-ročnému mužovi 
pôsobil škodu krádežou vo výške 
380 eur a škodu poškodením vo 
výške 50 eur. 
• Neznámy páchateľ v čase  od 
09.30h do 11.10h  dňa  21.11.215  
v predajni potravín na Eisnerovej 
ulici odcudzil z nákupného vozíka 
z voľne zavesenej textilnej tašky 
peňaženku, v ktorej sa nachádza-
li osobné doklady, fi nančná 
hotovosť vo výške 40 eur,  čím 
spôsobil poškodenej 62-ročnej 
žene  škodu krádežou vo výške 
49 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 00.40h do 00.55h dňa 
22.11.2015 na Ulici Milana 
Pišúta poškodil na budove mreže 
a rozbil sklenenú výplň na okne, 
následne poškodil visiaci zámok 
na vstupných dverách  a prestrihol  
kábel na bezpečnostnej kamere, 
čím spôsobil MČ Devínska Nová 
Ves škodu poškodením vo výške 
250 eur. 
Neznámy páchateľ v čase 
od 14.00h dňa 25.11.2015 
do11.30h dňa 26.11.2015 na uli-
ci J. Poničana poškriabal  na tam 
zaparkovanom a riadne uzamknu-
tom motorovom vozidle zn. Volvo 
C30 ľavé a pravé predné dvere, 
pravý a ľavý zadný nárazník,  čím 
poškodenej 39-ročnej žene pô-
sobil škodu poškodením vo výške 
266 eur. 
• Neznámy páchateľ v čase 
od 20.00h dňa 30.11. do 08.00h 
dňa 02.12.2015 na Opletalovej 
ulici vypáčil dvere do spoločných 
pivničných priestorov, následne 
vnikol do jednej z pivníc a 
odcudzil z nej  pánsky bicykel zn. 
Devron model Riddle H1, turistický  
stan  pre  tri osoby zn. Arpenaz 
XL 3, dva  spacie vaky zn. Forclaz 

V roku 2020 má byť
 koniec sveta. 

Keď chceš prežiť, príď k nám. 
Sme o 30 rokov pozadu.

•••
Manželka sa vráti ubehaná 

domov a hovorí:
Teda, si ma naštval. Ja ťa 

hľadám po krčmách 
a ty si tu spokojne umývaš 

riad.
•••

Východniar na spovedi:
Caly mešac som pil, ostatné 

hríchy sebe nepamätám.

Manželstvo je... keď si 
adoptuješ dospelého muža, 
o ktorého sa už ani vlastná 

mama nechce starať.
••• 

- Prečo ste neprišli na pomoc, 
keď ste videli, že obžalovaný 

vyhadzuje svoju ženu zo štvrtého 
poschodia?

-Videl som, že je dosť silný 
a poradí si aj sám. 

•••
- Čo je to maximálna 
ignorácia? - Keď vám 
nechodia už ani účty.

• Počas času tráveného s priateľmi 
a blízkymi, alebo počas návštevy 
v stánku s občerstvením môžu pá-
chatelia odcudziť vaše osobné veci 
a znepríjemniť tak predvianočnú 
náladu. Dňa 13. 12. 2015 vo 
večerných hodinách v Bratislave 
na Hlavnom námestí v okolí pó-
dia doposiaľ neznámy páchateľ 
odcudzil z tašky poškodeného, 
ktorú mal prevesenú cez ľavé ra-
meno bez použitia zjavného nási-
lia pánsku peňaženku, ktorá obsa-
hovala fi nančnú hotovosť vo výške 
470,- Eur, platobné karty a osobné 
doklady poškodeného. Majiteľovi 
odcudzených vecí tak vznikla 
škoda vo výške približne  480,- Eur. 
Približne v rovnakom čase a mies-
te z priestorov zadnej časti pó-
dia neznámy páchateľ odcudzil 
z podlahy pódia odloženú pánsku 
koženú bundu hnedej farby, vo 
vrecku ktorej sa nachádzala pán-
ska kožená peňaženka s obsahom 
fi nančnej hotovosti vo výške 500,- 
Eur, osobné doklady poškodeného  
a vo vnútornom vrecku sa 
nachádzala ďalšia peňaženka, 
v ktorej sa nachádzali zákaznícke 
karty, zväzok kľúčov a kľúč od 
osobného motorového vozidla. 
Poškodenému tak vznikla škoda vo 
výške približne  550,- Eur. 
Poverený príslušník v oboch prí-
padoch začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu krádeže. Polícia 
po páchateľovi a odcudzených 
veciach pátra. V tejto súvislosti 
odporúčame verejnosti, aby 

počas návštevy vianočných 
trhov, prípadne iných kultúrnych 
a spoločenských podujatí, kde sa 
sústreďuje väčšia časť návštevníkov, 
dodržiavali nasledovné preventívne 
rady a odporúčania:
• tašky a ruksaky, v ktorých máte 
osobné doklady, peňaženky a mo-
bil nenoste na chrbte, prípadne 
voľne prevesené cez rameno, ale 
majte ich pred sebou, držte ich 
blízko pri tele a majte ich stále pod 
kontrolou;
peňaženku a osobné doklady si ne-
nechávajte na miestach, odkiaľ je 
ich možné ľahko vybrať ( v zadnom 
vrecku nohavíc, alebo vo vrecku 
kabáta) ;
• nenoste so sebou veľkú fi nančnú 
hotovosť, ale ak je to možné, 
využívajte možnosť bezpečnejšieho 
platobného styku formou platobnej 
karty;
• platobnú kartu odporúčame 
nosiť oddelene od dokladov 
a peňazí, v žiadnom prípade si ne-
zapisujte PIN v blízkosti karty;
• v prípade odcudzenia karty, 
bezodkladne kontaktujte banku 
a požiadajte o zablokovanie karty.
Ak zistíte, že ste sa stali obeťou 
zlodeja, prípadne ak spozorujete 
podozrivú  osobu, okamžite kontak-
tujte políciu na bezplatnom tel. čísle 
158. Na bezpečnosť návštevníkov 
vianočných trhov bude dohliadať 
aj bratislavská polícia a to formou 
hliadkovej a obchôdzkovej služby 
poriadkovej polície. 
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
 upozorňuje návštevníkov vianočných trhov a predvianočných 
spoločenských podujatí, aby v tomto období dbali na svoju  zvýšenú 
opatrnosť  a dávali pozor na zlodejov.
Uvoľnenú atmosféru vianočných trhov a nepozornosť návštevníkov 
zneužívajú na páchanie trestnej činnosti i tzv. „vreckári“. 


