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 Nedávno 

sme si pripo-

menuli Deň 

učiteľov. Už 

staré latin-

ské príslovie 

hovorí: Verba movent, exempla 

trahunt. Slová hýbu, príklady 

priťahujú. 

 Stále si niečo pripomíname. 

Po veľkonočných sviatkoch, jar 

sa začína prejavovať v  plnej 

kráse, my však tú peknotu do 

kvetov odetú ani nestačíme si 

vychutnať, noviny nás zahlcujú 

problémami  a starosťami doma 

i za hranicami domoviny.

 Tak ma zaujal (deň matiek 

bude vari o mesiac)  názor v no-

vinách:“... ak by sa prihliadalo 

na to, kto skutočne potrebuje 

pocit bezpečia a  pomoc štátu, 

tak by to boli práve slobodné 

matky s deťmi...“ Nikde som sa 

nedočítal, kde hľadať príčinu. 

Iba som si spojil to staré latin-

ské príslovie s poslaním učiteľa, 

ale aj rodiča, vychovávateľa, 

staršieho, ale aj s dobou, v ktorej 

ono príslovie vzniklo, s dobami 

potom, kedy (a čím)  vzniklo 

nemálo možností „rozkvetu“ 

slobodných matiek a následkov 

týchto  dôb. 

 Dnes vytvárame aké pod-

mienky istôt? Matkám, učiteľom, 

nám všetkým? My všetci.

A ak hovoríme o pripomínaní, 

kde sú tí, ktorých bude hodno 

pripomínať neskôr?
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• Začiatkom apríla si obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi pripomenuli 

koniec druhej svetovej vojny 
a oslobodenie Devínskej 

(6. apríla).

• Ku dňu učiteľov ocenila župa 
BSK z Devínskej Ing. Ľubomíra 
Búčiho zo SOŠ na J. Jonáša.

Primátor Bratislavy ocenil čestným 
uznaním, za dlhoročnú aktívnu 

prácu a významný prínos pri rozvoji 
školstva Annu Čepákovú, bývalú 

zástupkyňu riaditeľa na 
ZŠ I. Bukovčana 3.

„Projekt elektronizácie služieb 
pre našich obyvateľov pred-
stavuje obrovský prínos pre 
všetkých obyvateľov kraja, 
ktorým sa uľahčí komunikácia 
s úradom. Elektronizácia pred-
stavuje značný úbytok „pa-
pierovania“ pre ľudí,“ vyjadril 
sa predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo. 
 
Technologickým dodávateľom pro-
jektu „Elektronizácia BSK“ bola 
spoločnosť DATALAN, a.s., ktorá 

Moderný informačný systém 

vyhrala verejnú súťaž. Elektronizácia 
napomáha odbúrať administratívnu 
záťaž pri komunikácii s Úradom 
BSK a zabezpečiť lepšiu dostupnosť 
on-line služieb v rôznych oblastiach, 
ktoré má Bratislavský kraj vo svojej 
pôsobnosti: od školstva a sociálnej 
oblasti, cez kultúru až po dopravu. 
Zavedených je spolu 74 elektronic-
kých služieb, ktoré budú vďaka elek-
tronickej forme prístupnejšie širšej 
cieľovej skupine. 
 

(Pokračovanie na strane 2)

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

Množstvo kvetov a zelene láka deti do prírody.

Bratislavský samosprávny kraj úspešne ukončil implemen-
táciu projektu „Elektronizácia BSK“. Cieľom projektu bolo 
implementovať moderný integrovaný informačný systém Úradu 
BSK .

Hlavné mesto chce 
spravodlivejšie fi nancovanie

    Bratislava (15. apríla 2016) – Do 
budúcnosti treba iniciovať zmenu, 
aby sčítanie ľudu na Slovensku bolo 
povinné, ako je to v iných krajinách. 
Aj takýto názor odznel na schôdzi 
Regionálneho združenia mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy 
v súvislosti so snahou revidovať počet 
obyvateľov Bratislavy po neslávnom 
sčítaní ľudu v roku 2011. Hlavné mesto 
preň prichádza o milióny eur na dani 
z príjmov fyzických osôb, pritom podiel 
na uvedenej dani je jeho kľúčovým 
príjmom.

Alžbeta Klesnilová
tlačová tajomníčka RZ MČ BA

PONÚKAM 
muškáty, 
letničky 
a priesady
papriky, 
rajčín 
a zeleru.

KAM

y

Na Grbe 30

tel.: 0907 222 231

BSK: Projekt elektronizácie úspešne ukončený



DEVEX 2 

Čoraz pálčivejšou celospoločenskou 
témou sa v súčasnosti stáva otázka 
znižovania energetickej záťaže 
v bežnom živote ľudí. Zároveň 
s tým predstavuje všeobecne nastolený 
trend, ku ktorému sa postupne pridávajú 

Chráni životné prostredie 
a investuje do budúcich generácií
Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves bude v tomto roku postupne 
pristupovať k realizácii viacerých zaujímavých a verejne prospešných pro-
jektov, ktorých cieľom je najmä snaha o skvalitnenie verejného života jej 
občanov, životného prostredia, ako aj investícia do budúcich generácií. 

Projekt „Elektronizácia BSK“ bol 
realizovaný a fi nancovaný v rámci 
Operačného programu Bratislavský 
kraj. Financovanie predstavuje 5 % 
fi nančných prostriedkov, ktoré hradí 
BSK zo svojho rozpočtu vo výške 
97 105,20,- EUR a 95 % fi nančných 
prostriedkov prostredníctvom Minis-
terstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. Celkové oprávnené vý-
davky projektu predstavujú výšku 
1 942 104,00,- EUR. 
Projekt „Elektronizácia BSK“ je fi -
nancovaný z prostriedkov Európskej 

Únie, preto bol po implementácii 
podrobený fyzickému výkonu kon-
troly na mieste a to pracovníkmi 
Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej Re-
publiky.
„Môžeme ofi ciálne konštatovať, 
že projekt „Elektronizácia BSK“ 
bol ukončený v súlade s prav-
idlami Operačného programu 
Bratislavský kraj, kontrolou 
neboli identifi kované žiadne 
neoprávnené výdavky či nez-
rovnalosti,“ uzavrel župan Pavol 
Frešo.

(Pokračovanie zo strany 1)

Moderný informačný systém 

Jedným z ďalších projektov, ku 
ktorého realizácii sme pristúpili 
v tomto roku, je aj osádzanie vtáčích 
búdok na území našej mest-skej časti. 
 Cieľom projektu je najmä ochrana 
rôznych vtáčích druhov, ktoré majú svoj 
pôvodný domov na území bratislav-
skej mestskej časti Devínskej Novej 
Vsi a v jej okolí. V spolupráci s kom-
petentnými ornitológmi boli postupne 
vyrábané a dodávané tri základné 
druhy búdok pre niektoré konkrétne 
vtáčie druhy žijúce na tomto území, 
pričom každý typ búdky slúži inému 
účelu. Desať kusov drevených bú-
dok určených pre malé sokoly, sovy 
a myšiarky bude v zmysle odborných 
odporúčaní príslušných ornitológov 
rozvešaných po celom území Devín-
skej Novej Vsi. Tieto búdky budú 
postupne umiestňované na rôzne 
vyvýšené miesta ako sú strechy domov 
či balkóny najvyšších budov v obci. 
 Pre drobnejšie spevavce ako sú 

VTÁČIE BÚDKY napríklad sýkorky bolo vyrobených 20 
kusov menších drevených búdok, ktoré 
už boli postupne zavesené na verejnú 
zeleň v tunajších materských a základ-
ných školách. V rámci projektu bolo 
zároveň vyrobených a dodaných 
ďalších 20 kusov uvedených typov 
búdok, ktoré budú v blízkej budúcnosti 
postupne umiestňované v parkoch 
a verejnej zeleni na území mestskej 
časti. 
 Tretí druh vtáčích búdok bol vyrobe-
ný v počte 50 kusov a tie-to poskytnú 
domov pre tunajšie dážďovníky. Tieto 
búdky budú  postupne uvoľňované pre 
potreby bytových domov, ktoré pristú-
pia k realizácii zatepľovania. Je našou 
povinnosťou starať sa o životné pro-
stredie a v rámci týchto aktivít pristúpiť 
aj k ochrane žijúcich vzácnych druhy 
vtáctva na našom území. Sú veľkým 
prínosom pre tunajšiu prírodu, ako aj 
samotných obyvateľov. Len samotné 
dážďovníky sú napríklad schopné 
denne stráviť až 2000 – 3000 
komárov.                                          SH

všetky vyspelé krajiny po celom svete 
a výnimkou nie je ani naša mestská časť. 
Pre svojich občanov preto v tomto roku 
pri-pravila viaceré zaujímavé menšie 
či rozsiahlejšie projekty, ku ktorých rea-
lizácii postupne pristupuje. Najväčšiu 
a najlepšiu investíciu vždy predstavuje 
investícia do budúcich generácií. Ruka 
v ruke s týmto zámerom ide aj ochrana 
životného prostredia pre tie-to generá-
cie. V rámci stanovených cieľov tak mes-
tská časť Devínska Nová Ves (DNV) pri-
pravuje rozsia-hly projekt kompletného 
zateplenia budovy materskej školy na 
ulici Jána Smreka, ktorý však nie je ani 
zďaleka prvým projektom tohto druhu. 
Samotný projekt len plynule nadväzuje 
na už zrealizované viaceré projekty 
z uplynulých období. 
 Úspora energií sa v súčasnosti radí 
medzi popredné celospoločenské 
témy. Zástupcovia bratislavskej Mests-

kej časti DNV preto pripravili aj ďalšie 
projekty, ktoré prispejú k skvalitneniu 
života jej občanov v tejto oblasti. 
K celkovému znižovaniu energetickej 
náročnosti v bežnom živote možno 
pristupovať rôznymi spôsobmi, medzi 

ktoré bezpochyby patrí aj využívanie 
najmodernejších dostupných tech-
nológií. Vo všetkých materských školách 
v tejto malebnej bratislavskej mestskej 
časti preto nedávno pribudlo nové os-
vetlenie s najmodernejšou LED technoló-
giou. Úspora energií po inštalácii týchto 
zariadení sa odhaduje až na 70 % 
v porovnaní s predchádzajúcim stavom. 
V načrtnutom trende bude mestská časť 
pokračovať aj na tunajších základných 
školách. Starnúce zariadenia v týchto 
budovách zároveň postupne nahrádia 
novými, modernejšími a úspornejšími, 
pričom len do opravy sociálnych zaria-
dení na Základnej škole P. Horova bude 
v tomto roku investovaných viac ako 50 
tisíc eur. Ďalšie stovky tisíc eur budú 
predstavovať investície do základnej 
údržby zariadení, kúrenia či opráv roz-
vodov v týchto budovách.  
 Ku skvalitneniu verejného života 

občanov však nepochybne prispejú aj 
ďalšie pripravované projekty. Medzi 
nimi možno spomenúť plánované 
vybudovanie tréningového ihriska 
v športovom areáli Vápencová, budo-
vanie nových parkovacích miest, opra-
vy chodníkov a ciest či vybudovanie 
parku na Charkovskej ulici, kde vznikne 
aj múzeum školstva a pedagogiky. 
V rámci investícií do budúcich gene-
rácií pripravujú zástupcovia DNV aj 

rozsiahly projekt zameraný na aktívnu 
prácu s deťmi a mládežou. V blízkej 
budúcnosti sa začne rekonštrukcia 
starej požiarnej zbroj-nice, ktorá bude 
následne uvedená do prevádzky 
prostredníctvom služieb dobrovoľného 
hasičského zboru. Súčasťou celého 
projektu je aj plánovaný nábor 
mladých dobrovoľných hasičov 
a spomínaná aktívna práca s deťmi a ml
ádežou.                                              SH

Dôsledná ochrana verejného po-
riadku je veľmi dôležitou súčasťou 
života akejkoľvek komunity. Jej účelom 
je najmä zabezpečiť, aby sa obyvatelia 
na určitom území cítili bezpečne a aby 
tak mohli nerušene vykonávať svoje 
pracovné aj súkromné aktivity. Inak 
tomu nie je ani v prípade našej krásnej 
bratislavskej mestskej časti Devínskej 
Novej Vsi. Zaujímalo nás preto, ako 
je to s bezpečnostnou situáciou na jej 
území. 
Z minuloročných ofi ciálnych policaj-
ných štatistík pre túto bratislavskú mes-
tskú časť vyplýva, že trestné činy, ktoré 
v tomto období spáchané na jej území, 
majú skutočne veľmi vysoké percento 
objasnenosti, čo predstavuje vynika-
júce správy pre tunajších obyvateľov. 
Na základe uvedených štatistík ďalej 
možno skonštatovať, že v porovnaní 
s inými bratislavskými obvodmi, je cel-
ková bezpečnostná situácia v Devínskej 
Novej Vsi veľmi dobre stabilizovaná, 
pričom oproti predchádzajúcemu 

sledovanému obdobiu sa nezhoršila. 
Devínska Nová Ves sa v tejto súvislosti 
zároveň môže pochváliť nadpriemer-
nou objasnenosťou spáchaných činov 
na jej území, pričom zásluha za to patrí 
najmä príslušným strážcom zákona pô-
sobiacim v tomto obvode. 
Dobrou správou pre obyvateľov tejto 
malebnej bratislavskej mestskej časti 
je aj skutočnosť, že najvyšší podiel 
spáchaných trestných činov majú tzv. 
majetkové trestné činy, najmä trestné 
činy krádeže, pričom však aj tieto majú 
veľmi vysoké percento objasnenosti. 
Devínska Nová Ves pritom vlani neza-
znamenala takmer žiadnu násilnú trest-
nú činnosť a minimum prípadov zahŕňa 
aj tzv. drogová trestnú činnosť. Tieto 
skutočnosti sú veľmi dôležitými pre cel-
kový pocit z bezpečného a pokojného 
života jej obyvateľov. Uvedené údaje 
zároveň dokazujú, že Devínska Nová 
Ves je príjemným a bezpečným miestom 
pre život, ako aj to, že bezpečnostné 
zložky fungujú správnym spôsobom. sh

Devínska Nová Ves je 
príjemným a bezpečným miestom pre život



 DEVEX 3

JARNÝ BEH
 Príjemné, konečne už jarné, 
počasie vylákalo v sobotu 2. apríla 
vyše šesťdesiatku nadšencov pod 
populárny Most slobody v Devín-
skej, aby sa zúčastnili XXVI. ročníka 
obľúbeného Jarného behu, ktorý 
pravidelne organizuje Základná 
škola na ulici Ivana Bukovčana. 
Slniečko vystrčilo svoje nesmelé 
lúče, aby povzbudilo všetkých 
bežcov - malých aj väčších, mamičky  
aj oteckov, mladších aj starších. 
 Všetci sa stretli s jediným cieľom 
– príjemne stráviť sobotné doobe-

die a dobre si zabehať. Nálada 
bola veselá, odhodlanie zdolať 
nenáročné bežecké trate veľké 
a tak nič nebránilo tomu, aby Jarný 
beh odštartoval jedno z najkrajších 
ročných období. Tích najlepších 
odmenenili a  každý účastník si 
odniesol aj veľkú odmenu v podobe 
super pocitu z príjemného podujatia.  
Náš beh bol oslavou jari, zdravé-
ho životného štýlu, kamarátskych 
vzťahov a vôbec bol príležitosťou 
k milým stretnutiam, ktoré obohacujú 
náš všedný život. 

Soňa Škulová

 Streda 16. marec 2016 bol 
dňom, kedy školská brána ZŠ Pavla 
Horova bola otvorená pre každého. 
V čase od 15:00 do 18:00 hod. 
navštívili našu školu predškoláci spo-
lu so súrodencami, rodičmi, starými 
rodičmi a kamarátmi. Škola sa pre-
menila na miesto plné úžasných ak-
tivít, ktoré boli určené pre každého. 

Horováci mali dvere otvorené dokorán . . . 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ PAVLA HOROVA

 Budúci školáci si tak mohli 
vyskúšať svoju zručnosť pri výrobe 
rôznych jarných a veľkonočných 
dekorácii, ktoré boli súčasťou 
jarných tvorivých dielní. Tak ako mi-
nulý rok, aj tento boli tvorivé dielne 
zamerané na recykláciu odpadu. 
Horováci okrem poctivého triede-
nia odpadu radi recyklujú, aby 

šetrili svoje životné prostredie. Tento 
pohľad na svet im dali pani učiteľky, 
ale predovšetkým projekt Zelená 
škola, do ktorého sa Horováci za-
pojili a usilovne sa snažia získať 
certifi kát Zelenej školy. A tak si 
predškoláci spolu so svojimi rodičmi, 
starými rodičmi a učiteľkami vyrobili 
veľkonočných zajačikov z roliek to-

aletného papiera, kuriatka a ko-
hútikov, či krásne vajíčka, košíčky 
a misy z hliny, ktoré si sami vymo-
delovali. 

 Čo by to bol Deň ot-
vorených dverí (DOD), 
keby návštevníci museli 
len pracovať? Preto ich každú 

hodinu čakalo divadelné predstave-
nie, ktoré si pripravili žiaci piateho 
ročníka na tému separácie odpadu. 
Budúci školáci tak hranou formou 
pochopili potrebu triedenia odpa-
du, ba navyše si to mohli aj priamo 
vyskúšať. 

 DOD poskytol možnosť širokej 
verejnosti nazrieť do jednotlivých 
tried, učební či telocviční. A práve 
veľká telocvičňa ukrývala ďalšie 
prekvapenie. Deti a rodičia si mohli 
vyskúšať rôzne športové aktivity 
a súťaže, za ktoré dostali sladké 
odmeny. 

 Všetci sme tak strávili čas, ktorý 
v danej chvíli ubiehal neuveriteľne 
rýchlo. Prežili sme chvíle, ktoré os-
tali predovšetkým v mysliach tých 

najmenších, ale pevne verím aj 
v mysliach rodičov. Deti si vyskúšali 
rôzne aktivity, vďaka ktorým nado-
budli pocit spolupatričnosti.  Toto 
a množstvo iného poskytla pre 
svojich návštevníkov ZŠ Pavla Horo-
va. Škola, kde sa fantázia stáva 
skutočnosťou. Škola, ktorá pripravi-
la a premyslela toto podujatie do 
najmenších detailov. Škola, ktorej 
učitelia čarovným spôsobom vtiahli 
predškolákov do atmosféry školy, 
ktorej súčasťou sa mohli ofi ciálne 
stať 15. a 16. apríla 2016 počas 
zápisu do prvého ročníka. 

 Veríme, že aj tento náš deň 
pomohol rodičom budúcich 
prváčikov správne sa roz-
hodnúť.

Mgr. Katarína Rabajdová 



DEVEX 4

Bratislavský hrad máme aj v Devínskej na Novoveskej ulici.

 Neviem či je to prob-
lém zaobstarať kameru, alebo 
fotoaparát s nočným videním, aby 
sme vedeli zdokumentovať činy, 
lepšie povedané výčiny, vandalov, 
ktorí nám znepríjemňujú život 
a ničia čo sa dá. Aj prácu svojich 
susedov, rodičov, jednoducho ničia. 
Na ulici P.Horova poškriabali auto, 
na J.Smreka poškodili vchodové 
dvere, na Kalištnej je v ostatnom 
čase koníčkom ničiť osvetlenia 

Materiály v tejto rubrike sú názory obča-

nov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

pred vchodmi, niekde  zasa sklá 
na vchodových dverách, inde sa 
vyžívajú poškodzovaním aut, cest-
ných značiek, na ďalších miestach 
ničením zelene... a dalo by sa 
vymenovávať. Načo sú nám takí 
„spoluobčania“?   
 Veríme, že návratnosť investície 
do fotoaparátu, či kamery by sa 
mnohonásobne vrátila, keby vanda-
li museli uhradiť všetky napáchané 
škody.
mb,vr

 Tie biele čiare na parkovisku 
Terna nemá kto premaľovať? Alebo 
sa nechávajú zaniknúť? Čo všetko 
má vlastne zaniknúť?

rm
 Zaujalo ma ako, v štrnástom 

týždni, z Hradištnej až po Kalištnú 
cupkal potkan. Pomaly, komótne, 
bezstarostne. Komu by mal vlastne 
vadiť?

dd

Autobusový výlet

Cena: 23 eur
Odchod sutobusu: 
TIK DNV, Istrijská 49

Turisticko informačná 
kancelária, Istrijská 49
02/6477 0260
0905 668 308
info@tikdnv.sk

Návšteva Národného parku v dunajskej divočine
s prehliadkou a výkladom slovenského sprievodcu

14. 5. 2016 o 9.00 h



DEVEX 5

Program SNM – MKCHS na máj 2016
Výstavy
Čunovo a Čunovčania / Čunovo i Čunovci 
(polovica apríla – 27.05.2016)
výstava prezentujúca históriu a kultúru obce Čunovo
(v spolupráci s MČ Čunovo a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku)

Podujatia
21.05.– Noc múzeí a galérií 2016
13:00 – 14:30: Folklórny súbor ČRIP
vystúpenie folklórneho súboru ČRIP
15:00 – 16:00: Rozprávanie k výstave o Čunove
prednáška pána Ive Maásza k aktuálnej výstave SNM - MKCHS
16:30 – 17:30:  Kvíz: Poznáš naše múzeum?
vedomostný kvíz zameraný nie len na expozície múzea
2 – 4 členné tímy sa môžu registrovať mailom na adresu: mkchs@snm.sk 
alebo v deň konania osobne do 16:00 hod.
18:00 – 19:00: Chorvátsko nie sú len pláže
prednáška redaktorky cestovateľských príloh Jany Čevelovej o zaujímavostiach 
Chorvátska
19:30 – 20:30: Expanzia Osmanskej ríše na Balkáne v 16. a 17. storočí 
a jej dôsledky na Uhorsko
historická prednáška doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. 

Predmet mesiaca
Stolíkový šijací stroj značky Singer
múzeum vám každý mesiac predstaví jeden výnimočný predmet 
zo svojho zbierkového fondu

Stále expozície:
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
prezentácia hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku 
zameraná predovšetkým na chorvátske osídlenie, jazyk, etnické vedomie, ľudové 
staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru, ľudové umenie a rodinné zvyklosti

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi
expozícia odráža niekdajší život v Devínskej Novej Vsi a mapuje život v obci najmä 
v 19. a 20. storočí v rôznych blokoch ako história, odievanie, duchovný život 
a cirkev, regrúti, práca a remeslá

 Kde bolo, tam bolo, bola  raz 
jedna školská knižnica v Základ-
nej škole na ulici Ivana Bukovčana, 
ktorá sa raz do roka s ka-
marátkou kinosálou premieňala 
na rozprávkovú. Aj tento rok 
akurát 1. apríla (naozaj to nie 
prvoaprílový vtip) sa stal tento ro-
zprávkový zázrak a z obyčajnej 
knižnice (hoci žiadna knižnica 
nie je obyčajná) sa stala knižnica 
magická, rozprávková, čarovná. 
Zapojením sa do medzinárod-
ného projektu Noc s Andersenom 
sme počas tejto noci prežili zau-
jímavé chvíle s rozprávkou Malá 
morská víla, s rozprávkovými kni-
hami, maľovaním, súťažením, pu-
tovaním nočnou školou za pokla-
dom, hraním sa na rozprávkové 
príbehy. Zasadli sme spoločne 

za stolček prestri sa, mali sme 
kráľovskú večeru, zaspomínali 
sme na dievčatko so zápalkami, 
nebáli sme ako Nebojsa, statoční 
sme boli ako cínový vojačik, spie-
vali sme ako malý slávik, no nes-
pali sme na hrášku ako princezné, 
ale na žinenkách v „spacákoch“ 
a ráno sme vyzerali ako škaredé 
káčatká. Naša noc s rozprávka-
mi bola veľmi milá, zaujímavá, 
poučná a už teraz sa tešíme na 
ďalšiu. Dovtedy budeme veľa 
čítať, a hlavne rozprávky, veď  
život s rozprávkovou knihou je 
oveľa pestrejší ako ten všedný. 
Jeden múdry človek povedal, že 
rozprávka je potrava pre ucho 
a my chceme, aby naše ušká boli 
vždy sýte.

Soňa Škulová

Noc s Andersenom

 Od 8.4. do 11.4.2016 sa DFS 
Grbarčieta zúčastnil medzi-
národného festivalu – súťaže 
detskej a mládežníckej tvori-
vosti v Košiciach po názvom 
VIVA TALENT FESTIVAL 2016.
 Množstvo účinkujúcich 
v rôznych vekových kategóriách 
od 6 – 26 r. súťažilo v nomi-
novaných žánroch: Hudba, 
Spev, Tanec, Divadlo a Výtvarné 
umenie. Festival sa skladal zo 
súťažnej a prezentačnej časti 
v CVČ v Košiciach, ktorá mala 
vyvrcholenie v programe Gala-
schow, spojená s vyhodnotením 
súťaží a odovzdávania ocenení 
porotou zloženej s profesionálov 
a odborníkov umeleckého sveta 
zo Slovenska i zo zahraničia. 
Hosť Festivalu a zároveň aj po-
rotca bol spevák Róbert Mikla. 
Súťažný deň bol náročný, ale 
keď nám organizátor oznámil, že 
postupujeme so svojím vystúpením 
do Glaschow, únava zmizla.
 Druhý festivalový deň bol pre 

nás dňom prekvapení. Doobeda 
sme spoznávali historické centrum 
mesta a poobede sme navštívili 
Košickú ZOO. Počasie nám veľmi 
prialo. Zoologická bola nádherná 
a ako prví nás privítali voľne 
pohybujúce sa pávy. Videli sme 
tam aj orly, medvede, boli sme 
v tesnej blízkosti leva, ktorému 
sme sa mohli pozrieť priamo do 
očí. A množstvo rôznych vtákov 
a zvierat. Najviac sa nám páčili 
tulene a surikaty. Pre všetkých 
súťažiacich bolo vyvrcholením 
festivalu vyhodnotenie súťaží 
a odovzdávanie ocenení.
A vtedy prišla tá neočakávaná 
chvíľa
 V kategórii ľudový tanec sme 
získali strieborné miesto, ktoré 
pre nás znamená veľmi veľa. 
Porota udelila aj ocenenia trom 
najlepším pedagógom, vedúcim 
kolektívov za vysoký profesiona-
lizmus, ktoré získala aj naša vedú-
ca súboru Nika. Všetci sme ostali 
v nemom úžase a nesmieme hrdí, 

Folklórny súbor Grbarčieta

Opäť úspešne reprezentovali

že sa nám opäť podarilo úspešne 
reprezentovať: ZŠ I. Bukovčana, 
MČ DNV, hlavné mesto Bratisla-
va a menšinu Chorvátov žijúcich 
na Slovensku.
  Radosť, smiech a slzičky šťastia 
nás sprevádzali celým Festivalom. 
S nezabudnuteľnými zážitkami 
a striebornými medailami na 

krku sme sa veľmi šťastní vrátili 
vláčikom domov. Veľkou motivá-
ciou pre nás sú rôzne pozvania 
na blížiace sa festivaly a vystú-
penia, o ktorých Vás budeme 
priebežne informovať.
Ďakujem všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek pomocou podieľajú 
na úspešnom vzraste súboru.

Vaše GRBARČIETA



DEVEX 6

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum 
 centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie

Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, 
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk 

6. 5. o 15.30 h  Akadémia ku dňu matiek
- vystúpenie detí Materskej školy Milana Marečka

- organizované podujatie vo veľke sále Istra Centra, Hradištná 43, 

8. 5. o 17.00 h  Koncert ku Dňu matiek
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,  vstup: voľný

14. - 15. 5.  Festival slovenskej národnej piesne

- 14.5., o 18.00 h, Predaná nevesta 
 - účinkujú žiaci bratislavského konzervatória

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves 
- 15.5., o 15.00 h, prehliadka piesní 

a tancov v podaní súborov a sólistov 
Miesto: Nádvorie F-centra, Istrijská 4, 

- v prípade nepriaznivého počasia Istra Centrum, Hradištná 43
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi 

17. 5. o 18.00 h  Koncert ku dňu rodiny
- verejný koncert Základnej umeleckej školy 

v DNV venovaný Dňu rodiny
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

20. 5. o 18.00 h  Rómeo a Júlia
- 1. repríza divadelného súboru ZUŠ DNV, T-he Divadlo a ich hostí 
- za účelom podania čo najlepšieho dramatického výkonu sa 

niektorí členovia súboru zúčastnili kurzov a prednášok v Startforde 
nad Avonou, rodisku WS, ako aj v londýnskom divadle Globe.
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 3 eurá

21. 5. o 15.00 h  Schôdza Jednoty dôchodcov
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

22.5. o17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, 

hosťom J. Abraháma bude šéfkuchár JAROSLAV ŽÍDEK
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,  vstupné: 3 eurá

27. 5. o 18.00 h  Len nijakú paniku
- francúzska komédia o dvoch sestrách, ktoré sa rozhodnú 

nezvyklým spôsobom si vylepšiť rodinný rozpočet.
- účinkuje Forbína 3 zo Základnej umeleckej školy v DNV

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

29. 5. o 17.00 h  Na Zemi dobre mi
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na hojdačke

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

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

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie DNV

8. 5. 2016, 10. 00 h
Thebener Burg – Exkurzia pre verejnosť v nemeckom jazyku

Návšteva hradu Devín s prehliadkou
Zraz: pri hoteli Hradná brána

14. 5. 2016, 9. 00 h 
Zraz: TIK DNV

Základná umelecká škola 
plánované podujatia v máji 2016

 
04.5. Verejný koncert ZUŠ v Zichyho paláci. Ventúrska ul. o 18. h.

10.5. Koncert ku Dňumatiek. Kostol v DevínskejNovej Vsi o 18. h.

13.5. Deňotvorenýchdverí v ZUŠ od 15. – 19. hod. Istrijská 22

17.5. Koncert ku Dňu rodiny. Istracentrum v DevínskejNovej Vsi o 18. h.

19.5. Talentové skúšky do všetkýchodborov v ZUŠ od 15. – 18. hod. Istrijská 22

25.5. Talentové skúšky do všetkýchodborov v ZUŠ od 15. – 18. hod. Istrijská 22

26.5. Verejný absolventský koncert ZUŠ v Zichyho paláci. Ventúrska ul. o 18.30 h.

27.5. Len nijakú paniku! Predstavenie lit.-dramatického odboru ZUŠ. 

Istracentrum. o 18. h.

30.5. Vernisáž žiakov výtvarného odboru ZUŠ. MKCHS, Istrijská 68 o 17.30 hod.

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

a Farnosťou Bratislava – Devínska Nová Ves

Vás pozývajú na 

23. ročník

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE

v dňoch 14. a 15. mája 2016

miesto podujatia:  

záhrada F centra 

(Istrijská 4)

(v prípade 

nepriaznivého 

počasia veľká sála 

Istracentra 

– vchod 

Hradištná 43)

PROGRAM:
sobota 14. mája 2016 

17:00 spomienka na Rudolfa Slobodu pri jeho pamätníku 

18:00  Predaná nevesta

(predstavenie žiakov a pedagógov bratislavského konzervatória)

nedeľa 15. mája 2016 
- hodová slávnosť  v Dev. N. Vsi – slávnosť Zoslania Ducha Svätého

11:00  sv. omša z príležitosti Festivalu slovenskej národnej piesne 

v Kostole Ducha Svätého

15:00  pásmo piesní a tancov v podaní súborov a sólistov 

Program

Predspeváci z materských škôlok Dev. N. Ves

ZUŠ Základná umelecká škola Dev. N. Ves

Rosica • Kytica

Folklórny súbor DOLINA

Miroslav Rajt, Agata Siemanszko, J. Japan Rigo

Mikuláš Doboš

__________________________________________________________

sprievodné podujatia

* Výstava akademického maliara Milana Bočkaya Božský záhradník 

v priestoroch F- centra;  predstavenie vystavených umeleckých diel 

v nedeľu o 18.00 (po vystúpeniach súborov)

* Výstava historických vozidiel v kultúrnej záhrade Istracentra 

v nedeľu 13.00-15.00 



DEVEX 7

Uvítali sme

O dišli z našich radov

Spomienka

Spomienka

Spomienka

Zosobášili sa
Spolocenská kronikaˇ

Štefan KRESAN 

a Ing. Zuzana JANÍKOVÁ

Bc. Michal MIHÁLIK 

a Eva  HELLOVÁ

Miroslav FRATRIČ 

a Simona KORMANČÍKOVÁ

Vladimír NEUMANN 

a Monika HOROŇOVÁ

Ľuboš SEDLÁČEK 

a Mgr. Linda MAJTÁNOVÁ

Pavol  KULLA 

a Miriam VITEKOVÁ

Juraj HOLEC PhD. 

a Mgr. Katarína STOLÁROVÁ

Tomáš GÁBOR 

a Veronika CEHUĽOVÁ

Blahoželáme !

nových spoluobčanov

Martin ÁGH

Vitaj!

Csaba  KÓNYA

Ing. Peter STREĎANSKÝ

Marta KOSTKOVÁ

Mária ŽUREKOVÁ

Anna PAUČULOVÁ,  

rod. Hannyová

Eduard MARTANOVIČ

Zlata HODULÍKOVÁ, 

rod. Almanová

František PODHORSKÝ

Renáta ĎURIANOVÁ,  

rod. Vyhnálková

Ján MATUNÁK

Nech odpočíva v pokoji !

Z úctou a láskou spomínajú 

manžel Ján, dcéra Jarka, 

zať Štefan, vnuk Marek 

a syn Janko.

Veľmi nám chýbaš mamička !

Odpočívaj v pokoji !

9. mája 2016 uplynie 

už 10 rokov 

bez nášho, milovaného tatina, 

manžela i priateľa 

Jozefa KRAJČÍRA
Zostáva v našich srdciach 

i spomienkach.

Dňa 16.4.2016 sme si 

pripomenuli 5.výročie úmrtia 

nášho milovaného 

Ondreja MARTANOVIČA.

Ďakujeme za tichú spomienku 

všetkým, ktorí nezabudli. 

Manželka a dcéry 

s rodinami.

Vo štvrtok 28. 4. 2016 uplynie 

7 rokov, čo od nás navždy 

odišla, po ťažkej chorobe, 

naša milovaná manželka, 

mamička, babka

Helenka RUŽOVIČOVÁ

Od života pre seba nič si 

nežiadal, všetko pre svoje deti, 

rodinu a priateľov,

svoje zlaté srdce celé si nám dal,

večný pokoj nech dá Boh 

Ti za odmenu.

Čas plynie ako tichej rieky 

prúd, kto Ťa mal rád, 

nemôže zabudnúť. 

S tichou spomienkou 

k Tvojmu hrobu 

kvety položíme 

a pri plamienku sviečky 

sa pomodlíme.

Miestny odbor Matice slovenskej
v Devínskej Novej Vsi

vás pozýva
v piatok 6. mája (piatok) o 10:00 hod. 

k pamätníku gen. Dr. Milana Rastislava 
Štefánika na Kolónii

na spomienkové podujatie 
pri príležitosti 97. výročia jeho úmrtia

Báseň pre matky na Deň matiek.
Keby moja mama žila

Keby moja mama žila
veľmi by sa potešila.

Čo by som teraz za to dala,
keby som jej tieto slová povedala.

Tak to teraz poviem vám,
k sviatku matiek oslavám.

Za tvoju nehu mamička,
za starosť, bozky na líčka,

za tvoju veľkú lásku,
za každú na tvári vrásku,
čo ti dať na pamiatku? 

Na stôl položím obrus čistučký
na oslavu mamičky.

Položím voňavé koláče,
každý sa od šťastia rozplače.

Mamička! Ako to krásne znie.
Pri tomto slove z duše mizne

každá bolesť, každý žiaľ,
ako keby vánok vial.

Jej hlas zvoní ako zlatky,
také sú asi všetky matky.

Dych majú ako jarný vánok.
Vánok, čo prináša spánok.

Jej smiech ako riečka žblnká,
vlní sa ako v potôčiku vlnka.

Pracovité ruky má ako zo zlata,
pod nimi sa všetko upratá.

A tie ruky hladkajú ako slnko 
v sieti,

čo na oblohe denne svieti.

A dnes Ti k tomuto sviatku
dávam túto báseň na pamiatku. 

Lýdia Havlová, Janšákova DNV



DEVEX 8

Zástupcovia bratislavskej župy  na pôde 
zariadenia komunitnej rehabilitácie 
Gaudeamus v Bratislave privítali hostí 
zo štatutárneho mesta v SliezskuHavířov. 
Cieľom stretnutia bola výmena skúseností 
pri budovaní Hydrocentra s vedením 
DSS i BSK, ktoré v súčasnosti pôsobí už 
ako komplexné centrum. 
 „Pomohli sme nielen toto centrum 
vybudovať, ale Bratislavský samosprávny 
kraj sa významnou mierou podieľa aj na 
fi nancovaní tohto zariadenia. Hydrocen-
trum považujeme za špičkové centrum 
a teší nás, že môže byť inšpiráciou aj pre 
iné mestá. Je dôležité podporovať takého 
zariadenia fungujúce na princípe komu-
nitnej rehabilitácie, ktoré slúži pre všetky 
skupiny znevýhodnených občanov 
a všetky generačné skupiny,“ povedala 
podpredsedníčka BSK Gabriella Né-
meth.

 Riaditeľom  GAUDEAMUS – ZKR 
je Štefan Tvarožek, ktorý je odborným 
garantom projektu. 
 „Uvažujeme o vybudovaní takéhoto 
podobného zariadenia. Sme síce 
najmladším mestom Českej republiky, 
ale tretina obyvateľstva Havířova je 
v seniorskom veku. Chceli by sme im 
aj takouto cestou trocha uľahčiť život 
a pridanou hodnotou by bolo aj pre-
pojenie viacerých cieľových skupín ako 
napr. mladým a seniorov, zdravých a 
hendikepovaných na jednom mieste, tak 
ako je to aj tu u vás“, prezradil svoju pred-
stavu primátor Havířova Daniel Pawlas.
 GAUDEAMUS - zariadenie komu-
nitnej rehabilitácie v Bratislave od roku 
2010 prevádzkuje Komplexné centrum 
hydroterapie, v rámci ktorého bola vy-
budovaná nová bazénová hala.  Pro-
jekt „Komplexné centrum hydroterapie“ 

bol fi nancovaný grantom z Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom 
Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
fi nančného mechanizmu a zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho re-
alizátorom bol Bratislavský samosprávny 
kraj a kľúčovým zahraničným partnerom 
bola Základná škola v Havířove.
 V súčasnosti patri Komplexné centrum 
hydroterapie k zariadeniam, ktoré sa 
vyznačujú rodinným prostredím, kom-
plexnými službami a najčistejšou vodou. 
K dispozícii sú tri moderné bazény. 
K pôvodnému trojdráhovému pribudol 
25metrový šesťdráhový bazén a pod-
netový bazén s vyššou teplotou vody 
za účelom vykonávania hydroterapie. 
Centrum slúži nielen klientom zariadení 
sociálnych služieb v pôsobnosti BSK, 
ale i verejnosti všetkých vekových skupín 

DELEGÁCIA Z HAVÍŘOVA NAŠLA INŠPIRÁCIU

CENTROP

v župnom hydrocentre v Bratislave na Mokrohájskej ul.

a takisto pre športovú prípravu sloven-
ských talentov v plávaní. Početnú skupinu 
návštevníkov tvoria aj seniori. 
 Po piatich rokoch fungovania sa zaria-
denie teší veľkej obľube, čo potvrdzuje 
i nárast návštevnosti počas roka 2015 
o vyše 100 percent.  V mesiaci novem-
ber 2015 bol zaznamenaný rekord 
v počte vstupov do Komplexného cen-
tra hydroterapie, ktorý dosiahol 9289 
vstupov. 
 Bratislavská župa realizovala pilotný 
projekt, ktorého cieľom je vytvorenie 
podmienok pre sociálnu integráciu 
zdravotne znevýhodnených občanov 
a podmienok pre kvalitné a efektívne 
poskytovanie komplexnej sociálnej sta-
rostlivosti v meste Bratislava a zvýšenie 
úrovne života klientov so špeciálnymi 
potrebami. 
 O zariadení, ktoré je otvorené aj pre 
seniorov z Devínskej Novej Vsi, sme 
písali v minuloročnom novembrovom 
čísle 9/2015.

r

Okrem toho, v novopostavenom 
dodávateľskom parku vzniknú nové 
pracovné miesta. „Oceňujem, že inves-
tor o svojich zámeroch otvorene a trans-
parentne komunikuje s našou mestskou 
časťou. Navyše má snahu realizáciou 
pozemkových úprav sprehľadniť a ho-
spodárne usporiadať komplikované 
vlastnícke vzťahy na 600ha území tak, 
aby vlastníci neprišli ani o 1 m2. Vo vzťahu 
k našej mestskej časti sa projekt nachádza 
v nekonfl iktnom území a môže priniesť 
do mestskej pokladnice, a tým pádom aj 
do pokladnice mestskej časti, chýbajúce 
fi nancie na jej modernizáciu a ďalší roz-
voj.“ hodnotí doterajšiu spoluprácu s inves-
torom Ing. Jozef Krúpa, starosta mestskej 
časti Záhorská Bystrica.
 Mesto Bratislava tiež bude profi tovať 
z rozvoja tejto lokality. Z dlhodobého 

hľadiska si projekt CENTROP kladie za 
cieľ ponúknuť na tomto území, čo naj-
viac mestských funkcií. Ľudia z okolitých 
mestských častí nebudú nútení cestovať 
zavybavenosťou do centra. Z rozvoja 
lokality získa v neposlednom rade aj štát, 
a to 3,5 milióna eur z poplatku za vyňatie 
pozemkov z poľnohospodárskeho pôd-
neho fondu.
Aktuálny stav projektu
 Realizácii úvodnej etapy projektu 
CENTROP v súčasnosti bráni Územný 
plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. „Z našej strany sme splnili všetky 
požiadavky zúčastnených strán. Touto 
cestou chceme apelovať na predstaviteľov 
mesta Bratislava, aby vo veci zmien 
územného plánu začali urýchlene konať, 
pretože za posledné 4 roky sa pre žiadny 
pripravený developerský projekt územný 

plán nezmenil,“ vyzýva Michal Smolec.
 V prípade, že dôjde k zmene územného 
plánu, výstavba dodávateľského parku 
môže začať realizáciou infraštruktúry do 
15mesiacov od schválenia zmeny. Sa-
motná výstavba každej z jednotlivých pre-
vádzok dodávateľského parku na 70 ha 
bude trvať zhruba rok. Prevádzky môžu 
byť budované postupne jednotlivo alebo 
spoločne súbežne. To ukáže čas a dopyt 
po týchto prevádzkach. Trend zvyšovania 
výrobných kapacít nemeckej automobilky 
v tomto smere vysiela optimistické signály. 
O PROJEKTE CENTROP
 Z dlhodobého hľadiska počíta projekt 
CENTROP s rozvojom na rozsiahlom 
území s celkovou rozlohou 600 ha. 
V prvej etape má vzniknúť dodávateľský 
park na 70 ha v priľahlom území k výrob-
nému závodu Volkswagen. Územie 600 

ha skrýva potenciál na umiestnenie širokej 
škály funkcií od parkov cez školy, služby, 
bývanie atď. Budúca výstavba v danom 
území bude reakciou na aktuálne potreby 
mesta, dotknutých mestských častí a vlast-
níkov pozemkov.
O SPOLOČNOSTI REFORM CAPITAL
 Spoločnosť ReformCapital sa od roku 
2003 zameriava na investičné príležitosti 
v regióne rozvíjajúcej sa Európy, zhodno-
covanie pozemkov a rizikové príležitosti 
v oblasti energetiky a verejných služieb. 
Spoločnosť má dnes pobočky v Prahe, 
Bratislave a Wroclawi. Príkladom 
úspešnej investície do pozemkov na území 
Bratislavy je už zrealizovaný rezidenčný 
projekt Mladé Čunovo v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo. V súčasnosti je 
najväčším projektom spoločnosti projekt 
CENTROP.

predstavuje potenciál budúceho rozvoja Bratislavy (Dokončenie z minulého čísla)

Experimentovanie po nemecky je prvý 
komplexne vypracovaný koncept výučby 
prírodovedy v nemeckom jazyku pre 
prvý stupeň základných škôl v Európe. 
„Edukačný program podporuje prak-
tickú výučbu nemčiny prostredníctvom ex-
perimentov,“ vysvetľuje význam projektu 
autorka pracovných listov v nemčine 
pre metodiku CLIL Beata Menzlová 
zo Štátneho pedagogického ústavu. 
V spolupráci s Goetheho Inštitútom 
a fi nančnou podporou Nadácie Volk-
swagen Slovakia vytvorili tento jedinečný 
projekt. 

 „Nadácia si uvedomuje dôležitosť 
cudzieho jazyka v praxi. Od svojho 
vzniku podporila kontinuálnu výučbu 
nemčiny od materských škôl sumou viac 
ako 755 tisíc eur. V rámci projektu Ex-
perimentovanie po nemecky podporila 
vznik pracovných listov a prvé školenie 
učiteľov z bratislavskej Základnej školy 
I. Bukovčana, ktorí už začali s pilotnou 
výučbou,“ približuje zámer Alexandra 
Pappová, projektová manažérka Nadá-
cie Volkswagen Slovakia. Projekt bude 
postupne rozširovaný na ďalšie školy na 
Slovensku. 

spája výučbu nemčiny s technikou
• Prvý projekt svojho druhu metódou CLIL v Európe 
• Efektívna výučba nemčiny prostredníctvom pokusov
• Metodický materiál pre základné školy bezplatne
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila jedinečný vzdelávací projekt 
Experimentovanie po nemecky. Žiaci prvého stupňa základných škôl 
budú v nemeckom jazyku experimentovať na hodinách prírodovedy

 CLIL (Content Language Integrated 
Learning) integruje vyučovanie cudzieho 
jazyka do odborného predmetu. Určitá 
časť hodiny (napr. prírodovedy) sa 
následne vyučuje v cudzom (nemec-

kom) jazyku. Žiaci vďaka praktickým ex-
perimentom prirodzenou formou získajú 
prvú odbornú terminológiu v daných 
oblastiach.

vm ap
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 V našej krajine, i v našej dedine 
je zvykom nadávať na veci verejné 
i verejných činiteľov.  Prepáčte mi, 
že  po vychádzke do neďalekej 
prírody mám opačný pocit. 
Chcem vyjadriť obdiv i poďakovanie 
ľuďom, ktorí sa zaslúžili o to, že 
bývalá skládka gudrónov je dnes 
krásnym miestom na oddych.  Ak by 
do bývalého kameňolomu vpustili 
nejakého geológa,

tak by tam čoskoro určite pribu-
dol informačný panel o pôvode, 
zložení a veku hornín. Ale nechcem 
pánovi Madarásovi  napovedať 
o čom všetkom to má byť, nie som 
odborník.

SANDBERG  SI ZASLÚŽI VIAC

Cestou, lepšie povedané 
chodníčkom po Devínskej Kobyle 
plnej kvetov  ľahko dôjdete na okraj 
lesa s ešte vzácnejšími rastlinami. 
Hlaváčiky, poniklece, kosatce, je 
ich plno. Ale dávajte pozor, popod 
nohami sa vám tmolia májky fi alové 
a  bohvie  aká iná užitočná a vzác-
na háveď. Vďaka už spomenutému 
tvorcovi, ale aj vďaka ľudskej činnosti 
dnes môžeme

obdivovať vzácny klenot Sandberg. 
Jeho nadnárodný význam je  pekne 
opísaný v informačných paneloch 
Sandbersko Pajštúnskeho geoparku. 
Vďaka spoluautorovi, mimochodom 
tiež už spoprírodný menutom, pá-
novi Madarásovi  nielen za info-
panely, ale i knihu, turistickom spriev-
odcovi po našom okolí. Informácie o 
pravekých živočíchoch, obyvateľoch 
pravekého mora šikovne inštalované 
na pieskovcových balvanoch poučia 
i potešia vedychtivých. To vďaka 
nadšencom z Daphné. BROZáci 
odstraňujú náletové dreviny a pri-

navrátia kozy na svahy Devínskej 
Kobyly. Vedeniu  CHKO Malé 
Karpatya mestského úradu patrí 
poďakovanie za obnovenie ohrade-
nia  Sandbergu, nové informačné 
tabule, nové značenie turistickej 
trasy.  Všetko stálo čas, námahu, 
fi nančné prostriedky a zámer, 
ochrániť Sandberg meniaci sa 
na pieskovisko pred nežiadúcim 
konaním návštevníkov tejto chránenej 
prírodnej pamiatky. Mám skúsenosti 
s ochranou prírody, viem, že všetko 
sa nedá ustrážiť, preto ma veľmi 
neprekvapí, že občas niekto zíde 
zo  značeného chodníka, chodí 
po neoznačených chodníkoch,   
prekročí ohradu,  škriabe v piesku, 
aby našiel trofej.  Hlasy volajúce po 
strážení a pokutovaní chápem, ale 
nie je to všeliek. Príroda tvorí ďalej, 
a my aj keď všetko urobíme správne, 
tak jej zub času asi nevylomíme.  Po-
mocou vody a vetra sa náš Pies-
kovec postupne premení na materiál 
z ktorého bol stvorený.  Ako bolo na 
počiatku , tak bude i na ostatku. Tak 

to hovorili i v našom peknom kostole, 
tak tomu môžete veriť.

 Aby si  Sandberg čo najdlhšie 
ponechal súčasnú peknú tvár a pek-
ný tvar navrhujem zasadiť kríky do 
vyšliapaných chodníčkov. Tie  jasne 
naznačia, že tade cesta nevedie, 
sťažia ich používanie, stanú sa 
zábranami pred vymieľaním 
zrážkovou vodou a koreňovým sys-
témom spevnia svah.  Navrhujem 
i ponechať rásť stromy, aby bránili 
vetrom v odnose piesku. ako ve-
trolamy.  A tešiť sa z toho, čo máme, 
napríklad z rastliny, ktorú inde na 
Slovensku nenájdete,  pretože 
k životu potrebuje takzvané 
pohyblivé piesky Tá rastlina je 
zákonom chránená a má čudný 
názov, volá sa  Smldník piesočný. 
O pár dní sa budeme môcť tešiť 
príletu včelárikov zlatých, ktorí 
sa vrátia do svojich hniezd, dier 
v pieskovej stene pod Sandber-

gom. Výhľad na hrad Devín, rieku 
Moravu, most Slobody, Schloshof, 
v diaľke Alpy až po obzor, za ktorý 
zapadá slnko zlaté je na nezaplate-
nie. Historik by pripomenul slávnu 
minulosť, paleontológ  ešte staršie 
vzácne nálezy. Určite som zabudol 
spomenúť mnoho ďalších unikát-
nych vecí. To, prečo ja tu chodím 
tak často a rád je pokoj a pohoda, 
ktorú tu môžem zadarmo načerpať. 
Pre to všetko mi je Sandberg  taký 
vzácny, preto ho odporúčam  do 
pozornosti i vám. A čo sa ochrany 
týka, je to na rozhodnutí človeka, či 
sa vyberie označeným chodníčkom, 
alebo krivoľakým, hrboľovatým, 
a ak nemá zábrany, tak i cez zábra-
ny. Nuž nech vás  strážcovia príro-
dy, ktorých tam čoraz častejšie vídať 
radšej uvítajú  s pozdravom “Poznaj 
a chráň, ako “Stoj, porušuješ 
návštevný poriadok!”

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

• PONÚKAM PRÁCU, NIE MANUÁL-
NU. Práca je jednoduchá, výnos-
ná, trvalá, aj popri zamestnaní.
Netreba žiadne skúsenosti, od-
borne vyškolíme. Vhodná pre 
každého, mužov, aj ženy, od 18r.
Nástup ihneď. Nutný osobný po-
hovor. Kont. p. Jakubík:

tel.: 0910 393 620
 • Ponúkame prácu hlavnej kuchárky do 

ŠJ v Devíne, s nástupom ihneď.
 Podmienkou je vzdelanie v obore 

a prax.   Kontakt: 0948 106 112

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

  tel.: 0905 616 798

• Maľovanie, stierkovanie,Vladimír 
Škultéty,tel.: 

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

• Postrážim dieťa - starostlivo v do-
brom prostredí rodinného domu 
v DNV. Odmena dohodou. 

  tel.: 0911 311 626

05 - BYTY
* Predám 4.izb byt na Kalištnej; 135 000 

eur.                 tel.:  0902 113 544
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám novostavbu rodinného domu 

Charkovská ul. Devínska Nová Ves.
 tel.: 0907 799 338
• Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica 

al. Pod srdcom. 
 tel.: 0903 961 302
• Predám 4-árovú záhradu s murova-

nou chatkou v lokalite Devínske Ja-
zero.                tel.: 0915 738 952

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA 
 – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

 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

Neviete kam so starým nábytkom, 
kobercom, matracmi či ďalším 
objemným odpadom? Bratislav-
ská mestská spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) a.s. za 
vás všetko odvezie a ekologicky 
zlikviduje. Prichádza totiž s novou 
službou pre občanov Bratislavy 
s názvom OLO TAXI – mobilný 
zberný dvor. 
 OLO TAXI za vás odvezie ob-
jemný odpad a odpad, ktorý je 
možné spáliť v spaľovni, napr. 
starý a čalúnený nábytok, skrine, 
stoličky, stoly, postele, matrace,  
dvere, drevo,  podlahovú krytinu 
– linoleum, koberce,  drevené 
aj laminátové podlahoviny, periny 
či textílie. Táto služba však nie je 
určená na odvoz stavebného od-
padu, elektrospotrebičov, biologicky 
rozložiteľného a nebezpečného 
odpadu. Cena služby je 25 Eur 
s DPH a zahŕňa dopravu, nakládku 
odpadu vyloženého pred domom, 
jeho odvoz, vykládku a ekologickú 
likvidáciu.

 Cieľom novej služby je v prvom 
rade poskytnúť občanom Bratislavy 
pomoc v súvislosti s odstraňovaním 
objemného odpadu, ktorý je 
za bežných okolností potrebné 
odovzdať na zbernom dvore. Oby-
vatelia ho však často umiestňujú 
na kontajnerových stojiskách, čím 
vzniká neporiadok okolo zber-
ných nádob – kontajnerov a ten je 
správca nehnuteľnosti povinný riešiť 
dočistením za poplatok. Novou 
službou by spoločnosť OLO, a. s. 
chcela predchádzať aj vytváraniu 
čiernych skládok. 

 Novú službu si môže objednať 
každý občan žijúci na území 
Bratislavy, buď mailom na 
olotaxi@olo.sk 
alebo telefonicky na Oddelení 
služieb zákazníkom, na čísle 
02/ 50 110 111

Ďalšie informácie o novej službe náj-
dete aj na 
webstránkewww.olo.sk

OLO prichádza s novou službou 
OLO TAXI – mobilný zberný dvor

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Pre upratovanie objektu Penati na Agá-

tovej ul. Ba IV hľadám upratovačky/
upratovačov. Pracuje sa od 03.30 - 
06.45 /7 dní v týždni . Odvoz z DNV 
a Dúbravky zabezpečený. Kontakt: 
0948 471 327, e-mail: uprato-
vaniebratislava4@gmail.com 

• Pre upratovanie objektov na pár hodín 
v Bratislave IV hľadám upratovačky 
/upratovačov. Pracuje sa ráno, 
alebo večer, príp. na 3-zmennú pre-
vádzku vo výrobných výrobných 
halách. Kontakt: 0948 471 327, 
e-mail: upratovaniebratislava4
@gmail.com 

PONÚKAM 
muškáty, letničky 

a priesady papriky, rajčín 
a zeleru.

Na Grbe 30
tel.: 0907 222 231

Lepšie je byť ticho a byť považovaný 
za hlupáka, ako otvoriť ústa a vyvrátiť 

všetky pochybnosti

Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia (VW SK) prijme do Trainee programu 
v tomto roku rekordných 30 absolventov vysokých škôl. 
V rámci programu môžu získať nielen zaujímavé pracovné 
skúsenosti, ale absolvujú aj stáž v niektorom zo zahraničných 
závodov Volkswagen na svete.

 Cieľom programu je pripraviť 
špecialistov pre odborné útvary 
vo VW SK s možnosťou kariérne-
ho rastu. „Uplatnenie u nás nájdu 
predovšetkým absolventi tech-
nických a ekonomických smerov. 
Vybrať si môžu z pozícií v oblas-
tiach výroby, údržby, fi niš centra, 
zabezpečenia kvality, logistiky, 
projektového vedenia, pilotnej 
haly, logistiky, nákupu, persona-
listiky, fi nancií, odborných tímov, 
IT, či lean manažmentu. Dve 
pozície do Trainee programu ot-
várame aj v martinskom závode 
(logistika a optimalizácia závo-
du). Celkovo 30 pozícií v jednom 
ročníku znamená zatiaľ najviac 
v histórii programu,“ hovorí Katarí-
na Petruľáková, projektová ve-
dúca Trainee programu VW SK.

 Počas prvých dvoch týždňov 
sa Trainees zoznámia so závo-
dom a s celým procesom 
vzniku vozidla. Prejdú trénin-
gom v školiacom centre a budú 
v priamom kontakte s výrobou. 
Následne budú rotovať v jed-
notlivých odborných útvaroch 
a pracovať na pridelených pro-
jektoch. Popri tom ich čakajú 
rôzne bezplatné školenia a ja-
zykové kurzy.
 Na záver Trainee programu 
budú vyslaní na minimálne 
mesačnú stáž do niektorého zo 
zahraničných závodov koncer-
nu Volkswagen. Po návrate sa 
dostanú na svoje cieľové oddele-
nie.

vm

hľadá do Trainee programu 
v tomto roku viac absolventov

• 30 miest v Trainee programe pre vysokoškolských 
 absolventov 
• Široké spektrum pozícií vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti
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www.metro.sk/kariera

Sme tu pre Vás

METRO

PRACUJTE TAM, KDE
JE KAŽDÝ DÔLEŽITÝM
ČLENOM TÍMU

• Rybár
• Asistent prípravy tovaru na rozvoz

Pracujte v tíme METRO
Bratislava - Devínska Nová Ves

+421 904 781 754
devinska@metro.sk

 Už presne 10 rokov ubehlo, čo 
v priestoroch patriacich Miestnemu úra-
du, v bývalých skladoch potravín, sme 
vybudovali lekáreň. Rozhodnutie zadĺžiť 
sa a postaviť od piky novú lekáreň padlo 
v našej rodine vtedy, keď aj naša dcéra 
úspešne ukončila štúdium na Farmaceu-
tickej fakulte UK v Bratislave.  Boli sme už 
dve odborníčky  v rodine, a tak sme sa 
rozhodli. Štúdium farmácie nie je vôbec 
ľahké a  poskytovanie lekárenskej starostli-
vosti so zanietením i vložením všetkých 
získaných vedomostí, na požadovanej 
odbornej úrovni, je tak isto náročné. 
Legislatíva v Slovenskej republike sa 
spočiatku striktne držala pravidla, že 
lekáreň môže vlastniť a viesť iba farma-
ceut s vysokoškolským vzdelaním, navyše 
s príslušnými atestáciami v odbore 
lekárenstvo. Postupne nastala zmena 
v zákonoch, legislatíva poľavila a le-
kárne môžu zriaďovať aj nelekárnici, 
s ustanovením odborného zástupcu, laicky 
povedané lekáreň môže prevádzkovať 
hocikto. Všeobecne v nelekárnických 
lekárňach sú preferované rôzne marke-
tingové prvky. Pacient sa musí správne 
rozhodnúť čomu dá prednosť. Treba 
zdôrazniť, že ceny liekov stanovuje štát 
a každá lekáreň musí dodržiavať maxi-
málne ceny liekov, ktoré platia pre všetky 
lekárne bez rozdielu. Tradičné lekárne 
lekárnikov  sa držia farmaceutických 

D E S I A T E   V Ý R O Č I E

tradícií a  nespájajú profesionalitu s mar-
ketingovými ťahmi.  Tieto zásady platia 
aj pre  lekáreň LIBERI, na ul. M. Marečka 
12. Našim krédom je v plnej miere, okrem 
dodržiavania platných zákonov pre 
danú činnosť, využívať všetky vedomosti, 

všetky nové poznatky, všetky dostupné 
informácie a  maximálne sa venovať 
pacientovi tak, aby sme mu zabezpečili 
prevenciu, indikovanú liečbu, rekonva-
lescenciu a splnili všetky jeho smerované 
požiadavky  týkajúce sa liekov, všetkých 
zdravotníckych pomôcok, liečebnej 
kozmetiky, výživových doplnkov a ostat-
ného sortimentu lekárne. 

 Čo všetko môžeme pre pacienta 
urobiť? Všetko to, čo tradičná farmaceu-
tická lekáreň: komplexne poskytujeme 
lekárenskú starostlivosť, zabezpečíme 
všetky dostupné lieky a zdravotnícke 
pomôcky, dostupné doplnky výživy 

veľmi širokého sortimentu, individuálne 
pripravované lieky v našom laboratóriu,  
odborné rady pri výdaji liekov, ale aj 
následné odborné poradenstvo,  zmeria-
me tlak, cukor. V lekárni sa nachádza 
prístroj MIXTA, ktorý vykonáva kom-
plexné merania, poskytujeme výživové 
a kozmetologické poradenstvo v rozsahu 
našej odbornosti.  Ak vás zaujímajú rady 

našich farmaceutov ohľadne zdravia 
a zdravého životného štýlu, čítajte náš 
facebook profi l. V lekárni Liberi poskytujú 
lekárenskú starostlivosť len vysokoškolsky 
vzdelaní farmaceuti.
 Lekáreň Liberi patrí medzi výučbové 
lekárne, to znamená, že v lekárni 
vykonávajú odbornú prax poslucháči 
4. a 5. ročníka vysokoškolského štúdia 
farmácie. Prax v našej lekárni vykonáva-
jú aj zahraniční študenti. Počas 10 ro-
kov u nás praxovali okrem slovenských 
a českých študentov aj študenti z Grécka, 
Portugalska, Španielska, Slovinska, Ho-
landska, Rumunska, Singapuru, Poľska, 
Srbska  a Chorvátska. 
 Lekáreň Liberi bola ocenená 
v roku 2013 ako najlepšia 
výučbová lekáreň na Sloven-
sku.
 Ďalším benefi tom je aj fakt, že sme 
už viac ako štvrťstoročie obyvateľmi 
Devínskej Novej Vsi a naši pacienti sú 
naši susedia, naši dobrí priatelia, naši 
dobrí známi, ktorých radi stretávame aj 
mimo lekárne, radi sa s nimi podelíme 
o ich radosti, starosti, aj trápenia. 
Veľmi ochotne pomôžeme, poradíme 
a snažíme sa zmierniť všetko to, čo je 
v silách farmaceuta- lekárnika.  Je pre nás 
cťou poskytovať lekárenskú starostlivosť  
a pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú 
a o to stoja!
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Z policajného
zápisníka

14.45h dňa 27.03. na ulici I. 
Bukovčana vnikol do pivničných 
priestorov a z jednej pivničnej 
kobky odcudzil pánsky horský 
bicykel zn. Bulls, dámsky horský 
bicykel zn. Hercules, čím spôsobil 
poškodenému 26-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 500 eur.
• Hliadka PZ dňa 31.03. v čase 
o 20.59h na Eisnerovej ulici kon-
trolovala motorové vozidlo zn. 
Škoda Felícia, ktorého vodič bol  
vyzvaný, aby  sa podrobil dycho-
vej skúške, ktorá preukázala  hod-
notu 0,55 mg/l alkoholu v krvi. 
Následne 22-ročný vodič bol 
zaistený, nakoľko bol podozrivý 
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky podľa §-u 289/1 
Tr.  zákona.
• Neznámy páchateľ v čase 
o 13.55 h dňa 04. 04. na 
Eisnerovej ulici odcudzil z nákup-
ného vozíka z voľne položenej 
tašky mobilný telefón zn. 
Nokia Lumia 820, čím spôsobil 
poškodenému 48-ročnému mužovi 
škodu krádežou vo výške 200 eur.
Neznámy páchateľ v čase od 
04.00h do 05.00h dňa 12.04. 
na ulici M Pišúta podpálil 
opotrebované pneumatiky uložené  
pod plechovým prístreškom, čím 
spôsobil MČ Devínska Nová Ves 
škodu poškodením vo výške 266 
eur.                        MkOrPzBa4

Z pol
záp

• Neznámy páchateľ, v čase 
od 09.00h do 10.30h dňa 
16.03.2016  počas cestovania  
v autobuse č. 21 odcudzil z voľne 
položenej kabelky peňaženku, 
v ktorej sa nachádzali osobné 
doklady a fi nančná hotovosť vo 
výške 150 eur, čím poškodenej 
77-ročnej žene spôsobil škodu 
krádežou vo výške 155 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od 
20.00h dňa 17.03. do 08.30h 
dňa 18.03.2016 na ulici J. Smreka 
poškodil tam zaparkované a riad-
ne uzamknuté motorové vozidlo 
zn. Škoda Fabia, čím spôso-
bil 52-ročnému mužovi škodu 
poškodením vo výške 250 eur.
• Neznámy páchateľ v čase 
od 20.00h dňa 18.03. do 14.00h 
dňa 19.03. na ulici Na kaštieli 
vnikol do neuzamknutej vonkajšej 
pivnice a odcudzil z nej  mo-
torovú pílu zn. Still, brúsku na 
drevo zn. Work, vypilovačku zn. 
Bosch, čím spôsobil poškodenému 
68-ročnému mužovi škodu 
krádežou v zatiaľ nezistenej 
výške.
• Neznámy páchateľ kon-
com mesiaca február 2016 do 

Lacno predám auto búrané 
sprava. Pri rýchlom jednaní zľava

•••
„Člen KGB sa pýta v bare 

chlapa: - Koľko je 2+2? 
- To ja predsa 4. 

Agent ho zastrelí. 
Barman sa ho pýta: 
- Veď to je správne. 

Tak prečo? 
- Vedel príliš mnoho.”

- Fero, vy ste naozaj divná rodina, 
ty si homosexuál, brat je teplý, 
otec je na chlapcov, je u vás 

vôbec niekto na ženské?
- Ale áno, sestra!

•••
Príde pán Silberstein domov 

a hneď hovorí: - Sára, 
rozvedieme sa od stolu i od 
lože! - Pre pána kráľa Silbe, 
tak ty už nemôžeš ani jesť?

Úprava stránkových hodín   
 na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave IV, 
M. Sch. Trnavského 1, 844 22  Bratislava

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV oznamuje občanom 
úpravu stránkových hodín na; odbore  poriadkovej polície oddelení zbraní:

  Pondelok 08.00h – 15.00h
  Utorok 08.00h – 13.00h
  Streda 08.00h – 17.00h
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok    08.00h – 13.00h

 

 
GoodSports International Slovensko 

 Katarína Mózsiová 0902 705 507 
www.goodsports.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

Program 
8.30 - 8.45 *registrácia mladší (10 – 13rokov) 
9.00-11.00 turnaj mladší 
Vyhodnotenie 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

11.00-11.15*registrácia starší (14-16 rokov)  
11.15-13.30 turnaj starší  
Vyhodnotenie 
–––––––––––––––––––––––––––––––  
 13.30-13.45 - *registrácia (17 a viac roční) 
 13.45- 15.45     turnaj 
 Vyhodnotenie  

 

Vytvorte si tímy!!! 
(3 hráči a 1 brankár max.8hráčov). 
Maximálne 6 tímov na kategóriu 

 
4 tímy sa môžu prihlásiť vopred. 
(pri registrácii sa treba preukázať 

zdravotnou kartičkou alebo 
občianskym preukazom) 
Miesta budú ocenené. 
Tešíme sa na vás!!!!!! 

 

GoodSports International Slovensko 
SA TEŠÍ AJ NA TEBA!!! 

  

17. kolo 13.03.2016 
FK Rača BA – FK Lok. DNV  1:0 (0:0)

18. kolo  20.03.2016 
FK Lok. DNV - TJ Rovinka  0:1 (0:0)

19.kolo 25.03.2016  
ŠK Svätý Jur - FK Lok. DNV  2:0 (0:0) 

20.kolo 03.04.2016 
FK Lok. DNV - ŠK Báhoň  4:1 (2:0) 
góly: Bakar 2, Hrdlička, Matiaš

21.kolo 10.04.2016 
MŠK Kráľová pri Senci - FK Lok. DNV 1:4 (0:0)
góly: Beňa, Hall, Štefančík, vlastný

22. kolo 17.04.201
FK Lok. DNV – Slov. Grob 6:0 (3:0)
góly: Beňa, Hrdlička, Sopúch, Lacko Tadeáš, Štefančík, Hall

M. Spišiak

FUTBAL


