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	 Berlusconi	v Taliansku	už	
päťdesiaty	 tretí	 raz	 vyhral	
boj	o prežitie.	U nás	sa	také	
niečo	 ani	 neočakávalo.	 Po	
jeden	a pol	roku	vláda	padla	
a	 nás	 čakajú	 v  marci	 nové	
voľby.	Nepatríme	však	medzi	
výnimky.	 Príčina	 väčšiny	
problémov,	ktoré	práve	teraz	
ťahajú	náš	svet	ku	dnu,	podľa	
politológov,	je	zlá	vláda.	Nie	
je	to	síce	žiadna	útecha,	že	sa	
nelíšime	od	väčšiny,	pretože...
(V	stredu	minulý	týždeň	sme	
schválili	pomoc	(tzv.	euroval)	
a hneď	euro	„zázračne“	stú-
plo.)	 Opäť	 nás	 to	 však	 bude	
stáť	 o  niečo	 viac,	 ako	 keby	
sme	 šli	 ďalej	 bez	 zmeny.	 Už	
pri	 voľbách	 budeme	 ľahší	
o nejaké	to	euro,	nehovoriac,	
čo	všetko	bude	meškať	a tiež	
ovplyvní	naše	peňaženky.
	 Voliči	 sú	 z  vývoja	 u  nás	
znechutení	 a  predpoklad	 je	
nižšia	účasť	v jarných	voľbách.	
V  čase	 našej	 uzávierky	 ani	
neviem,	kto	nás	vlastne	k nim	
povedie.	 Komentovať	 to	 nev-
ieme,	 veď	 ani	 naši	 ústavní	
právnici	 nemajú	 jednotný	
názor	 na	 prezidentovo	 ro-
zhodnutie.
	 Dnes	 ešte	 prevládajú	
emócie,	 ale	 vzájomným	
obviňovaniam	 strán	 a	 osôb	
v  nastávajúcej	 volebnej	 kam-
pani	sa	asi	nevyhneme.
	 U  nás	 sme	 zaznamenali	
pripomienku	 na	 560.	 výročie	
prvej	 zmienky	 o  Devínskej,	
riešenia	bežných	otázok,	kon-
trolu	 v  neziskovej	 organizácii	
Senecio...
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Po piatich rokoch odchádza 
zo Slovenska súčasný predseda 

predstavenstva Volkswagenu 
Slovakia Andreas Tostmann. Od 
decembra začne pôsobiť v novej 

pozícii člena predstavenstva 
pre výrobu značky Seat, 

tiež v koncerne VW. 

• Keďže sa začala výstavba 
cyklomosta do Schlosshofu, 

z bezpečnostných 
dôvodov preto uzavrú časť 
cyklotrasy prechádzajúcu 

staveniskom. Uzávera potrvá 
počas celej výstavby.

  Obchádzková trasa povedie 
ulicou Na hriadkach cez 

Námestie 6. apríla, pokračuje 
Istrijskou a Mlynskou ulicou až 

k poľnohospodárskemu družstvu.
Cyklomost medzi Devínskou 

Novou Vsou a obcou Schlosshof 
je určený pre cyklistov, peších 

a záchrannú službu.

• Obchodníci musia mať od 
januára 2012 pokladnice, 

z ktorých sa nedajú vymazať 
údaje. Všetky pokladnice teda 
budú musieť byť vybavené tzv. 
fiskálnou pamäťou, ktorá bude 

uchovávať všetky zadané údaje.

(Pokračovanie na strane 2)

Účastníci seminára k 560. výročiu prvej 

písomnej zmienky o Devínskej zľava 

J. Šimončič, Dr. Elscheková, J. Klačka, 

K. Moravčík, V. Turčan, K. Zlochová. 

Prof. M. Kučera na fotografii chýba.

 Vďaka gubernátorovi Uhorska Já-
novi Huňadymu, ktorý sa postaral 
o uloženie listiny o Devínskej Novej 
Vsi do archívu mesta Bratislava sa 
mohli ľudia dozvedieť o prvej zmienke 
o našej obci. Ale až vďaka historikovi 
a archivárovi PhDr. Jozefovi Klačkovi sa 
to máme možnosť dozvedieť všetci zo 
Zlatej knihy prameňov k dejinám 

Devínskej Novej Vsi, ktorú, ako jeden 
z výsledkov jeho dlhoročnej výskumnej 
práce, predstavil v týchto dňoch pri 
príležitosti osláv 560. výročia prvej 
písomnej zmienky o DNV.

Aj obyvatelia Devínskej by chceli zdieľať optimizmus autora pro-
jektu mosta cez rieku Morava Ing. Milana Beláčka (architekt MČ 
DNV), ktorý sa domnieva, že pri bezvýkyvovom počasí by termín 
dokončenia stavby mohol byť apríl 2012.

Významný príspevok 
k poznaniu
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DEVEX 2

(Pokračovanie z 1 strany)

Zlatá kniha prameňov je zložená zo 
štyroch zväzkov: Prvá písomná zmien-
ka o DNV, Príchod Chorvátov, Kano-

nická vizitácia farnosti DNV z roku 
1782 a Štatistické pramene – daňové 
súpisy. Publikácia predstavuje význam-
ný príspevok k poznaniu histórie DNV.

 Autor J. Klačka prezentoval knihu 
v rámci odborného seminára Minulosť, 
súčasnosť a budúcnosť DNV v sobotu 
8. októbra 2011 v Istracentre za  účasti 
renomovaných historikov: prof. PhDr. 

J. Šimončiča, Prof. Matúša Kučeru, Dr. 
Vlad. Turčana, archeologičky Dr. El-
schekovej, správcu farnosti DNV Karola 
Moravčíka a ďalších hostí.

 Organizátori osláv: MČ DNV, Chor-
vátsky kultúrny spolok v DNV, partneri 
projektu CROSKAT, okrem odborného 
seminára, pripravili pre návštevníkov 
exkurziu do Múzea kultúry Chorvá-
tov na Slovensku, návštevu Turistickej 
informačnej kancelárie a slávnostný 
koncert v kosteole Ducha sv.

 V bratislavskom závode Volkswa-
gen Slovakia v Devínskej Novej Vsi 
v pondelok 10. októbra slávnostne 
otvorili prevádzku novej lakovne pre 
vozidlá radu New Small Family. Lin-
ka, ktorej vybudovanie si vyžiadalo 
investície 100 miliónov eur, disponu-
je najmodernejšími technológiami.
 Ako povedal na slávnostnom 
otvorení predseda predstaven-
stva Volkswagen Slovakia Andreas 
Tostmann, nová lakovňa bola vô-
bec najväčšou a technologicky 
najkomplexnejšou investíciou  
v rámci príprav na výrobu vozidiel 
radu New Small Family. Technoló-
gie, ktoré v nej využívajú, patria  
k najmodernejším a najohľadu-
plnejším k životnému prostrediu na 
svete.
 Technológiou, ktorá bola vôbec 
ako prvá na svete inštalovaná práve  
v bratislavskom závode Volkswagen 
Slovakia, je suchý odlučovač častíc, 

Významný príspevok k poznaniu

Volkswagen 
otvoril 
novú 
lakovňu

ktorý redukuje emisie až o 90 %  
a až do 80 % znižuje spotrebu en-
ergií. Vďaka nej nebola potrebná 
dostavba separátneho komína. 
Medzi technologické novinky 
patrí aj E-shuttle, systém transportu 
karosérií zabezpečujúci vysokú 
efektívnosť a flexibilitu ich presunu. 
Ďalšou technologickou novinkou 
je systém EcoBell3 - elektrostat-
ický systém na nanášanie farby  
a laku na vnútorný povrch vozidla. 
Ten zabezpečuje oproti konvenčnému 
systému rozprašovania pomocou 
tlakového vzduchu oveľa vyššiu ho-
mogenitu nastriekaného povrchu  

a efektivitu, ktorá umožňuje výrazne 
znížiť rozptyl čiastočiek.
 Nová lakovňa má dve hlavné 
úrovne a celkovú úžitkovú plochu 
32.500 m². Prácu v nej nájde cel-
kovo 300 zamestnancov Volkswa-
genu Slovakia, ktorí budú pripravovať 
karosérie vozidiel Volkswagen up!, 
Škoda  Citigo a Seat Mii.
 Volkswagen Slovakia od roku 
1991 vyrobil už viac ako 2,5 milióna 
vozidiel. Patrí k najväčším exporté-
rom, investorom i zamestnávateľom 
v súkromnom sektore na Slovensku. 
Zamestnáva viac ako 7000 ľudí.
V bratislavskom závode sa vyrába 
Volkswagen Touareg, Audi,  Q7, 
Volkswagen up!
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Vianoce už koncom septembra

Zvýšte opatrnosť

8. liga – 28. 09. 2011
STK Devínska Nová Ves C – Tora 11 : 7 
(Topľanský L. st. 1,5; Topľanský L. ml. 4,5; Doboš T. 1,5; Novotný J. 3,5) 

8. liga – 19. 09. 2011 
STK Devínska Nová Ves C – STK Devínska Nová Ves D 8 : 10
(Topľanský L. st. 2; Topľanský L. ml. 4; Doboš T. 1; Novotný J. 2) 
(Takač P. 3,5; Takač M. 2,5; Jarolin I. 1,5; Baus Š. 2,5) 

8. liga – 22. 09. 2011 
STK Devínska Nová Ves D – STK Devínska Nová Ves C 7 : 11
(Takač P. 3,5; Takač M. 2,5; Jarolin I. 1) 
(Topľanský L. st. 1; Topľanský L. ml. 4; Doboš T. 3,5; Novotný J. 2,5)

7. liga – 29. 09. 2011 
STK Devínska Nová Ves B – Vinosady B 10 : 8
(Vavrovec E. 4; Dranga Ľ. 2;  Novotný M. 4)

8. liga – 3. 10. 2011
STK Devínska Nová Ves D – Tora 12 : 6
(Takač P. 1; Takač M. 3,5; Takač J. 3,5;  Jarolin I. 1,5; Baus Š. 2; Dragúň 2)

5. liga – 4.10.2011
Viktoria B - STK Devínska Nová Ves A 7 : 11
(Čabala J.1; Arpa L. 2; Ondrej M. 3; Dranga 2; Topľanský L. ml. 1,5; 
Novotný M. 4)

8. liga – 10. 10. 2011 
STK Devínska Nová Ves D – Vinosady C 11 : 7
(Takač J. 4,5; Takač P. 2,5; Takač M. 1; Jarolin I. 1,5; Baus Š. 1,5)  

7. liga – 6. 10. 2011 
Bernolakovo  B – STK Devínska Nová Ves B 10 : 8
(Novotný M. 4,5; Šandor1,5; Dranga Ľ. 1; Svitok 1;)

5. liga – 11. 10. 2011
STK Devínska Nová Ves A – Jur C 14 : 4
(Novotný M. 4,5; Arpa L. 3,5; Ondrej M. 3,5; Topľanský L. ml. 2,5;)

8. liga – 12. 10. 2011 
STK Devínska Nová Ves C – Zalesie A 10 : 8
(Topľanský L. ml. 3,5; Doboš T. 3,5; Novotný J. 3,5) 

Zdá sa to neuveriteľné, ale od 
požiadavky v roku 2004 o výmenu 
okien a vchodových dverí na Ma-
terských školách v  MČ BA - Devín-
ska Nová Ves ubehlo sedem rokov. 
Neustále intervencie riaditeliek MŠ 
na výmenu okien a vchodových 
dverí v našich materských školách 
nenašli podporu aj keď argumenty 
boli presvedčivé. „Úspora tepelnej 
energie“. Materské školy platia ročne 
za tepelnú energiu nemalé finančné 
prostriedky. Tieto prostriedky sa mohli 
využiť na obohatenie edukačného 
procesu detí, zariadenia interiériu MŠ, 
vybavenia MŠ učebnými pomôckami 
a v neposlednej miere i na navýšenie 
mzdových prostriedkov pre zamest-
nancov MŠ. Radšej sme sa spoločne 
prizerali ako boli vyhadzované von 
oknom. Všetko iné bolo v rozpočte 
MČ dôležitejšie ako školy a deti. Ticho 
sme závideli MŠ v Dúbravke, kde boli 
v prvom rade vymenené okná a za-
teplené budovy MŠ.

V marci 2011 nastáva pozitívna 
zmena. Priznáme sa, že sme neverili 
sľubom pána starostu M. Jambora, 
že do jesene budú vymenené okná 
a vchodové dvere na našich ma-
terských školách. Aj keď práce boli 
náročné a rozsiahle podarilo sa 
doposiaľ n e m o ž n é. Dnes môžeme 
s radosťou konštatovať, že i naše MŠ 
majú nové okná a dvere a radia sa 
medzi najkrajšie MŠ v Západosloven-
skom kraji. Smelo možno konštatovať, 
že spĺňajú štandard EÚ. Potvrdili to 
i naše kolegyne pri realizácii projektov 
s Chorvátskom, Srbskom, Holanskom 
a Dánskom.

Veľká vďaka patrí pánovi starostovi 
M. Jamborovi, našim poslancom MČ 
BA – DNV a taktiež i zamestnancom 
MŠ, ktorí túto rozsiahlu rekonštrukciu 
našich MŠ úspešne zvládli. 

Bc. Irena Ludvigová, 
Mgr. Iveta Pillanková 

 Nastávajúce dni, kedy budeme častejšie a intenzívnejšie spomínať 
na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami nabádajú aj k zvýšenej 
opatrnosti najmä pri návštevách pietnych miest. Upozornenia 
nebývajú populárne ale skúsenosti hovoria, že opatrnosti nikdy nie je 
dosť. Polícia bude pomáhať zabezpečovať poriadok a bude sa iste 
snažiť zamedzovať krádežiam. Musíme však predovšetkým sami si 
chrániť svoj majetok a majetok svojich blízkych.

Polícia odporúča všetkým:
 venujte zvýšenú pozornosť svojej taške a kabelke,

 nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky,
 nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné 

karty, ktoré nebude potrebovať, 

okradnutým:  
 v prípade, že vám odcudzili doklady a kľúče od bytu, 

nepodľahnite panike a okamžite sa spojite so známymi, či 
susedmi a požiadajte ich, aby vám do príchodu domov byt 

strážili a krádež nahláste čo najskôr nahláste na políciu,
 pri kontakte s políciou zachovajte pokoj 

a poskytnite im  informácie - svoje meno, telefónne 
číslo, presnú adresu a popis udalostí,

zapamätajte si čo najviac údajov o páchateľovi (pohlavie, 
vek, výška, fyzické zvláštnosti, oblečenie pod.).

ORPZ Ba 4

STOLNÝ TENIS

V súvislosti s výstavbou nového sídliska 
Bory medzi Lamačom a Devínskou 
Novou Vsou vznikajú tu v súčasnosti 
nové kruhové križovatky. Tie majú 
prepojiť budúce komunikácie po 
výstavbe novej štvrte, uľahčiť dopravu
 a zvýšiť jej bezpečnosť.
Prvá okružná križovatka pri ná-
kupnom  centre Metro je už hotová. 
Druhá je umiestnená neďaleko zjazdu 
z diaľnice D2 pri Lamači. Podľa inves-
tora projektu, spoločnosti Penta Invest-

ments, po jej jednej časti vodiči už 
jazdia, druhá časť by mala byť 
dokončená do konca roka.
Výstavba tretej kruhovej križovatky, 
ktorá bude priamo pri výjazde za 
železničným viaduktom, sa má začať 
už čoskoro a ukončená by mala byť 
tiež do konca tohto roka. Penta infor-
movala, že kvôli prácam na okružných 
križovatkách nie je potrebná výluka 
dopravy, musela sa len znížiť maxi-
málna povolená rýchlosť.

 Od 1. novembra si budú musieť 
dať chodci pozor na električky na 
priechodoch pre chodcov. V tento 
deň vstupuje do platnosti novela 
zákona o cestnej premávke, ktorá 
ruší povinnosť vodiča električky dať 
na priechode prednosť chodcom 
a naopak zavádza pre chodcov 
povinnosť umožniť električke plynulý 
prejazd. Zákon o cestnej premávke 
sa tým prispôsobuje českým, rakús-
kym či nemeckým predpisom. Jed-
ným z dôvodov pre tento krok je 
bezpečnosť premávky. Električka má 

oproti autám oveľa dlhšiu brzdnú 
dráhu a nie je schopná zastaviť „na 
mieste“, čo si chodci často neuvedo-
mujú a vchádzajú na priechod náhle 
a tesne pred vozidlom. Riskujú tým 
dopravnú nehodu s vážnymi násled-
kami. Druhým dôvodom je potreba 
zatraktívnenia verejnej dopravy 
tým, že sa odstránia brzdenia pred 
priechodmi a zvýši sa tým cestovná 
rýchlosť. Električka vezúca desiatky či 
stovky ľudí si zaslúži, aby nemusela 
zastavovať pred priechodom kvôli 
jednému či niekoľkým chodcom. 

Pri Boroch budú 3 kruhové križovatky

Pozor na električky

Polícia vyzýva seniorov na pietnych 
miestach k zvýšenej opatrnosti
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	 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

6. 11.  Červená Čiapočka
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo

vo veľkej sále Istra Centra, od 16.30 h., vstupné: 1 eur

10. 11.  Fotofórum 2011
- vernisáž III. ročníka  fotografickej výstavy portálu  

fotoforum.istracentrum.sk o 18.00 h.
- výstava potrvá od 10. 11. do 10. 12. 2011

miesto : SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

4.11.   Nočný pochod 
-exkurzia zameraná na spoznávanie nočnej prírody nivy 
rieky Moravy spojená s pozorovaním hviezdnej oblohy

Miesto odchodu: TIK DNV o 19.00 h
23.11.  Naprieč Rakúskom 2011

- prednáška ultrabežca Jozefa Rajchla 
o prebehnutí cez Rakúsko v júni 2011

Vstupné: dobrovoľné
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 

na Slovensku, Istrijská 68 o 18.00 h.

venovaný 560. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Devínskej Novej Vsi.

 Nevšedných emocionálnych zážitkov, 
a nielen v Devínskej, nebýva prebytok. 
Ten, ktorý sme mali možnosť zažiť a precítiť 
v sobotu 8. októbra v kostole Ducha sv. 
v Devínskej, však medzi nevšedné bez po-
chýb patril. 
 Nejedno oko zaslzilo, a nielen ob-
razne ale i doslovne, pri piesňach v po-
daní Marienky Hanyovej, prednese 
Vlada Dobríka, či skladbách v podaní 
tamburášskeho orchestra zo Steinbrunnu. 
Vlastne celý program bol srdcu blízky, uchu 
lahodiaci, dušu potešujúci. 
 Koncert obohatil aj príhovor Dr. Jozefa 
Klačku, ktorý priblížil obdobie, od ktorého 

je datovaná prvá písomná zmienka 
o Devínskej a ktorej sa venoval odborný 
seminár pred poludním. (Píšeme na inom 
mieste.)
 Nič iné ako intermezzo z opery Ca-

valleria rusticana  Pietra mascagniho na 
úvod koncertu v podaní tamburášskeho or-
chestra zo Stzeinbrunnu nemohlo navodiť 
atmosféru celého večera. Nehovoriac 
o vysoko umeleckom a profesionálnom 
predvedení. Mária Hanyová, za doprovo-
du koncertnej gitaristky Miriam Rodriguez-
Brüllovej, a jej prvá skladba, Gounodová 
Ave Maria, bol práve ten okamih, ktorý ot-
voril slzné kanáliky. Tých príležitostí potom 
bolo za večer niekoľko.  Prispeli k tomu aj 
manželia Eva a Oto Gregorovci, precízne 
pripravený moderátor Vladimír Dobrík 
(aj autor scenára), réžia J. Daničovej, 
vyvážený program tamburášov zo Stinb-
runnu ( sakrálne, svetské i ľudové skladby), 
i vystúpenie domáceho súboru Rosica, 

ktorému patrilo aj záverečné vystúpenie 
piesňou V. Pokorného Zdravo bud, sritno 
bud, drago mi Nuovo Selo.

r 

 Publikácia MBULU NGULU – 
STRÁŽCOVIA DUŠÍ je už štvrtou 
knihou novinára a zberateľa Ivana 
Melicherčíka, v ktorej sa zaoberá 
problematikou umenia čierneho konti-
nentu. Tá predchádzajúca, s názvom 
TVAR DUCHA – MOC A KRÁSA AF-

RICKÉHO KMEŇOVÉHO UMENIA, 
získala ocenenie Najkrajšia kniha 
Slovenska roku 2010 .
 V najnovšom zväzku sa autor zam-
eral na jednu z ikon africkej kmeňovej 
drevorezby – relikviárne figúry kmeňa 
Kota a jeho subetník, žijúcich vo 
východnom Gabone.
 Figúry zvané mbulu ngulu reprezen-
tujú tradičnú fiunkciu pohrebného 
umenia kmeňa – strážiť relikvie význam- 
ných predkov umiestnené v rodovej 
svätyni. Majú magický tvar so silným 
umeleckým nábojom, dokonca akýsi 

hypnotizujúci účinok. Pôsobia ako 
iracionálne bytosti, či záhadné fantó-
my. Sochy mbulu ngulu zaujali Ivana 
Melichrčíka natoľko svojou formou 
i účelom, že ich začal zbierať system-
aticky. Kolekcia má teraz viac ako 140 
mbulu ngulu a patrí medzi najväčšie 
súbory svojho druhu na svete. Tieto 
pozoruhodné ploché skulptúry z jed-
ného kusu dreva sú okované medený-
mi či mosadznými lamelami a drôtmi, 
čo ešte viac umocňuje ich mystický 
vzhľad.
 Kniha nielen mapuje túto ojedinelú 
kolekciu „strážcov duší“, ale na jej po-
zadí zberateľ Melicherčík vysvetľuje 
aj fenomén tohto symbolu kultúrnej 
a náboženskej identity kmeňa Kota 
i jeho vetiev. Autor zároveň pouka-
zuje na štylistické osobnosti a typovú 
rôznorodosť týchto rituálnych predme-
tov aj s využitím série dokumentárnych 
fotografií. Väčšina figúr v knihe je pub-
likovaná vôbec po prvý raz.
 Kniha MBULU NGULU – 
STRÁŽCOVIA DUŠÍ vyšla vo 
vydavateľstve Neomedia (208 strán, 
170 fotografií, náklad 400 ex.) 
v originálnej grafickej úprave Tomáša 
Vicena. Zaujímavo obsahovo i typo-
graficky poňatá publikácia sa bude 
uchádzať o cenu najkrajšia kniha Slo-
venska 2011.

Slávnostný koncert

6.11. 
IDE LEN O SEX O 18,00 hOD.

30.10. ŠMOLKOVIA
 O 14,30 hOD.

Program kina DEVÍN v Devíne (nie v Devínskej)

ISTraCENTrUm v Devínskej Novej Vsi
5.11. IDE LEN O SEX 

O 19,00 hOD.

Vladimír Dobrík

Mária 
Hanyová

Miriam
Rodriquez
Brüllová

STRÁŽCOVIA DUŠÍ



 DEVEX 5

Zlatica GALLOVÁ 
rod. Lednárová
Ján JAVORNÍK

Nech odpočívajú v pokoji!

František BÖHM 
a Miroslava VALENTOVÁ

František CSÉFALVAY 
a Mária LISÁ
Marek HAVAŠ 

a Michaela FRIDRICHOVÁ
Peter PRUSENKA

 a Zuzana BAROKOVÁ
Pavol KVAČKA 

a Barbora DOBIŠOVÁ

Blahoželáme!

nových spoluobčanov
Nina KRAVÁRIKOVÁ
Lucia PITTNEROVÁ

Vitajte!

Odišli z našich
radov

Zosobášili sa

Uvítali sme

MČ DNV aj v tomto roku uvažuje nad 
poskytntím krovín pre obyvateľov MČ, 
ktorí majú záujem si ich sami vysadiť 
na verejné priestranstvo v okolí svojho 
domova. 
 Obyvatelia Devínskej Novej Vsi, 
ktorí majú záujem o poskytnutie  
takýchto krovín, môžu o ne požiadať 
Miestny úrad DNV, Novoveská 17/A, 
841 07  Bratislava. 
Žiadosť musí obsahovať nasledu-
júce náležitosti:
Meno a adresu žiadateľa/žiadateľov.
Telefónne číslo + kto má - aj e-mailovú 
adresu (aby sme vám mohli dať vedieť, 
kedy si budete môcť prísť pre kríky).
Zoznam kríkov + počet kusov.

Nákres plánovaného umiestnenia 
kríkov s rozmermi priestranstva a so 
zakreslením jestvujúcich drevín.
Čestné prehlásenie, že sa  
o vysadené kríky budete starať 
a polievať ich na vlastné náklady 
minimálne do konca roku 2012.
Podpis žiadateľa/žiadateľov.
Termín: do 8. novembra 2011.
Pri kúpe uprednostníme druhy, ktoré 
sú vhodné pre výsadbu do verejnej 
zelene.
 Jednotlivé žiadosti budú posud-
zované individuálne a kroviny budú 
poskytnuté iba na verejné priestrans-
tvá.

O gudrónoch 
 V utorok 11.10.2011 sa uskutočnilo 
oficiálne stretnutie starostu Mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová Ves  
Milana Jambora, spolu so zástupcami 
Ministerstva životného prostredia 
SR,ktoré zastupovala generálna 
riaditeľka sekcie MŽP Dr. Vl. Jánová.
Venovala sa problematike skládky gu-
drónov v Devínskej Novej Vsi. Rokova-
nia sa zúčastnil aj predseda ZMOS 
Jozef Dvonč.

 Devínska Nová Ves chce po sch-
válení zákona o environmentálnych 
záťažiach čerpať pomoc od štátu  
a zbaviť sa skládky gudrónov v loka-
lite Srdce.

Požiadajte o kríky 
pred váš dom

Spolocenská kronikaˇ

Spomienka

Iba nedávno uplynul 
rok plný bolesti 

a smútku, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn, 

manžel, otec, brat a kamarát
Rastislav Mikuláš.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu prosím tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Keďže vydávanie Devexu je financované z inzercie, sponzorských a osobných darov občanov
 uverejňujeme  možnosť poslať príspevok na Devex: 
adresa prijímateľa: Devex, Kalištná 9, 841 07 Bratislava, číslo účtu: 5501241032 vo VÚB, 
kód banky: 0200, variabilný symbol: 207811, konštantný symbol: 0558, správa pre prijímateľa: na Devex

 Aj keď človeka politika 
niekedy dobre rozhádže a zapovie 
sa, že už nikdy viac...ono to nedá. 
Veď všetko so všetkým súvisí. Taký 
repretréner má taký plat, o akom 
sa nám bežným ľuďom ani nesníva. 
A pritom skúša, čo dokážu noviny 
a novinári. Nenadarmo sa im hovorí 
siedma veľmoc. Akurát to nerobia 
s takým hrmotom. A ako to súvisí 
s Devínskou? Veru súvisí.

pf
 V tejto rubrike sa občas 

vyžaluje nejaký Novovešťan, ale či 
to aj čítajú tí, čo sa ich to týka a ne-
reagujú....?

Mišo a Vlado
 V minulom čísle sa písalo, že 

mladí, teda tí vo veku 16 – 20 rokov 
nemajú príležitosti. To sme teda zve-
daví, kto odpovie. Alebo to zostane 
na ulicu?

mb
 Funguje v Devínskej aj Mestská 

polícia? Vie o nej (okrem papúč na 
autách) niekto?

fn

Aj takéto pozostatky vedia nechávať po sebe mládežníci, 
ktorí nemajú príležitosti. Keby skúsili popratať po sebe, ba 
aj v okolí, využili by čas efektívne a efektne.

majú Novoveštania
Slovo



DEVEX 6 

Výroba plastových, pasívnych, hliníkových 
a protipožiarnych okien a dverí.

Stavba nízkoenergetických a pasívnych stavieb.

Milan Magula - MIMA
Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

tel.: +421 2 5262 2624 – 25 
fax.: +421 2 5262 2626

mobil: 0911 526 625

 mima@plastoveokna.sk • www.plastoveokna.sk

S OKNAMI MIMA NEBUDE VÁM ZIMA

obchodná kancelária: Jelenia 24, 811 05 Bratislava
Po - Pia: 7,30 - 17,00 hod.

www.slnecniky.sk
www.sunsails.sk

www.mikendapresent.sk

KRIMI-INFO-STÁNOK
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vypracovalo program  
KRIMI-INFO-STÁNOK určený pre širokú verejnosť. Ide o dlhodobú informačno-
osvetovú preventívnu akciu zameranú na predchádzanie trestnej činnosti 
a nadviazanie užšej spolupráce občanov a polície pri odhaľovaní páchateľov.
Základným cieľom programu je informovanie verejnosti o činnosti a pôsobnosti 
bratislavskej polície, nadviazanie užšej spolupráce s verejnosťou, zvyšovanie 
právneho vedomia občanov, ako aj o možnostiach ochrany svojho života, 
zdravia a majetku. Prostredníctvom uvedeného programu budú občania 
upozorňovaní na najčastejšie formy a spôsoby páchania trestnej činnosti 
(krádeže vlámaním do motorových vozidiel, vreckové krádeže a rôzne formy 
podvodov, ako aj na inú trestnú činnosť).

Informačno-osvetová akcia sa realizuje v spolupráci s obchodným centrom 
Polus City Center, v ktorého priestoroch sa KRIMI-INFO-STÁNOK na-
chádza. V stánku s označením „POLÍCIA“ sú pre dospelých návštevníkov 
k dispozícii informačné letáky, osvetové materiály, pre mladšie vekové kategó-
rie zábavné figuríny policajtov a drobné propagačné predmety. Informácie 
budú poskytovať policajti v uniformách, ktorí Vás pozývajú na uvedenú akciu 
v dňoch

09.11.2011 od 14.00-18.00 hod
14.12.2011 od 14.00-18.00 hod.

do nákupného centra Polus City Center na Vajnorskej ulici v Bratislave.

 Tabakové spoločnosti vedeli, že 
cigarety obsahujú rádioaktívnu látku 
zvanú polónium-210, ale šokujúce 
poznatky svojich výskumov ukrývali 
viac ako štyri desaťročia. Na základe 
historických dokumentov to tvrdí nová 
štúdia vedcov z Kalifornskej univerz-
ity v Los Angeles.
 Hlavný autor štúdie Hrayr Kara-
gueuzian hovorí, že ho miera 
klamania zo strany tabakových 
firiem prekvapila: “Nielenže vedeli 
o prítomnosti polónia, ale tiež  
o príčinnej súvislosti medzi týmto rá-
dioaktívnym prvkom a rakovinou.”
Karagueuzian a jeho kolegovia 
použili prepočty v pôvodných doku-
mentoch z rokov 1959-1960 a došli 
k záveru, že rádioaktívne čiastočky 
v cigaretách môžu spôsobiť až 138 
úmrtí na tisíc pravidelných fajčiarov 
za 25 rokov.
Nechuť zverejniť tieto výsledky je 
podľa Cheryl Healtonovej, riaditeľky 
American Legacy Foundation, ľahko 
vysvetliteľná. “Bolo to v čase, keď 
sme sa krčili pod stolmi počas 
nácvikov pre prípad jadrového 
výbuchu, doba, kedy si ľudia bu-
dovali protiatómové kryty na 
záhrade,” pripomína riaditeľka a 
dodáva, že niet pochýb o tom, že by 
veľa ľudí obmedzilo fajčenie, keby 
bol výskum publikovaný.
 Cigaretový dym obsahuje rá-
dioaktívne látky ako olovo-210  
a polónium-210, ktoré sa usad-
zujú v pľúcach a kvôli dechtu majú 

dostatok času sa tu rozložiť. Do pľúc 
fajčiarov sa tak uvoľňuje rádioak-
tívne žiarenie alfa. Výrazne tým stú-
pa pravdepodobnosť rakovinového 
bujnenia.
 Hovorca koncernu Philip Mor-
ris, hlavného výrobcu tabakových 
výrobkov v USA, namieta, že  
o polóniu v tabaku vie lekárska 
komunita už desiatky rokov. Pou-
kazuje na to, že je to voľne sa 
vyskytujúci prvok, ktorý možno  
v nízkych dávkach nájsť aj v pôde 
alebo vode. Do tabaku sa rádioak-
tívne prvky dostávajú aj pri hnojení 
fosfátmi.
 Vedecký tím Karagueuziana ale 
poukazuje na to, že už od roku 1980 
je známa metóda “kyslého premýva-
nia” (acid washing), ktorá zabezpečí 
odstránenie väčšiny rádioaktívneho 
polónia z tabaku. Hoci je tridsať ro-
kov známa, veľké tabakové koncerny 
ju nepoužívajú.
Oficiálnym dôvodom má byť cena 
a vysoké nároky na farmárov, ktorí 
tabak pestujú. Karagueuzian ale hov-
orí aj o ďalšom motíve, jeho tím totiž 
zistil, že kyslé premytie tabaku ovply-
vní pôsobenie nikotínu, a uberie tak 
pocitu náhleho pôsobenia (instant 
nicotine rush).
Hoci o rádioaktívnych časticiach 
v cigaretovom dyme sa dnes už  
v odbornej verejnosti vie, Kara-
gueuzian sa domnieva, že pove-
domie nie je dostatočné: “Niek-
toré z týchto častíc sú aktívne 

Klamali celé roky po desaťročia. Keď fajčíte, vy-
dychujete rádioaktívne častice  
a vaša rodina, pes alebo mačka tú 

radiáciu vdychujú. Koľko fajčiarov 
chce svoje deti vystaviť radiácii?”

Firma sa presťahovala
z Mlynskej ulice

 a rozšírila sortiment

príďte sa presvedčiť

Nová adresa
Eisnerova 35 
(za benzínovou pumpou Slovnaft,
bývalý Autovalušek)

* Slnečníky
* Sunsailis
* Pergoly
* Altánky
* Luxusný terasový
   a pergolový nábytok
* Motorizácia a
   automatizácia
   tieniacej techniky

Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu

 Finančné dotácie môže mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry  
a športu. 
 Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej 
v termíne do 15.10.2011. 
 Poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ Ba – Devínska Nová Ves  právnick-
ým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, okruh oblastí, ktorých sa 
poskytovanie dotácií týka, podmienok, za akých môžu byť poskytované, 
postup pri prerokovávaní ich poskytovania a zúčtovanie poskytnutých 
príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ DNV č. 7/2011, 
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým  
osobám a fyzickým osobám podnikateľom.



DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

01 - KÚPA
• Kúpim sústruh (točovku, drechsler, 
sústruh na drevo) na nožný alebo 
ručný pohon v akomkoľvek stave 
a veku.               tel.: 0907 268 536

03 - VOĽNÉ MIESTA

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602

• TV servis Baláž – oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

tel/zázn.: 6477 6963

Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava príjme do zamest-
nania vodiča nákladného vozidla a automechanika pre nákladné autá (VP 
skupiny C + E) s potrebnými školeniami a dokladmi.
Podmienky: prax min 5 rokov.   
Prijmeme tiež do zamestnania autoklampiara - mechanika
s praxou 5 rokov pre autoservis Seat.

    tel.: 02/ 64 369 590 • 0908700684
e-mail: sekretariat@presskam.sk

• VODOINŠTALATÉR aj malé práce, 
VŔTANIE DIER.

tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov – 
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB tech-
niky. Predaj a poradenstvo. 

tel.: 0949 654 072

• Doučím: nemčinu pre zdravotníkov 
aj nemčinu pre technikov, vrátane 
základov. Všetky úrovne. 
Cena: 5 Eur za 1 hod. a 15 min.
Volajte.          

tel.: 0911 457 227
• Autovýfuky, rozvody motorov, 

Prečo by sa mali naši čitatelia zaujímať 
o stavebné sporenie, prípadne si uzatvoriť 
zmluvu o stavebnom sporení?
Bývanie je dôležité pre každého z nás. V posledných rokoch  
výdavky spojené bývaním poriadne narástli. Takže čím viac zdrojov 
budete mať nasporených – napríklad na kúpu alebo obnovu býva-
nia - tým menšiu sumu si budete musieť požičať a následne splácať.

To znie logicky, ale ako chcete presvedčiť 
klientov o tom, aby si uzatvárali zmluvy a sporili?
Okrem štandardných výhod im ponúkame aj niečo navyše.  
V tomto období je to mimoriadny bonus, ktorý pripíšeme ku každej 
novouzatvorenej zmluve o stavebnom sporení. Občan, ktorý si od 
1. októbra do 30. novembra 2011 uzatvorí novú zmluvu o staveb-
nom sporení a začne sporiť, získa od nás bonus 33,61 eur.

Týka sa táto možnosť všetkých klientov?
Áno, bonus môže získať každý, ak splní dve podmienky. O prvej 
sme už hovorili - uzatvoriť novú zmluvu do konca novembra 2011 
a začať sporiť. Suma, ktorú treba v tomto období vložiť na novú 
zmluvu, musí byť minimálne 663,90 eur, to je druhá podmienka.

Prečo práve toľko?
Pri takomto vklade získa klient maximálnu štátnu prémiu 66,39 eur. 
Ak k tomu priráta náš bonus 33,61 eur, jeho vklady sa k 31. de-
cembru zhodnotia o rovných 100 eur. Táto okrúhla sumička sa 
ale pripíše iba na prémiovo zvýhodnenú zmluvu. Ak si stavebný 
sporiteľ uzatvorí zmluvu, ktorá nebude prémiovo zvýhodnená, pri 
vklade 663,90 eur získa ,,iba“ bonus 33,61 eur. A to je v starých 
peniazoch viac ako 1 000 korún.

Zatiaľ sme nehovorili o úveroch. 
Je niečo nové aj v tejto oblasti?
Snažíme sa neustále zjednodušovať podmienky pre posky-
tovanie úverov. V súčasnosti sme zvýšili až na 25 000 eur objem 
úveru, ktorý poskytujeme bez zabezpečenia nehnuteľnosťou, 
postačuje ručiteľ, ale ústretových krokov smerom ku klientom je 
viac - či už čo sa týka zábezpeky alebo bonity klienta. Nemenné 
úrokové sadzby počas celej doby splácanie úverov sú aj v tomto 
období samozrejmosťou. 

Viac informácií získate na tel. čísle: 0918 679 402.

Sporte a získajte až 100 eur
Stavebné sporenie zostáva aj naďalej osvedčeným a dostupným  produktom pre všetkých, ktorí 
uvažujú o lepšom bývaní.  Navyše, tak ako to bolo v minulosti, aj teraz prináša Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., svojim klientom nové, atraktívne ponuky. O niektorých sme hovorili s Erikom 
Ježíkom, okresným riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Na predaj 8. izb. RD po kompletnej
Rekonštrukcii, na pozemku 
s rozlohou 368 m² so všetkými IS
v tichej nezáplavovej časti DNV
na Spádovej ul.. Kúpou voľný.
Tel.: 0902 047 435

tlmiče, ramená a čapy a ine nové lac-
né náhradné diely. 

Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 
montáž. Aj cez víkendy. 

Tel: 0905 429 097

05 - BYTY

• Hľadám do prenájmu 2-3 izbový byt 
v DNV.               tel.: 0949 124 131

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám st. rodinný dom v DNV.
tel.: 0910 421 170

• Ponúkam do prenájmu 15 árovú  
ohradenú záhradu na Cerovej pri Par-
tizánskom.         tel.: 0949 628 317

 (15.30-18.00 h)

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

tel.: 6477 4642



- Aký rozdiel je medzi Windows 
a našimi vládami?
- Žiadny, všetci dúfajú, že budúca 
verzia už bude stabilná.

•••
Uteká zajac a druhý 
sa ho pýta: prečo? 
- Ministerstvo nariadilo urezať 
všetkým zajacom tretie ucho.
- Ale veď mi máme len dve uši.
- To viem,. ale oni, ako 

obyčajne, najskôr režú 
a až potom počítajú!

•••
Janko má v žiackej 
knižke napísané:
- Prosím 5 eur na Somálsko.
Odpoveď:
- Syn hnevá, nikam nepôjde.

•••
Keby nebolo hlupákov, múdri 
by nemuseli ustupovať.
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Z policajného
zápisnika

• O deň neskôr 6. 10. ob-
vinil poverený policajt dvoch 
páchateľov z viacerých (7) 
krádeží na J. Jonáša, keď 
v čase od apríla do septem-
bra 2011 kradli materiál z piv-
níc, výťahov a výťahových 
šácht a z medzischodiskových 
chodieb. Výšku škody a všetky 
krádeže vyšetruje polícia.
• Škodu 1000 eur spôsobil 
neznámy páchateľ 7. 10. na 
M. Marečka, keď poškodil vo-
zidlo Opel Astra.
• V sobotu 8. 10. predviedla 
hliadka polície občana, ktorý 
nevedel preukázať svoju 
totožnosť.
• V dňoch 8. a 9. 10. nezná-
my páchateľ ukradol tabuľky 
s evidenčným číslom vozidla 
na Zavadilovej a na J. Smreka.
• Pri kontrole totožnosti 10. 
10. našla hliadka u kontro-
lovanej osoby igelitové vrecko 
s obsahom neznámej sušenej 
látky. Prípad polícia preveruje.
• O deň neskôr 11. 10. ne-
známy páchateľ poškodil 
osobné motorové vozidlo 
Honda Civic, čím majiteľovi 
spôsobil škodu 260 eur.

OO PZ DNV

• V pondelok 3. 10. na Opletal-
ovej neznámy páchateľ ukradol 
osobné motorové vozidlo Š 120 
v hodnote 150 eur. Ešte v ten 
deň našli policajti vozidlo v zber-
ných surovinách. Odovzdali ho 
majiteľovi.
• O deň neskôr 4. 10. neznámy 
páchateľ ukradol na Novoveskej 
z kočikárne šijací stroj a rôzne 
skrinky. Majiteľovi spôsobil 
škodu 200 eur.
• V ten istý deň 4. 10. neznámy 
páchateľ poškodil na Kalištnej 
osobné motorové vozidlo VW 
Passat. Výška škody bude určená 
po oprave.
• Rovnako 4. 10. na J. Smreka 
neznámy páchateľ ukradol 
z priestorov spoločnej chodby bi-
cykel Author s príslušenstvom, čím 
majiteľovi spôsobil škodu 550 eur.
• V stredu 5. 10. sa neznámy 
páchateľ vlámal do obytného 
domu na J. Smreka, vylo-
mil niekoľko zámkov a ukra-
dol počítač a zväzok kľúčov. 
Spoločenstvu spôsobil škodu 
1 200 eur.

 Záverečné preteky nášho 
reprezentanta SR a Devínskej 
Novej Vsi  priniesli znovu veľmi 
dobré výsledky. V dňoch 16. - 18. 
9. 2011 sa konali preteky v rámci 
Zóny Strednej Európy v Poznani /
PĹR/ . Dlhá a náročná preprava 
do miesta pretekov však prin-
iesla hneď v prvý deň pretekov 
víťazstvo v triede E-1 + 3500 
cm3, keď za ním skončili známe 
mená- Poliak Stančo a Slovák 
Miro Konôpka. V druhom preteku 
Tomáš pokazil štart, čím sa pred 
neho dostali pomalšie vozidlá, 
ktoré mu nedovolili zopakovať 
víťazstvo, a tak skončil na treťom 
mieste. V Brne však pokazený 
štart nezopakoval, nakoľko sa 
štartovalo formou letmého štartu. 
Tu sa mu práve podarilo z 11. 
štartovného miesta  po štarte 
predbehnúť 6 vozidiel a hneď 
v prvej zákrute bol už piaty. Per-
fektnou jazdou sa prebojoval na 
druhé miesto, ktoré si udržal až do 
cieľa. Zvíťazil Čech Matějovský, 

ktorý jazdil na Audi A4 DTM ,čo 
je generačne výkonnejšie vozidlo 
ako Tomášova Audi TTR DTM. 
V druhom preteku pri štarte z de-
siatej pozície skončil na treťom mi-
este za dvoma vozidlami Audi A4 
DTM, čo však bol najlepší výkon 
slovenského pretekára na týchto 
pretekoch v triede E-1 + 3500 
cm3. Výsledky z týchto dvoch 
pretekov  zaradili Tomáša Liedla 
v rámci Zóny Strednej Európy na 
druhé miesto. Po toto ocenenie si 
pôjde v decembri do Sarajeva.
   Škoda, že kvôli nezmyselným 
obmedzeniam vo váhových limi-
toch  nebol Tomáš hodnotený 
v rámci  majstrovstiev Slovenska 
, kde by bol obsadil v rámci ju-
niorov prvé miesto a celkovo 
najhoršie druhé miesto. Veríme 
tomu, že individuálne rozhodnutie 
malej skupiny členov komisie pre 
okruhy  bude do budúceho roku 
minulosťou, a tak budeme môcť 
bojovať aj o slovenský titul.

AST Presskam

 Muži zákona v spolupráci s Col-
ným úradom a pracovníkmi národ-
ného inšpektorátu práce počas noci 
zo soboty  (08.10.2011) na nedeľu 
(09.10.2011) vykonali vo štvrtom 
bratislavskom okrese policajnú ak-
ciu pod názvom „Výmetnica“, ktorá 
bola zameraná na odhaľovanie  
majetkovej trestnej  činnosti ako aj 
trestnej činnosti na úseku omamných 
a psychotropných látok, pátranie 
po hľadaných a nezvestných os-
obách, kontroly požívania alkohol-
ických nápojov maloletým a mladis-
tvým osobám,  kontroly nelegálnej 
práce, výkonu služby súkromných 
bezpečnostných služieb, nelegálne-
ho predaja neokolkovaných alkohol-

ických nápojov a tabakových výrob-
kov. 
 Muži zákona skontrolovali  
v šiestich podnikoch 96 osôb, z toho 
tri mladistvé osoby boli pod vplyvom 
alkoholu, jedna maloletá osoba  
bola pod vplyvom alkoholu, jedna 
osoba  bola  predvedená na Ob-
vodné oddelenie Policajného zboru 
Karlova Ves z dôvodu podozrenia 
z drogovej trestnej činnosti a jednej  
osobe  bola uložená bloková pokuta 
z dôvodu spáchania priestupku proti 
verejnému poriadku. 
Muži zákona budú v podob-
ných  policajných akciách pokra-
čovať aj budúcnosti. 

OR PZ Ba 4

seniori IV. liga
8. kolo 9. 10.
Most pri Ba – FK Lokomotíva DNV 2 : 0
9. kolo  16. 10.
FK Lokokomotíva DNV – Hrubý Šúr  6 : 1
g: W. Rischer 3, Hrdlička 3 h

ÚSPECHY TOMÁŠA POKRAČOVALI

Policajná akcia „Výmetnica“


