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Už je to tu. Hlási sa pomaly, 
nenápadne ale nástojčivo.
 Jar.
 Ohlasuje ju drobné vtác-
tvo, ale aj väčšie, ba 
priletel aj prvý bocian. 
Okukať terén, pripraviť čo 
sa dá, aby o niekoľko dní 
privítal partnerku.
 V prírode to už tak chodí.
 Aj my, čo sme nevyrástli 
len na internete a sociál-
nych sieťach, ale hlásime 
sa k odkazu Cyrila a Me-
toda máme možnosť, a tú
aj vyberáme, v súlade 
s našim vedomím a sve-
domím. Pozor, aj tu sa 
treba vyhnúť falošným pro-
rokom a nie vždy čistým 
charakterom.

 Ale na to si už zvykáme 
nejaký ten rok.

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

2   Devínska informuje   3   Nová 
riaditeľka DENOVY • Čistota v našej obci   
4  Kovové preliezačky • Drahé, ale zelené   
5   Program ISTRA CENTRA • Podujatia 
TIK   6   Verný Devínskej a histórii 
• Spoločenská kronika   7   Inzercia  
8   Slovo majú novovešťania – článok 
park • Zo strážnej knihy hasičov • Šach

 V sobotu 16. febrára 2019 
sa konal v základnej škole Pavla 
Horova, 24. Rodičovský ples. 
Celý večer sa niesol v červenej 
valentínskej atmosfére plnej 
srdiečok.

 Chutnú večeru pripravili pani 
kuchárky. 
 O fantastickú hudobnú zábavu 
sa postaral DJ a o skvelý pro-
gram deti ZŠ P. Horova. 
 Program otvorila tanečná sku-
pina, ktorá predviedla moderné 
tance pod vedením pani uč. Zrub-

covej. Deti zo súboru Eleganza 
pod vedením Milana Bačiaka zas 
elegantné tance. Mažoretky Tina 
predviedli svoje kreatívne variá-
cie, ktoré nám brali dych.
 Zábava bola perfektná, tom-
bola veľmi bohatá... Najväčším 
prekvapením bola cena: pečené 
prasiatko, o ktoré sa výherca 
podelil so všetkými!
 O tom, že ples bol úspešný, 
svedčí aj to, že sa zabávalo do 
ranných hodín.
 Srdečne ďakujeme všetkým 
zúčastneným za pomoc pri orga-

V DEVÍNSKEJ SA PLESALO
VO VALENTÍNSKOM ŠTÝLE

KRÁTKE SPRÁVY      

VAŠE PRÍSPEVKY,
POSTREHY, PODNETY

NÁM MÔŽETE NAĎALEJ 
POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com   

nizácii plesu, pánovi riaditeľovi, 
rade rodičov, Otovi Gregorovi 
s manželkou, kuchárkam, ako 
aj všetkým sponzorom za štedré 
ceny do tomboly: 2 Muse.
sk, akad. maliar M. Komáček, 
Barlando, Barzzuz, Drogéria 
TOP, Family Dental Care, spol. 
AJJA graphics design, s.r.o., For-
mula p. Paďour, Gastro Slovak 
s.r.o. Marek Čechovič, Chow-
aniec Krajčírovič, Ján Dický, 
Jurišta delicates, Kaderníctvo 
Istrijská, Kaderníctvo na terase, 
Kánovský ovocie zelenina, Kve-
tirnárstvo IRIS, Lekáreň LIBERI, 
Lekáreň NADA, Lekáreň pri Rad-
nici, Manikúra pedikúra Zuzana 
Jurišová, Masáže Blahová, Mä-
siarstvo Miran, MŠ M. Marečka 
20, MŠ P. Horova 3, Nákupný 
raj Gabriela, OZ Horov, Pa-
piernictvo PACI, Pivnica Chvíla, 
Pneuservis Bródy, Reštaurácia 
Riviéra, Riaditeľ školy M. Marko
Rodina Gregorová, Ryba Košice
Slovenská fi lharmónia, Starosta 
MČ DNV, Studio Paradise, 
Textilná galantéria MIMORA, 
Vinotéka LUDVIG, ZUŠ Istrijská 
22, OZ Devínska inak, ZŠ I. 
Bukovčana 3.
Tešíme sa na vás v roku 2020 
pri 25. Výročnom rodičovskom 
plese.

Jaroslava Hudáková
Rada rodičov, ZŠ P. Horova

RODIČOVSKÝ PLES
ZŠ P. HOROVA

24.



DEVEX 2 

Zmena členov školských 
rád – UMZ č.33/2/2019 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava 
– Devínska Nová Ves

2. d e l e g u j e
týchto zástupcov zriaďovateľa: 
a. do Rady školy Základnej 

školy Ivana Bukovčana 
3 – Mgr. Beatu Janatovú, 
Mgr. Lenku Hlaváčovú, Bro-
nislavu Kravárikovú, Adriána 
Jankoviča ;

b. do Rady školy Základnej 
školy Pavla Horova16 - Ing. 
Jána Žatka, Bc. Jozefa Tittela, 
Mgr. Veroniku Veslárovú, Zo-
roslava Smolinského;

c. do Rady školy Materskej 
školy Milana Marečka 20 
– Mgr. Lenku Hlaváčovú, 
Mgr. Veroniku Veslárovú, 
Mgr. Miroslava Antala, Mgr. 
Beatu Janatovú ;

d. do Rady školy Materskej 
školy Pavla Horova 3 
– Bronislavu Kravárikovú, 
Mgr. Rastislava Tešoviča, Pe-
tra Kolegu, Bc. Jozefa Tittela;

e. do Rady školy Základnej 
umeleckej školy na Istrijskej 
ulici č. 22 Ing. Jána Žatka.

Bod. č. 7 Zmeny v DEVNET 
a.s. – UMZ č.34/2/2019 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves
 
v y m e n ú v a 
na návrh starostu v súlade 
s § 15 ods. 2 písm. i) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom mes-
te Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov 
a Štatútom hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
článok 18 ods.4 písm. i) po-
slancov p. Petra Kolegu a 
p. Adriána Jankoviča za 
členov dozornej rady obchod-
nej spoločnosti DEVNET a. s., 
so sídlom Borská 6, 841 04 
Bratislava, IČO 44 044 275,

v y m e n ú v a 
na návrh starostu v súlade 
s §15 ods. 2 písm. i) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom mes-
te Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov 
a Štatútom hlavného mesta Slov-
enskej republiky Bratislavy článku 
18 ods.4 písm. i) poslanca miest-
neho zastupiteľstva Mgr. Beatu 
Janatovú za člena predstaven-
stva obchodnej spoločnosti 
DEVNET a. s., so sídlom Borská 
6, 841 04 Bratislava, IČO 44 
044 275

Bod. č.8 Zmeny v DNV 
ŠPORT, spol. s r. o. – UMZ 
č.35/2/2019 Miestne zastu-
piteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves
 
v y m e n ú v a 
na návrh starostu v súlade 
s § 15 ods. 2 písm. i) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom mes-
te Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov 
a Štatútom hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy 
článku 18 ods.4 písm. i), po-
slancov Zoroslava Smolin-
ského a Petra Kolegu za 
členov dozornej rady obchodnej 
spoločnosti DNV ŠPORT, spol. 
s.r.o., so sídlom Vápencová 34, 
841 07 Bratislava, IČO: 35 919 
264.

Bod. č. 9  Zmeny v Devínsko-
novoveskej televízii, spol. 
s r.o. – UMZ č. 36/2/2019 
Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves

v y m e n ú v a 
na návrh starostu v súlade 
s § 15 ods. 2 písm. i) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších 
predpisov a Štatútom hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy článku 18 ods.4  písm. 
i) poslancov Ing. Jána Žatka 
a Bronislavu Kravárikovú za 
členov dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. o., so sídlom 
Milana Marečka 18, Bratislava, 
IČO 35769980

v y m e n ú v a
na návrh starostu v súlade 
s §15 ods. 2 písm. i) zákona 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších 
predpisov a Štatútom hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy článku 18 ods.4  
písm. i) p. Jaroslava Zaťka za 
konateľa obchodnej spoločnosti 
Devínskonovoveská televízia, 
spol. s r.o., so sídlom Milana 
Marečka 18, Bratislava, IČO 
35769980

Bod. č. 10 Určenie počtu 
členov a voľba členov 
komisií miestneho zastu-
piteľstva  – UMZ č. 37/2/
2019 Miestne zastupi-
teľstvo mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves

1. u r č u j e
 počet členov komisii nasle-

dovne:
a. Komisia legislatívy, fi nancií, 

mandátovej a kontroly 11 
členov,

b. Komisia výstavby a životného 
prostredia. 12 členov,

c. Komisia sociálna, bytová 
a zdravotná: 7 členov,

d. Komisia školstva, mládeže 
a vzdelávania: 12 členov,

e. Komisia športu a kultúry: 14 
členov,

f. Komisia na ochranu 
verejného poriadku, dopravy 
a parkovacej politiky: 12 
členov,

g. Komisia pre dotácie: 7 členov

Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves

2. v o l í  do:
a. Komisie na ochranu verejného 

záujmu za členov: Adrián 
Jankovič, Andrej Kovarík, 
Bronislava Kraváriková

b. Komisia legislatívy, fi nancií, 
mandátovej a kontroly za 
členov: Veronika Veslárová, 
Ján Žatko, Zoroslav Smolin-
ský, Bronislava Kraváriková, 
Vladimír Mráz, Jozef 
Griger, Peter Marčák, Igor 
Maruščák, Lenka Hlaváčová

c. Komisia výstavby a životného 
prostredia za členov: Adrián 
Jankovič, Ján Žatko, Peter
Guliš, Fridrich Pokorný, 
Vladimír Kočvara, Michal 
Gašparík, Milan Miler, Pa-
vol Kopačka, Ivan Hirländer, 
Rudolf Brindzik,

d. Komisia sociálna, bytová 
a zdravotná za členov: Zoro-
slav Smolinský, Daniela Lip-
ková, Jana Švandová, Michal 
Čurda a Viera Čeplíková,

e. Komisia školstva, mládeže 
a vzdelávania za členov: Pe-
ter Kolega, Lenka Hlaváčová, 
Bronislava Kraváriková, 
Štefan Tvarožek, Miros-
lava Daneková, Marcela 
Paulovičová, Iveta Né-
methová, Marcela Kram-
plová, Anna Kmeťová, Lucia 
Čapeková,

f. Komisia športu a kultúry za 
členov: Zoroslav Smolin-
ský, Ján Žatko, Milan Ma-
gula, Alena Kurilová, Andrej 
Horný, Roman Mozsi, Jozef 
Klačka, Ľubomíra Petrová, 
Martin Krížik, Lenka Zlocho-
vá, Daniel Ozdín, Mikuláš 
Duraj,

g. Komisia na ochranu 
verejného poriadku, do-
pravy a parkovacej politiky 
za členov: Adrián Jankovič, 
Veronika Veslárová, Zoroslav 
Smolinský, Peter Kolega, Rad-
ko Candrák, Milan Mošať, 
Ľuba Rehánková, Metod 
Glatz, Stanislav Pečenka, Pa-
vol Goldstein,

h. Komisia pre dotácie za 
členov: Lenka Hlaváčová, 
Jozef Tittel, Veronika Ves-
lárová, Beáta Janatová, Ján 
Žatko.

S pozdravom

Dárius Krajčír 

FEBRUÁR 2019    DEVÍNSKA INFORMUJE

Februárové zastupiteľstvo volilo a schvaľovalo členov komisií, dozorných rád spoločností mestskej časti, aj zástupcov do rád 
škôl v pôsobnosti metskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. V radách základných škôl a materských budú reprezentovať 
mestskú časť a obyvateľov. Cieľom bude, aby boli spojivom medzi úradom, školou a rodičmi.  



 DEVEX 3

Vstup so psom 
je zakázaný: 
a) do areálov detských ihrísk 
 a pieskovísk, 
b) do areálov školských 
 a predškolských zariadení, 
c) do areálov zdravotníckych
 zariadení, 
d) do areálu cintorína.

Voľný pohyb psa 
je zakázaný v priestoroch:
a) chodník z ulice P. Horova 

smerom ku zdravotnému st-
redisku až k pošte a ku ZŠ 
P. Horova b) chodník medzi 
škôlkami J. Smreka 

c) vnútroblok Š. Králika 14-20 

ČISTOTA V NAŠEJ OBCI

Mestská časť Bratislava-Devín-
ska Nová Ves zabezpečí pri-
danie košov a vreciek na psie 
exkrementy. Tak ako doposiaľ, 
prostredníctvom zamestnan-
cov Denovy, budeme tieto 
smetné koše vyprázdňovať. 
Obmedzíme však zbieranie 
psích výkalov z verejných 
priestranstiev. Táto činnosť sa 
nebude robiť pravidelne a v ta-
kom rozsahu ako doteraz. Úlo-
ha odstrániť nečistoty je predsa 
na Vás, majiteľoch psov. 

V každom prípade neostávaj-
me slepí a ľahostajní. Upo-
zornime deti a aj tých starších, 
aby čistili priestranstvá po svo-
jich psoch. Len kúsok za našimi 
hranicami majú čisto, lebo 
ľudia dozerajú na seba navzá-
jom a nie je im ľahostajné ako 
a v čom žijú. Je logické, že na 
vine nie sú psy. 

Vyzývame Vás 
na nápravu!

d) vnútroblok Š. Králika 6-12 
e) vnútroblok J. Smreka 10-12 
f) chodník od Š. Králika 4 
 k J. Smreka 10 
g) vnútroblok J. Poničana 1, 3, 5,
 7, 9, 11 
h) vnútroblok I. Bukovčana 
 20 – 26 
i)  vnútroblok I. Bukovčana 28,
 30 
j) chodník od J. Poničana 9 
 k M. Marečka 12 
k) vnútrobloky I. Bukovčana 5-13 
l) vnútroblok I. Bukovčana 2 
m) sídlisko Stred – okolo detského
 ihriska

„Každý, kto psa vedie po verejnom 
priestranstve, je povinný mať pri 
sebe vhodný obal na odstráne-
nie psích výkalov a psie výkaly 
z verejného priestranstva bezod-
kladne odstrániť. Obal s výkalmi po 
uzavretí vhodiť do zbernej nádoby 
na psie tuhé výkaly označenej vyo-
brazením psa, prípadne nádoby 
na komunálny odpad...
Týmto VZN nie sú dotknuté povin-

nosti držiteľov psov vyplývajúce zo 
zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších 
predpisov.“ 
Úplné znenie VZN sa nachá-
dza na stránke MČ Bratislava 
- Devínska Nová Ves, adresa: 
https://www.devinskanovaves.
sk/buxus/docs//VZN/VZN_3-
2015_opr.pdf

S nástupom teplejšieho počasia 
a po roztopení snehu sa opäť 
ukázala odvrátená strana nášho 
spolužitia so psami, respektíve 
s ich majiteľmi. Situácia, spôso-
bená výkalmi Vašich štvornohých 
miláčikov, je už ďaleko za hrani-
cami únosnosti. Mnohí ste si 
zvykli venčiť psíkov v blízkosti 
svojho domu či vchodu, v priesto-
roch detských ihrísk, v areáloch 
škôl a škôlok. Chceme Vás 
týmto upozorniť, že v spolupráci 
s mestskou políciou pripravujeme 
častejšie kontroly a pri nedodržaní 
predpisov budú ukladané pokuty. 

Vážení majitelia psov, upozorňujeme Vás, že v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves platí 
VZN č.3/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Z tohto VZN vyberáme: 

 Vyštudovala som Obchodnú 
akadémiu zameranie všeobecná 
ekonomika, neskôr environmen-
tálny manažment na VŠ SEVS 
Skalica. 

 Problematikou v oblasti envi-
ronmentalistiky som sa začala 
zaoberať pre 14 rokmi, kedy 

NOVÁ RIADITEĽKA DENOVY
Mgr. PETRA NEISCHLOVÁ

meriavala v širšej oblasti, kedy 
som nastavovala systém odpa-
dového hospodárstva v prie-
myselných spoločnostiach, kde 
som riešila od technických pod-
mienok až po dodržiavanie 
legislatívnych povinností a zavá-
dzanie systému environmentál-
neho manažmentu. 
V rámci organizácie Denova 
by som chcela využiť doterajšie 
skúsenosti. Priblížila prácu orga-
nizácie obyvateľom.

 Na začiatku sa chcem za-
meriavať na kvalitu vykonávanej 
práce, obnovu používanej tech-
niky. V priebehu 1. Q. 2019 

plánujeme otvoriť zberný dvor, 
ktorý ponúkne obyvateľom 
odovzdať aj iné druhy odpadov 
ako je kuchynský olej. 

 Vzhľadom na aktuálnu pro-
blematiku nedostatku vody sa 
chcem zamerať na jej zachy-
távanie a následne ju využiť na 
polievanie a zavlažovanie. 

 Verím, že novým pohľadom, 
nápadmi a prístupom posuniem 
DENOVU vpred a pomôžem, 
tak spríjemniť život obyvateľom 
MČ Devínska Nová Ves. 

Mgr. Petra Neischlová

som sa zameriavala na vy-
tváranie zberných dvorov pre 
zber odpadov z elektrických 
a elektronických zariadení až po 
zabezpečenie ich zberu a spra-
covania. 

 Neskôr som sa problematikou 
v odpadovom hospodárstve za-



DEVEX 4

Lode Šamorín 
- Bratislava majú 
byť ekologické

Na osobnú dopravu po Duna-
ji má ísť z európskych fondov 
65 miliónov eur. Brusel žiada, 
aby doprava bola ekologická, 
žiadne dízlové motory.

Projekt Dunajbus, plánovaná 
osobná doprava na Dunaji, 
by mal využívať ekologickejšie 
varianty lodí. Rezort dopravy 
o to požiadala Európska únia. 
Skonštatoval to minister do-

DRAHÉ, ALE ZELENÉ

pravy Árpád Érsek (Most-Híd) 
s tým, že bude potrebné objed-
nať sedem lodí.

Lode zo Šamorína 
do Bratislavy si na 
seba nezarobia
Plavidlá používané na túto formu 
dopravy by podľa šéfa rezortu 

dopravy nemali mať dízlový po-
hon. Únia má totiž požiadavku, 
aby Slovensko pri tomto projekte 
rozmýšľalo ekologicky. Do úva-
hy tak podľa neho prichádzajú 
buď elektrické alebo iné po-
hony. „Bude to drahé, ale oni 
sami to navrhli, keď už teraz 
niečo také robíme, nech je to 
ekologické, Dunaj si to zaslúži,“ 
poznamenal Érsek.

Na projekt Dunajbus je podľa 
neho z európskych fi nancií 
vyčlenených približne 65 milió-
nov eur. Érsek uistil, že proces 

ide zatiaľ tak, ako má. „Tie 
lode treba vyrobiť, treba 
spraviť parkoviská, treba 
spraviť prístavy, všetko, čo 
s tým súvisí, to nie je len tak,“ 
podotkol.

Osobná doprava na Dunaji by 
mala poskytnúť alternatívu pre 
cestujúcich a zároveň odľahčiť 
cesty v Bratislave. O tom, kto 
bude dopravu objednávať, 
ešte v súčasnosti nie je rozhod-
nuté. Podľa Érseka má o to 
záujem štát aj kraj.

(TASR 26.01.2019)

KOVOVÉ PRELIEZAČKY

Vo všetkých mestách na Sloven-
sku sa ešte stretneme s kovovými 
preliezačkami v tvare zemegule, 
oblúkového rebríka, veže alebo 
hrazdy. Mnohí sme na nich vyrást-
li. Tešili deti a skrášľovali dvory 
nových bytoviek. Preliezačky 
však dosluhujú. Nie sú už také 
atraktívne ako kedysi. Stoja na 

miestach, kam už väčšinou malé 
deti nechodia. Rodičia s deťmi 
majú k dispozícii nové ihriská 
s bezpečnými hernými prvkami. 

Kovové konštrukcie doslúžili. 
Pre ich bezpečné využitie by bolo 
potrebné investovať do nich čas, 
materiál a samozrejme peniaze. 

Chceme Vás týmto oboznámiť 
s plánom mestskej časti Bratisla-
va - Devínska Nová Ves. 
Chystáme sa kovové prvky 
z verejných priestranstiev 
postupne odstrániť. Pozemky 
v okolí týchto prvkov chceme od 
jari 2019 revitalizovať. Vysadiť 
stromy, opraviť a doplniť lavičky 
a smetné koše. Postupne, aj po 
konzultácii s obyvateľmi Devín-

skej Novej Vsi, chceme do ze-
lene dopĺňať cvičebné prvky pre 
teenagerov a dospelých. 
Veríme, že táto naša snaha nájde 
u obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
pochopenie a podporu. 

MČ Bratislava
- Devínska Nová Ves, 

Odd. výstavby, dopravy 
a životného prostredia
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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

2. 3. 2019, 19.00 h
CHORVÁTSKY BÁL

• tradičná plesová zábava Chorvátov žijúcich 
v Devínskej Novej Vsi a ich hostí

Hudba: skupina DELIVERY
Vstupné: 20 eur 

Rezervácia na: 0908 701 228 
Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra 

14.2., 21.2., 28.2. a 1.3. od 17.00 do 19.00 h
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

5. 3. 2019, 19.00 h
POCHOVÁVANIE BASY

• ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava 
s polnočným programom na záver fašiangového obdobia

• do tanca hrá BeHappy
Vstupné: 8 eur, občerstvenie v cene

Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra 1. 3. a 4. 3.
 od 17.00 do 20.00 h, v deň podujatia od 18.00 h

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

10. 3. 2019, 16.30 h
PRINCEZNÁ FRMFULÍNA

• detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo JAJA
Vstupné: 2 eurá

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

21. 3. 2019, 10.00 h
MAREC – MESIAC KNIHY

• besedy so spisovateľmi a zástupcami vydavateľstiev

20. 3. 2019
TOŇA REVAJOVÁ

21. 3. 2019
JÁN ULIČIANSKY + VYHODNOTENIE LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

• organizované podujatie 
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

24. 3. 2019, 15.00 h
VÝROČNÁ SCHÔDZA MO MATICE SLOVENSKEJ

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

31. 3. 2019, 15.00 h
VÝROČNÁ SCHÔDZA CHORVÁTSKEHO KULTÚRNEHO SPOLKU

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

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

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

MAREC 2019

06. 03. 2019 (streda), 18. 00 h
MAROKO

Prednáša geograf, cestovateľ Juraj Dedinský.

Zdolanie Atlasu, púť Saharou, prehliadka Marakéšu,

starobylé mestá, pevnosti, miestna strava, kultúra.

Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68

16. 03. 2019 (sobota), 9. 00 h
EXKURZIA PO DEVÍNSKEJ KOBYLE

Prehliadka opustenej vojenskej základne, trampská lokalita

Biele skaly, antické vykopávky Vila Rustica

Zraz: TIK DNV – Istrijská 49, Bratislava – DNV

30. 03. 2019 (sobota), 9. 00 h
TAJOMSTVÁ PEZINSKEJ BABY

Celodenná pešia turistika po náučnom banskom chodníku,

Návšteva psychiatrického areálu ,,Cajla“

Zraz: TIK DNV – Istrijská 49, Bratislava - DNV

SWINGOVÝSWINGOVÝ

20192019
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Uvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov

Reinhard Jan SCHLOSSER

Ondrej PEČENKA

Anna JAKUBÍKOVÁ

Vitajte!

Vladimír ZEMAN

Ján DARÁŠ

Nech odpočívajú v pokoji! 

O dišli z našich radovVERNÝ DEVÍNSKEJ 
A HISTÓRII

Historik a archivár PhDr. Jozef 
Klačka sa narodil v roku 1938 
v Devínskej Novej Vsi, kde vycho-
dil základnú školu. Maturoval 
v roku 1955 v Bratislave 
a v roku 1960 absolvoval 
štúdium na Filozofi ckej fakulte 
UK odbor história - archívnictvo. 
V roku 1972 získal titul PhDr. 
Do roku 1969 pracoval Jozef 
Klačka v Štátnom archíve 
v Bratislave ako zástupca 
riaditeľa, neskôr v Ústrednom 
archíve SAV, kde od nástupu 
stál pri jeho budovaní a v ro-
koch 1978 - 1999 ho viedol ako 
riaditeľ. 
Pod jeho vedením sa archív stal 
dôležitým článkom v štruktúre 

celej akadémie a nemalou mie-
rou prispel k spracovaniu dejín 
vied a techniky na Slovensku. 
V roku 1990 bol iniciátorom 
zabezpečenia písomností zanik-
nutých orgánov a pracovísk 
SAV. Zaslúžil sa o usporiadanie 
a lokalizácie fondov úradnej pro-
veniencie, vypracoval schému 
štruktúry fondu riadiace orgány 
za roky 1953 - 1989 a metodiku 
spracovania osobných fondov. 
Ako člen Vedeckej archívnej 
rady Ministerstva vnútra SR sa 
významne podieľal na príprave 
zákona o archívoch a regi-
stratúrach a spolupracoval na 
príprave odborného termino-
logického slovníka archívnictva. 

Historik, archivár, PhDr. Jozef  KLAČKA 
sa koncom roka dožil 80 rokov

Je autorom Registratúrneho po-
riadku a plánu, platného pre 
všetky pracoviská SAV. Kon-
troluje a metodicky usmerňuje 
chod spisovej služby v riadiacich 
orgánoch a na pracoviskách 
SAV. 
Jozef Klačka je aktívnym členom 
výboru Snemu SAV, členom ve-
deckej rady ministra vnútra SR, 
členom 2 komisií poradných 

orgánov Predsedníctva SAV 
a členom poradnej komisie minis-
tra kultúry pre menšiny. 
Doktor Klačka je osobnosť, ktorá 
má mimoriadne zásluhy pri vy-
budovaní systému archívnictva 
v SAV a jeho rozvoji v rámci 
Slovenska. 
Je nositeľom vyznamenania 
Zaslúžilý pracovník SAV a Me-
daily Mateja Bela SAV.

Ku gratulantom 
jubilantovi sa pripája aj redakcia Devexu.

Pracoviská a významné funkcie: 
Podpredseda výboru Snemu SAV 
1979 - 1999 Ústredný archív SAV (2002 riaditeľ) 
od roku 1969 Ústredný archív SAV 
1960 - 1968 Štátny archív Bratislava (od 1964 zástupca riaditeľa) 

Najdôležitejšie výsledky: 
2001 Dokumenty hovoria 
1969 Kongregačné písomnosti Bratislavskej župy 1579 - 1740 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: 
Slovenská historická spoločnosť 
Slovenská spoločnosť pre dejiny vedy a techniky (člen výboru) 

Ocenenia: 
Zaslúžilý pracovník SAV • Medaila Mateja Bela SAV 
Významná osobnosť SAV (2008) 

Tvorba: PhDr. Jozef Klačka je spoluautorom 4 monografi í, autorom stovky 
odborných štúdií, viacerých popularizačných článkov, posudkov a recenzií 
a 53 časopiseckých publikácií.

MAROKOMAROKO

Prednáška Juraja Dedinského 
s premietaním fotografi í

Prednáška Juraja Dedinského 
s premietaním fotografi í

6. marca 2019 o 18 hod.
Múzeum SNM-MKCHS • Istrijská 68 • DNV

6. marca 2019 o 18 hod.
Múzeum SNM-MKCHS • Istrijská 68 • DNV

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

Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky 
Morava položili nový asfalt.

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

02 - PREDAJ
• Predám zdravé čerstvé prepeličie 

vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Dom sociálnych služieb Senecio 

hľadá sociálneho pracovníka, tera-
peuta alebo špeciálneho pedagóga 
na pozíciu sociálny terapeut. Práca 
je zameraná na záujmovú činnosť 
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôzny-
mi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná 
doba je od PO-PIA , od 7:00 do 
15:30 hod.  Viac informácií na 

 tel.: 0918 133 466 
 (p.Horáčiková – riaditeľka).

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.: 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

• Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové 
priznania, 20-ročné skúsenosti, 
diskrétnosť.     

tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227
 

• Predám uzamykateľný garážový box 
v garážovom dome na ulici Š. Krá-
lika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda 
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte 
na adresu: krutil@centrum.sk

• Predám menšiu záhradu s murova-
nou chatou v DNV, a to v záhrad-
kárskej osade pri Waitovom lome 
(voda a elektrina pri pozemku). 
Záhrada je výhodne umiestnená 
(hneď pri príjazdovej ceste) 
a umožňuje nádherný výhľad. 
Ide o lokalitu, ktorá čoskoro bude 
najvyhľadávanejšou lokalitou 
v tejto časti Bratislavy, podobne 
ako Slavín v Starom Meste. 

 Niektoré luxusné vily tam už stoja. 
tel.: 0903 244 777

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE  POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55. 

 tel.: 02/6477 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
• Klietky pre chov prepelic , králiky, 

činčily, pasce na líšky a kuny, liahne 
na vajíčka, odchovne pre kuriatka, 
krmítka a napájačky, robíme roz-
voz po celom Slovensku, viac na 
www.123nakup.eu , 

tel.: 0907 181 800
• Za pomoc v domácnosti bezplatne 

ubytujem staršiu veriacu pani ka-
tolíčku v rodinnom dome v Devín-
skej Novej Vsi.” 

tel.: 0903 780 797

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade, 
kancelárií. Viac informácií na tel. čísle 0948 409 789 v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.

OD VIZITKY PO BILLBOARD
Navrhnem a vyrobím pre Vás grafi cký materiál akéhokoľvek charakteru,

ktorý Vás dostane do povedomia potencionálnych klientov a odlíši od konkurencie.

Základné tlačoviny

vizitky, knihy, časopisy...

Reklamné tlačoviny

letáky, brožúry, billboardy...

Reklamné predmety

perá, tričká, tašky...

Firemné identity

logo, dizajn manuál, corporate identity...

Eventy

návrh a výroba stánku, steny, catering...

Produkcia

ofsetová, digitálna, rotačka...

+421 901 701 903 • jbitova@gmail.com • www.ajjadesign.sk
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Učiteľka dá Jankovi poznámku: 
„váš syn nič nevie.” 

Otec dopíše: 
“preto chodí do školy...”

•••
Chlapík si kúpi nového 
Hummera H2. Dôjde 

na pumpu a začne tankovať. 
Tankuje hodinu, dve hodiny, 

tri hodiny. Stále tankuje. 

Pumpárovi to už začína byť 
blbé, tak vyjde von a kričí: 

- Šéfe, a čo takto 
vypnúť motor?

•••
Pani učiteľka sa v škole pýta: 

- Máte v ruke 2 jablká 
z toho jedno zjete, čo vám ostane 

v ruke? Dežko sa prihlási 
a hovorí: - Ohryzok!

... ZO STRÁŽNEJ KNIHY
 HASIČOV• 1.1.2019 zasahovala jednot-

ka DHZO BA-DNV na pokyn 
starostu pri rieke Morava. 
Jednalo sa o záchranu uviaz-
nutej osoby (muž) na rakúskom 
brehu. Použitá bola člnová 
technika HAZZ a pomocou 
príslušníkov HAZZ, DHZO 
a PZ sa podarilo dezorien-
tovanú osobu zachrániť.
• 6.1.2019 nahlásilo KOS 
HaZZ havarovaný osobný au-
tomobil do vodnej nádrže na 
ulici Mlynská. Hasičská jednot-
ka DHZO BA-DNV v spolupráci 
s fi rmou Denova zorganizovali 
pomocou privolanej ťažkej 
techniky vytiahnutie automobilu 
z vody. Prítomná bola aj štátna 
polícia. Vodiča automobilu 
zaistila, nakoľko bol dotyčnej 
osobe v dychu zistený alkohol.
• 6.1.2019 hneď po vytiahn-
utý vozidla bol jednotke ozná-
mený ďalší zásah krajským 
operačným strediskom na hase-
nie požiaru záhradnej chaty 
v lokalite Devínske Jazero. Na 
mieste zasahovalo viacero 
jednotiek HAZÚ. Požiar sa 
podarilo zvládnuť v poobed-
ných hodinách. Oheň značne 
poškodil aj priľahlý rodinný 
dom, ktorému bola požiarom 
zničená strecha.
• 26.1.2019 sa konala 142. 
výročná členská schôdza DHZ 
DNV, kde bola odhalená 
pamätná tabuľa Viliama Ho-
jzáka – významného hasiča 
Dobrovoľnú požiarnu ochra-
nu. Taktiež boli prerokované 

dôležité body rokovania, pri-
jatí noví členovia a členovia 
kolektívu hasičskej mládeže 
KHM.
• 7.2.2019 zasahovala na-
ša jednotka pri záchrane 
psa, ktorý spadol do žumpy 
v Devínskom Jazere. Jednalo 
sa o malé plemeno, ktoré uvia-
zlo v šachte pri odčerpávaní. 
Jednotka pomocou lanovej 
techniky vyčerpané zviera vy-
tiahla a zachránila od utope-
nia. 
• 8. a 9.2.2019 vykoná-
vala jednotka DHZO BA-
DNV povinné preventívne 
protipožiarne kontroly. Ten-
tokrát boli kontroly zamerané 
na časť Devínske jazero práve 
kvôli požiaru z 6.1.2019, kde 
boli zistené mnohé nedostatky. 
V danej lokalite sa nachádza 
množstvo záhradných chát, 
ktoré sú obývané celoročne. 
Preto starosta vyhodnotil túto 
oblasť za obzvlášť rizikovú. 
Hasiči informovali občanov 
v čase vykurovacieho obdobia 
o potrebách dodržiavať tech-
nické podmienky a požiadavky 
na protipožiarnu bezpečnosť 
hlavne pri inštalácii palivových 
spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov, zariadení úst-
redného vykurovania, pri výs-
tavbe a používaní komínov 
a dymovodov a dodržiavanie 
lehôt ich čistenia a vykonáva-
nia kontrol.

ŠACH
10.2. pokračovala 3. liga bratislav-
ského kraja v šachu. Šachisti 
Devínskej Novej Vsi zvíťazili doma 
nad  Slovanom G presvedčivo 

6,5-1,5. Na čele súťaže majú 
1-bodový náskok. V nasledujúcom 
kole 17.2. vycestujú za súpermi do 
Vlčieho hrdla, kde si zmerajú sily 
s Apollom.

mk

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com   

 Potrebujete taxík?
 Z množstva fi riem i ponúk sú-
kromníkov sa vari dá vybrať! Po-
zor na ceny! A všetko je vraj v du-
chu platných noriem. Potrebovali 
by ste z Devínskej do Vrakune? 
Môže byť za osem eur? Pýtala 
sa dispečerka v taxislužbe. Pri 
návrate sme chytili najbližší taxík 
a ... v Devínskej sme vycálovali 
39,60 eur. Bez pýtania.

vm

 Pre zlú funkčnosť kĺbov som 
istý čas musel používať palicu. 

Takú klasickú dedkovskú s ohnu-
tou rúčkou. No koľkokrát mi 
spadla, nedopočítal som sa. Spo-
menul som si na kamarátku orto-
pédku, ktorej priateľ kedysi začal 
vymýšľať spôsob proti pada-
niu barlí, palíc... Aj názov mali 
vymyslený STOP BARLA. Jeden 
zo spôsobov umiestnil na palicu, 
či barlu suchý zips a druhá časť 
zipsu bola pripevnená v chodbe 
pozdĺž jednej steny. Ale čo ďalej, 
to už domyslené nebolo. 
Škoda. 

mp

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

Prišiel k nám článok o parku na 
Charkovskej, viac ako 11 strán... 
Ako už niekoľký, ktorý komentu-
jete v Devínskej na sociálnych 
sieťach, blogoch a možno aj na 
iných miestach oddychový park 
na Charkovskej. 

V čase príprav, budovania 
a pripomienkovania iste aj 
v komisiách MČ DNV sa nikto 
neozval, nikto nenapísal. 
Teraz, keď už park stojí, je 
navštevovaný a využívaný, 
ho budeme vari búrať?

Napriek tomu sme dali 
možnosť vyjadriť sa:

 Bol už zverejnený na blogu 
tyzdenvdevinskej.sk, ale 
podľa mňa by sa svojou 
hĺbkou  hodil aj do novín...

 Zdravim :) Za mňa nie. 
Nemyslím si že je to článok 
vhodný do Devexu. Jednak 

je skutočne obsažný, a ne-
viem teda ako veľmi je tento 
pohľad objektívny, ak mám 
byť úprimná. Nepatrí náho-
dou do nejakej komisie?

 Pekný večer :)
b

Ak sú tam chyby, dajú sa 
odstrániť, opraviť, alebo bude 
stačiť len pofrfľať?

 Chodili sme okolo a iste sa 
ušlo niekoľko pripomienok 
na komisiu výstavby. Vieme, 
že  výsledok sa ukáže až sa 
všetko zazelení.

mm

 Nech sa vyjadria odborní-
ci, teda komisia výstavby 
a ostatné komisie ktoré mali 
a majú k tejto otázke čo 
povedať.

MD a kol.

ČLÁNOK O PARKU NA CHARKOVSKEJ


