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Príhovor
Tohtoročná zima, na pohľad
už na odchode, sa naraz vrátila ako neuspokojený politik
v snahe ešte trochu uškodiť,
a podarilo sa. Kalamity, ktoré
spôsobil ten krátky návrat,
ale budeme odstraňovať ešte
zopár dní. Potom, dúfajme,
že sa počasie umúdri a uvoľní
priestor jarným dňom.
Ani na domácej politickej scéne, aj keď veští, ale
neveští viac ako drobné boje
a hašterenia, kam vedúce,
zatiaľ možno iba tušiť, ale
treba vydržať, aby sa všetci
vyfarbili v tých správnych
tieňoch a odtieňoch. Podstatné
je, že človek – volič, nie vždy
osprostie a väčšinou sa snaží
zachovať si chladnú hlavu, dobrú pamäť a dobrú vôľu.
Tomu môže pomôcť aj
súčasný predveľkonočný čas
stíšenia a hľadania a nie
zbytočných konfliktov a nekomunikatívnosti. Hoci si pripomíname, práve v týchto
dňoch, dejinné medzníky (ako
v každú ročnú dobu) od vzniku prvého slovenského štátu,
výročie sviečkovej menifestácie
v Bratislave, zvolenie nového
pápeža, v Číne nového prezidenta... po, čo nevidieť, koniec
druhej svetovej vojny a dni
oslobodenia, aj u nás v Devínskej. Ale to bude až v apríli.
Vydavateľ
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KRÁTKE SPRÁVY
• Od stredy 13. marca 2013
má katolícke spoločenstvo
vo svete nového pápeža.
Stal sa ním Jorge Mario
Bergolglio z Argentíny.
Prijal meno František.
• Napriek rozkolísanému
počasiu sa aj v Devínskej
objavili v 10. týždni
prvé bociany.
• Ministerstvo životného
prostredia upozorňuje ľudí,
že vypaľovanie trávnatých
porastov a spaľovanie
odpadu z lístia, trávy
a konárov zo záhrad
je nezákonné a nebezpečné.
S prichádzajúcou jarou sa
totiž začali objavovať už aj
prípady vypaľovania trávy.

Symbolika Veľkej noci sa rokmi menila...

Projekt Elektronizácia služieb
bratislavskej samosprávy
MČ Bratislava – Devínska
Nová Ves spolu s Magistrátom
hlavného mesta SR Bratislavy
– ako hlavným partnerom
projektu podala v máji 2012
spolu s ostatnými 15 mestskými
časťami Žiadosť o nenávratný
ﬁnančný príspevok Programu

Operačný program Bratislavský
kraj /OPBK/ projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej
samosprávy“. Celkové náklady projektu predstavujú sumu
4 211 000,00 eur, pričom pokladnicu našej mestskej časti by tento
projekt mal stáť cca 3 500 eur.

• V bratislavskom závode
Volkswagenu so sídlom
v Devínskej Novej Vsi sa
o niekoľko mesiacov, ako sme
sa dozvedeli, začne sériová
výroba malých áut s čisto
elektrickým pohonom. Pôjde
o mestské vozidlá VW e-up.

Projekt bude ﬁnancovaný z EÚ
fondov , spolu s EFRR/ Európsky fond regionálneho rozvoja/,
z ktorého je spoluﬁnancovaný
program OPBK. V rámci inter(Pokračovanie na strane 2)
Úzavierka dnešného čísla
bola 15.03. 2013
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 12.04. 2013,
číslo vyjde 19.04. 2013.
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Projekt Elektronizácia služieb
bratislavskej samosprávy
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(Pokračovanie zo strany 1)
vencie EÚ projekt predstavuje
„Investíciu do Vašej budúcnosti“.
Dôvody, ktoré nás viedli
zúčastniť sa tohto projektu sú
veľmi jednoduché: je to snaha
priblížiť všetkým občanom našej
mestskej časti služby samosprávy a snaha skvalitniť tieto
služby. Služby budú za pomoci
vytvoreného
Integrovaného
informačného systému mesta
Bratislavy sprístupnené občanom
a podnikateľom mesta. Zavedené e-služby budú v súlade
s konceptom e-služieb poskytovaných štátnou správou.
Vytvorenie jednotného centrálneho riešenia pre úrady bratislavskej samosprávy je ďalším cieľom
projektu. To prinesie celkové
zvýšenie komfortu pri komunikácii medzi mestom a užívateľmi
služieb a efektívnu integráciu
s ďalšími riešeniami eGovernmentu. Po úspešnom zavŕšení
projektu bude možné zavádzanie ďalších e-služieb, ktoré neboli
súčasťou projektu. Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy je súčasťou informatizácie
spoločnosti a budovania eGovernmentu na Slovensku.
Realizáciou projektu dôjde
k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej
verejnej správy. To povedie
k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženiu administratívneho zaťaženia občanov
a podnikateľov. Odbúra to
nutnosť osobnej návštevy úradu
v prípade potreby vybavenia žiadostí, dokladov alebo
konkrétnej agendy, čím dôjde
k zníženiu času stráveného vybavovaním a zvýši sa aj kvalita
poskytovaných služieb. Realizovaním aktivít projektu chceme
dosiahnuť nasledovné:
• zabezpečiť zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov
a ostatnej verejnosti s verejnou
správou,

• umožniť všetkým skupinám
obyvateľov využívať možnosti
eGovernmentu,
• výrazne
znížiť
administratívne zaťaženie občanov
a podnikateľských subjektov
pri vybavovaní záležitostí na
úradoch
• zvýšiť transparentnosť úradných procesov a skrátiť čas
vybavovania úradných agend,
• zabezpečiť elektronizáciu procesov verejnej správy,
• prepojiť existujúce registre,
vytvoriť nové potrebné registre,
• zabezpečiť zvýšenie počítačovej gramotnosti zamestnancov verejnej správy.
Prostredníctvom projektu sa
zabezpečí elektronizácia 85
povinných služieb (sú uvedené
v Štúdii uskutočniteľnosti, ktorá
je zverejnená na stránkach Ministerstva
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka). Na ilustráciu
uvedieme niektoré: elektronické
verejné obstarávanie, informovanie o činnosti obce, informovanie o sociálnych službách
v obci, informovanie o územnom
pláne, oznamovanie o vzniku,
zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za psa, platenie miestnych daní, poskytovanie
informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
poskytovanie
opatrovateľskej
služby, povoľovanie osobitných
prevádzkových hodín, elektronická úradná tabuľa, informovanie o uzávierke miestnych
komunikácií, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
prenájom nebytových priestorov
obce, pripomienkovanie návrhu
rozpočtu obce, pripomienkovanie
územného plánu obce, vybavovanie sťažností a podnetov.

Devínska predmetom záujmu
Pred rokom sa nám podarilo v rámci Cyklomosta
slobody spojiť Slovenský a rakúsky breh. Na stretnutí
s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej
republike pánom Dušanom Chrenkom sa nám podarilo
dohodnúť možnosť získania informačných materiálov
o Európskej únií pre TIK DNV a SNM Múzeum kultúry
Chorvátov na Slovensku. Prezentovali sme možnosti na
organizovanie akcií Európskej únie v MČ Bratislava DNV.
Sídlisko dnes
Na novú turistickú sezónu MČ
Bratislava DNV pripravuje nový
vlastný informačný a navigačný
systém spolu zo svojimi partnermi Schlosshofom a Mariankou.
Informačný systém sa bude
postupne rozširovať s narastajúcim objemom cestovného ruchu
a poskytovaných služieb v DNV.
Národná prírodná rezervácia
Devínska Kobyla prežila ďalšiu
zimu. Vzhľadom na jej priamy
kontakt na najhustejšie obývanú
časť DNV, ľudský faktor, vodná
erózia a ďalšie poveternostné
vplyvy spôsobujú zosuv pieskového masívu. Ak si chceme uchovať
našu prírodnú dominantu aj pre
ďalšie generácie musíme zmeniť
svoje chovanie k jej krehkému
ekosystému.
V rámci medzinárodného
Workschopu Fakúlt architektúry

Bratislava, Brno, Ostrava bolo
ako zástupca Slovenska vybrané
na riešenie revitalizácie naše sídlisko. Obytné súbory Podhorské
a Kostolné. Sme radi, že MČ
Bratislava DNV sa stáva predmetom záujmu medzinárodných
odborníkov.
V
súčasnej
dobe
sa
v MČ Bratislava DNV začali
spracovávať dva územné plány zóny a jedna urbanistická
štúdia. Postupne nastáva zmena
v pohľade na Devínsku Novú
Ves i z hľadiska jej rozvoja. Už
nie sme chápaný len ako priestor
pre výrobu a hromadné bývanie,
ale jednotlivý spracovatelia
prichádzajú s koncepciami
výstavby kvalitných ekologických
rodinných domov v zeleni.
Ing. arch. Milan Beláček

Začiatkom marca sme dostali
oznámenie o schválení žiadosti.
Projekt sa bude realizovať v rozpätí rokov 2013 – 2015.
Váš starosta Milan Jambor
a Zdenka Štrokendlová

Sídlisko dnes.
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SLOVO majú Novoveštania
Hlas..........ľudový, úprimný,
hlas, ktorý treba počúvať!
Uverejňujeme bez úprav.
Je to v podstate autentický
dokument.
Váženy pán Vydavatel Mgr.
Peter Krug: Nerad pišem k nijakym
vydavateľom, lebo to nema ani
velku cenu, v č. 2 Devinského Expresu som sa dočital, že vraj neručite
ani nezotpovedate zato, čo vám
ľudia napišu ači pošlu kvam do vydavatelstva, Vraj to posielaju len tak,
preto, žesa nudia, Jasi myslym, žeto
tak celkom neje a vito dobre viete,
Jeden čas ste stale sa sťažovali na
nedstatok peniazý teraz mysly ako
ste v zastupitelsyve tak to nehrozý,
Počul som od jedneho z vášich kolegov zo zastúpitelsva na Obecnom urade, Že bysa mal postaviť
nejaky kultúrny stanok na Kolonii de
byvaju pravda ty bohatši, Jasa domnievám, že na počet obyvateľov aky
v Devinskej je Treba postaviť jeden
veľky Kultúrni stanok teda Kultúrny
Dom ako sa patri, Ktori by služil pre
všetkych obyvateľov, Bohatym aj
chudobnym, Ten stanok,ktry si poastavilí Chorvati nekedy davno nstači,
Atak sa Robia zabavy v budovách
škol, Takuto počet obyvateľov si
žiada rešenie aj na Kultúrne podujatie.
Nekedy z vášej strany padala
veľka kritíka smerom na Obecny
úrad teraz to už neplati, Ja som
obyvateľom Devinskej už 2O rokov a mam zasebou viac ak 7
križikov tak som niečo aj zažil a
veľa aj skusil, žial viac zleho ako
dobreh, Ale nenadadavám, len si
myslym, že veci speju k horšemu
pre velky počet ľudi, Ale to ani inak
nebude, Ato, že si nekedy ľudia vedeli navzajom pomosť, iste vám je
jasne prečo to teraz ták neje, len to

netreba zakrivať, Terezi Lenczovej
ste zverejnili kus velkeho članku
o Manželstvách a o rôzvodovostiach, Ak jetp ta Tereza Lenczova
z Nitri, tak jeto odnej len Emotivne
lebo zrela žená pochopí, že už
nežijeme v VI storoči a tiež to už
lepšie nebude, Aj kedíbysa menili
Papeži každy rok, Treba sa opierať
o Cirkevnych hodnotarov aky je
Robert Bezak, potom sa niečo
zmeni, lenže to ešte potrva aj tu na
Slovensku, Kym bude takych Bezakov viac, Dnešna doba tomu ani
nenasvečuje, Aby sato urychlilo, Tak
vás pozdravujem a ak niečo nebolo
po voli tak sa aj ospravednujem.
A. S.
Ak prichádzate do Devínskej
od Lamača alebo z Dúbravky po
starej ceste vedľa ranča Osuzkých
tak máte čo robiť aby ste autom
prešli bez úrazu. Iste tadiaľ nechodia iba občania, daňoví poplatníci,
o ktorých sa nikto nemusí zaujímať
ale niekoľko tisíc obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Nezáleži komu cesta
patrí, či hlavnému mestu, alebo
neviem komu, ale iste by mali mať
starosť o svojich občanov predstavitelia Devínskej a keď to nedokážu
sami vlastnými silami a prostriedkami, mali by vyvinúť maximálne úsilie
aby majiteľ cesty odstránil a opravil
životu nebezpečné úseky výtlkov
hneď od odbočenia (je ich tam
neuveriteľne veľa) po... vlastne po
celom úseku tejto najpoužívanejšej
ale aj najužšej príjazdovej komunikácie do Devínskej.
JM,dr, vh
dňa 19. 02. 2013 som poslala na miestny úrad DNV upozornenie s požiadavkou na urýchlenú
opravu výtlkov na príjazdovej ceste
do DNV. Odvtedy prešli viac ako

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

2 týždne a stav cesty je každým
dňom horší a nebol opravený
ani jeden výtlk, nebola znížená
rýchlosť na uvedenom úseku ani
len označený nebezpečný stav na
vozovke.
Dovolím si vás preto opätovne
požiadať o vykonanie opravy. Ako
vidím z vašej korešpondencie, preposielanie e-mailov výtlky neopraví.
Neviem, či sa čaká na nejaké
nešťastie, aby sa kompetentní uvedenou situáciou začali zaoberať
- zatiaľ si len denne ničíme vozidlá

a ohrozujeme sa navzájom pri
nebezpečnom vyhýbaní sa výtlkom.
Som však presvedčená, že na jednej veci sa zhodneme: Ďalšie kríže
už na tejto ceste nepotrebujeme.
S pozdravom,
Jana M., obyvateľka DNV
Hľadám niekoho, kto vyrieši
okamžité eliminovanie reklamy ako
sa mi objaví na monitore televízora.
Zatiaľ okamžité prepínanie ma už
nebaví.
marek b

Pred odchodom si zima ešte zašantila...

Po uzávierke, ale čerstvé...
A že je tu vraj zle... Tak toto som ozaj ešte nevidel... Bol som dnes
v LIDLI a s prekvapením som sledoval, ako si jeden veľmi "opálený"
mládenec vzal z regálu do vozíku cca 30 ﬂiaš piva. Miesto do pokladne zamieril k automatu na vracanie prázdnych ﬂiaš, ktorá je priamo
v predajni. Tam zdatne vyberal PLNÉ fľašky z košíka a ládoval ich do
automatu. Ten mu fľaše zobral a vypľul lístok so sumou 15 eur. Mladý
nelenil, otočil sa a urobil to ešte 2x . Zašiel k pokladni a nechal si peniaze vyplatiť. Pokladníčka si lístky z vracačky vzala, peniaze dala cigánskej marhe a všetci boli spokojní. S údivom som sledoval, ako počíta,
že dostal za vrátené fľaše s pivom a cca pol hodinu "roboty" 45 eur.
Ak by takto "pracoval denne, tak za 20 pracovných dní má 900 eur
v čistom, bez daní a odvodov... Potom, že sa ekonomika nebude točiť
- tvrdí šéfpolitik. A niektorí blbci chodia do práce... Takže príjemný deň...
men
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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
7. 4. Janko Hraško - detská divadelná scéna,

účinkuje marionetové Divadlo pod hríbikom
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 16.30 h., vstupné 1,5 eura
20. 4. Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2013

- VII. ročník podujatia pre verejnosť, program:
skupiny historického šermu, tanca,
prezentácia umeleckých remesiel, DFS
Miesto: Námestie J. Kostru, 13.30 – 19.00 h
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-DNV, Istra Centrum
21. 4. Bez opony - talkshow Činoherného klubu DNV,

hosťami Jakuba Abraháma budú herečka Ľudmila
Swanová a rozhlasový hlásateľ Igor Štefuca
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 17.00 h, vstupné 2 eurá
22. - 26.4. Deň Zeme - projekt prírodovedno-náučných
podujatí pre žiakov materských a základných škôl v DNV
venovaný mesiacu lesov a medzinárodnému Dňu Zeme
Miesto: Istra Centrum, Organizované podujatie
27. 4. 4. Rockovanie v DNV - štvrté pokračovanie
rockových koncertov v DNV, vystúpi kapela REVOLTAGE
(žáner: hard & heavy) a ďalší interpreti
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 19.00 h, vstupné 3 eurá
28. 4. 5 za jednu - divadelnú hru Enrica Luttmanna

predvedú hostia Činoherného klubu DNV
- 5 mladých herečiek vám priblíži osudy piatich žien. Je to
o potrebe komunikácie muža a ženy, a aj o tom, čo môže
nastať, ak tej komunikácie nie sme schopní. Napínavé a
strhujúce predstavenie vás vtiahne do intímneho sveta
žien tak, aby sa aj muži mohli v ňom orientovať.
Réžia: Tibor Frlajs
Účinkujú: Andrea Gabrišová, Petra Bubeníková,
Nikoleta Likeová, Martina Žovincová, Natália Černá,
Denisa Dopiráková a Romana Orlická
Miesto: veľká sála Istra Centra, o 19.00 h, vstupné 2 eurá
30. 4. Stavanie mája - návrat k tradícii stavania

mája s posedením pri hudbe a občerstvením
- účinkuje Ľudová hudba Jána Paprčku ml.,
dychový orchester FOR BRATISLAVA a iní
Miesto: Istrijská ulica - vedľa požiarnej zbrojnice,

Príchod najkrajšieho obdobia
jari je oddávna spájaný s rôznymi
ľudovými zvykmi a tradíciami,
ktoré chceme zachovávať aj
u nás v Devínskej Novej Vsi. Preto
vás pozývame na podujatie –
Privítanie jari. Bude v sobotu,
23. marca a začne sa o 14-tej
hodine v priestoroch pred kostolom Ducha Svätého. Vo svojich
vystúpeniach sa tam predstavia
detský folklórny súbor Kobylka,
detský folklórny súbor Grbačieta
a žiaci zo Základnej umeleckej
školy v Devínskej Novej Vsi. Deti
si svoju šikovnosť a zručnosť môžu

Ako dospelácky
V jeden
obyčajný
utorok,
(29. januára
2013) mali deti
prvého stupňa
v škole na ulici
P. Horova 16
Detský ples.
My, rodičia
sme boli tiež
pozvaní
a pozvanie sme
prijali s veľkou
radosťou.
Ples po úvodnom slove pani učiteľky Mgr. J. Pamulovej otvorili prváci
spoločným valčíkom. Bolo úžasné dívať sa na ich sústredené tváre, prvýkrát
sa priblížili dospelým, prvýkrát boli sami tými, ktorých tak často vídajú
v televíznych správach na plesoch počas „plesovej“ sezóny. Dievčatá
v plesových róbach, chlapci v oblekoch, alebo pekných košeliach a nohaviciach. Ples vo vyzdobenej sále sa blížil skutočnému „dospeláckemu“
plesu aj programom – po prváckom valčíku pár Barbarka Bitová a Paťko
Strašifták zatancovali sambu. Vypočuli sme si hru na husliach v podaní
Tomáška Rišku a Jakubka Šima z II.A. Naďka Horniaková z III.A nám
predniesla víťaznú povesť súťaže Šaliansky Maťko v 1. Kategórii. Videli
sme moderný tanec v podaní dievčat školy z tanečnej skupiny Silver moon.
Krásne uniformované hostesky - dievčatá z vyšších ročníkov školy sa postarali o občerstvenie a za mixážnym pultom boli tiež šikovní chlapci z vyšších
tried. Nechýbala ani tombola, kde bolo odovzdaných veľa cien.
Deti si na vlastnej koži vyskúšali zásady spoločenského správania, o ktorom počúvajú na hodinách etickej výchovy, naučili sa niesť hrdo hlavy
v spoločenskom odeve, skúsili aké to je požiadať spolužiačku o tanec, aké
to je byť na chvíľku dospelý.
Ples je už tretím detským plesom na ZŠ na Ul. P. Horova 16 a má možnosť
stať sa tradičným.
Ďakujeme učiteľom, žiakom a pracovníkom školy za nápad priblížiť
deťom „radosti“ rodičov a dúfame, že tradícia bude pokračovať.
nat

MAREC
– mesiac knihy
Miestna knižnica oznamuje
svojim čitateľom, že počas mesiaca
marca, môžu vrátiť všetky oneskorené
výpožičky kníh bez poplatku.

vyskúšať v tvorivých dielničkách. A
samozrejme to bude aj sprievod
s Mo-renou, slovanskou bohyňou

zimy a smrti, ktorú potom upálime
a hodíme do rieky.
TIK DNV - jm

Knižnica je otvorená:
Pondelok, Streda, Štvrtok
12.00 – 18.00
Utorok
zatvorené
Piatok
8.00 -12.00 13.00 – 16.00
Knižnica IC
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Spolocenská
kronika
ˇ
Zosobášili sa

Spomienka

Mgr. Boris BARIENČÍK
a Monika ANTOŇÁKOVÁ
Ing. Tomáš BUNDIL
a Bc. Lucia PIAČKOVÁ
Blahoželáme!

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Simon ŠILLER
Simona ŠILLEROVÁ
Vitajte!

Odišli z našich radov
Mária MARTANOVIČOVÁ
rod. Vavrovičová
Jozef BOCÁN
František SZABADOŠ
Adela GÁLIKOVÁ
Bohuslav NÉMETH
Mária OVEČKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 24. marca uplynie
dlhých 10 rokov odvtedy, čo
nás opustil drahý manžel a otec
Rudolf MADER.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínate s nami.
Smútiaca rodina.

Spomienka

Spomienka

Po dlhej zime sa vždy tešíme na
jar. Keď konečne jar nastane, zdá
sa nám, že by sme jej príchod mali
aj patrične osláviť. Súčasní mestskí
ľudia jej príchod oslavujú tak, že si
dožičia nejaký ten deň voľna, vyjdú
do prírody a niektorí si dožičia aj
veľkonočnú lyžovačku.
Veľkonočné sviatky, hoci sa
s príchodom jari zväčša prelínajú,
však nie sú sviatkami jari. Naopak,
veľkonočné sviatky v istom zmysle
jar spochybňujú a kritizujú. Platí to
pre jar ako zjednodušený symbol
mladosti, sily a zdravia. Zaiste,
veľkonočné sviatky nezvelebujú
starnutie, smrť či inú slabosť, ale
mladosť a zdravie spochybňujú
v tom zmysle, že poukazujú na
niečo, čo si môžeme ceniť viac ako
tieto „jarné“ hodnoty.
Kresťanstvo oslavuje na Veľkú
noc smrť mladého muža – Ježiša,
ktorý neskôr dostal aj meno Kristus.
Presnejšie, neoslavujeme jeho smrť,
ale jej následky. K následkom smrti
nejakého populárneho mladého
umelca niekedy patrí, že vďaka
svojej nečakanej smrti sa stane
„nesmrteľným“. Tak sa to aspoň
na istý čas prezentuje v médiách.
O Ježišovi sa tiež hovorí, že sa
stal nesmrteľným, presnejšie,
kresťanská viera vyznáva, že „vstal
z mŕtvych“. Dnes tomu málokto rozumie. Toto vyznanie, že Ježiš vstal

z mŕtvych, alebo inak povedané,
že Boh ho neponechal pod vládou smrti, ohlasuje, že vďaka jeho
smrti sme spoznali, o čo vlastne
ide v živote. Napr. že nejde o to
(aspoň nie v prvom rade), aby
nás nič zlé nepostihlo, alebo aby
sme čím dlhšie žili na zemi. Vďaka
Ježišovej smrti sme spoznali, že
naozaj nesmrteľnými sa stávame
vtedy, keď sme aj za cenu smrti
verní. Komu alebo čomu? Dá sa
odpovedať, že verní Bohu, dobru
iných ľudí, ale aj sebe – svojmu
svedomiu či svojej láske. A to bez
vypočítavosti a s rizikom. Vtedy
môžeme prekvapujúco zistiť, že aj
po smrti žijeme – u Boha i ľudí ako
Ježiš.
Milí čitatelia Devexu, milí obyvatelia našej Devínskej Novej Vsi,
prajem vám zaslúžený oddych
a radosť z jarnej prírody. Ešte
viac vám však prajem objavovať
pramene skutočnej obnovy a vzkriesenia nášho života v múdrom
premýšľaní, v tichej i spoločnej
modlitbe, v rozhovoroch a peknom
spolužití s rodinou a priateľmi,
a iste, aj v spoločnom vedomí
o tom, pre čo vieme žiť a prípadne
sa aj obetovať.
Karol Moravčík, farár
katolíckej farnosti
Bratislava – Dev. N. Ves.

Bohoslužby
Kostole
Ducha
Svätého
Dev. N
N. V
Vsi:
B
h l žb v K
t l D
h S
ätéh v D
i:

Bolesťou unavená, tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada
mala. Za všetky tvoje trápenia
a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej
milosti. Odišla si od nás, zostali sme
v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach
tých, ktorí Ťa radi mali. Piateho
apríla uplynú dva roky čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, manželka, babička, nevesta,
dcéra, sestra, teta a krstná mama

Ildikó AXAMITOVÁ
na jej veľkú lásku a dobro
nikdy nezabudne manžel
Miroslav, dcéry Lenka
a Michaela a vnúčik Martinko.

Čas plynie, smútok zostáva, tá
strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 29. 03. 2013 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko
Vladimír BEŇA.
Kto ste ho poznali venujte mu
prosím tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

24. 3. – Kvetná nedeľa – 8.00, 10.30, 18.00;
28. 3. – Zelený štvrtok – 18.00;
29. 3. – Veľký piatok – 17.00;
30. 3. – Biela sobota – od 9.00 do 18.00 poklona pri obraze
Ježišovho hrobu; veľkonočná slávnosť začína po západe slnka o 18.30;
31. 3. – Veľkonočná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00;
1. 4. Veľkonočný pondelok – 8.00, 10.30.

Istra Centrum,
miestna knižnica, Istrijská 6
pre čitateľov miestnej knižnice

Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?

Z dôvodu vykonania povinnej revízie
knižničného fondu v zmysle zákona
č. 183/200 Z.z., bude knižnica
v čase od 3. 4. 2013 do 31. 5. 2013
ZAT VORENÁ .
DEVEX 5
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Na Valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej

Volili nový výbor i program
V nedeľu 10. marca sa zišli
matičiari z Devínskej Novej Vsi
v Istracentre na svojom Valnom
zhromaždení, kde zhodnotili
činnosť matičiarov za ostatné dva
roky, zvolili nový výbor a oboznámili sa s plánom činnosti na najbližšie
obdobie.
Na rokovaní sa rozlúčili
s bývalým predsedom miestneho
odboru J. Žatkom a podpredsedom
M. Jekom, ktorí končia prácu vo výbore, zvolili nových a staronových
členov: E. Belošovičovú, M. Ebringerovú, T. Ivanovú, A. Kordoša,
I. Košírelovú, P. Kruga, A. Matúšovýchovú, V. Mikletičovú, I. Olgyayovú, M. Slovincovú, J. Strempeka.
Novozvolení členovia výboru
zároveň zvolili Ing. Juraja Strempeka za predsedu Miestneho odboru.

Program pripravili a sami
vystúpili členovia miestneho odboru M. Libjak a A. Súkeník.
V rámci diskusie sa zhromaždeným
matičiarom prihovoril aj predseda
krajskej rady Matice slovenskej
bratislavského kraja JUDr. Štefan
Martinkovič. Pripomenul program
matičiarov v tomto roku, kedy si

pripomenieme 1 150 rokov od
príchodu vierozvestcov Cyrila
Metoda na naše územie, 150 rokov založenia Matice slovenskej

ročník Festivalu slovenskej národnej piesne, v júni literárnu súťaž pre
žiakov základných škôl, spomienku
na tradičné Jánske ohne, cyklistický

a 20. výročie samostatnej Slovenskej republiky.

výlet po novom moste do Schlosshofu... O všetkých podujatiach
budú matičiari informovať včas,
nielen preto, že každé z podujatí
organizujú pre všetkých občanov
DNV, ale aj preto, že organizujú
v spolupráci s mestskou časťou
alebo partnerskou organizáciou.
r

Ing. Juraj Strempek,
nový predseda MO MS

Členovia Miestneho odboru
sa oboznámili s programom na
najbližšie obdobie, kde 4. mája si
pripomenieme 94. výročie úmrtia
M. R. Štefánika, v dňoch 25. – 26.
mája
jubilejný
j usporiadame
p
j
j ý 20.

TThe
h D
DLAHAs
LAHA
Charizmatická skupina štyroch ľudí
svojim talentom rozdáva radosť
a príjemnú atmosféru poslucháčom.
Svoje nadanie ukázala 1. februára,
piatok, v devínskonovoveskom
podniku Sandberg. The DLAHAs
vznikla v auguste roku 2011, vďaka

priate
priateľstvu
pria
teľľstv
ľstvuu členov
člen
čl
lenov
ov kapely,
kapel
ely
ly ich
ichh nadanad
ada
daniu a záujmu. Spolužiaci sa rozhodli svoje nadšenie pre hudbu rozvíjať.
Pomocou inzerátu sa spoznali
so sympatickou bubeníčkou. Tak
vznikla kapela v zostave Viktor - spevák, Paťo - gitarista a spevák, Maťo
- gitarista a Olinka - bubeníčka.
Základy hudobnej zručnosti získali
na ZUŠ základnej umeleckej škole

v DN
DNV,
DNV
NV ale
ale
le aj
aj vďaka
vď
ďak
aka
ka
súkromnému učiteľovi
Vadimovi Brušovskèmu,
ktorý rozvíjal talent
u Paťa, ktorý je gitaristom a spevákom.
Bubeníčka
Olinka
študuje v Anglicku na
hudobnej
akadémii.
Členovia kapely študujú
na rôznych vysokých
školách, ako je na
príklad akreditovaná
univerzita
Komenského na odboroch
sociálnej
antropológie,
manažérstva,
alebo
začínajú študovať na vysokej škole
múzických umení a na fakulte
elektrotechniky a informatiky.
Prečo the DLAHAs? Názov je
poskladaný zo začiatočných písmen vety: Drumming Lady And
Horny Amaters.

Skupina na vystúpeniach hrá
známe covery- piesne, z rockového a poprockovèho žánru.
Najbližší koncert kapely si môžete
prísť pozrieť do podniku Rock Ok
pri Eurovei 28. marca.
Už teraz sa na vás tešia.
Valkovičová V.
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Možnosť štúdia pre všetkých.
Inkluzívne vzdelávanie a možnosť uplatniť sa pre všetkých.

Po ukončení povinnej školskej
dochádzky sa každý rodič zamyšľa
nad tým, ako sa jeho dieťa uplatní
v živote, akú má šancu plnohodnotne sa začleniť sa do spoločnosti.
O to viac o tom premýšľa rodič
zdravotne postihnutého dieťaťa.
Inkluzívne vzdelávanie je proces
reagujúci na rôznorodosť potrieb
všetkých žiakov, kde žiaci v rámci
inkluzívneho prístupu majú splnené
ich individuálne potreby. Jednou
z možností je výber tej správnej
školy. Naša škola ponúka niekoľko
možností ako zažiť pocit subjektívneho úspechu. Stredná škola pre
žiakov s telesným postihnutím /SOŠ
pre ŽTP/ pri Inštitúte pre pracovnú
rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím /IPR/ na Mokrohájskej ulici 1 v Bratislave
je s celoslovenskou pôsobnosťou
a jedinečná svojho druhu, pretože
ponúka žiakom nielen kvalitný
výchovno-vzdelávací proces ale aj
komplexnú liečebnú rehabilitáciu.
Našu školu môžu navštevovať
nielen žiaci na vozíčku, ale aj žiaci
z rôznymi zdravotnými problémami
ako napr. diabetes melitus, celiakia,
poruchy srdcovo-cievneho systému
a pohybového aparátu, epilepsiou.
Aj žiaci so špeciﬁckými vývinovými
poruchami učenia sú vítaní, pretože
ich výchovno- vzdelávací proces
vedie tím špecialno-pedagogických
zamestnacov na všetkých úsekoch
školy: teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovo mimo
vyučovania. Hlavným naším cieľom
je pripraviť naších absolventov na cestu k samostatnosti.
Naši absolventi si štúdium na našej
škole pochvaľujú nakoľko im okrem
vzdelávacieho procesu škola
a Inštitút poskytuje ako doplnové

služby pre žiakov SOŠ pre ŽTP
komplexnú liečebnú, sociálnu
a pracovnú rehabiltáciu, zdravotnú
starostlivosť, širokú rekreačnúšportovú a kultúrnu činnosť a aktívne trávenie voľného času na
výchove mimo vyučovania. Nezabúdame ani na psychologickú
starostlivosť a intervenciu. Inštitút
ponúka žiakom celodenné stravovanie podľa dietetického režimu
a moderné a bezbariérové ubytovanie v internáte IPR. Je to jedna z možností, kde môže vaše dieťa
študovať po skončení základnej
školy, prípadne ukončiť si deviaty ročník alebo sa rekvaliﬁkovať
po úraze alebo dôsledku vážneho
ochorenia. Neodeliteľnou súčasťou
je poradňa pre voľbu povolania, tím odborníkov na základe
záverov z diagnostiky odporučí
vášmu dieťaťu najvhodnejší odbor
zohľadňujúc aj jeho vlastný záujem.
Učebné a štúdijné odbory
v SOŠ pre ŽTP, Mokrohájska
1, Bratislava:
trojročné učebné odbory: technicko-administratívny
pracovník,
knihár – polygraf, zlatník a klenotník, obrábač kovov, mechanik
opravár – stroje a zariadenie,
elektromechanik – silnoprúdová
technika a úžitková technika,
štvorročné študijné odbory: kozmetik a mechanik počítačových sietí
dvojročné denné nadstavbové
štúdium:
technicko-ekonomický
pracovník, umelecko remeselné
práce, strojárstvo, elektrotechnika:
elektronické zariadenia a výroba
a prevádzka strojov a zariadení.
Dvojročné pomaturitné štúdium:
verejná správa
Zaujímavou ponukou je aj
prípravná trieda – trvá jeden rok

Rehabilitačný bazén, sauna.
Zariadenie
na tréning
svalovej
sily dolných
a horných
končatín

Motomed
a pomáha uchádzačom zvládnúť
prekážky, ktoré im neumožnili
zaradenie do učebného odboru
z objetívnych príčin/ sociálne
prekážky, nedoliečené poúrazové
a pooperačné stavy vyžadujúce intenzívnu rehabilitačnú starostlivosť
a nedostatočné vedomosti po
ukončení základného vzdelania.
Pri IPR je zriadené aj občianske
združenie Bez Bariér, ktoré
ﬁnančné pomáha našim žiakom.

Ak Vás ponuka zuajala môžete
sa informovať na tel. č. 02/
592091107 – sociálny referát,
02/ 59209156 – riaditeľka SOŠ
a informácie si môžete vyhľadať aj
na HYPERLINK “http://www.iprba.
sk”www.iprba.sk. Pridajte sa k nám
na cestu k samostatnosti a úspešnej
budúcnosti.
PaedDr. Petra Višňovská,
zástupkyňa riaditeľa pre
výchovu mimo vyučovania,
petra.visnovska@iprba.sk

Na rybníku...
Spoločnosť HORVIS s.r.o. v sobotu 16.3. zarybnila náš rybníček
pre verejnosť trofejový mi kusmi
amurov od 2,5 do 11 kg a kaprov
do 17 kg. Pozývame rybárov aj nerybárov k príjemne strávenému
času pri rybníku s možnostou rybolovu pre všetkých !!!
Cenník:
- Dospelý 10 eur / 2 udice
- Prívlač 10 eur / 1 udica
- Deti, ZŤP, dôchodcovia 7 eur / 2
udice
Zľavnené vstupné:
- od otvorenia do 12:00 7 eur

- od 12:00 do zatvorenia 7 eur
Nočný rybolov od zatvorenia
do otvorenia 15 eur

POZVÁNKA
Pernamentka 10 x vstup 70 eur
ceny rýb:
- kapor 3,30 eur / 1 kg
- biela ryba 2,20 eur / 1 kg
- amur 3,30 eur / 1 kg
- Štuka 8,00 eur / 1 kg
- Sumec 9,00 eur / 1 kg
- Zubáč 10,00 eur / 1 kg
- Pstruh 6,00 eur / 1 kg

Ďalšie informácie najdete na:
www.rybacka.eu • www.facebook.com/rybnikdevinska

+421 910 962 472
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Bytovku
PRVÁ STAVEBNÁ
SPORITEĽŇA

obnovíte s úverom
len za 2,99 %
ročne

Bez úvodnej investície náklady na energie neušetríte. Uvedomili si to
už stovky vlastníkov bytov, ktorí investovali do obnovy svojich bytových
domov. Väčšia časť bytového fondu na Slovensku však stále trpí. Potrebuje injekciu vo forme výmeny strechy, zateplenia fasády vrátane výmeny
okien a dverí či rekonštrukcie výťahov a interiérov. „Približne polovica
Slovákov býva v bytových domoch, kde nemajú možnosť ovplyvňovať
samostatne výšku spotreby energií a tepla. Predovšetkým obyvatelia bytových domov starších ako 20 rokov platia za energie, ktoré im doslova
unikajú do vzduchu. V neobnovených domoch teplo odchádza stenami,
oknami, strechou, schodiskom a aj výťahy po dobe životnosti môžu byť
nebezpečné. Prvá stavebná sporiteľňa chce pomôcť“, tvrdí predseda jej
predstavenstva Ing. Imrich Béreš.
Osvedčené a výhodné
Líder na trhu stavebného sporenia ponúka od 1. februára do 31. mája
2013 výhodnejšie podmienky pri úveroch na obnovu bytových
domov. Ing. Imrich Béreš dodáva: „Táto ponuka nadväzuje na akcie
z minulých rokov. Dôkazom ich úspešnosti sú tisíce obyvateľov bytových
domov, ktorí mesačne dokážu na energiách usporiť až 50 percent
dovtedajších nákladov na energie. Z ušetrených peňazí dokážu splácať
úver a nie zriedka im ešte aj niečo zostane.“
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., za 20 rokov svojej existencie poskytla takmer 3 500 úverov na úplnú alebo čiastočnú obnovu bytových domov.
Keďže na Slovensku je viac ako 25 000 bytoviek, každý ôsmy dom
dostal novú strechu, zateplenú fasádu či vymenené okná a dvere
z prostriedkov PSS, a. s.
Ponuka, ktorá sa neodmieta
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., poskytuje teraz úvery na obnovu bytových
domov opäť so zvýhodnenou úrokovou sadzbou len 2,99 % ročne.
Využiť ich môžu spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iní správcovia bytových objektov. Akciová úroková sadzba platí pre všetky úvery
XXL konštant bez ohľadu na výšku cieľovej sumy.
Aká je výhodná úroková sadzba pri úveroch na obnovu bytových domov
v porovnaní s tradičnou sadzbou?
Zvýhodnená
úroková sadzba
(platí 4 roky)

Nezvýhodnená
úroková sadzba

od 20 000 eur do 49 900 eur

2,99 % p. a.

5,59 % p. a.

od 50 000 eur do 99 900 eur

2,99 % p. a.

5,19 % p. a.

od 100 000 eur do 199 900 eur

2,99 % p. a.

5,09 % p. a.

od 200 000 eur

2,99 % p. a.

4,99 % p. a.

Cieľová suma

Štyri roky – tie sú rozhodujúce. Akciová úroková sadzba totiž platí presne
48 mesiacov od posledného dňa mesiaca, v ktorom bol úver schválený.
Po skončení platnosti bude automaticky zmenená na úrokovú sadzbu
bez zvýhodnenia. Pri zabezpečení úveru môžu spoločenstvá vlastníkov
bytov, bytové družstvá či iní správcovia využiť ktorýkoľvek spôsob zábezpeky akceptovaný zo strany PSS, a. s. Na výber majú záložné právo na pohľadávky bytového domu, ktoré dnes využíva 90 % žiadateľov
o úver, ale aj solidárne ručenie, resp. ručenie notárskou zápisnicou na
majetok bytového domu, bankovú záruku SZRB, a. s., či záložné právo
na nehnuteľnosť. A spoločenstvá vlastníkov bytov získavajú so stavebným
sporením aj podporu od štátu vo forme ročných štátnych prémii v pomere
jedna štátna prémia na každé 4 spravované byty.

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

už aj vo vašom

smartfóne či tablete
Líder na trhu stavebného sporenia chce byť čoraz bližšie k svojim
potenciálnym i súčasným klientom.
Preto prichádza s ďalšou novinkou.
Keďže počet používateľov internetu
v mobilnom telefóne či tablete neustále rastie, prispôsobili sme pre nich
webovú stránku www.pss.sk. Už
funguje aj v režime, ktorý je vhodný
pre všetky mobilné zariadenia.
Informácie o ponuke Prvej stavebnej sporiteľne si tak bez problémov
otvoríte v smartfóne či tablete.
Oproti klasickej stránke sa táto verzia líši obsahom i graﬁckým dizajnom. Člen predstavenstva PSS, a. s.,
Ing. Erich Feix tvrdí: „Rýchlosť
a prehľadnosť sú hlavnými cieľmi
tejto novinky. Mobilná verzia
stránky www.pss.sk má maximálne
jednoduchú a funkčnú graﬁku.
Všetky texty sú prehľadnejšie,
stručnejšie a výstižnejšie.“

Rovnako ako v plnej verzii stránky,
aj táto obsahuje najmä produktovú
ponuku Prvej stavebnej sporiteľne,
a. s. Používateľ sa s ňou jednoducho a rýchlo zoznámi prostredníctvom zrozumiteľných a graﬁcky
zvýraznených líšt.
Prvoradým zámerom každého
návštevníka stránky je jednoduché
vyhľadanie kontaktov. V prípade
mobilnej verzie www.pss.sk je
prístup ku kontaktom zjednodušený
na dva kliky. V hlavnom menu si
vyberiete kontakt a následne sa zobrazí ponuka možností.
„Klienti Prvej stavebnej sporiteľne,
a. s., uprednostňujú rýchly a efektívny spôsob vyhľadávania informácií o produktoch či novinkách“,
dopĺňa Ing. Erich Feix. Mobilná
verzia www.pss.sk im to umožňuje
v plnom rozsahu.

Volkswagen Slovakia vyrobil
už 6-milióntu prevodovku
Bratislava, 8. marec 2013 – Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) vyrobila už 6-milióntu prevodovku. Jubilejnou sa stala 6-stupňová prevodovka typu MQ250 ŠtartStop, určená pre vozidlá novej modulárnej podvozkovej
platformy (MQB) koncernu Volkswagen.
Výroba prevodoviek v bratislavskom závode VW SK prebieha aktuálne v trojzmennej
prevádzke. Podieľa sa na nej
celkovo 120 zamestnancov
z výroby, kvality, logistiky a údržby.
V súčasnosti sa v Bratislave vyrába 27 typov prevodoviek. Nosnou časťou produkčného portfólia sú prevodovky so systémom
Štart-Stop pre vozidlá platformy
MQB koncernu Volkswagen
s motorizáciami 1,4 TSI, 1,6 TDI,
1,8 TFSI a 2,0 TDI. Bratislavský
závod pritom vyrába 6-stupňovú
prevodovku typu MQ250 ako
jediný na svete.

Prevodovky z bratislavského
závodu sú určené pre automobily značiek Volkswagen (Golf,
Beetle, Scirocco, Eos, Jetta,
Touran, Passat CC), Audi (A3,
TT), ŠKODA (Rapid, Octavia,
Superb), SEAT (Leon, Altea),
ktoré dosahujú maximálny krútiaci moment 280 Nm a disponujú
výkonom motora do 132 kW.
Výroba prevodoviek začala
v bratislavskom závode VW SK
v roku 1994.
V tom období pozostávala
z piatich typov prevodoviek,
pričom ročná produkcia sa rátala
na tisícky kusov.
vm
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Z policajného
zápisníka

Za ochranu
žiadala peniaze

V rukách policajtov štvrtého
bratislavského okresu skončila
18- ročná Mária. Mladá žena
od decembra minulého roku do
februára tohto roku žiadala od
rovnako starej poškodenej rôzne
sumy peňazí ako odplatu za
ochranu. Poškodenú kontaktovala rôznymi spôsobmi a pod hrozbou násilia a nútenia k poskytovaniu sexuálnych služieb žiadala
ﬁnančnú hotovosť. Peniaze mali
slúžiť na ochranu poškodenej
a jej rodiny, aby nedošlo k naplneniu hrozieb. Celkovú hotovosť vo
výške viac ako 1 000,- eur, ktorú
obvinená od poškodenej prijala,
mala ďalej odovzdávať tretej
osobe, ktorá mala prisľúbenú
ochranu poskytovať.
Vďaka dobrej práci kriminálnej
polície štvrtého bratislavského
okresu už 18- ročná Bratislavčanka
čelí obvineniu zo zločinu hrubého

nátlaku. V súčasnosti stále prebiehajú potrebné procesné úkony
a obvinená sa nachádza v cele
policajného zaistenia.
V prípade preukázania viny jej
hrozí trest odňatia slobody v zmysle
ustanovení Trestného zákona.
KR PZ Ba

DENNÝ TÁBOR V DNV: 22. 7. - 26. 7. 2013
V záhradkárskej oblasti pri Devínskom jazere v Bratislave bolo
5. 3. popoludní nájdené telo zastreleného 28-ročného muža.
Policajti na mieste zaistili zbraň,
ktorú mal nebohý v ilegálnej držbe.
V súčasnosti sa na mieste vykonávajú všetky potrebné neodkladné
a neopakovateľné úkony. Ďalšie
okolnosti sú predmetom vyšetrovania.

Reakcia na článok Denisa Ružoviča

Zaslúžená odmena?
Podnadpis pána Ružoviča „ Fantázia, či skutočnosť,“ by som uviedol
tak trochu obrátene : „ Skutočnosť,
či fantázia...“
Vidím, že pán Denis Ružovič je
o určitých dianiach v DNV veľmi
dobre informovaný, resp. dezinformovaný a niektorej problematike
vôbec nerozumie. Pozývam pána
Ružoviča do priestorov kancelárie
č. 12 na Miestnom úrade, kde mu
ochotne poskytnem všetky informácie, ktoré mu niekto účelovo sprostredkoval. Svoje tvrdenia doložím
možnosťou nahliadnutia do podkladov ku kontrolným správam,
ktoré často obsahujú 50 a viac
strán.
Pán Ružovič, pri čítaní mojich kontrolných správ by ste sa nemali
zameriavať na počty strán, to je
úplne nepodstatná informácia. Poradím Vám pre budúcnosť, mali by
ste sa zamerať na stanovený cieľ
kontroly, nakoľko tento je podstatný
a celá kontrola sa odvíja práve od
tohto stanoveného cieľa. Druhou

Takto pred Veľkou nocou?

veľmi dôležitou informáciou pre
Vás, ako čitateľa, je záverečné
konštatovanie kontrolóra, prípadne
navrhovanie opatrení, ktoré si môže
zastupiteľstvo osvojiť. Dávam Vám
do pozornosti, že práve pri Vami
spomínanej kontrole rozúčtovania
nákladov medzi DNV a Lamačom
som zistil 6 pochybení v jednej
verejnoprávnej zmluve, čo bolo
predmetom kontroly! Nedá mi
nereagovať na Vašu pripomienku,
že pri tejto kontrole som „zabudol
zistiť, že Lamač nám za 2 roky nezaplatil určitý poplatok nemalej
výšky.“ Podotýkam, že Váš informátor Vám poskytol informáciu
neúplnú a nepresnú, nakoľko
pravdepodobne sa jedná o ﬁnancie, ktoré boli prideľované zo
štátneho rozpočtu MČ Lamač na
prenesený výkon štátnej správy.
Štátne ﬁnancie neboli síce predmetom kontroly, napriek tomu som uvedenú skutočnosť prerokoval s kontrolórkou MČ Lamač, pričom sme
sa dohodli, že dlžné ﬁnancie zo
štátneho rozpočtu nám MČ Lamač

TEŠIA SA NA VÁS ŠTUDENTI Z USA
PRE DETI VO VEKU 6-15 ROKOV
AKTIVITY: SUPER ZÁBAVNÉ ANGLICKÉ HRY, ŠPORTY:
BASEBALL, VYBÍJANÁ, BASKETBALL, FUTBALL,
FLOORBALL, TANEČNÉ PROGRAMY,
HUDOBNÉ PROGRAMY, FILMY, VÝLETY, UMELECKÉ DIELNE
CENA: 35 EUR
(MOŽNOSŤ FINANČNEJ PODPORY, SÚRODENECKÉ ZĽAVY)
info: KATKA MÓZSIOVÁ,
katarina.mozsiova@gmail.com, 0902 705 507
ZÁKLADNÁ ŠKOLA IVANA BUKOVČANA 3
poukáže na účet.
Pán Ružovič, pre Vašu lepšiu orientáciu Vám uvádzam, že na MÚ
MČ BA DNV pracuje cca 40 úradníkov. Každý z nich má svoj referát,
za ktorý plne zodpovedá. Dúfam,
že mi dáte za pravdu, že nie je
v možnostiach kontrolóra preveriť
a skontrolovať všetky rozhodnutia,
úhrady a vystavené doklady cca
40 pracovníkov. Mimochodom,
kontrolnú činnosť v zmysle zákona
nevykonáva len miestny kontrolór,
ale každý vedúci pracovník, ktorý
jednotlivé operácie schvaľuje. A to
sa týka aj Vami spomenutej dani
za motorové vozidlá. Keďže Váš
osobný informátor Vám poskytol
aj tento druh informácie, mohol
by Vám overiť aj skutočnosť, kto
kompetentný dal príkaz na úhradu
a kto uvedenú operáciu schválil.
V článku uvádzate číselné vyjadrenie mojich odmien, ktoré
sa nezhodujú, nakoľko v úvode
spomínate 1 200 eur a neskôr
v texte je uvedených viac ako
1 700 eur. Podotýkam, že odmenu
viac ako 1 700 eur som v roku
2012 nedostal. Pre úplnosť Vašich
údajov Vám oznamujem, že plat

a odmeny miestneho kontrolóra
sú verejné a výška odmien je uvedená v uzneseniach Miestneho
zastupiteľstva.
A to najlepšie nakoniec, pán
Ružovič. V prihláške na Vianočnú
uličku som uviedol ponúkaný
tovar a služby v čo najpresnejšej
špeciﬁkácií. Sám predajca si sumu
do prihlášky nepísal! Podľa týchto
údajov kompetentný pracovník
určoval sumy poplatkov v zmysle
Trhového poriadku a následne mi
bolo udelené povolenie na ambulantný predaj.
Pán Ružovič, ak píšete o porušovaní
pravidiel, je potrebné, aby ste to
porušovanie presne špeciﬁkovali
a preukázali. V opačnom prípade to môžem posudzovať ako
ohováranie podľa §373 ods. 2
Trestného zákona. Aby sme predišli
takýmto zbytočným nedorozumeniam a nezrovnalostiam, opakovane Vás pozývam na stretnutie,
na ktorom Vám rád odpoviem na
všetky Vaše otázky.
Ing. Kamil Dedinský,
miestny kontrolór MČ DNV
DEVEX 9
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OTÁZKA
ODPOVEĎ

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Ivana Bukovčana 6, 84108 BRATISLAVA www.stkdnv.sk

V roku 2010 som si zobrala spotrebný úver v X. (ide o nebankovú spoločnosť), chceli sme si zakúpiť do kuchyne
nejaké veci. Počas splácania som ale stratila prácu, úver
som nevedela splácať v plnej výške, tak som splácala ako
som mohla. Požiadala som nebankovku aj o splátkový
kalendár, ale nereagovali, tak som splácala znížené splátky. Prekvapilo ma, že koncom minulého roka som dostala
rozhodcovský rozsudok, podľa ktorého mám zaplatiť viac
než som si požičala a to som už skoro polovicu úveru splatila. Neviem ako mám postupovať, dlh nemôžem zaplatiť
a obávam sa exekúcie. Mária.
Z Vašej otázky vyplýva, že v zmluve o úvere sa nachádzala tzv.
rozhodcovská doložka, ktorá
umožňovala
poskytovateľovi
úveru riešiť spory, ktoré medzi
zmluvnými stranami vzniknú
v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovské konanie je alternatívny
spôsob riešenia sporov, podstatne
rýchlejší než súdne konanie, no
jeho akceptáciou sa čiastočne
vzdávate súdnej ochrany, pretože
spor namiesto súdu rozhodujú
súkromné osoby a to jeden alebo
viacerí rozhodcovia. Na základe
rozhodcovského rozsudku môže
byť začatá exekúcia. Rozhodcovské konanie sa končí vydaním
rozhodcovského rozsudku, ktorý
je právoplatný doručením, nedá
sa proti nemu odvolať, môžete
ho napadnúť žalobou v určitých
prípadoch a to do 30 dní od
jeho doručenia. Keďže v prípade Vašej zmluvy o úvere išlo
o spotrebiteľskú zmluvu, rozhod-

V máji v roku 2009 bol založený Stolnotenisový klub Devínska Nová
Ves.
Vďaka podpore MČ Devínska Nová Ves a vedeniu Základnej školy
Ivana Bukovčana 3 našiel klub vyhovujúce podmienky pre svoju činnosť
v priestoroch školy.
Poslaním klubu je vytvárať podmienky pre uspokojovanie záujmov
a potrieb svojich členov a ostatnej verejnosti v oblasti stolného tenisu,
ktoré prispievajú k získaniu a rozvoju pohybových zručností, schopností,
teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia,
formovania osobnosti a k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.
Klub chce pokračovať v tradícii
stolného tenisu v Devínskej Novej
Vsi, kde sa v šatniach miestnej tehelne hrával stolný tenis a hrala sa
tu i ligová súťaž.
Z tejto liahne
vzišiel aj prvoligový hráč Gabo
Fratrič.
V súčasnej dobe klub tvoria
družstvá dospelých, dorastencov
a starších žiakov, ktoré hrajú ligové súťaže v Bratislavskom kraji
a zúčastňujú sa celoslovenských
turnajoch – Slovenského pohára
mládeže.
Činnosť klubu je ﬁnancovaná
z členských príspevkoch, dotácie
z MČ DNV a z 2% príspevkoch
z daní pre neziskové organizácie.

detí je z MČ DNV, klub navštevuje
týždenne 60 hráčov, z toho 45 detí.

STK DNV pôsobí v prenajatých
priestoroch ZŠ Ivana Bukovčana 3,
ktoré vďaka ﬁnančnému príspevku
MČ DNV a brigádnickej aktivite
jeho členov patria k najmodernejším
v Bratislave.
Cez prázdniny v roku 2011
členovia klubu dobrovoľne odpracovali 250 brigádnických hodín pri
rekonštrukcii stolnotenisovej herne
a zároveň preinvestovali svoje
nemalé prostriedky do osvetlenia
a nových stolov.
Vedenie STK DNV

2 x do týždňa sa 35 detí vo veku
6 – 12 rokov zúčastňuje stolnotenisovej prípravy pod vedením
skúsených hráčov a trénerov.

Čo sme doteraz dosiahli:
Ligovú súťaž hrajú v súčasnosti
4 družstvá:
“A”, “B”, “C”,
“D”, družstvo
starších žiakov
a družstvo dorastencov. STK DNV
“A” a “B” každý rok postupuje do
vyššej ligy a aj v tejto sezóne je na
postupových prvých priečkách.
Klub buduje svoje úspechy na
práci s mládežou, takmer 100 %

Hráči môžu trénovať 15 hodín
týždenne, stolnotenisové kurty sú
pre členov klubu otvorené 5 krát
v týždni. Hrá sa na špičkových
stoloch s dobrým osvetlením
a kvalitným povrchom, ktoré chráni
zdravie hráčov.
Mládežnícke tými majú k dispozícii
dvoch klubom platených trénerov.
Deti aj vďaka tejto starostlivosti výkonnostne rýchlo rastú a na
bodovacích turnajoch v rámci
bratislavského kraja a Slovenska
dosahujú výborné výsledky.

Klub niekoľkokrát do roka organizuje stolnotenisové turnaje pre deti
a dospelých. Turnaj pri príležitosti
MDD sú bez poplatkov a sú
hradené STK DNV. Klub takisto
prispieva na detské letné stolnotenisové kempy vybraným talentom.
V máji 2012 sa konali Majstrovstvá
SR starších žiakov v Senci, kde
súťažil aj náš hráč: Matej Novotný.
Klub je dobrým reprezentantom
MČ DNV, ktorý svojou prácou vzbudzuje na slovenskom športovom poli
rešpekt, ponúka deťom zmysluplnú
alternatívu trávenia voľného času,
učí ich k zodpovednosti a pestuje
v nich tímový duch. V Bratislavskom
kraji sú okrem STK DNV len tri kluby, ktoré pracujú s mládežou.

ca pri jeho vydaní bol povinný
uplatniť všetky predpisy slúžiace
na ochranu spotrebiteľa. Ak tak
neurobil, môžete podať žalobu
z tohto dôvodu. Namietať môžete
aj neprimeranosť odplaty za úver
– odporúčam využiť porovnanie
s cenami úverov poskytovaných
bankami. Môžete tiež požadovať,
aby súd preskúmal, či zmluva
o úvere neobsahuje neprijateľné
podmienky, ktoré Vás dostali
do značne nerovnovážneho
postavenia. Ak žalobu včas
nepodáte a bude začatá
exekúcia, odporúčam podať proti
exekúcii námietky. V námietkach
požadujte, aby to, či zmluva
o úvere neobsahuje neprijateľné
zmluvné podmienky preskúmal
exekučný súd. Ak sa uvedené
preukáže, súd exekučné konanie
zastaví.

Mgr. Róbert Bardáč,
advokát

Ukončili hrubú stavbu novej karosárne
Rozširovanie bratislavského závodu Volkswagen Slovakia (VW SK)
úspešne napreduje. 26. februára spoločnosť slávnostne ukončila
hrubú stavbu novej karosárne SUV. Nová prevádzka bude
najväčšou investíciou v histórii ﬁrmy. Zároveň ide aktuálne o jeden
z najväčších stavebných projektov karosárne v automobilovom priemysle na svete.
„V nasledujúcom kroku vybavíme
túto
halu
najmodernejšími
technológiami. Začneme s inštaláciou približne 1 000 robotov,“ povedal Albrecht Reimold,
predseda predstavenstva VW
SK.
Na stavbe s rozlohou 110
000 m2 sa doteraz podieľalo
približne 350 pracovníkov.

Ďalších zhruba 500 ľudí bude
inštalovať technológie. „Na laserové zváranie budeme využívať
diódové lasery. Umožní to
značné úspory energie oproti
konvenčnému laserovému zváraniu. Je to náš príspevok k Think
Blue. Factory., k ochrane nášho
životného prostredia,“ uviedol A.
Reimold.
vm

DEVEX 10

Devex 03-2013.indd 10

19.3.2013 21:32

Symboly okolo nás
Všetci občas pociťujeme,
ako nás každodenné povinnosti
a starosti dokážu ubíjať, keď sa
naše myšlienky krútia stále okolo
nich. Priam fyzicky cítime potrebu nejako sa nad ne povzniesť:
potrebujeme vnímať aj niečo, čo
nás presahuje, čo nás vnútorne
“vyváži”. V takých situáciách
s vďakou prijmeme podnet nejakého symbolu, čo dokáže pozitívne usmerniť naše myšlienky
do širšieho kultúrneho prúdu ľudí
okolo nás, prípadne i ľudí, ktorí
tu kedysi žili pred nami.
Čo nám môže pomôcť na
chvíľku sa zastaviť? Napríklad
krása okolitej prírody, alebo
rôzne kultúrne a duchovné symboly. Pozeráme sa a odrazu
prežívame čosi ako osviežujúcu
meditáciu, ako pozdvihnutie sa
od každodennosti do okamihu
sviatku.
Pred rokom som zmenila
bydlisko. Z veľkomesta som sa
presťahovala do obce na okraji

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

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Lambee- súkromné jasle a škôlka.
Príjmeme učiteľku na plný
pracovný uväzok do súkromných
jaslí a škôlky v DNV . Pedagogické
vzdelanie podmienkou, prax
výhodou. Životopisy posielajte na skolka@lambee.sk.
www.lambee.sk

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov WOLF
tel.: 0903 945 658
• Geodetické práce
tel.: 0905 333 727
• ELEKTROMONTÁŽNE práce
aj opravy, revízie elektro.
tel.: 0905 825 724

veľkomesta. Pri postupnom systematickom spoznávaní svojho
nového prostredia som objavila
a uvedomila som si vzácnosť
rôznych symbolov, ktoré svojím
spôsobom dotvárajú identitu
mojej novej obce. Veľkomesto
mi ponúkalo pohľad na veže
chrámov, historické budovy
a pamätníky významným osobnostiam, vkusné i menej vkusné
zoskupenia
nových
budov
a podobne. V novej obci ma
upútalo niekoľko vzácnych symbolov: kríž s nápisom Pokoj vám;
múzeum aktívnej národnostnej
menšiny Chorvátov; pietne miesto, kde prišla o život veľká skupina nemeckých vojakov mesiac
po II. svetovej vojne; kríž spred
150-tich rokov, ktorý potomkovia jeho staviteľov po polstoročí
obnovili;
zvyšky
cintorína
pôvodne veľmi živej židovskej
komunity; chrám zo 16. storočia
v starobylom stavebnom štýle
chorvátskych kresťanov, ktorí
u nás našli útočisko pred postupujúcimi Turkami. Mohla by som
• ÚČ
ÚČTO
ÚČTOVNÍCTVO
TOVN
VNÍÍCTV
ÍCTVO
O – MZ
MZDY
DY
– DANE zodpovedne, spoľahlivo,
za prijateľnú cenu.
tel.: 0907 106 308
monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP kvalitne čistíme
koberce a čalúnenie.
tel.: 6436 4102
0907 226 322
• Kameraman - svadobné video,
www.anﬁlm.eu
tel.: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na Grbe 43.
Tel. zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé
práce, VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851
6428 2053
• Stavebné úpravy bytov
– rekonštrukcie.
tel.: 0903 908 963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové
lacné náhradne diely. Rozvoz
tovar.
tel.: 0907 181 800

pokračovať aj prejavmi úcty miestnych obyvateľov k ekológii prostredia a najmä novou dominantou obce a jej širokého okolia:
Cyklistický most slobody na mieste starobylého mosta Márie
Terézie. Všetky tieto symboly,
hlboko ľudské, hlboko duchovné, mi vytvárajú akoby vzácnu
nadstavbu nad každodennými
povinnosťami,
radosťami
i starosťami. Obohacujú moje
prežívanie každého dňa.

Vážení priatelia, pozývam
vás, aby ste si vyskúšali také
každodenné exkurzie, ktoré
vám sprostredkujú vaše zmysly.
A skúste symboly, ktoré vám sprostredkúva váš zrak, zaostrený aj
ponad všedné výjavy, prijímať
ako dar, ako výzvu a pozvanie
k meditácii... Uvidíte, že vám to
obohatí deň. Veď sme pozvaní
k plnosti života, nie k akémusi
živoreniu s hlavou sklonenou
k zemi!
Terézia Lenczová

FFutbal
tb
b l prípravky
í
k

Zimná halová liga prípraviek ročník 2012/2013

„O POHÁR PREDSEDU ObFZ BRATISLAVA - MESTO“
Miesto konania: ZŠ Ružová dolina
Skupina A: FK Rača „A“, ŠK Vrakuňa BA “A”, LP Domino BA “A”,
ŠK Slovan BA – dievčatá, ŠK Danubia BA, FK Scorpions BA, FK
BCT BA, FK Dúbravka BA
Skupina B: FK Rača „B“, ŠK Vrakuňa BA “B”, LP Domino BA
“B”, FKM Karlova Ves BA, FK Inter BA, FK Lokomotíva DNV, ŠKP
Dúbravka BA, Ivanka pri Dunaji
8. kolo 24.02.2013 – Nedeľa
o 3 miesto LP Domino BA “A” - FK Lokomotíva DNV 2:4
Góly: Jaráb 3, Vnuk
o 1 miesto FKM Karlova Ves BA - FK Rača BA “A” 2:1
Ing. Marián Spišiak
• VVoda,
odda kú
kúre
kúrenie,
nie
i pl
plyn
lyn – opravy
opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
tel.: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE –
MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané
ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE

PPOTREBY,
OTRE
OT
REBY
BY ro
rozličný
zlič
ličnýý tovar
tovar, ddarčeky.
arččeky
k
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte
ich nám, kontakt:
tel.: 0907 701 786
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121
• Prenájmem dlhodobo parkovacie
miesto so sklopnýmm stĺpikom
na ulici Štefana Králika 1.
tel.: 0903 407 518

Váš spoľahlivý partner

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka
• Vo večerných hodinách, 7.
2., policajti OO PZ DNV predviedli podozrivú osobu, ktorá
dobrovoľne vydala igelitové
vrecúško s obsahom neznámej
zelenej sušenej rastliny, ktorú
policajti zaslali na expertízu.
Po doručení výsledkov polícia
vo veci rozhodne.
• Dosiaľ neznámy páchateľ
cez víkend, 8. – 12. 2.,
na Novoveskej na budove
Miestneho úradu poškodil plastové okno, v ktorom vytvoril dve
diery z vonkajšej strany dvojskla a spôsobil škodu takmer
200 eur. Po páchateľovi polícia pátra.
• V noci z 11. na 12. 2.,
neznámy páchateľ pri ZŠ I.
Bukovčana ukradol motorové
vozidlo Peugeot sivej metalízy
a spôsobil majiteľovi škodu
12 300 eur.
• Vo štvrtok, 14. 2., na
Opletalovej neznámy páchateľ
ukradol v dopoludňajších
hodinách šperky a ﬁnančnú
hotovosť, čím spôsobil škodu
1 150 eur.
• V noci z 20. na 21. 2., ne-

známy páchateľ na Ľubovníkovej
poškodil
vozidlo
Audi,
čím majiteľovi spôsobil škodu
1 500 eur.
• Rovnakú „zábavu“ si našiel
zatiaľ
neznámy
páchateľ
v Devínskom jazere, pri
železničnom priecestí, kde rozbil
na aute okno a poškodil vozidlo
tak, že majiteľovi spôsobil škodu
4 000 eur.
• Na prelome februára a marca neznámy páchateľ ukradol
z pivničnej kobky na J. Smreka
záhradný nábytok, náradie,
maliarske a murárske náradie
v hodnote 260 eur.
• V nedeľu, 7. 3., v garážach
na Š. Králika neznámy páchateľ
ukradol
motorové
vozidlo
Cadilac v hodnote 15-tis. eur.
Policajtom sa podarilo však
nasledujúci deň vozidlo vypátrať
a tiež zistiť páchateľov. Sú stíhaní
na slobode.
• V nedeľu, 10. 3., policajti
OO PZ DNV zaistili na Istrijskej
vodiča automobilu značky
Renaulta, ktorý viedol motorové
vozidlo v stave opitosti, za čo
bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky a umiestnili ho do cely
predbežného zadržania.
OO PZ DNV

Stránkové hodiny
na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave IV
Stránkové hodiny na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície
(občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy)
Pondelok
7.30 hod. – 15.00 hod.
Utorok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Streda
7.30 hod. – 17.30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň (07.30 hod. - 12.00 hod.
– len výdaj urýchlených/expresných cestovných pasov,
vodičských preukazov, občianskych preukazov)
Piatok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Stránkové hodiny na oddelení dokladov - evidencia zbraní
odboru poriadkovej polície
Pondelok
7.30 hod. – 15.00 hod.
Utorok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Streda
7.30 hod. – 17.30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Stránkové hodiny na oddelení bezpečnosti cestnej premávky ODI
Pondelok
7.30 hod. – 15.00 hod.
Utorok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Streda
7.30 hod. – 17.30 hod.
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Okr.O PZ Ba 4

Futbalový
klub
Lokomotíva
Devínska Nová Ves oslavuje tento rok
90. výročie, štadión na Vápencovej
ulici stojí už od roku 1964. Starosta
mestskej časti Milan Jambor hovorí, že
počas desiatok rokov sa do štadióna
neinvestovalo a robili sa len menšie
opravy. “Pod tribúnou sú štyri veľmi
malé šatne, kde sa do jednej zmestí
maximálne 15 detí, aj to si nemajú kam
odložiť tašky. Sociálne zariadenie je len
jedno a sprchy sú vo veľmi zlom stave.
Deti sa tam odmietajú umývať, ani ja
by som do nich bez prezuviek nešiel,”
opisuje súčasný stav tréner družstva
Walter Rischer.
Už koncom roka by sa situácia
mala podľa starostu zmeniť. Šatne pod
tribúnou by mali nielen zrekonštruovať,
ale padnúť by mali aj niektoré steny,
aby sa rozšírila ich kapacita. Pribudnú

však aj ďalšie nové šatne. Mestská časť
chce využiť niekoľko rokov nevyužívaný
priestor bývalej reštaurácie v areáli
futbalového štadióna. “Máme nové
hokejbalové ihrisko, aj pre týchto
hráčov musíme rozšíriť šatne,” podotkol
starosta. V objekte ich plánuje samospráva vybudovať osem. Hráči by tam
mali nájsť aj sociálne zariadenie a malé
bistro s občerstvením.
Futbalový klub dnes eviduje asi
160 detí a 25 mužov. “Ideme otvárať
ďalšie malé mužstvo predprípravky,
kde budú päť- až šesťroční chlapci,”
dodal Rischer. Dokopy má klub šesť
mládežníckych a jedno seniorské
družstvo. V súčasnosti pôsobí Futbalový
klub Lokomotíva Devínska Nová Ves
v IV.A lige.
bn
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15:00

Lokomotíva DNV

-:-

TJ Hrubý Šúr

24.03.2013

15:00

MFK Rusovce

-:-

Lokomotíva DNV

31.03.2013

16:00

Lokomotíva DNV

-:-

ŠK Igram

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Lokomotíva Devínska Nová Ves
FK Slovan Most pri Bratislave
FK Vajnory
FK Lamač Bratislava
ŠK Tomášov
FK ŠK Danubia Bratislava
SFC Kalinkovo
TJ Čunovo
MFK Rusovce
FK BCT Bratislava
ŠK Igram
ŠK Vrakuňa Bratislava
LP Domino Bratislava B
TJ Hrubý Šúr

Návšteva u psychiatra...
- Čosi so mnou nie je v poriadku...priznáva pacient- Mám vilu,
chatu, parádne auto, každý rok
chodím na dovolenku pri more...
- To sa mi vôbec nezdá
čudné...-nechápe doktor.
- Nie? Z môjho tristo
eurového platu?
•••
Žena sa prechádza pred
panelákom s kočiarom.

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
9
9
8
7
6
5
5
4
5
5
3
3
2

R
1
2
1
0
2
2
1
1
3
0
0
2
2
3

P
2
2
3
5
4
5
7
7
6
8
8
8
8
8

Skóre Body +/25 : 8 31
13
38 : 16 29
11
31 : 15 28
7
32 : 18 24
6
24 : 15 23
5
30 : 19 20
2
21 : 20 16
-2
17 : 19 16
-5
17 : 26 15
-6
12 : 25 15
-3
14 : 29 15
-6
17 : 24 11
-13
13 : 26 11
-7
20 : 51 9
-12

Stretne kamarátku, ktorá
prekvapene hovorí:
- Ty máš dieťa, ukáž!
Aké je pekné, úplne sa
podobá na tvojho muža!
- Myslíš?- zamyslí sa
mladá žena. –To je totiž
decko mojeje susedy!
•••
- Má ten liek aj nejaké
vedľajšie nežiaduce účinky?
- Áno! Doplácate naň 10 eur!

DEVínskonovoveský Expres – mesačník pre občanov mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug – Devínsky Expres, IČO: 11 668 237,
841 07 Bratislava, Kalištná 9, Vydanie: 22. 2. 2013, vydanie: č. 2, ročník XXIII. Cena výtlačku: bezplatne.
tel.: 02/6477 5275, mobil: 0903 429 485, e-mail: devex@ba.netlab.sk. Uzávierka čísla: každý prvý týždeň (piatok) v mesiaci. Vychádza: 1 krát mesačne. Nevychádza
v júli a auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Nádražná 34/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
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