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 Na prelome 

rokov zvyk-

nem zalistovať 

v  kalendároch. 

Už 16 rokov 

sme sa vzdialili 

minulému storočiu i  tisícročiu. 

Inšpirácii by teda bolo. Tak čo 

možno očakávať?

 Ako si ustelieme... tomu už 

málokto verí. Tých vplyvov je 

príliš veľa. Spoliehať sa len na 

seba nestačí.(? !) Veľmi veľa je 

tých, čo iba čakajú, čo, kto, ako, 

prinesie. Potom sa tešia, alebo 

frfl ú.

 Možno sa dá, ale málokto 

môže mať, riešiť všetko a naraz. 

Treba si vybrať. A začínať u seba.

 Prekvapilo ma minuloročné 

historické stretnutie duchovných 

kresťanov, odkedy sa v roku 1054 

rozdelili na dva prúdy. Teda to 

delenie, štiepenie, rozdielnosti sú 

tu medzi ľuďmi od nepamäti.

 „Je čas vydať sa na cestu 

a  vyplávať na rozbúrené 

more súčasného sveta,“ cituje 

Paul M. Zulehner súčasného 

pápeža Františka v knihe Pápež 

František a jeho reforma cirkvi.

 Hovorím iba o  jednej 

z možností pri hľadaní inšpirácií 

ako ďalej. Ak nás to zaujíma, 

ak chceme hľadať. Pravdaže 

inšpirácie možno hľadať nie-

len v  cirkvi. Tých možností je 

nespočetne. Ako aj oblastí, do 

ktorých možno načrieť. Ba, aj 

keď treba čakať na neuzatvorené 

kauzy.
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KRÁTKE SPRÁVY  

VW opäť jednotkou
Dieselgate, kauza podvodného 
softvéru v autách tankujúcich 
naftu, nedokázala na dlhší čas 
zosadiť nemeckú automobilku 
VW z pozície svetovej jednotky. 

Na čelo rebríčka sa vracia 
s 10,2 milióna áut predaných 

za minulý rok.

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

1. všetkým vlastníkom a chovateľom 
hydiny, holubov a vtákov cho-
vaných v zajatí v termíne do 
2.1.2017 oznámiť Miestnemu 
úradu mestskej časti Bratisla-
va-Devínska Nová Ves súpis 
chovaných zvierat mailom: 
mudnv@mudnv.sk , alebo na 
tel. č.: 02/ 602 014 00, alebo 

VÝSKYT VTÁČEJ CHRÍPKY

Tohtoročnú plesovú sezónu odštartovali v Istracentre matičiari 
v sobotu 14. januára.

Nariadenie opatrení a postupov pri zistení a potvrdení závažného ochore-
nia - vtáčej chrípky.
V súvislosti so zistením výskytu závažného ochorenia – vtáčej chríp-
ky – v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a v zmysle pokynu Regio-
nálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto č. k. PO 
322/2781/2016/01 nariaďujem:

Všetkým občanom

dostatok zdravia 

a všetkého len 

dobrého 

v Novom roku 2017

z celého srdca želá

Milan Jambor, 
starosta

a

Peter Krug, 
zástupca starostu

osobne na kontaktnom pracovisku 
Novoveská 17/A, Bratislava,

2. ustajnenie hydiny, holubov 
a vtákov chovaných v zajatí 
tak, aby sa zabránilo priamemu 
a nepriamemu kontaktu s inou hy-
dinou a vtákmi chovanými v zajatí, 
kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom; 

(Pokračovanie na strane 2)



DEVEX 2 

Dnešnou témou, ktorou sa už po 
tretíkrát prihováram spoluobčanom, 
je opäť náš milovaný Sandberg, kde 
sme s manželom išli posledný deň 
v roku na prechádzku.

 Vždy pri 
pohľade na tento 
skvost prírody 
nám dôjde ťažko 
vidieť, ako ľudská 
nevšímavosť a žiaľ
aj nečinnosť kom-
petentných robí zo Sandbergu pies-
kovisko pre deti a dospelých. 

 Opravený plot je už dávno 
zničený a tabuľa informujúca 
o vzácnosti tohto miesta je umiest-
nená príliš ďaleko od miesta, kde je 

plot zlomený a kadiaľ bežne ľudia 
vstupujú na túto nádhernú národnú 
prírodnú rezerváciu s najvyšším 
stupňom ochrany. Keď už sme pri tom 
najvyššom stupne ochrany, rada by 

som sa opýtala 
kompetentných:
 
“Aj vy si takto 
chránite svoj 
vlastný majetok?”. 
Budem rada, 
ak budeme voči 

sebe a prostrediu kde žijeme viac 
všímavý, lebo ľudská ľahostajnosť 
a nevšímavosť je najväčším neduhom 
našej spoločnosti.

Lucia Feuersänger 
(foto z 31.12.2016, autor článku)

KDE JE NAJVYŠŠÍ STUPEŇ...?

Západoslovenská distribučná,a.s.ako 
poverený správca elektrických sietí 
na distribúciu elektrickej energie 
v súlade so Zákonom č. 251/2012 
Z. z. § 11odst.1o energetike 
a o zmene niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vyzýva všetkých 
vlastníkov,nájomcov alebo správcov 
(ďalej len vlastníkov) nehnutel’ností, 
na ktorých  sa  nachádzajú   nadzem-
né   ipodzemné   elektrické  vedenia   
v správe ZSDIS,a.s. na odstránenie 
a okliesnenie stromov  a iných  po-
rastov, ktoré  ohrozujú bezpečnosť 
alebo spol’ahlivosť prevádzky vedení 
distribučnej sústavy a to v rozsahu 
podľa § 43 Zák.č. 251/2012 Z. 
z.v platnom znení.
Orezy drevín v ochrannom 
pásme elektrických sietí a pre-
vádzok  je možné realizovať 
celoročne do 5cm (priemer). Nad 

5cm v období od 1.4. do 30.9. 
príslušného roku.
Výruby drevín v ochrannom 
pásme z dôvodu bezpečnej pre-
vádzky elektrických sietí je možné 
vykonávať v termíne od 01.10. do 
31.03. príslušného roku.

Pred  vykonaním výrubu  je  potrebné 
túto  skutočnosť   oznámiť   orgánu  
ochrany prírody   - okresnému úra-
du  - odbor   starostlivosti o životné   
prostredie. Orgán ochrany  prírody  
je povinný do 15 pracovných  dní 
od doručenia  oznámenia  vydať 
stanovisko,že  výrub  sa môže 
uskutočniť,alebo rozhodnúť o jeho 
obmedzení alebo zákaze.

V období hniezdenia chránených 
druhov živočíchov sa výrub 
a orez drevín nevykonáva.

OREZY DREVÍN

hydinu a vtákov chovaných v za-
jatí napájať len pitnou vodou 
a zabezpečiť osobnú hygienu 
chovateľov pri každom kontakte 
s hydinou a chovanými vtákmi,

3. zabezpečenie chovov hydiny, 
holubov a vtákov chovaných v za-
jatí v uzavretých priestoroch,

4. majiteľom a držiteľom, aby 
bezodkladne oznámili na 
Regionálnu veterinárnu a potra-
vinovú správu Bratislava-mesto, 
(tel.: 02/644 612 07, 02/644 
612 09) akékoľvek príznaky 
vtáčej chrípky u hydiny, holubov 
a iných vtákov chovaných v zajatí 
podľa nasledujúcich kritérií:

• pokles príjmu krmiva a vody viac 
ako 20 %,

• pokles v produkcii vajec o viac 
ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

• týždenná miera úmrtnosti vyššia 
ako 3 %,

• akýkoľvek klinicky prejav alebo 
posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na 
vtáčiu chrípku.

5. hydinu nakupovať len od regis-
trovaných fariem so stálym veter-
inárnym dozorom a nakúpenú 
hydinu umiestniť’ do priestorov, 

VÝSKYT VTÁČEJ CHRÍPKY
(Pokračovanie zo strany 1) ktoré boli vopred vyčistené a de-

zinfi kované,
6. pri manipulácii s hydinou 

používať osobné ochranné 
pomôcky,

7. zabezpečiť aby sa hydina ne-
napájala vodou zo zásobníkov 
povrchových vôd, prístupných 
voľne žijúcemu vtáctvu,

8. pre ochranu chovov hydiny u indi-
viduálnych chovateľov používať 
účinné dezinfekčné prostried-
ky pri vstupoch a výstupoch 
z chovov,

9. zákaz konania veľtrhov, trhov, 
výstav a iného zhromažďovania 
hydiny alebo iného vtáctva.

S okamžitou platnosťou 
zakazujem:

1. presun živej a zabitej hydiny a va-
jec a iného vtáctva z chovov,

2. manipuláciu s použitou podstiel-
kou a hnojom hydiny bez povole-
nia,

3. zhromažďovanie hydiny alebo 
iného vtáctva.

Uvedené pokyny platia do odvo-
lania. 

Milan Jambor
starosta MČ Ba DNV

Od 01.01.2017 je povinná každá 
domácnosť v individuálnej bytovej 
výstavbe požiadať hlavné mesto 
o dodanie buď kompostovacieho zá-
sobníka alebo zbernej nádoby s min-
imálnym objemom 120 l za súčasného 
zabezpečenia odvozu odpadu min-
imálne jedenkrát za 14 dní v období 
mesiacov marec až november.
Na tento účel každá domácnosť v in-
dividuálnej bytovej výstavbe, ktorá je 
platiteľom miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady, podá na Oddelení miestnych 
daní, poplatkov a licencií magistrátu, 
Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 
05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť 
o zapojenie sa do systému zberu 
odpadu zo záhrad“.
Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj 
domácnosť, ktorá už má zabezpečený 
vlastný kompostovací zásobník alebo 
má zabezpečenú starostlivosť o záhra-
du vrátane odvozu odpadu zo zelene 
súkromnou fi rmou a danú skutočnosť 
uvedie v čestnom prehlásení k vy-

plnenej žiadosti. 
Kompostovací zásobník alebo zbernú 
nádobu môže užívať aj viac domác-
ností, pričom k vyplnenej žiadosti je 
potrebné priložiť vzájomnú dohodu 
domácností o spoločnom užívaní kom-
postovacieho zásobníka alebo zber-
nej nádoby.

Tlačivo: 
ŽIADOSŤ   O ZAPOJENIE   SA   DO   
SYSTÉMU   ZBERU   ODPADU  ZO   
ZÁHRAD

Náklady na zberné nádoby a kom-
postovacie zásobníky znáša obec 
a náklady na odvoz tohto druhu od-
padu sú súčasťou miestneho poplatku 
za komunálne a drobné stavebné od-
pady. Držiteľ biologicky rozložiteľného 
odpadu môže požiadať o zriadenie 
komunitného kompostoviska, pričom 
podmienky pre zriadenie sú uvedené 
v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kom-

Biologicky rozložiteľný 

ODPAD ZO ZÁHRAD 
V INDIVIDUÁLNEJ BYTOVEJ VÝSTAVBE

postovacieho zásobníka vhadzuj-
te:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, 
konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia 
a zeleniny, zhnité ovocie, burinu
a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho 
pôvodu, najmä mliečne a mäsové 
výrobky.

Od 01.01.2017 je povinná každá 
domácnosť v individuálnej bytovej 
výstavbe požiadať hlavné mesto 
o dodanie buď kompostovacieho zá-
sobníka alebo zbernej nádoby s mi-
nimálnym objemom 120 l 
za súčasného zabezpečenia odvozu 
odpadu minimálne jedenkrát za 14 

dní v období mesiacov marec až no-
vember.
Na tento účel každá domácnosť v in-
dividuálnej bytovej výstavbe, ktorá je 
platiteľom miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady, podá na Oddelení miestnych 
daní, poplatkov a licencií magistrátu, 
Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 
Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o za-
pojenie sa do systému zberu odpadu 
zo záhrad“. Vyplnenú žiadosť môžete 
odovzdať aj na Miestnom úrade MČ 
DNV.
Bližšie informácie aj tlačivo nájdete 
na stránke: http://www.devins-
kanovaves.sk/aktuality/2016/
biologicky-rozlozitelny-odpad



 DEVEX 3

Pred koncom roka 2016 prijala 
Národná rada Slovenskej re-
publiky aj také zmeny, ktoré sa 
môžu uviesť do života až po ro-
zhodnutí komunálnych poslancov. 
Našu redakciu o nich informovala 
poslankyňa NR SR Edita Pfundtner, 
ktorá iniciovala zmeny v oboch 
zákonoch.

O miestnom poplatku za rozvoj 
budú rozhodovať bratislavské 
mestské časti
„Zavedenie miestneho poplatku za 
rozvoj sleduje cieľ, ako získať pre 
mestá a obce dodatočný zdroj príjmu 
na budovanie občianskej vybavenos-
ti, miestnych komunikácií a technickej 
infraštruktúry. Okrem príjmovej, 
rozvojovej a regulačnej funkcie má 
poplatok aj funkciu protikorupčnú. 
Chceme dosiahnuť, aby mali staveb-
níci jasne určené pravidlá a po 
zaplatení poplatku už neboli vy-
stavení iným, často nelogickým až 
nadmerným požiadavkám zo strany 
samosprávy,“ hovorí poslankyňa. 
Rekonštrukcie budov, vrátane 
zatepľovania, stavby športovísk a ob-
jektov slúžiacich na poľnohospodársku 
prvovýrobu budú podľa novej úpravy 
od poplatku oslobodené. 

Došlo k posilneniu postavenia mest-
ských častí v Bratislave. V zmysle zmeny 
sa poplatok použije na území, kde sa 
vybral. Obec (v Bratislave mestská časť) 
však všeobecne záväzným nariadením 
môže určiť, že výnos z poplatku alebo 
jeho percentuálna časť bude použitá aj 
v inom jej katastrálnom území. Správa 
poplatku ako aj jeho výška a výber 
budú plne v kompetencii mestskej časti. 
Podľa nového znenia sa mestská časť 
môže rozhodnúť, ktoré stavby zaťaží 
poplatkom a ktoré nie.

Budúcnosť hazardu aj v ruká ch 
Bratislavčanov
Zmeny v zákone o hazardných hrách, 
ktoré platia od 1. januára 2017, 
zásadným spôsobom obmedzia 
tento druh podnikania. Novinkou je 
napríklad zákaz vstupu do herne oso-
bám mladším ako 18 rokov, osobám 
poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, 

NOVINKY 
V ZÁKONOCH 
OVPLYVNIA 
ŽIVOT 
V MESTSKEJ 
ČASTI

 Ak prichádzate do Devínskej 
Novej Vsi, pri ranči  Ouzkých je do-
pravná značka povoľujúca rýchlosť 
70 km/h, ale zakrývajú ju listy, 
konáre...
Rovnako pred zastávkou Presskam za-
krýva reklama Tatra banky značku 50.

 Okrem zamrznutého rybníka 
na Mlynskej nikde nikto nevytvoril 
v Devínskej, doteraz, žiadnu ľadovú 

plochu na korčuľovanie pre deti.
 Chcel by som sa opýtať našich 

kompetentných prečo máme tie tyče 
pozdĺž cesty z Dnv a naopak. Minule 
sme skoro do nej nabúrali v tme keď 
sme sa uhýňali sanitke. Je to špeciálne 
na rozbitie auta alebo ktorý inteli-
gentný ..... ich tam dal a aký majú 
význam???

Ďakujem obyvateľ Dnv.

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

Odpoveď pánovi, ktorý sa síce pod-
písal ale bolo to neuverejniteľné.
Tyče, palice, značky, ktoré trčia zo sne-
hu, najmä na okrajoch ciest, označujú 
kraj cesty, alebo zmenu výšky pod-
kladu. Je to mimoriadne užitočné, aby 
vodič obsluhujúci odhŕňadlo vedel, 
kde je kraj cesty. Nielen pokiaľ chce 
vedieť kde je odhrnuté a kde nie, ale 
aby nezišiel z cesty. Tí, čo chodia na 
lyžovačky to dôverne poznajú ako 
jedno z bezpečnostných opatrení na 
okrajoch ciest počas zimy.

KURZ LYŽOVANIA PRE ZAČIATOČNÍKOV

   Základné pohyby na lyžiach, otáčanie v svahu, brzdenie pluhom i hranami, 

ako bezpečne spadnúť, základy zjazdového lyžovania, 

základná jazda na vleku typu „Poma“

Kedy: 21.1.2019 (sobota)

Kde: na Kamzíku / Kolibe

Cena: 5 € / osoba

Zraz o 9:00 hod. pred TIK, Istrijská 49, Devínska Nová Ves

Po dohode aj o 10:00 na mieste konania kurzu – na Kolibe / Kamzíku

Viac info: Turistická informačná kancelária, Istrijská 49, Bratislava,

Tel,: 02/6477 0260, 0905 668 308,    

www.tikdnv.sk,     info@tikdnv.sk

Dôležité informácie:

   Maximálny počet účastníkov kurzu je 8. Prihlasovanie vopred 

je možné osobne v TIK, alebo telefonicky, e-mailom. 

TIK lyžiarsku výbavu nepožičiava, účastníci musia mať vlastné lyže, paličky, 

lyžiarky. Presun na zjazdovku je MHD / pešo, po dohode je možný presun 

aj vlastným autom. Detí do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby. 

Deti do 15 rokov musia mať povinne prilbu a refl exnú vestu. Pokiaľ vaše 

zdravotné poistenie nepokrýva športové aktivity, odporúčame komerčné 

pripoistenie sa (orientačná cena 0,5 euro/deň). TIK a ani inštruktor nenesú 

žiadnu zodpovednosť za prípadný úraz, alebo škody na lyžiarskom 

vybavení účastníkov kurzu. V prípade nedostatku snehu sa kurz zruší, 

alebo po dohode s účastníkmi kurzu sa presunie na iný termín.

patologickým hráčom a študentom so 
sociálnym štipendiom. 
„Zároveň sa zníži počet herní, nakoľko 
sa zvyšuje minimálny počet hracích 
zariadení pripadajúcich na jednu 
herňu zo súčasných 5 na 12. Verím, 
že tieto opatrenia budú mať pozitívny 
vplyv na kvalitu života v Bratislave 
a nebudeme mať herne na každom 
kroku”, hovorí poslankyňa Edita Pfundt-
ner. 
Obyvatelia sa aj naďalej budú môcť sťa-
žovať na prípadné porušenie verejného 
poriadku formou petície. V Bratislave 
bude takáto petícia úspešná, ak ju 
podporí  15 percent  oprávnených. 
Na základe úspešnej petície mestské 
zastupiteľstvo môže vydať všeobecne 
záväzné nariadenie, ktorým upraví pod-
mienky prevádzkovania hazardných 
hier na svojom území.                     (red)



DEVEX 4

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 

28.1.  od  19.00 h  6. Ples OZ Devínska Inak
Rezervácia vstupeniek na: ples@devinskainak.sk

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 
29.1. o  16.30 h O deduškovi Mrázikovi                                

- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo BUM BÁC                         
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstupné: 1,50 eura

5.2. o 18.00 h  Motýľom nik nerozkáže
- repríza hry v podaní Činoherného klubu DNV od autora Leonarda 

Gersheho
Vstupné: 4 eurá  (študenti a seniori 3 eurá) 

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

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

K 
yticaspieva

Ženská spevácka skupina K ytica
v spolupráci s Miestnym odborom Matice 

slovenskej v Devínskej Novej Vsi 
vás pozýva na krst CD pod názvom

„Kytica spieva“
ktorý sa uskutoční v nedeľu dňa 19. 2. 2017 

o 15.00 hod. v Istracentre v Devínskej Novej Vsi.

Program:
upravené ľudové piesne veselé aj ťahavé naprieč regiónmi 

Slovenska v úprave Miroslava Paška, harmonika Vilo Laurinc
hostia: MSS Rodokmeň, ĽH Dudíci a Miroslav Dudík

Tešíme sa na stretnutie.

11.2. o  20.00 h  Ples rybárov
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 
16.2. o  15.00 h  Detský fašiangový karneval

- karnevalová zábava pre deti pripravená v spolupráci zo Základnou 
umeleckou školou v DNV

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Vstupné: 1,50 
25.2. o 19.00 h  Chorvátsky bál

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

Rezervácia na: 0908 701 228 alebo a.matusovychova@gmail.com
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, 

28.2. o  19.00 h  Pochovanie basy
- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava s polnočným 

programom na záver fašiangového obdobia
- do tanca hrá hudobná skupina Miro Šimek Band 

Vstupné: 8 eur, občerstvenie v cene
Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra 24.2. a 27.2. od 17.00 do 

20.00 h, v deň podujatia od 18.00 h
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

KURZ 
SNOWBOARDINGU

PRE ZAČIATOČNÍKOV
Základné pohyby na 

snowboarde, státie v svahu, 
brzdenie hranou, ako 
bezpečne spadnúť, 

základná jazda na vleku typu 
Poma

V sobotu 18.2.  
na Kamzíku na Kolibe

Zraz o 9.00 pred TIK, Istrijská 
49 DNV, po dohode možnosť 

stretnutia aj o 10.00 h
na mieste konania kurzu 

na Kolibe
Viac info: 

Turistická informačná 
kancelária

tel:02/6477 0260, 
0905 668 308

www.tikdnv.sk  info@tikdnv.sk
Prihlasovanie vopred NUTNÉ

 Pán riaditeľ, všetci mi vravia, 
že s mojím hlasom môžem 

ísť do opery.
Iste, vážený. Môžete, 

ak si kúpite lístok...
•••

Bača, aké preventívne 
opatrenia robíte pre prípad, 

že by sa ku košiaru 
dostal medveď?

Do lavóra dávame viac 
mydla... Ľahšie sa perú gate.

•••
Ako sa voláte?

Ernest Hemingway.
Hm.. to meno mi je 

nejaké známe...
Bodaj by nie! Už 10 rokov robím 

poštára na vašej ulici...

•••
Duté hlavy majú určité výhody. 

Nehrozí im otras mozgu.
•••

Menej je niekedy viac!
Napríklad, keď ku vám svokra 
zavíta na dve hodiny namiesto 

štyroch dní...
•••

Mami? Čo je to transvestita?
Ja neviem, synček... opýtaj sa 

tety Jakuba.
•••

Ach, Miško, tá moja 
svokra je ako denná tlač!

Fíha, to má o všetkom prehľad?
Ale prd! Tiež k nám 

chodí denne!
•••

Dobrý deň, pán vodič, pili ste pred 
cestou?

Tri pivá a štyri borovičky.
A ste ochotný sa podrobiť dychovej 

skúške?
Čo, vy mi neveríte?!

•••
Policajti pristihli Cigána, 

ako kradne a tak ho riadne zbili. 
Na druhý deň ho postavia 

pred súd a sudca mu hovorí:
Počul som, že si všetko priznal!
Vaša ctihodnosť, bolo to všetko 
vynútené, lebo policajti ma bili!

Netárajte, občan! Dnes 
polícia nikoho nebije!
Dneska možno nie, 

ale včera ma zmlátili ako žito!
•••



DEVEX 5

Jubileum

Spomienka

BlahoželanieSpolocenská kronikaˇ

Ján KRONAUER
Všetko najlepšie

 k životnému jubileu,

ku krásnym 70. narodeninám.

Zo srdca prajú manželka 

Mária,deti Marián,Luboš 

a Beata s rodinami,

vnúčatká Lucia,Marco 

a Sophia posielajú 

Dedkovi pusinky.

Odišiel tíško, zostali 

len spomienky.

Štefan DARÁŽ

18. 12. 2011

Nezabúdame a s láskou 

spomíname.

Manželka, deti, vnúčatá 

a pravnúčatá.

 Netrúfame si ponúknuť všetko, 
čo vyšlo z jeho pera, z jeho 
umu a húževnatého chcenia dať 
a dávať. Prijmite iba náčrt, čo sa 
nám podarilo zachytiť. 

Viliam Pokorný sa narodil 1. 
mája 1929 v Devínskej Novej Vsi 
v  rodine potomkov chorvátskych 
vysťahovalcov z polovice 16. 
storočia. Po vychodení základ-
nej a meštianskej školy v rodnej 
obci absolvoval štúdium na ob-
chodnej akadémii v Bratislave 
(1948), neskôr na Filozofi ckej 
fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (1967), kde v roku 
1982 získal doktorát fi lozofi e. 
Pracoval ako novinár. V tejto 
profesii sa špecializoval na úsek 
kultúry, výchovy a vzdelávania 
dospelých a na problematiku mi-
estnej kultúry. 

 Chorvátske prostredie rodnej 
obce ho podnietilo k zberateľskej 
a výskumnej činnosti v oblasti 
národopisu (ľudová slovesnosť, 
príslovia a porekadlá, zvyko-
slovie). Výsledkom tejto jeho 
činnosti je viacero publikácií, 

ktoré vychádzali väčšinou 
dvojjazyčne (slovensky a v miest-

nom chorvátskom nárečí), nie-
ktoré len v slovenčine 

 Popri výskumnej činnosti sa 
Viliam Pokorný sústavne venoval 
aj kultúrno-organizačnej práci 
a tiež rezbárstvu, pričom na 
svojich drevorezbách využíval 
zozbierané chorvátske príslovia 
a porekadlá. Drevorezby vysta-
voval na viacerých miestach na 
Slovensku, v Rakúsku i v Záhrebe.
   Výsledkom jeho poetickej tvor-
by sú dve zbierky básní – jedna 
slovenská a jedna v materins-

kom chorvátskom nárečí. Básne 
mu uverejňovali v antológiách 
poézie a v kultúrnych časopisoch 
v Chorvátsku, Rakúsku i v Poľsku. 
Jeho vybrané básne postupne 
vyšli už v desiatich antológiách 
chorvátskych básnikov z dia-
spory, ktoré vydáva „Kulturno 
likovno društvo Rešetari“ v spolu-
práci s Maticou isljenika Hrvatske 
a inými kultúrnymi inštitúciami. 
   Je zostavovateľom, spoluau-
torom a editorom vlastivednej 
monografi e Devínska Nová Ves 
(1995), ktorá je bohatým zdro-
jom poznatkov o tejto mestskej 
časti. Zostavil aj ďalšie publiká-
cie, v ktorých pomohol predstaviť 
a dokumentovať slovenskému 
prostrediu činnosť chorvátskych 
kultúrnych spolkov a Chorvátske-
ho kultúrneho zväzu na Sloven-
sku.
 Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku vydáva od roku 2002 
časopis Hrvatska rosa, ktorého 
šéfredaktorom bol Viliam Po-
korný (predtým, v rokoch 1954 
až 2001, bol editorom miestneho 
časopisu Novosielski glas, ktorý 
vydával Chorvátsky kultúrny 

spolok v Devínskej Novej Vsi).  
   Viliam Pokorný je jedným zo za-
kladajúcich členov Chorvátskeho 
kultúrneho spolku v Devínskej 
Novej Vsi (1990) a bol aj pri 
zrode Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku. Do roku 
2007 bol členom jeho výkon-
ného výboru. Vo svojom rodisku 
bol čelným funkcionárom Chor-
vátskeho kultúrneho spolku, z 
toho pätnásť rokov jeho predse-
dom. Od roku 1995 tu každý me-
siac organizoval tzv. chorvátske 
štvrtky - tematické klubové stret-
nutia predovšetkým s národopis-
novýskumným zameraním.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Autorské publikácie:

 PRÁCA V MIESTNOM RO-
ZHLASE; V. Pokorný - P. Cvečko. 
Metodická príručka pre rozhlaso-
vé krúžky. Vydal Osvetový ústav, 
Bratislava 1971. Strán 67. 

 KULTÚRNE ZARIADENIA 
NA SLOVENSKU. Farebná 
obrazová publikácia. Vydalo 

ODIŠIEL VZÁCNY ČLOVEK 1. 5. 1929  -  22. 11. 2016

OSPRAVEDLNENIE

V minulom čísle 

riadne zaúradoval 

„tlačiarenský škriatok“, 

keď vymenil fotografi e 

na strane 5.

Obom rodinám 

sa ospravedlňujeme 

a chybu naprávame. 

Redeakcia

V nedeľu 25. 12. 2016 

sa dožil 

krásneho životného jubilea, 

80 rokov, 

náš manžel, otec a dedo 

Ivan KLAS, 

rodák z Devínskej Novej Vsi. 

Želáme mu veľa zdravia 

a optimizmu 

do ďalších rokov života. 

Manželka s rodinou

(Pokračovanie na strane 6)

Na vymenovanie všetkého, čo pán Viliam Pokorný vytvoril, čo všetko nám zanechal by bolo treba napísať 
knihu, a riadne bohatú. Tak bohatú ako je dielo, ktoré zanechal, a iba jeho preštudovanie bude trvať dlho, 
predlho. A keď by si mal človek predstaviť koľko času venoval tomuto odkazu, tak by nechcel veriť, čo jeden 
človek dokáže. Pri všetkej jeho skromnosti, ale nesmiernej usilovnosti, pedantnosti a dôslednosti pri zbieraní 
a spracovávaní podkladov, z ktorých budú čerpať generácie.



DEVEX 6

(Pokračovanie zo strany 5)
ODIŠIEL VZÁCNY ČLOVEK

Vydavateľstvo Obzor, Bratislava  
1985. Strán 168. Autor textu 
a zostavovateľ obrazovej časti: 
V. P. Náklad 5000 výtlačkov; 
určené na reprezentačné účely 
Ministerstva kultúry SR. 

 RIČ TR  DRIVO - SLOVO  
A DREVO. Katalóg  k výstave 
vlastných drevorezieb V. P. s 
výberom prísloví a porekadiel 
Chorvátov z Devínskej Novej 
Vsi a s reprodukciami niektorých 
drevorezieb. Vydal Chorvátsky 
kultúrny zväz na Slovensku, 
Bratislava 1991. Strán 26.
   Recenzie: 14 recenzií v rôznych 
publikáciách 

 HRVATI U DEVINSKOM 
NOVOM SELU - CHOR-
VÁTI V DEVÍNSKEJ NOVEJ 
VSI. Zvyky, obyčaje a ústna 
slovesnosť devínskonovoveských 
Chorvátov. Vydal Chorvátsky 
kultúrny zväz na  Slovensku, 
Bratislava 1992. Strán 166; 20 
čiernobielych fotografi í. ISBN: 
80-901158-0-2. Úvod, Predhov-
or V. Gašparíkovej a záverečnú 
stať V. Pokorného preložil do 
burgenlandského chorvátskeho 
jazykového standardu Peter 
Ťažký.
 
   NOVOSIELSKI KIPCI - 
NOVOVESKÉ OBRÁZKY. 
Scénické spracovanie dvoch 
obradno-spoločenských slávnost-
ných príležitostí z prostredia 
Chorvátov v Devínskej Novej 
Vsi zo začiatku 20. storočia. 
Sú to „Lúčenie regrútov“ pred 
ich odchodom na vojenčinu a 
„Novoveská svadba“. Texty sú 
vytlačené súbežne v chorvát-
skom dialekte Devínskej Novej 
Vsi a v slovenčine. „Doslov k No-
voveským obrázkom Viliama Po-
korného“ napísal Doc. PhDr. Ján 
Botík, CSc. Vydal Chorvátsky 
kultúrny zväz na Slovensku, 
Bratislava 1999. Strán 116; no-
tová príloha (16 piesní). ISBN 
80-968141-9-2.

 NOVOSIELCI POVIDAJU. 
Prevzatá prvá kapitola z knihy 
Hrvati v Devinskom Novom Selu 
- Chorváti v Devínskej  Novej  Vsi. 
Uverejnená (spolu s jazykoved-

nou štúdiou profesora dr. J. Lisca 
a životopisom V. P.) v časopise 
Zadarska smotra, č. 4-5/92, str. 
198-226; Zadar 1992, Chor-
vátsko.

 DEVÍNSKA SA SMEJE – 
NUOVO SELO SE SMIJE. 
Humorné i vážne rozprávanie 
o ľuďoch niekdajšej Devínskej 
Novej Vsi. Publikáciu dopĺňa 
55 dokumentárnych fotografi í 
z prvej polovice 20. storočia. 
Texty sú vytlačené súbežne v 
chorvátskom dialekte Devínskej 
Novej Vsi a v slovenčine. Slo-
venský preklad autor – Viliam 
Pokorný - Tica. Doslov napísal 
PhDr. Jozef Klačka. Vydal Chor-
vátsky kultúrny zväz na Sloven-
sku, Bratislava – Devínska Nová 
Ves 2006 a 2008. Strán 303. 
ISBN 80-969635-0-3.  
 
 SPOĽAHLIVÝ MOST 
PRIATEľSTVA – CHORVÁTI 
NA SLOVENSKU.  Publikácia 
o dvadsaťročnej činnosti chor-
vátskych kulturnych spolkov 
a Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku. Vydal Chor-
vátsky kultúrny zväz na Sloven-
sku v roku 2011 v slovenskom 
jazyku.

 ZOVEM SE, DAKLE JESAM 
– VOLÁM SA, TEDA SOM. 
Onomastika DNV: osobné mená 
obyvateľov; domáce podoby 
krstných mien; chorvátske 
priezviská obyvateľov DNV; 
výskyt „devínskonovoveských“ 
chorvátskych priezvisk v Chor-
vátsku; prímenia a prezývky 
Novovešťanov; chorvátske 
miestne názvy. Vydal v roku 
2010 Chorvátsky kultúrny zväz 
na Slovensku.

 RIČ K RIČI  -  SLOVO DALO 
SLOVO. Príslovia, porekadlá 
– parémie ako dedičstvo ústnej 
slovesnosti devínskonovoveských 
Chorvátov. Vydal v roku 2012 
Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku z grantu Vlády SR.
Zostavovateľ, spoluautor, editor, 
redaktor publikácií

 HRVATSKO ETNIKUM 
v Devinskom Nuovom Seli, II. 
Zbornik. Hrvatski kulturni savez 

u Slovačkoj; pripravila Etno-
grafi cká skupina pri Chorváts-
kom kultúrnom spolku v DNV v r. 
1993; 70 strán. Redigoval, úvod 
a doslov napísal V. Pokorný.  

 DEVÍNSKA NOVÁ VES. 
Vlastivedná monografi a. Vydal 
Miestny úrad Devínska Nová 
Ves, Bratislava 1995. Kolektív 
(16) autorov. Zostavovateľ, spo-
luautor, redaktor a editor Viliam 
Pokorný. Strán 295 + farebná 
príloha. ISBN: 80 - 967300-2-9

 FESTIVAL CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY 1989 - 1998. 
Dokumentačná obrazová 
publikácia. Autorsky spraco-
val V. P.; doplnené príhovor-
mi Juraja Cvečku, Vladimíra 
Mráza a Pavla Čoreja. Vydal 
Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku, Bratislava 1998. 
Strán 56; 61  farebných  foto-
grafi í. ISBN: 80-967993-2-0.
 
 TJEDAN HRVATA IZ 
SLOVAČKE.  ZAGREB 18. - 24. 
9. 2000. Príležitostný zborník 
štúdií o slovenských Chorvá-
toch: (1) Jozef Klačka, Hrvati i 
Slovaci, (2) Viliam Pokorný, Pet 
stoljeća Hrvata u Slovačkoj, (3) 
Sanja Vulić, Govori Hrvata u 
Slovačkoj, (4) Branislav Choma, 
Kulturno stvaralaštvo slovačkih 
Hrvata, (5) Júlia Domaracká, 
Odjeća slovačkih Hrvata, (6) 
Sanja Vulić, Pjesnički jezik i djelo 
Vilijama Pokornoga, (7) Juraj 
Cvečko,  Aktivnosti Hrvatskoga 
kulturnoga saveza u Slovačkoj 
i njegova buduća orijentacija.V 
zborníku sú aj 4 básne V. Po-
korného Zostavovateľ a redak-
tor časti materiálov zo Sloven-
ska (štúdie 1, 2, 4, 5, 7 vrátane 
príslušného ilustračného ma-
teriálu): Viliam Pokorný, ostatné 
materiály zabezpečil a redigo-
val H. Salopek. (V tiráži sa V. P. 
neuvádza ani medzi spolupra-
covníkmi!) Slovenské príspevky 
do chorvátčiny preložila Mária 
Kursarová.

 OŽIVENÁ RATOLESŤ. Pamät-
nica k 10. výročiu založenia 
chorvátskych kultúrnych spolkov 
a Chorvátskeho kultúrneho zvä-
zu na Slovensku; Viliam Pokorný 
a kolektív. Vydal Chorvátsky 
kultúrny zväz na Slovensku; 

Bratislava 2000. Autori statí: 
PhDr. Jozef Klačka, PhDr. Viliam 
Pokorný, Doc. Ing. Juraj Cvečko, 
CSc., Ferdinand Takáč, Branislav 
Choma, Doc. PhDr. Ján Botík, 
CSc. Viliam Pokorný. Strán 74; 
ilustrácií 83. Kniha vydaná z 
prostriedkov Ministerstva kultúry 
SR.

 DOKUMENTY HOVO-
RIA. Výber dokumentov k 
550. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Devínskej Novej Vsi. 
Reprodukcie archívnych doku-
mentov z dejín obce s komen-
tármi počínajúc listinou z roku 
1451, daňové súpisy, ukážky 
z matriky, z kanonickej vizitá-
cie, urbáru, staré mapy DNV 
až po fotografi cké dokumenty 
zo začiatku 20. storočia. Súbor 
voľne vkladaných dokumentov v 
osobitnom obale. Zostavovateľ 
(námet, osnova súboru) a edi-
tor PhDr. Viliam Pokorný; autori: 
PhDr Jozef Klačka a PhDr. Viliam 
Pokorný. ISBN - 80-968492-8-X. 
Vydal miestny úrad v Devínskej 
Novej Vsi. Bratislava 2001.
 Odkaz a súčasnosť Chor-
vátov na Slovensku – Poruka i 
sadašnjost hrvata u slovačkoj. 
Zborník. Vydal Chorvátsky 
kultúrny zväz na Slovensku. Zos-
tavil, redigoval a autorsky prispel  
Viliam Pokorný. Bratislava 2001; 
strán 100; ISBN 80-89079-
00-8.  Financovali Ministerstvo 
kultúry SR a Nadácia pre pod-
poru občianskych aktivít. Autori 
a ich príspevky: Jozef Klačka, 
Poddaní Chorváti na západnom 
Slovensku v 16. až 19.  storočí; 
Mijo Lončarić, Jazyk Chorvátov 
na Slovensku; Zlatka Gieler, 
Dvojjazyčná výchova detí a 
mládeže - základ rozvoja kultúry 
menšín; Franjo Schruiff, Úloha 
folklóru v cezhraničnej kultúrnej 
spolupráci Gradišťanských 
Chorvátov; Gjuro Deželić, 
Morálna a materiálna pomoc 
Chorvátskej republiky a jej 
veľvyslanectiev v rozvoji kultúry 
menšín v zahraničí; Juraj Cvečko, 
Medzinárodné kontakty chor-
vátskej menšiny na Slovensku; 
Jozef Klačka, Podarí sa zistiť, 
odkiaľ prišli Chorváti do Devín-
skej Novej Vsi?; Viliam Pokorný, 
Ako je to vlastne s Chorvátmi na 
Slovensku?

Redakcia Devexu



DEVEX 7

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

02 - PREDAJ
• Predáme vozidlo Renault Laguna 

Combi r.v. 2007 v plnej výbave, 1995 
ccm DCI  150 PS v dobrom stave ser-
visované v Renault servise, strieborná 
metalize kombinovaná spotreba  6,1l. 
Cena 3 900 eur s DPH

 tel.: 0905 703 979, 
0908 700 684. Sme v DNV.

• Predáme vozidlo Renault Megane 
Sedan  r.v. 2006, 1390 ccm,  benzín  

98PS, modrá  farba, dobrý technický 
stav, kombinovaná spotreba  6,8 l.

 Cena  1 900eur s DPH. 
 tel.: 0905 703 979, 

0908 700 684, sme v DNV.

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Spoločnosť v Devínskej Novej Vsi  

hľadá pracovníka, ako údržbára 
pre viacero objektov, ktorý bude 
vlastniť vodičský preukaz skupiny C, 
je zámočnícky zručný, vie udržiavať 

trávnika porasty, vie zvárať plynom 
aj pod ochrannou atmosférou, má 
oprávnenie na vysokozdvižnývozík, 
výhoda s dokladmi na elektriku. 
Práca na živnostenský list resp. na 
dohodu. Dotazy na  

tel.: 02 6436 9590. 
0905 703 979, 0908 700 684.

H Ľ A D Á
• Ekonómka s 20 ročnou praxou /

bankový sektor a štátna správa/ hľadá 
zamestnanie.      tel.: 0905 926 735

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

POHREBNÉ 
POISTENIE

www.pss.sk  bez skúmania zdravotného stavu
  rýchle vyplatenie prostriedkov
  vyplatenie bez dedičského konania
  oslobodenie od dane z príjmov

Ľudmila Slobodová
0917 834 119
ludmila.slobodova@fopss.sk
Eisnerova 13, 841 07 Devínska Nová Ves - Bratislava

NEPOSLUŠNÍKA
STRETNI

NA Z IVO

11.2.2017
10:00 - 19:00

BORY MALL

MIRO JAROŠŠAŠO LUBOŠ
A JEHO BLÁZNOVSTVÁ

MUZIKÁL FROZEN
ADOVÉ KRÁ OVSTVO

KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK
A JEHO MAGICKÁ ŠOU

www.detskyfest.sk
Facebook.com/Telekom Detský festival
www.detskyfest.sk
Facebook.com/Telekom Detský festival
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Čo tak stráviť inšpiratívny 
deň, počas ktorého sa za-
bavíte, zašportujete a niečo 
sa aj naučíte? To je presne 
sobota 11. február od 10:00 
do 19:00 v Bory Mall, kde 
zažije premiéru veľký Tele-
kom detský festival určený 
deťom, ale aj ich rodičom. 

Má moje dieťa dostatok pohybu? 
Nechodí priveľmi neskoro spať? 
Ako dohliadnuť na jeho zdravotný 
stav a reagovať v prípade zdra-
votných ťažkostí? Nechať ho hrať 
počítačové hry? Ak áno, ako dlho?  

Príďte sa informovať, nechať 
inšpirovať alebo skrátka sa len 
zabaviť.  Pretože okrem špeciálnych 
edukačných a zdravotných zón na 
vás v neposlednom rade čaká ob-
rovské množstvo zábavy. Môžete 
sa tešiť na svet rozprávkový, kúzelný, 
hravý a tak trošku aj „neposlušný“.   
Áno, príde aj Neposlušník Miro 
Jaroš. Kohútik Ťuki pre vás ot-

vorí dvere a nechá vás nazrieť 
do rozprávkového sveta. Okrem 
obľúbených rozprávkových 
postavičiek z Ťuki TV sa vám pred-
staví aj muzikál Frozen Ľadové 
kráľovstvo s Elsou a Anou a  samoz-
rejme aj s Olafom. Chýbať nebudú 
na autogramiáde ani hokejisti 
Slovana Bratislava.

V interaktívnej Telekom zóne 
a taktiež v Telekom predajni si prí-
du na svoje nielen malí, ale i veľkí 
nadšenci Xbox hier. Určite sa každý 
tatino rád „obetuje“ a s ratolesťami 
si zahrá nejakú zaujímavú pohy-
bovú hru. Maminy sa rovnako 
môžu s deťmi zabaviť, či vyskúšať 
si ovládanie hier pomocou pohy-
bových gest napríklad pri tanci. 
Počas dňa sa bude konať niekoľko 
herných súťaží. 

Komu sa nepodarí získať odmenu 
v jednej z Fun zón, určite to vyjde 
v bohatej tombole o bicykel, table-
ty, ale aj telefóny .

KAM VEZMETE DETI V  SOBOTU 11. FEBRUÁRA?
Príďte do Borov zažiť úžasný detský festival 
zdravia, vzdelávania a zábavy

(Pokračovanie na strane 8)
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Z policajného
zápisníka

dvere,  následne  úderom  rozbil  
sklenenú výplň na ďalších dverách 
a vošiel do ďalšej chodby, po-
hyboval sa  po budove, pričom  
v zadnej časti budoby poškodil 
stenu, čím svojím konaním spôsobil  
poškodenej spoločnosti škodu vo 
výške 500 eur.
• Hliadka  PZ  v čase o 18.45h 
dňa 30.12.2016 v Bratislave 
na Ulici Jána Jonáša  zadržala  
26-ročného muža a 21-ročného 
muža, ktorí  boli podozriví 
zo spáchania  trestného činu 
výtržníctva, nakoľko  v podniku  
napadli iných hostí.

mk 
orpz ba4
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• Vyšetrovateľ obvinil z prečinu  
neoprávneného zásahu do práva 
k domu, bytu alebo k nebytovému 
priestoru  v  jednočinnom  súbe-
hu  s prečinom poškodzovanie 
cudzej  veci  32-ročného muž, 
ktorý v presne nezistenom čase 
dňa 27.12.2016 do 08.48h 
dňa 28.12.2016 v Bratislave na  
Opletalovej ulici  neoprávnene 
vnikol do vstupnej chodbičky 
nebytového priestoru budovy 
cez neuzamknuté vchodové 

(Pokračovanie zo strany 7)

04 - SLUŽBY
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE

– ÚDRŽBA    tel.: 0905 627 321
• Vedenie účtovníctva, spracovanie 

účtovných uzávierok, DPH. 
tel.: 0948 140 240

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

 tel.: 0940 137 999

05 - BYTY
• Kúpim  jednoizbový byt v DNV. Nie 

som RK. tel.: 0903 795 432

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

0904-239 227 
 tel.: 0903 961 302
• Dám do prenájmu garáž na Š.Králika.        

tel.: 0905 445 504

07 - ROZLIČNÉ
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

nám.             tel.: 0907 701 786 

Potrebné údaje:
15
IČO:30811465
14
Právna forma:Občianske 
združenie
12
Obchodné 
meno(názov):Lokomotíva 
Devínska Nová Ves

13
Sídlo-Ulica:Vápencová
13
Číslo:34
13
PSČ:84107
13
Obec:Bratislava

DVE PERCENTÁ PRE FUTBAL
Priateľia,
pokial by ste mali záujem poukázať 2 % z dani pre náš fut-
balový klub budem vám povdačný. Športu zdar a futbalu 
obzvlášť 

Ing. Marián Spišiak
Policajti intenzívne pracu-
jú na objasnení okol-
ností, za akých došlo k 
úmrtiu 34-ročného muža
Policajti Okresného ria-
diteľstva policajného zboru 
v Bratislave IV včera (dňa 
16.01.2017) vo večerných 
hodinách vykonali v Devínskej 
Novej Vsi ďalšie potrebné úk-
ony súvisiace s vyšetrovaním 
okolností úmrtia muža, 
ktorého telo bolo nájdené  
14.01.2017 v blízkosti De-
vínskeho jazera. Do trestného 
konania boli pribratí znalci 
z viacerých odvetví.

 Poskytnutie bližších in-
formácií v súčasnosti nie je 
možné, nakoľko by to mohlo 
zmariť alebo sťažiť objasnenie 
a vyšetrenie veci. Bližšie infor-
mácie k prípadu poskytneme, 
ak to procesná situácia umožní.

 Policajti Okresného riaditeľstva 
policajného zboru v Bratislave 
IV vyšetrujú okolnosti úmrtia 
34-ročného muža z Malaciek, 
ktorého telo bolo nájdené včera 
v blízkosti Devínskeho jazera. 

 Oznámenie o nehybnom 
tele muža, ktoré sa nachádzalo 
približne 1 km od cesty 2. triedy 
medzi Devínskou Novou Vsou 
a Stupavou, neďaleko cyklotrasy, 
sme prijali prostredníctvom linky 
158 dňa 14.01.2017 v čase 
krátko pred 13.00 hod. Hliadka 
Policajného zboru hodnovernosť 
oznámenia bezprostredne 
po jeho prijatí potvrdila. Telo 
muža malo viditeľné tržné rany 
a  množstvo menších poranení 

po celom tele.  Privolaný ohlia-
dajúci lekár na mieste potvrdil 
cudzie zavinenie ako príčinu 
smrti muža a zároveň na-riadil 
vykonať pitvu.  

 Poverený príslušník PZ v tejto 
súvislosti začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu usmrtenia. Bližšie 
okolnosti prípadu sú v súčasnosti 
predmetom vyšetrovania.

Z policajného zápisníka


