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 „Na svete 
nie je nič tak 
zlé a  márne, 
by nemohlo byť 
i  blahodárne, 
nič dobré tak, 
by nemohlo 
i  škodiť...“ vyslovil pred mno-
hými rokmi anglický dramatik 
Wiliam Shakespeare (Šejkspír) 
1564-1616) všeobecne platnú 
myšlienku. 
 Referendový poker nerozťali 
ani témy manželstva, rodiny, 
manipulácie s  deťmi. Nielen pre 
nedobre postavené otázky a  búr-
livú, nie celkom korektnú kampaň 
na oboch stranách barikád, ale 
najmú skutočnosť, že príležitosť 
využili mnohí, aby barikády 
vzniknúť mohli.
 Keď som sa delil o  skúse-
nosti s  chápaním (oboch zosku-
pení) priateľ mi napísal: „Ľudská 
hlúposť je neochvejná, vydrží...“
 Hoci tvrdíme, že rodina je 
základ štátu, iba teraz sa chceme 
domnievať, že otázky rodiny sa 
dostanú do centra pozornosti, 
do centra spoločenskej disku-
sie, skrátka tam, kde chceme  
pomáhať, hľadať riešenia, budeme 
riešiť (my spoločnosť) ak sa 
nedáme prevalcovať inakosťou 
iných. Z  usporiadaných (nie-
len naoko) rodín nie je pred-
poklad, že budú prichádzať
nekultivované nápady škodiace 
samým autorom.
 Čo komu vyhovuje a čo komu 
škodí o  tom sa diskutuje. Možno 
ide o  to, koľko percent z celku je 
v  ktorej skupine a z  ktorej sku-
piny majú osoby riadiť a koľkí iba 
radiť.

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

TLAČOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA, DEVÍNSKA NOVÁ VES, 5. 2. 2015 - Sanácia environmentálnej záťaže 
v bývalom devínskonovoveskom kameňolome Srdce pokračuje v týchto dňoch selektívnou odťažbou 
samotných gudrónov a ich odvozom v špeciálnych kontajnerových nosičoch.

1-2   Prevoz gudrónov • O gudrónoch, 

Istrijskej...   3   Cyklotrasy budú prepojené...

• Návrh obsadenia komisií   4-6   Kultúra  

7   Spoločenská kronika • Slovo Novovešťanov   

8   Metropolitné regióny • Niektorí sa vyfarbili   

9   VW SK informuje   10   Prvá stavebná 

sporiteľňa • BSK informuje   11   Inzercia   

12   Z policajného zápisníka

(pokračovanie na strane 2)

KRÁTKE SPRÁVY  

• Pre budúci školský rok zapísali 

do prvých ročníkov na 

ZŠ I. Bukovčana 141 žiakov, 

na ZŠ P.Horova 43 žiakov.

• BSK: Študenti súťažia 
v príprave najlepšieho espressa. 

Študenti stredných odborných 

škôl z celého Slovenska súťažili 

v januári v príprave espressa 

a kávových nápojov. Deviaty 

ročník súťaže Coffee Cup 

organizuje Hotelová akadémia 

Mikovíniho v Bratislave, ktorá je 

v pôsobnosti Bratislavského kraja, 

v spolupráci so Školou baristu.

 „Gudróny a veľmi silno kon-
taminovanú zeminu vozíme 
v špeciálnych uzatvorených alebo 
zaplachtovaných kontajnerových 
nosičoch spĺňajúcich predpisy 
ADR,” hovorí Václav Mazura, člen 
združenia realizátorov projektu 

Prevoz gudrónov cez Devínsku Novú Ves
neohrozuje zdravie obyvateľov

Budúci prváci zažívali pri zápise prvé dotyky so školou.
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DEVEX 2  

Kamenné srdce a zástupca medzi-
národnej spoločnosti .A.S.A., ktorá 
má v Čechách dlhoročné skúsenosti 
s podobnými projektmi. 

Vozidlá sú vybavené v zmysle 
predpisov ADR - Európskej 
dohody o medzinárodnej pre-
prave nebezpečného tovaru po 
ceste. Používajú sa na prepravu 
nebezpečných odpadov kalového 
typu, napríklad kalov zo surovej 
ropy, vrtov, kalov ropných látok či 
olejov. Bežne sa v nich preváža 
kalový odpad, ktorý obsahuje 
ťažké kovy a nebezpečné látky.

„Našou snahou je dostať 
nebezpečný odpad čo najskôr z 
Devínskej Novej Vsi, a zároveň tým čo 
najmenej obmedzovať obyvateľov 
dotknutej oblasti. Chápeme obavy 
obyvateľov o svoju bezpečnosť 
a zdravie, ale chceme ich uistiť, 
že dodržiavame všetky potrebné 
bezpečnostné opatrenia. Prosíme o 
trpezlivosť a zhovievavosť,” vysvetlil 
Václav Mazura. 

Pri momentálnom charaktere 
počasia sú gudróny v tuhom sku-
penstve, čo umožňuje ich rýchlejšie 
vyťaženie. Nepríjemný zápach sa 
z nich uvoľňuje hlavne počas ťažby, 
nie je však zdraviu nebezpečný 
a pri preprave je minimálny. 

Gudróny - kyselinové smoly a kaly, 
sú zaradené medzi nebezpečné 
odpady, avšak pri krátkodobom 
a nepriamom pôsobení, akým je 

Nedávno ma kamarát zavolal na 
priateľské posedenie a pohár vína. 
Keďže je rodák z Devínskej, žije tu 
už zopár desaťročí a veľa si pamä-
tá, sú pre mňa tieto stretnutia nielen 
príjemným posedením, ale je to aj 
čas, keď sa mnoho dozviem z histó-
rie Devínskej. Naše rozprávanie sa 

prirodzene 
t o č i l o 
o k o l o 
vecí, ktoré 
sa u nás 
ak tuá lne 
dejú. Pred 
niekoľkými 
mesiacmi 
som v De-
vexe písal 

o mojom najväčšom sne a to aby 
z Devínskej konečne zmizli gudró-
ny. Myslím, že to nie je len môj sen, 
ale aj sen mnohých občanov našej 
krásnej mestskej časti. Za seba 
môžem povedať, že sa úprimne 
teším z každého nákladného auta, 
ktoré od nás odchádza naložené 
týmto odpadom. Už o niekoľko 
týždňov budú gudróny len zlou 
50 ročnou spomienkou. Úplne 
ma šokovala informácia, ktorú 
som sa dozvedel od poslanca M. 
Encingera na poslaneckom pries-
kume, ktorý on inicioval. Hovoril 
mi, že po navezení gudrónov si ich 
niektorí ľudia brali a skúšali nimi 
kúriť v kachliach a peciach. Výsled-
kom ich snaženia boli zničené 
kachle a pece. Na druhú stranu si 
treba uvedomiť, že pred 50 rokmi 
bola informovanosť občanov oveľa 
horšia ako je tomu dnes. Škoda, 
že sa dnes ešte nájdu ľudia, ktorí 
spochybňujú tento enviromentálny 
projekt, mimochodom prvý na 
Slovensku svojho druhu. Často si 
kladiem otázku, prečo si mi Slováci 
sami kladieme jeden druhému po-
lená pod nohy. Na jednej strane 
po niečom veľmi túžime, no keď to 
dosiahneme, tak sa z toho nielen 
že nevieme tešiť, no nájdu sa takí, 
ktorí to spochybňujú a niektorí do-
konca sabotujú. Najvypuklejšie sa 
to prejavilo pri revitalizácii Istrijskej 
ulice. Takisto to bol projekt, na 
ktorý sme čakali dlhé roky. A keď 

sa nám ho konečne podarilo 
naplniť, tak okolo neho vznikla 
šialená hystéria. Zašla dokonca 
tak ďaleko, že niektoré médiá 
s celoslovenskou pôsobnosťou vo 
svojich reportážach o ňom vysie-
lali a písali nepravdy. A to len 
preto, aby mali svoju sledovanosť. 
Jeden človek mi niekoľko mesia-
cov po ukončení prác na Istrijskej 
povedal: Pán starosta, čo sa divíte, 
na Slovensku sa predsa úspech 
neodpúšťa. Zaujímavé je, že 
teraz už naša Istrijská nezaujíma 
nikoho. Žiadny novinár neprizná 
fakt, že to, čo odvysielal alebo 
napísal nie je pravda. Novinári 
často informujú o prešľapoch, 
neprávostiach a nemorálnosti 
druhých. Sú určitým kontrolným 
mechanizmom v spoločnosti, 
ale kto skontroluje ich? Kto bude 
informovať  verejnosť o tom, že 
táto televízia alebo tento časopis 
píše nepravdy? Bohužiaľ nikto. 
Tým nechcem povedať, že politici 
sú dobrí a novinári zlí. Tak ako sú 
dobrí a zlí politici, tak sú dobrí a zlí 
novinári. Čo ale chcem povedať 
je to, že na tom, v akom stave sa 
nachádza naša spoločnosť majú 
svoj podiel aj médiá. Výsledkom 
je to, že mnohí politici sa pri svo-
jom rozhodovaní nepozerajú na 
to, čo je dobré pre ľudí, ale poze-
rajú skôr na to, čo na to povedia 
médiá. Potom sa nerealizujú dobré 
projekty preto, lebo sa politici boja 
o svoj imidž. Dobré veci na prvý 
povrchný pohľad nemusia vyzerať 
dobre, no v konečnom dôsled-
ku môžu byť úžasné. Keď som 
pred zopár rokmi stál pred roz-
hodnutím postaviť za futbalovým 
ihriskom ihrisko hokejbalové, boli 
proti niektorí poslanci a väčšia časť 
futbalovej verejnosti. Keďže toto 
miesto bolo prakticky jediné, kde 
sa dalo ihrisko umiestniť, rozhodol 
som napriek nesúhlasu mnohých. 
Výsledok hovorí za všetko. Keď sa 
s odstupom času pozriem na rea-
lizované projekty, naplní ma pocit 
šťastia a ja viem, že ideme správ-
nou cestou.

Milan Jambor, 
starosta MČ DNV

prevoz cez obytnú zónu, neohro-
zuje zdravie obyvateľov.

Dodržiavanie postupov schvá-
leného projektu geologických prác 
v kameňolome potvrdili nedávne 
kontroly. Kontrola Ministerstva 
životného prostredia 15. januára 
2015 nezistila žiadne nedostatky 
vykonávaných sanač-ných prác. 
Podobne kontrola Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia 
zo dňa 22. 1. 2015, ktorá kontro-
lovala priebeh prác na lokalite, 
spôsob prepravy a prevádzku 
v areáli koncového zariadenia, ne-
zistila žiadne nedostatky.

Vyťažené gudróny sa v techno-
logických zariadeniach upravujú 
zmenou fyzikálno-chemických 
vlastností vrátane úpravy pH 
na manipulovateľný materiál, 
vhodný na energetické zhodno-
tenie. Upravený gudrón sa bude 
spoluspaľovať v cementárni.

Realizátorom projektu je združenie 
A.S.A. ENVIRO Kamenné Srdce, 
víťaz tendra vyhláseného Minister-
stvom životného prostredia. Realizá-
cia je možná vďaka prostriedkom 
z Operačného programu životné 
prostredie.

Podrobné informácie sú na 
www.kamennesrdce.sk.
Pre viac informácií:

Denisa Vološčuková, 
hovorkyňa projektu

voloscukova@dynamic.sk
0948 474 684, 0905 230 810

Prevoz gudrónov cez Devínsku Novú Ves
neohrozuje zdravie obyvateľov
(pokračovanie zo strany 1)

O gudrónoch, Istrijskej 
a hokejbalovom ihrisku
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 DEVEX 3

Cyklotrasy budú prepojené 
s autobusovou dopravou, železnicou 
a budú slúžiť aj na cestu do práce.
 MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 
v spolupráci s BSK, Hlavným mestom 
SR Bratislava, verejnými inštitúciami, 
rozvojovými organizáciami, začala 
spolupracovať na spresnení koncepcie 
rozvojacyklotrás i z cieľom odľahčiť 
dopravu založenú na MHD a auto-
mobilovej doprave do práce, vytvoriť 
cyklocesty aj pre rozvoju turistického ru-

chu. Prehodnotiť aj existujúce cyklotrasy, 
ktoré sú značené v cyklomapách, ale sú 
z hľadiska prevádzky nebezpečné - ide 
najmä o cyklotrasy, ktoré sú vedené po 
existujúcich frekventovaných cestách. 
Cieľom je dostať cyklotrasy do územia 
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, 
podporiť budovanie ďalších cyklotrás 
tak, aby cyklodoprava sa stala plno-
hodnotnou súčasťou dopravných sys-
témov mestskej a regionálnej dopravy. 
Zároveň prebieha aj spracovanie pro-
jektovej dokumentácie medzinárodnej 
trasy EUROVELO 13, Cesta železnej 
opony, ktorá nadväzuje na Cyklomost 
slobody v MČ Bratislava – Devínska 
Nová Ves. Je potrebné pripraviť budo-
vanie terminálov integrovanej osobnej 
prepravy, zásobník projektov pre rozvoj 
cyklodopravy a cykloturizmu. Cyklis-
tická doprava má menšie nároky na 
parkovanie a priaznivý vplyv na životné 
prostredie, je ju potrebné integrovať s 
cestnou dopravou, železničnou dopra-
vou, vodnou dopravou a terminálmi in-
tegrovanej osobnej prepravy . V cieľoch 
cestovného ruchu v Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji, ktoré je potrebné 
zapojiť do koncepcie cyklotrás boli 
vyhodnotené najdôležitejšie, najmä z 
pohľadu propagovateľnosti a či spĺňajú 
atribúty produktu cestovného ruchu v 

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves sú 
to:
Devínska Kobyla - Sandberg, národná 
prírodná rezervácia, Sandberg, ako 
fosílne nálezisko z hľadiska geologic-
kej terminológie bolo uznané celosve-
tovo, pre porovnávanie a zaraďovanie 
nových fosílnych nálezísk.
 Sandbergsko –Pajštúnsky Geopark 

(5 panelov v DNV), Cyklomost slo-
body, DNV – Schlosshof, v hlasovaní 
verejnosti najkrajšie architektonické 
dielo roku 2014 /CEZAAR cena 
verejnosti/, Náučný chodník Nivou 
rieky Moravy (najdlhší na Slovensku).
 Medzi terminály integrovanej osob-
nej prepravy, ktoré je potrebné zapojiť 
do cyklotrás v rámci kraja je zaradený 
aj terminál v MČ Bratislava – Devínska 
Nová Ves.
 Zároveň začali platiť Technické 
podmienky pre cyklistickú infraštruktúru, 
ktoré určujú zásady navrhovania prvkov 
cyklistickej infraštruktúry na území Slo-
venskej republiky. TP priamo nadväzujú 
na STN 73 6101 a STN 73 6110. Tento 
cyklistický predpis rieši problematiku 
navrhovania cyklistických komunikácií 
a zariadení určených pre cyklistov 
tak, aby cyklistické komunikácie boli 
bezpečné. 
 Rozbieha sa propagácia cyklis-
tiky prostredníctvom webovej stránky 
www.tourismbratislava.com 
a www.gob.sk na ktorých sa 
nachádzajú informácie o cyklotrasách 
spolu s cyklomapami , zároveň pripra-
vujeme spoluprácu s novým cykloportá-
lom www.letsbike.eu.

Ing. arch. Milan Beláček
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DEVEX 4

 Život v našej školskej knižnici 
v ZŠ na Ulici Ivana Bukovčana je 
pestrý a zaujímavý. Krúti sa okolo 
sveta kníh a všetkých aktivít, ktoré 
s nimi súvisia. Uskutočnili sme burzu 
kníh, zúčastnili sme sa medzinárod-
ného projektu tvorby záložiek, 
súťažili sme o najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice. 
V súčasnej dobe sme v našich 
podmienkach so žiakmi druhého 
stupňa odštartovali  aj my ROK 
ĽUDOVÍTA ŠTÚRA , ktorý bol 
vyhlásený tento rok pri príležitosti 
200. výročia jeho narodenia 
. Mottom našich aktivít sa stal 
Štúrov výrok: „Slovo zachytí, sku-
tok utvrdí človeka.“ V prvej etape 
nášho dlhodobejšieho skúmania 
pod názvom „Štúr a jeho doba“   
sme sa podrobne zoznamovali 
s touto významnou slovenskou 

osobnosťou. Knižnicu zaplavili 
projekty kreatívne mapujúce 
život a prácu Ľudovíta Štúra, jeho 
všestranné  aktivity pre národ, 
literárnu a inú tvorbu ako celok. 
Pod názvom Z lásky k slovenčine 
sme sa zahrali na básnikov a tvorili 
sme verše vyjadrujúce náš vzťah 
k materinskému jazyku. Pokračovať 
budeme druhou etapou , ktorú 
sme nazvali „Po stopách Ľudovíta 
Štúra.“ Tvoriť budeme štúrovskú  
mapu, ktorá podrobne zazna-
mená všetky slovenské mestá, ktoré 
majú čo to spoločné so Štúrovou 
činnosťou. Budeme skúmať, 
bádať, zaznamenávať, zapisovať 
a vyhodnocovať. Ľudovít Štúr by 
nám určite povedal: „Príklad jeden, 
ktorý je opravdivý, platí viac než 
tisíc rýchle zapadajúcich slov.”

Soňa ŠKULOVÁ

Ľudovít Štúr a naša knižnica

HĽADÁME SPRÁVCU

Spoločnosť zameraná na prenájom, 
hľadá pre objekt správcu, ktorý bude spĺňať tieto podmienky:

 • stredoškolské vzdelanie technického oboru
 • znalosť jedného jazyka /angličtina resp. nemčina/
 • znalosť práce s PC
 • zručnosť v prácach 
  – údržba elektriky a vodnej inštalácie
  –  automechanické
   –  zámočnícke /zváračský preukaz/
 • potrebný vodičský preukaz skupiny C
 • preukaz vodiča VZV

Ideálna je zmluva o výkone prác na živnostenský list

Záujemcovia volajte na číslo 
02/6436 9590 

alebo píšte na mail:  
sekretariat@presskam.sk
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DEVEX 5

Druhá fašiangová sobota pa-
trila tradičnému školskému 
plesu na ZŠ P. Horova.
Tento rok sa konal okrúhly 
20.ročník.

 Slávnostne vyzdobené priesto-
ry školy privítali našich hostí. Niek-
torí píšu spolu s organizátormi celú 
históriu plesov, iní prišli po prvý raz. 
Ale všetci sa veľmi dobre bavili až 
do skorého rána pri hudbe skupiny 
Saxi band pod vedením Petra 
Bartoníka. Iba na okraj: aj kapel-
ník Peter Bartoník sa po desiatich 
rokoch opäť vrátil na pôdu školy, 
kde kedysi odohral viac plesov.
Výnimočné bolo toho roku aj 
otvorenie plesu. Postarali sa oň 
tradične naše majsterky sveta – 
mažoretky Tina, ktoré pracujú pod 
záštitou ZŠ P. Horova. V programe 
sa predstavili aj naše žiačky, ktoré 
zatancovali peknú hip-hop choreo-
grafi u.  Ozajstnou lahôdkou pre 
všetkých bolo vystúpenie tangeros 
– tanečníkov pravého argentínske-
ho tanga. Vedúci školy tanga pán 
Miguel Sumaria povedal pár zau-
jímavých informácií o tomto krás-

nom tanci a potom už parket patril 
všetkým bez rozdielu veku a štýlu.
Ako každý rok, aj tentoraz hosťom 
veľmi chutila skvelá plesová 
večera, ktorú spolu so svojim tímom 
vyčaroval šéfkuchár Jozef Ďurica.

 Na všetkých plesoch býva 
veľkým lákadlom tombola. Naša 
bola skutočne bohatá a aj touto 
cestou sa chcem poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí do nej 
prispeli. Každý rok si riaditeľ ZŠ  
M. Marko a predseda OZ „Horov“  
O. Gregor pripravili pre hostí 
polnočné prekvapenie v podobe 
nejakej masky. Ani tohoročný ples 
nebol výnimkou a tombolu losovali 
v krásnych trenčianskych krojoch.

 Záverom možno skonštatovať, 
že okrúhly 20.ples sa organizá-
torom vydaril. Ešte raz ďakujem 
všetkým, ktorí sa akoukoľvek mie-
rou zaslúžili o jeho zdarný priebeh. 
Za všetko hovoria hlasy spoko-
jných hostí pri odchode: „O rok 
určite prídeme!“

O. Gregor

 V jednej detskej piesni sa spieva: 
„Karneval  je krásna chvíľa, muzika 
tam vyhráva!“ Bolo to tak aj u nás 
v  ZŠ I. Bukovčana  počas tohto 
fašiangového obdobia. Ale v pies-
ni sa spieva ďalej: „Z dievčatka sa 
stane víla, motýľ, hviezda, púpava 
a z chlapcov sa stanú králi, letci, 
indiáni.“ Keď sme sa spýtali detí, 
kto z nich bude spomínanou 
maskou, zdvihla sa iba jedna ruka, 
prihlásila sa „indiánka“.V čom 
je teda „problém“? Pieseň bola 
vymyslená, keď ešte tieto deti 
neboli na svete. V čase, keď ľudia 
rozmýšľali, že sa v 21.storočí 
bude lietať na Mesiac na dovo-
lenku, sa chlapci prezliekali za 
letcov. Dnes musíme mať pri sebe 
anglicko – slovenský prekladový 
slovník, aby sme porozumeli tomu, 
za aké masky sa prezlieka dnes: 
Iron Man (železný muž), Spider 
Man (pavúčí muž), Superman 
(super muž), Ninja Turtle (bojová 

Nindža korytnačka), Gangnam 
Stile Gentleman (Gangsterský 
džentlmen), Monster High (obluda 
veľkého formátu)... Dnes už mnohé 
dievčatá netúžia byť princeznami, 
ale príšerami, ktoré majú modré 
pery a nechty. Veľmi nebezpečne 
pozerajú na vás spoza čiernej 
škrabošky a radšej sa majte pred 
nimi na pozore! A chalani sa cítia 
byť schopní  všetkého možného 
a niekedy aj nemožného , v očiach 
im čítate, že im maska dodala 
schopnosť lietať na pavúčej niti 
nad celou telocvičňou...Samozrej-
me, karneval je hyperbolou tvárí 
a postáv a taktiež tento text jej 
tak trochu podľahol. Keby ste na 
našom karnevale boli, určite by 
ste objavili aj ružové princezné 
a statočných rytierov. Bolo to fajn! 
Určite aj ďalší február sa dočkáme 
znovu týchto milých premien .

Soňa Mariničová 
a Soňa Škulová

Na ZŠ P. Horova sa opäť plesalo

KARNEVAL v škole
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DEVEX 6

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

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 

1. 3. o 16.30 h O deduškovi Mrázikovi
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo BUM BÁC

veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50 eur

14. 3. o 16.00 h  13. výročie Školy šeliem
- vystúpenie Školy ŠELIEM – KOTMAN 3, KOTMAN BEGINS

veľká sála Istra Centra,  

15. 3. o 17.00 h  Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, hosťom J. Abraháma bude herečka 

Henrieta Mičkovicová
veľká sála Istra Centra,  vstupné: 3 eur

17., 18. a 19. 3.  Marec - mesiac knihy
- besedy so spisovateľmi a vydavateľmi  
Paulína Feriancová a Zuzana Štelbaská 

- vyhodnotenie literárnej súťaže „Čítanie ma inšpiruje“
veľká sála Istra Centra, - organizované podujatie 

Miesto: veľká sála Istra Centra

V nedeľu popoludní 8. 2. 2015 
pripravil Folklórny súbor Črip 
fašiangový koncert v kostole Du-
cha Svätého v Devínskej Novej 
Vsi. Koncert bol netradičný 
svojim repertoárom a hosťami. 
V aranžmánoch pre tamburášske 
súbory odzneli známe melódie 
popovej a fi lmovej hudby: Ružový 
panter, Sedem statočných, Pulp 

fi ction... V podaní hosťa koncertu 
– tamburášov Folklórneho súboru 
Sveta Ana zo Záhrebu odzneli 
zase Sirtaki, La bamba či Šabľový 
tanec. Okrem muzikantov potešili 
publikum svojim spevom malé 
deti z Čripu a sólista Andrej 
Záhorec. Záver koncertu odohrali 
obe tamburášske skupiny spolu 
a utvorili 20 členný orchester 
s nezabudnuteľným zvukom. 

 Koncert je jedným z výsled-
kov dlhoročného projektu Tvorive 
dielne chorvátskej kultúry, ktorý 
podporuje Ministerstvo kultúry 
SR. Vďaka nemu sa každý rok 
stretávajú deti a mládež, aby sa 
3 dni intenzívne venovali chor-
vátskej hudbe, spevu a tancu.  Od 
začiatku projektu sa hudobníkom 
venoval Nikola Tuškan – vedúci 
hudby Folklórneho súboru Sveta 
Ana. Najmä vďaka nemu majú 
tamburáši Čripu bohatý repertoár, 
technickú zručnosť a pohotovosť 
pri naštudovaní nových skladieb. 
Projekt Tvorivé dielne chorvátskej 
kultúry pokračuje aj v roku 2015 
a je otvorený všetkým, ktorí sa 
chcú vzdelávať v chorvátskej 
kultúre – či už v speve, hudbe 
alebo tanci. 

Terézia Mardiaková

Fašiangový koncert 

 Koncom januára a prvý februárový 
týždeň sa na ZŠ I.Bukovčana zame-
rala pozornosť na budúcich prvákov. 
Škôlkari z MŠ z DNV si mohli prísť 
pozrieť doobeda s pani učiteľkami 
ako prebieha vyučovanie - čo ich asi 
budúci, už školský rok, čaká.  Zacvičili 
si aj v telocvični spolu s terajšími prvák-
mi. Poobede zas prišli k nám spolu 
s rodičmi a vyrobili si milý pamiatkový 
výrobok, indiánsku čelenku, či vtáčika 
na magnetke, ktorého si pripnú doma 
na chladničku a ešte niekoľko mesia-

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Ivan Melicherčík

Vás pozývajú na otvorenie výstavy
MODLITBY
MARTINA
JONÁŠA

(zbierka Ivana Melicherčíka)

Vernisáž bola v stredu 28. januára 2015
v koncertnej sále Klarisky, Farská 4 v Bratislave.

Výstava potrvá do 25. februára 2015.
(Otvorená je denne – okrem pondelka – od 11.00 do 17.00)

V zornom poli: Prváčik
A TAK SME ZAPÍSANÍ

cov im bude pripomínať, že sa chys-
tajú do školy. Aby nezabudli.... 
 Oveľa slávnostnejší deň ich však 
čakal 6. a 7.februára, pretože sa mohli 
prísť ako prváci zapísať. Avšak čas, 
keď dieťa stačilo zapísať  iba podľa 
rodného listu, je už dávno minulý. 
Dnes musí dieťa ukázať, čo všetko už 
ono vie! – poznať čísla, ba už aj pís-
menká, farby, zvieratká, básničku. 
Detí bolo našťastie neúrekom, 
a tak sa už tešíme, všetky pani 
učiteľky „prvácke“, v školskom roku 
2015/2016, na nové prvácke triedy.

Soňa Mariničová
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DEVEX 7

O dišli z našich radov

Spomienka

Zosobášili sa
Spolocenská kronikaˇ

Ladislav HUNYADI 

a  Zdenka DROBNÁ
Ing. Boris BURDA 

a Veronika MATYŠÁKOVÁ
Antonín JÁNOŠKA 

a Jana GALBOVÁ
Róbert PREJSA 

a Mgr. Jaroslava KUZMOVÁ
Zdenko  RYBÁRIK 

a  Ing. Jana POVAŽANOVÁ
Marek  MURÁNYI 

a  Ing. Martina  DALŽUFFOVÁ
Blahoželáme!

Mária  BYSTRANINOVÁ
Jaroslav  BATRLA
Ing. Jozef LUKÁČ
Peter  VRÁBLIK

Dana  KABÁTOVÁ
Daniela ĎURAČKOVÁ

Rudolf  SNOPČOK
Janka DUBNICKÁ 
rod. Miskovičová

František KRONAUER
Milan ŠČEPÁN

Mária SLÁMOVÁ 
rod. Vlková

Michal HRAŠKA
Nech odpočívajú v pokoji!

 Zaujíma ma, či by nebolo 
vhodné napísať niekedy článok o 
tom novootvorenom priestore pre 
psov, čo sa vyhradil a obkolesil 
veľmi pekne zeleňou pri garážach 
pri železnici...Je to veľmi dobrý ná-
pad a funguje vo veľkom vo Viedni 
a v podstate ako chodím okolo, 
tak ho vidím veľmi málo využívaný 
a to chodím okolo denne a často. 
Určite je problém aj v tom, že niek-
torí nechcú a nebudú tam chodiť a 
vyhovoria sa ako jeden môj známy 
na hocičo...viď, že tam nie sú pre 
psa preliezky, ale možno sú ľudia, 
ktorí by aj šli a nevedia, že môžu ísť 
dnu a je to aj pre nich.......Možno 
by nebolo zlé aby to spropago-
val aj nejaký odborník na psy. V 
podstate ak by vás niekedy do 
niektorého čísla zaujala táto téma 
a aj si myslíte, že by to pomohlo 
podporiť využívanie tohto areálu 
rada si prečítam. čo si pamätám, 
tak si nejako nepamätám, že by 
sa o tom písalo zatiaľ, je to malá 

realizácia dnešného starostu ale 
pritom veľmi pekná a užitočná vec 
a páči sa mi aj obkolesenie 
zeleňou a napojenie chodníkom,

J.K.
  Vybrali sme z archívnej pošty:

„Pamätáš si, keď som ti písal 
o dedičoch Novotného a Šal-
goviča v našom zastupiteľstve? 
Koľko od vtedy ubehlo času? Ľudia 
sa otrasú, zabudnú, aj naschvál...

Mi
 Nech sa nikto nesťažuje. Čo 

si voliči v komunálnych voľbách 
zvolili, to tam majú. Ako sa post-
avili k referendu, tak dopadlo. 
A vôbec, čo sa rozčuľovať, keď 
sme takí akí sme. Ľuďom sa 
nepáči ani pevná ruka, ani mäkká 
ruka, ani z voza ani na voz, ako 
sa zvyklo vravieť. Už sú dávno 
preč časy tie, kedy zopár poza 
uši vychovalo celé generácie. 
Teraz musíme žať, čo zasievame. 
Dohovoril som.

Krb

Problematika dopravnej výchovy 
v MŠ , predovšetkým výchovy k do-
pravnej disciplíne, je veľmi náročná 
a zložitá. Chodci a z chodcov práve 
deti sú najzraniteľnejší účastníci cest-
nej premávky.
Deti z MŠ P. Horova 3 sa vďaka 
fi nančnej podpore zamestna-
neckého projektu VW –Slovakia 
s názvom „ Farebný semafór“ 
oboznámili so základnými pravidla-
mi cestnej premávky, ktoré potrebu-
jú vedieť ako chodci, spolujazdci, 
kolobežkári, cyklisti.
Za poskytnutú fi nančnú pomoc 
sme zakúpili didaktické pomôcky, 
ktoré zodpovedajú súčasným 
požiadavkám výchovy a vzdeláva-
nia v MŠ.
Prostredníctvom hier, edukačných 
aktivít, riekaniek, básničiek, 
pesničiek a pohybových hier s do-
pravnou tematikou deti nadobúdajú 
poznatky o dopravných prostried-
koch, rozvíjajú si poznanie o tom, 
ako a kde sa pohybujú.
Zdôvodňujú význam signalizá-
cie na semafóre vzhľadom na 
bezpečnosť. Poznávajú dopravné 
značky, dopravnú signalizáciu 
a taktiež deti učíme pravidlá cestnej 
premávky tak, aby si ich osvojili.

Pavla Padová MŠ P. Horova 3

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

Valentínska kvapka krvi 2015

Termíny mobilných odberov krvi 20.ročníka 
Valentínskej kvapky krvi:

2.3.2015 Slovenská technická univerzita, Bratislava
 8,00 – 11,00 hod., NTS Ružinov
3.3.2015 Slovenská technická univerzita, Bratislava
 8,00 – 11,00 hod., NTS Ružinov
4.3.2015 Slovenská technická univerzita, Bratislava
 8,00 – 11,00 hod., NTS Ružinov
5.3.2015 Slovenská technická univerzita, Bratislava
 8,00 – 11,00 hod., NTS Ružinov
9.3.2015 Akadémia Policajného zboru, Sklabinská 1, Bratislava
 8,00 – 11,00 hod., NTS Ružinov
10.3.2015 Lekárska fakulta UK, Špitálska 24, Bratislava
 8,00 – 11,00 hod., NTS Ružinov

AJ VY STE SA PREVIEZLI? Autobusové spojenia.
 Vlnu nevôle vzbudili zmeny v harmonograme i trasovanie, najmä 
autobusovej linky č. 21. Ľudia volajú a pýtajú sa, čo sa deje, prečo, kde sa 
podela včasná informovanosť. Každý druhý spoj linky 21 ide len po ulicu 
Na hriadkach, každý druhý v pôvodnej trase až po VW Sk BA. Upodo-
zrievajú Dopravný podnik mesta Bratislavy, že niektoré spoje zredukoval 
a preto chýbajú. 
 Vraj po vlastnej kontrole vyťaženosti spojov sa Dopravný podnik mes-
ta Bratislavy rozhodol riešiť, či racionalizovať (?!) hramonogram i traso-
vanie. 
 Keďže zmeny Dopravný podnik mesta Bratislavy nekonzultoval 
s našou mestskou časťou, tá sa dôrazne ohradila (podľa starostu MČ 
M. Janbora). Až potom bolo rokovanie oboch partnerov, aby hľadali 
riešenie. Zatiaľ posilnili linku č. 28.
 Po vyjadrení súhlasu zverejníme výsledky rokovaní aj v Devexe.        r

SVIATOK SPOLUPATRÓNOV
V sobotu 14. februára 2015 
sa v Devíne konala slávnosť pri 
príležitosti sviatku sv. Cyrila a Meto-
da ako spolupatrónov Európy. Za 
spolupatrónov Európy ich v roku 
1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. 
spolu so západným svätcom Bene-
diktom a s úmyslom, aby Európa 
spoznala svoje vlastné korene 

a fenomén slovanstva a aby „dýcha-
la oboma časťami pľúc“, Východom 
aj Západom. Sv. Cyril a Metod sú 
spojovacím prvkom pri zbližovaní 
sa Slovanov, lebo sa k nim hlásia ka-
tolíci rímskeho aj gréckeho obradu, 
ako aj pravoslávni a aj evanjelici. 
Tento deň je zároveň výročím smrti 
sv. Cyrila.                                       el

Tretieho marca 2015 

uplynie 5 rokov

čo nás opustil náš drahý 

Jozef ŠTANSKÝ.

 Prosíme všetkých, 

čo ho poznali 

a mali radi, aby mu 

venovali tichú spomienku. 

Rodina Štanská

DOPRAVNÝ 
PROJEKT
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DEVEX 8

 Najskôr mi dovoľte poďakovať 
sa všetkým občanom Devínskej 
Novej Vsi, ktorí mi v komunálnych 
voľbách 2014 prejavili svoju dôve-
ru a vďaka ich hlasu som sa stal po-
slancom Miestneho zastupiteľstva 
v Devínskej Novej Vsi. Doteraz som 
rokovania miestneho zastupiteľstva 
sledoval z tribúny ako divák, no 
vďaka vám som sa stal priamo 
„hráčom“ poslaneckej dvanástky. 
Svojim poslaneckým sľubom 
som sa zaviazal, že budem hrať 
čo najlepšie v prospech Devín-
skej a zároveň odteraz budem 
komentovať hru priamo z ihriska - 
priamo z centra diania.

 Na decembrovom zastupiteľ-
stve sme úspešne schválili rozpočet 
na rok 2015. Ako prvý v Bratislave. 
Náš rozpočet obsahuje veľa 
investičných aktivít, ktoré chceme 
tento rok realizovať. Máme v pláne 
vybudovať zázemie pre našich 
malých futbalistov, chceme rozšíriť 
kapacitu našich škôlok, aby sme 
do nich mohli umiestniť všetky 
naše deti a našli sme peniaze aj 
na rekonštrukciu Mečíkovej ulice. 
Naďalej bude pokračovať oprava 
našich škôl, počítame aj s budo-
vaním ďalších miest na parkovanie, 
pomaly sa rozbieha príprava 
výstavby nášho kúpaliska. Jedno-

Metropolitné regióny 
musia spolupracovať

 Ani sme sa nenazdali a je tu 
polčas našej usilovnej školskej 
práce. Rozdali sme polročné 
vysvedčenia, bilancovali sme 
dosiahnuté výsledky a vo vese-
lom štýle sme pretancovali do 
ďalšieho polroka. 

 Posledné mesiace v našej 
Základnej škole na Ulici I. 
Bukovčana boli okrem učenia 
sa priam nabité rôznymi zaují-
mavými podujatiami. Úspešne 
fungujú školské noviny Buko-
VINKY, školská televízia B3TV, 
olympiády a súťaže. Január sme 
zavŕšili DOD-čkom, počas ktorého 
sme všetkým rodičom a priateľom 
našej školy prezentovali všetky 
dosiahnuté výsledky, ktorých nie 
je málo. Začiatkom februára sme 
svedomite pripravili zápis pre 

Školský polčas budúcich prváčikov. Do budúce-
ho prvého ročníka sme zapísali 
138 detičiek. Po úspešnom zápise 
večer sa rozžiarili svetlá v školskej 
telocvični a v rytme tanečných 
melódií sa roztancovali „dospe-
láci“ počas 56.spoločenského 
posedenia. Vyzdobená teloc-
vičňa po plese rodičov v pon-
delok privítala deti prvého 
stupňa , ktoré tu mali svoj školský 
karneval. Masky od výmyslu 
sveta tancovali, hrali sa, súťažili. 
Veselý fašiangový čas zavŕšili 
druhostupniari na valentínskej 
diskotéke a svojou valentínskou 
poštou vyslali do sveta svoje va-
lentínske želania plné milých slov. 

 Nuž, bolo nám veselo a te-
raz šup – s veľkou chuťou do 
poznávania v druhom polroku.

Soňa Škulová

ducho, máme toho v plánoch na 
tento rok celkom dosť.
 Na januárovom zastupiteľstve 
bola najzaujímavejším bodom 
programu „zmena poriadku 
odmeňovania poslancov“. V de-
cembri sme v rozpočte schválili 
zníženie objemu prostriedkov na 
odmeny tak, aby bolo čo najviac 
peňazí na rekonštrukciu Mečíkovej 
ulice. K tomuto bodu bola mi-
nimálna a celkom nezaujímavá 
rozprava, ale o to zaujímavejšie 
bolo hlasovanie. Prezentovalo 
sa všetkých 12 poslancov, no 
len 6 bolo za, takže tento návrh 
neprešiel. Najzaujímavejšie hlaso-
val poslanec Tešovič, ktorý sa síce 
na hlasovaní prezentoval, ale po-
tom vôbec nehlasoval, čo v praxi 
v podstate znamená, že hlasoval 
proti. Podobne hlasovali aj os-
tatní členovia združenia Devínska 
inak. Hanbím sa, že musím sedieť 

s takýmito ľuďmi za jedným sto-
lom. Pred voľbami mali plné ústa 
toho, ako im záleží na občanoch 
a práve týmto hlasovaním dokáza-
li, že im záleží hlavne na svojich 
peňaženkách a potreby Devínskej 
sú im ukradnuté.

 Vrchol všetkého bolo, keď som 
sa dozvedel, že dvaja noví poslan-
ci toho združenia, prišli na miestny 
úrad pýtať si poslaneckú odmenu 
aj za november 2014, kedy sme 
iba zložili poslanecký sľub. Čo 
už môže viesť človeka k takémuto 
činu? Chamtivosť ? Priznám sa, 
že slušný výraz sa na to hľadá 
ťažko. Na odmeny nás, poslan-
cov, mestská časť ročne vynakladá 
asi 90 000 eur, čo považujem za 
nehorázne a som presvedčený, že 
s tým treba niečo urobiť.

Denis Ružovič
 „Byť regiónom, v kto-
rom sídli hlavné mesto je 
na jednej strane veľkou 
devízou minimálne v oblasti 
inovácii, vedy, výskumu a 
cestovného ruchu. No bo-
haté hlavné mesto robí au-
tomaticky bohatý aj región. 
Toto bohatstvo je však len 
na papieri,“  vysvetlil najväčší 
problém metropolitných regiónov 
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo. 

Problematika decentralizácie, kom-
petencií a fi nancovania samospráv 
a najmä špecifi cké problémy met-
ropolitných regiónov V4 boli té-
mou včerajšieho stretnutia župana 
Pavla Freša a zástupcov regiónov, 

v ktorých sídli hlavné mesto, priamo 
v Bruseli. Metropolitné regióny 
V4+ boli zastúpené Adrianou 
Krnáčovou, primátorkou Prahy, 
koordinátorom národnej delegá-
cie ČR Richardom Zábranským, 
zástupcom mesta Viedeň v Bruseli 
Haraldom Buergerom, primáto-
rom Bratislavy Ivom Nesrovnalom, 
koordinátorom národnej delegácie 
Maďarska Davidom Bencsikom 
a stretnutia sa zúčastnili aj zástupco-
via Dolného Rakúska a maršálek 
Mazowietskeho vojvodstva Adam 
Struzik.

Zástupcovia participujúcich miest 
a regiónov sa stretnú 9. a 10. júna 
v Bratislave na Vyšehradskom fóre, 
ktorého nosnou témou budú skúse-
nosti a problémy metropolitných 
regiónov. Regióny V4 by vo svojej 
súdržnosti mali oživiť aj spoluprácu 
na regionálnej úrovni. Stretnutia sa 
v Bratislave zúčastnia aj reprezen-
tanti Viedne a Dolného Rakúska, 
nielen regióny V4. 

Okrem výmeny skúseností budú 
zástupcovia hľadať aj riešenia 
spoločných výziev, ktorých majú 
metropolitné regióny viac ako os-
tatné.

it

Niektorí už sa vyfarbili

Začiatkom júna sa v Bratislave stretnú zástupcovia metropolit-
ných regiónov a samotných metropol okolitých štátov. Aj tie sa 
vo vzťahu k Bruselu stretávajú s podobnými problémami ako 
bratislavská župa.
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DEVEX 9

 Bratislava, 10. február 2015 
– Medziročne o takmer polovicu 
viac vysokoškolských absolven-
tov hľadá Volkswagen Slova-
kia (VW SK) do tohtoročného 
Trainee programu. Okrem 
pracovných skúseností v ňom 

tréningom v našich školiacich 
strediskách a budú pracovať aj 
priamo vo výrobe,“ vysvetľuje K. 
Petruľáková. Počas trainee pro-
gramu sa zaoberajú projektmi a 
úlohami svojho oddelenia a ab-
solvujú školenia i jazykové kurzy.

 Najmodernejšie technoló-
gie lisovania ocele a hliníka
Bratislava, 2. február 2015 – 
Lisovňa Volkswagen Slovakia 
(VW SK)vykonala od svojho 
spustenia koncom roku 2013 
už jeden milión zdvihov. Každý 
zdvih pritom znamená vyrobenie 
najmenej jedného dielu karosérie 
automobilu z oceľového alebo 
hliníkového plechu. Celkovo tak 
lisovňa vyprodukovala viac ako 
2 600 000 dielov. Bratislavská 
lisovňa disponuje najsilnejším 
lisom v koncerne Volkswagen 
a vyrába zložité diely pre viaceré 
značky koncernu.
 Jedna z najmodernejších lisov-
ní automobilového priemyslu, 
kde sa lisujú diely karosérií nielen 
z ocele, ale aj hliníka, je jediná 
svojho druhu na Slovensku. 
„Vyrábame tu kapotu Porsche 
Macan, ktorá je z hliníka a 
kvôli veľkej hĺbke ťahu a štyrom 
dizajnovým hranám je doslova 
majstrovským dielom, extrémne 
náročným na výrobu,“ hovorí 

Milan Špánik, vedúci lisovne VW 
SK. Okrem nej sa tu lisujú diely 
pre Volkswagen Golf Variant, 
Audi A4, či v Bratislave vyrábané 
Audi Q7. Produkčná paleta 
zahŕňa bočné diely, predné a 
zadné kapoty, strechy, blatníky, či 
dvere karosérií.
 So silou lisu 91 000 kN dis-
ponuje bratislavský závod VW SK 
najväčším lisom koncernu Volk-
swagen. Jedna z najmodernejších 
lisovacích technológií disponuje 
servomotormi, ktoré eliminujú vi-
brácie a zabezpečujú výrazne 
tichší chod celého zariadenia. 
Vylisované diely sú z linky auto-
maticky odoberané robotmi.
 Lisovňa Volkswagen Slovakia 
bola uvedená do prevádzky v no-
vembri 2013. Jej výstavba začala 
v roku 2011 a vyžiadala si investí-
cie vo výške 90 miliónov eur. 
Rozprestiera sa na ploche 
19 242 m2. Pracovné uplat-
nenie tu našlo sto vysokokvali-
fi kovaných ľudí.

vm

• 29 miest v Trainee programe pre vysokoškolských 
 absolventov
• Nárast ponúkaných pracovných pozícií takmer 
 o polovicu

Lisovanie dielov pre viaceré značky koncernu Volkswagen

hľadá o polovicu viac
vysokoškolských absolventov ako pred rokom

Lisovňa Volkswagen Slovakia už vykonala

milión zdvihov 

získajú aj stáž v niektorom zo 
zahraničných závodov koncernu 
Volkswagen na svete.

 „Tohtoročným a minuloročným 
absolventom vysokých škôl 
ponúkame až 29 pracovných 
miest v našom Trainee pro-
grame. Uplatnenie tu nájdu 
predovšetkým absolventi tech-
nických a ekonomických smerov. 
Otvárame pozície napríklad 
v oddeleniach zabezpečenia 
kvality, logistiky, údržby, 
manažmentu produktu, priemy-
selného inžinierstva, plánovania, 
či na personálnom oddelení. 
Miesta potrebujeme obsadiť 
v bratislavskom, ale i martin-
skom závode,“ hovorí Katarína 
Petruľáková, projektová vedúca 
Trainee programu VW SK.

 Cieľom programu je pripraviť 
špecialistov pre odborné 
útvary a manažérsky dorast. 
V prvej fáze trainees pôsobia 
na odbornom útvare. „Tak ako 
noví výrobní pracovníci prejdú 

 Na záver budú vyslaní na 
minimálne mesačnú stáž v niek-
torom zo zahraničných závodov 
koncernu Volkswagen. „Naši 
trainees už absolvovali stáže 
napríklad v koncernových závo-
doch v Nemecku, Portugalsku, 
či Brazílii. Pôsobili tu v od-
borných útvaroch, kde si rozšírili 
prehľad o svojej budúcej práci 
a nadviazali potrebné kontakty 
v medzinárodnej spoločnosti 
akou Volkswagen je,“ dodáva 
K. Petruľáková.

 Pre tých, čo ešte študujú, 
ponúka VW SK program IngA 
– Inžinier v automobilovom prie-
mysle, ktorého sa môžu zúčastniť 
už počas štúdia a získať tak 
cenné praktické skúsenosti. Tí 
najlepší získajú aj štipendium. 
Študenti sa môžu tiež stať členom 
IngA Klubu – Klubu študentov 
VW SK, ktorý sa zameriava na 
zážitkové odborné vzdelávanie 
a networking.

vm
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ár 2015

Úvery na bývanie až do výšky 50 násobku priemernej mzdy 
bez založenia nehnuteľnosti

Boom úverov na bývanie v Prvej stavebnej sporiteľni 
pokračuje. Hlavnú rolu hrá priemerná mesačná mzda 

národnom hospodárstve. Líder v stavebnom sporení 
prichádza od februára s úverovou ponukou pre všetkých 
klientov, ktorí si chcú zaobstarať, postaviť, kúpiť alebo obnoviť 
svoje bývanie. 

Prvá stavebná sporiteľňa ponúka úver bez založenia 
nehnuteľnosti až do výšky 50 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy. Tá bola v
kvartáli 2014 na úrovni 850 eur, preto sa môže výška akciového úveru vyšplhať až do výšky 45 tisíc eur. 

„Úver je určený pre klientov, ktorí majú preverenú bonitu, pretože u nás už 
splácali iný úver. Majú výhodu v tom, že nemusia zakladať žiadny 

Prvá stavebná sporiteľňa im požičia peniaze na nové bývanie či 
súčasného“, vysvetľuje člen predstavenstva PSS, a. s., Ing. Erich 

Úverová akcia platí do 31. marca 2015. To znamená, že klient musí úverovú 
žiadosť podpísať do tohto dátumu. Peniaze získané prostredníctvom 
akciového úveru môže využiť aj na splatenie iných, menej výhodných 
úverov v iných bankách. Doba splatnosti nového úveru môže byť až 30 

Erich Feix dopĺňa: „Vlaňajšok bol pre Prvú stavebnú sporiteľňu 
úverovom obchode mimoriadne úspešný. Celkom sme poskytli úvery 

bývanie až za pol miliardy eur, čo je historicky najlepší výsledok, aký sa podaril 
prvýkrát. V tomto pozitívne nastolenom trende chceme pokračovať aj v roku 2015, preto už odteraz prináša
výhodnú úverovú ponuku.“ 

Kontakt pre médiá:
Ing. Miloš Blanárik PhDr. Radovan Slobodník
vedúci komunikácie manažér pre médiá
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Diaľničný obchvat Bratislavy 
a rýchlostná komunikácia R7 
zlepšia a odľahčia dopravu 
v bratislavskom regióne, 
okrem toho majú aj ho-
spodársky význam. Štúdiu 
uskutočniteľnosti dnes pred-
stavili na seminári v hlavnom 
meste aj za prítomnosti od-
bornej verejnosti. Náklady vy-
chádzajú z najnepriaznivejších 
vstupov a sú odhadované na 
1,3 mld. eur. 

„Diaľničná sieť potrebuje 
byť priepustná nielen kvôli 
Bratislave a Bratislav-
skému kraju, ale aj kvôli 
všetkej doprave smerom 
na Považie a hlavne kvôli 
tej doprave, ktorá súvisí 
s ekonomickým rastom, 
a to je doprava, ktorá 

umožňuje import a export 
tovaru. A drvivá väčšina 
tohto exportu ide cez 
Bratislavu,“ povedal bratislav-
ský župan Pavol Frešo na kon-
ferencii. Existujúci bratislavský 
obchvat je totiž zásobovacou 
trasou nielen pre firmy z regiónu, 
ale napríklad aj pre automo-
bilky v Trnave a Žiline. Hroziaci 
dopravný kolaps môže narušiť 
ich „just-in-time“ model, či dôjde 
k zastaveniu výroby. Vybudo-
vanie nultého obchvatu Bratislavy 
a rýchlostnej cesty zo Žitného os-
trova je preto jediný spôsob ako 
sa vyhnúť dopravnému kolapsu 
v najbližších piatich rokoch. BSK 
aktívne vstupoval do rokovaní 
so samosprávami a úradmi na 
odstraňovaní administratívnych 
prekážok, kto-ré bránili vydáva-
niu povolení. „Keby naši 

Pre priepustnú diaľničnú sieť 
je vybudovanie D4 a R7 je nevyhnutné

predchodcovia robili také-
to debaty aj o Filiálke, tak 
tá Filiálka stojí. Mala by 
veľkú verejnú aj odbornú 
podporu. Preto sme takí 
dôslední, že už päť rokov 
a aj formou uznesení pod-
porujeme bratislavskú 
D4-ku a R7-čku,“ vyzdvihol 
Pavol Frešo význam takýchto od-
borných stretnutí. 

„Som veľmi rada, že sa 
veci posunuli dopredu, 
lebo okolité obce od 
Bratislavy juhovýchodne, 
tak isto aj mestská časť 
Podunajské Biskupice na 
nič iné nečakáme, len kedy 
sa začne s výstavbou R7 a 
D4. Ta výstavba už včera 
keby sa začala, tak by 
bolo neskoro,“ zdôraznila 
starostka Podunajských Bis- 
kupíc a zároveň poslankyňa BSK 
Alžbeta Ožvaldová. 

Minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR Ján 
Počiatek považuje výstavbu 
bratislavského obchvatu na 
diaľnici D4 a úsekov rýchlostnej 
cesty R7 z Bratislavy smerom 
na Dunajskú Stredu za kľúčové. 
Podľa štúdie uskutočniteľnosti 
projektu PPP sú stavebné náklady 
na vybudovanie odhadované na 
1,3 mld. eur, čo minister označil 
za najnepriaznivejší ekonomický 
prepočet. „Definitívnu cenu 
ukáže až súťaž,“ doplnil na 
konferencii. Financovanie pro-
jektu formou verejno-súkromného 
partnerstva (PPP) považuje mi-
nister za výhodné aj preto, lebo 
najbližších sedem rokov nebude 
mať štát dostatok prostriedkov v 
rozpočte, ani európskych peňazí 
na to, aby sa realizovala výstav-
ba klasickým spôsobom.

it

(pokračovanie v budúcom čísle)

Devex 02-2015.indd   10 20.2.2015   22:19



DEVEX 11
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta 
        (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

 04 - SLUŽBY
• Ján Polák VODOINŠTALÁCIE

– ÚDRŽBA    
 tel.: 0905 627 321

• Vedenie účtovníctva, spracovanie 
účtovných uzávierok, DPH. 

tel.: 0948 140 240
• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 

tel.: 6436 4102
0907 226 322

• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• Voda, kúrenie, plyn – opravy, 

montáž. Aj cez víkendy. 
tel.: 0905 429 097

• Doučím anglický a francúzsky 
jazyk.  

tel.: 0904 566 706
• Spracovanie účtovníctva a miezd, 

controlling, reporty a analýzy. 
tel.: 0917 565 389

• Profesionálne líčenie aj v pohodlí 
vášho domova. 

tel.: 0908 424 209

05 - BYTY
• Kúpim byt v pôvodnom stave 

v DNV, hotovosť.
tel.: 0905 22 33 55

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu, cca 300 m², 

s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici.

 tel.: 0903 834 830
• Predám záhradu v OV v DNV, 

časť Múrnice, 380 m², el. prípojka, 
voda.            

tel.: 0903 513 405
• Predám RD v Čachticiach s 12á 

pozemkom. 
tel.: 0908 810 813

• Hľadám, kúpim starší rodinný dom 
(alebo stavebný pozemok) na 
Grbe, alebo v starej Devínskej.

tel.: 0907 367 325

07 - ROZLIČNÉ
• Starší imobilný pán hľadá pani, 

alebo slečnu na občasnú výpomoc 
do domácnosti v rodinnom dome 
v DNV  Podmienky dohodou. 

tel.: 0903 668 260
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
 Na Grbe 55.     

tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich 

NAKUPUJTE A VYHRAJTE
•  3D ULTRA HD

TELEVÍZOR SAMSUNG
•  XBOX ONE
•  ĎALŠÍCH 100 CIEN

21. – 22. 2. od 10.00 do 19.00  –  BORCI V BORY MALL
OD 9. 2. DO 8. 3.

www.borymall.sk

VÍŤAZNÝ
FEBRUÁR
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RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o.
VAŠA REALITNÁ KANCELÁRIA PRE DEVÍNSKU NOVÚ VES

TEL: 0905 680 122
WWW.REALITY-PORADENSTVO.SK

Ponúkame Vám 3 izbový byt upravený 
na 4 izbový na ul. Jána Smreka, rekonštrukcia 

v roku 2015, cena: 105 000,-€

nám.            tel.: 0907 701 786
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097
• Kurzy francúzštiny v DNV.
 www.francuzstinadnv.blogspot.sk

tel.: 0940 319 920 
• Hľadám učiteľa matematiky pre 

14. r. žiaka ZŠ. 
tel.: 0918 496 862

• Hľadám niekoho, kto vie hrať na 
harmoniku, gitaru a pod. Priorita: 
ľudovky a spev v rodinnom dome, 
pri grile, krbe a vlastnom vínku. 

tel.: 0903 668 260
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 Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV stotožnili 
a vypátrali podozrivého muža, ktorého poverený príslušník PZ obvinil 
z prečinu krádeže a sudca ho vzal na základe dôkaznej situácie 
a predloženého podnetu do vyšetrovacej väzby. V súčasnosti 
obvinený 35-ročný Viliam H. z Bratislavy mal podľa doterajšieho 
vyšetrovania dňa 30.01.2015 na ulici Jána Smreka v Devínskej Novej 
Vsi obrať o kabelku 55-ročnú ženu. V taške mala poškodená veci 
osobnej  potreby v hodnote 12,-eur a kĺúče od novinového stánku so 
sídlom na ulici Milana Marečka, ktoré obvinený  použil a zo stánku 
odcudzil peniaze, dobíjacie mobilné karty a cestovné lístky v cel-
kovej hodnote  viac ako 510,-eur.

 V prípade dokázania viny hrozí obvinenému Bratislavčanovi 
v súlade s Trestným zákonom trest odňatia slobody na dva roky. Ide 
o osobu už v minulosti trestne stíhanú za obdobnú trestnú činnosť. 

tkORPZBa4

POLÍCIA VYŠETRUJE 
okolnosti smrti muža neznámej totožnosti 

Vo štvrtok 19. 2. v popoludňajších hodinách  prijali oznámenie na linke 158, 
že v záhradkárskej osade pod výjazdom na diaľnicu D2 z cesty 505 sa 
nachádza telo muža bez známok života. Uvedené oznámenie policajná hliad-
ka okamžite preverila a jeho hodnovernosť potvrdila po príchode na miesto. 
Podľa súčasných informácií muž dosiaľ nezistenej totožnosti utrpel rezné po-
ranenie v oblasti krku. Obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil ani nepotvrdil 
cudzie zavinenie a uviedol, že k presnej príčine smrti sa bude môcť vyjadriť 
až po vykonaní pitvy. Totožnosť muža, ako aj okolnosti, za akých muž utrpel 
rezné poranenie, policajti v súčasnosti zisťujú. Vzhľadom na prvotné štádium 
trestného konania, viac informácií v súčasnosti nie je možné poskytnúť.
 V súvislosti so včerajším prípadom nálezu tela muža bez známok života, 
ktoré bolo nájdené v trávnatom poraste koryta potoka pri diaľničnom 
privádzači D2 z Devínskej Novej Vsi do Bratislavy, začal vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia. 
Policajti v súčasnosti vykonávajú úkony smerujúce k zisteniu totožnosti muža, 
ako aj k objasneniu okolností jeho smrti.
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Z policajného
zápisníka

spôsobil škodu krádežou motoro-
vého vozidla vo výške 100,-eur. Po 
odcudzenom motorovom vozidle bolo 
vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ dňa 01.02.2015 
v čase o13.45h na Mečíkovej ulici 
zaistila 44-ročného muža, ktorý sa 
dopustil priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu.
• Hliadka PZ dňa 01.02.2015 
v čase o 21.15h v Bratislave na Istrijskej 
ulici kontrolovala motorové vozidlo zn. 
KiaCeed, ktorého vodič bol vyzvaný, 
aby predložil doklady. Následnou lus-
tráciou bolo zistené, že 37-ročný muž 
má zakázané viesť motorové vozidlo 
na dobu 12 mesiacov. 
• 37 –ročný muž bol zaistený, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
marenia výkonu úradného rozhod-
nutia v zmysle §-u 348 Tr. zákona.
Hliadka PZ dňa 02.02.2015 
v čase o 15.20h na Vapencovej 
ulici obmedzila na osobnej slobode 
19-ročného muža a 21-ročného 
muža, ktorí zahodili na zem igelitové 
vrecúško s neznámou sušenou rastli-
nou, nakoľko boli podozriví z prečinu 
Nedovolená výroba omamných a 
psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obcho-
dovanie s nimi podľa § 171 ods. 1/ 
Trestného zákona.
• Hliadka PZ dňa 07.02.2015 
v čase o 23.20h na Eisnerovej 
ulici obmedzila na osobnej slobode 
25-ročného muža, ktorý zahodil na 
zem zatavenú injekčnú striekačku s ne-
známou kryštalickou látkou a  igelitové 
vrecúško s bielou kryštalickou látkou, 
nakoľko bol podozrivý z prečinu 
Nedovolená výroba omamných a 
psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obcho-
dovanie s nimi podľa § 171 ods. 1/ 
Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od 
18.00h dňa 10.02.2015 do 07.15h 
dňa 11.02.2015 na ulici Jána 
Poničana poškodil zadné ľavé dvere 
na tam zaparkovanom motorovom 
vozidle zn. Volkswagen Up, čím 
poškodenej 51-ročnej žene spôsobil 
zatiaľ nevyčíslenú škodu poškodením.

Mk OR PZ Ba 4

• Neznámy páchateľ v čase od 
11.50h do 12.50h dňa 14.01.2015 
na ulici Uhrovecká rozbil predné 
sklo na strane spolujazdca na tam 
zaparkovanom motorovom vozidle 
zn. FordTransit, čím poškodenej 
spoločnosti spôsobil škodu 
poškodením vo výške 100,-eur.
• Hliadka PZ dňa 22.01.2015 
v čase o 22.30h na Opletalovej ulici 
kontrolovala motorové vozidlo zn. 
Škoda Fabia, následnou lustráciou 
bolo zistené, že 25-ročný muž nie 
je držiteľom vodičského preukazu. 
Muž hliadke uviedol, že pred jazdou 
vypil vodku a užil marihuanu. Muž 
bol podrobený dychovej skúške, 
ktorá preukázala hodnotu 0,29 mg/l 
alkoholu v krvi. Následne bol muž 
vyzvaný aby sa podrobil lekárskemu 
vyšetreniu, či nie je ovplyvnený aj 
inou návykovou látkou, ako je alko-
hol. Vyšetrenie preukázalo, že v krvi 
a v moči muža sa na nachádza 
účinná látka THC. 25-ročný muž sa 
svojim konaní dopustil priestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky zmysle § 22 ods. 1 písm. 
c ), e ), f ) zákona o priestupkoch, 
nakoľko porušil ustanovenie § 4 
ods. 2, písm. a), c) Zák. č. 8/2009 
Z. z o cestnejpremávke s poukazom 
na § 137 ods. 2 písm. a), p) Zák. č. 
8/2009 Z. z o cestnej premávke.
• Hliadka PZ dňa 28.01.2015 
v čase o 00.30h na ulici Devínska ces-
ta pri Waitomvom lome obmedzila na 
osobnej slobode 38-ročného muža, 
ktorý mal pri sebe igelitové vrecúško 
s bielou kryštalickou látkou, nakoľko 
bol podozrivý z prečinu Nedovolená 
výroba omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držanie a obchodovanie s nimi podľa 
§ 171 ods. 1/ Trestného zákona.
• Neznámy páchateľ v presne 
nezistenom čase dňa 25.01.2015 
do 07.00h dňa 29.01.2015 na 
Zavadilovej ulici odcudzil tam zapar-
kované a riadne uzamknuté motorové 
vozidlo zn. Škoda Felícia Combi, čím 
poškodenému 28- ročnému mužovi 

-Múdrosť neprichádza 
vždy s vekom. Niekedy 
vek prichádza sám.

•••
- Niektorí sa z jedných volieb 
nepoučia a idú voliť ešte raz.
-Vrcholom kúzelníckeho 
umenia je vytiahnuť zo zajaca 
cylinder.
-Požiar. Horí daňový úrad. 
Občania pomáhajú kto čím 
môže – uhlím, drevom, 
benzínom...

-Hlad zapiješ, ale smäd 
nezaješ.
-Keď má pravý uhol 90 
stupňov, koľko má ľavý uhol?
-Človek, ktorý nemá mobil je 
imobilný?
-Najznámejšie ruské výrobky 
sú vodka a matrioška. Fungujú 
na rovnakom princípe – 
otvoríte     prvú, potom druhú, 
tretiu...
-80 % mozgu človeka 
tvorí kvapalina. 
U niektorých brzdová. 

Policajti stotožnili a vypátrali muža, 

ktorý mal obrať 55-ročnú ženu o kabelku 

a vykonať krádež 
v novinovom stánku
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