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Príhovor
Máj,
lásky
čas, ale aj
studený máj
v stodole raj...
a iste aj mnoho
ďalších
prirovnaní sa vzťahuje na
tento mesiac. Ten tohtoročný
prekvapuje mimoriadnym chladom. A teda prísľubom, že
úroda bude bohatá.
Dokonca aj kandidáti do
európskeho parlamentu, ako
podchladení, sa nesnažia
a čakajú, že ich niekto objaví
aj bez prezentácie, alebo sú
takí sebaistí, že nejaké to teplé
miestečko sa im ujde aj tak.
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SKVELÝ PROJEKT
BRATISLAVSKÝCH ŠTUDENTOV

Lekári a zdravotné poisťovne
sa tiež nevedia dohovoriť tak,
aby výkony, na ktoré pacienti
čakajú, sa rozbehli. Návšteva
z Francúzska si teda odnáša
okrem iného aj takúto skúsenosť
z našej krajiny.
Ešteže hokej dáva zabudnúť
na problémy s ktorými bežný
občan musí zápasiť. Prvý zápas sme vyhrali, ostatné dva
síce prehrali, ale tá vôľa po
víťazstve bola obdivuhodná.
Potom nás čaká ﬁniš
v školách, ale aj plnenie sľubov
všetkých, čo sľubovali krajšiu
Devínsku. Nuž nech splnia
sľuby a nám bude v krajšej
Devínskej hej.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

ROZVÍJAJÚ V MALÝCH BRATISLAVČANOCH
ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE TOTO STOROČIE.
Vedieť odprezentovať seba alebo nápad? Byť schopný pracovať
v tíme? Dokázať odkomunikovať
svoje myšlienky? Začať svoj
vlastný malý projekt? Či ovládať
proces design thinkingu? Toto
všetko sa nemusia učiť deti
až keď vyrastú, no vďaka
študentom z bratislavskej LEAF
Academy a ich projektu Edutime,
majú možnosť veľmi hravou

a dobrodružnou formou rozvíjať
všetky tieto potrebné a žiadané
zručnosti už teraz.
Skupinka študentov LEAF Academy v Bratislave sa rozhodla
zúročiť svoje skúsenosti, ktoré
nadobudli počas svojich štúdii
v rôznych vzdelávacích systémoch
a prísť s projektom, ktorého cieľom
je rozvíjať v deťoch zručnosti

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
VAŠE PRÍSPEVKY,
POSTREHY, PODNETY
NÁM MÔŽETE NAĎALEJ
POSIELAŤ NA:
nasadevinska@gmail.com
potrebné pre toto storočie. Počas
tohto leta sa budú realizovať
v Starom Meste a v Devínskej Novej Vsi organizovaním
akčných vzdelávacích denných
táborov, určených pre každého
dobrodružšstva chtivého malého hrdinu, vo veku od 6
do 12 rokov.
Témy táborov sú veľmi pestré. FBI Bratislava, kde si
okrem kompetencií Edutime deti
vyskúšajú, aké je to byť detektívom, budú riešiť rôzne prípady,
potrápia kondičku a potrebné
bude tiež zapojiť angličtinu,
kvôli medzinárodnosti niektorých
záležitostí. V turnuse Startit up
si deti na týždeň vyskúšajú, aké
je to začať vlastný startup, ako
ho odprezentovať a predať, rozbehnú vlastné projekty za pomoci mentorov a zaujímavého
vybavenia.
Vyskúšaj
to
všetko bude o dobrodružnom
skúmaní povolaní rôzneho
druhu, riešení zadaní a problémov, ktorým povolania čelia,
od inžiniera až po kuchára,
a Moja top krajina bude
deti viesť vytvoriť si vlastnú krajinu, rozmýšľať nad problémami
v spoločnosti a podobne.
(Pokračovanie na strane 2)
Uzávierka dnešného čísla
bola 17. 5. 2019
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 14. 6. 2019,
číslo vyjde 21. 6. 2019.
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SKVELÝ PROJEKT
BRATISLAVSKÝCH ŠTUDENTOV
(Pokračovanie zo strany 1)
V každom jednom tábore sa rozvíjajú už spomínané Edutime
kompetencie. Tie sú zhrnuté do
5 kategórii: komunikácia, tímová
práca, líderstvo, osobný rozvoj
a inovatívnosť. Kompetencie zostavovali v Edutime na základe svojich skúseností z LEAFu, iných škôl,
diskusií s odborníkmi, či rôznymi
štúdiami zo Slovenska i sveta.
Kompetencie sú reprezentované

príšerkami Kecoš, Nápadko,
Rastka, Rukáň a Okáň, aby boli
zrozumiteľnejšie aj pre deti.
Do táborov sa je možné prihlásiť na
webe Edutime, www.edutime.sk,
v sekcii Hey Hou tábory.
Ako vravia v Edutime, PRE DETI
BUDÚCNOSTI!
Neváhajte a naskočte s nimi na
toto letné dobrodružstvo.

JE POTREBNÁ PRÁCA S MLÁDEŽOU V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI?
Desať rokov je dlhý čas, dokonca tak dlhý, že umožňuje
vidieť, ako sa vyvíja spoločnosť.
V roku 2008 bolo na každom
ihrisku plno a bolo jedno, či je
hneď po škole alebo večer. Dokonca aj mrznúť mohlo a dalo
sa spoľahnúť, že nejaká partia
sa vonku nájde. Tento rok sídlisko zíva prázdnotou. Je vôbec
potrebné robiť streework?
Ten posun je očividný. Nedá sa
prehliadnuť. Počet detí a mladých
využívajúcich naše služby klesá
a klesá zhruba od roku 2012.
Napriek tomu počet detí, ktoré
navštevujú školy v Devínskej Novej
Vsi stúpa. Klesli aj štatistiky kriminality.
V bratislavskej štvorke je na tom teraz
najhoršie Dúbravke a nie Devínska. Poviete si, to je fajn, tak decká
už sú slušnejšie, menej pijú, menej
húlia – problém je vyriešený. Tento
trend sa týka celej spoločnosti. Kriminalita mladistvých klesá všeobecne.
DEVEX 2

Všeobecne je menej i užívateľov
drog, mladí sa správajú aj v sexuálnom živote zodpovednejšie. Všetko
vyzerá na prvý pohľad ružovo. Ale
nie je to tak. V roku 2018 sme si
povedali, že sa na tento trend pozrieme. Hypotéza znela: decká trávia
čas vnútri a nie vonku a väčšinou
času sú online. Pripravili sme dotazníky a spravili zber údajov. Aj
keď väčšinu dotazníkov sme získali
na škole v Dúbravke, výsledky sú
aplikovateľné aj na Devínsku Novú
Ves.
Hypotéza sa nám potvrdila. Čas,
ktorý deti a mládež trávia v online
svete, je skoro štvrtina dňa. V priemere to bolo okolo 5 až 6 hodín
online na mobiloch, tabletoch alebo
PC. Na západ od nás sa už robili aj
štúdie, ktoré tento problém skúmali
hlbšie a tvrdia, že ide o veľký problém, ktorý bude mať ešte hlboké
následky. Deti a mladí, ktorí trávia
veľa času vo virtuálnej realite, vykazujú vyššiu depresivitu, nedokážu

nadväzovať vzťahy, nerozumejú
sociálnej komunikácii, nedokážu
sa sústrediť na prácu (aj v škole).
Ohrozením je aj samotný obsah,
ktorý sledujú. Častým motívom býva
násilie, prázdne vzťahy, suicidálne
(samovražedné) myšlienky, sexistické
narážky. Rizikom sú aj vzťahy, ktoré
tam vznikajú. Chýba v nich spätná
väzba a ak je, býva často negatívne
a to nepokryte. Tým vzniká priestor
na šikanu. Deti môžu byť ľahšie
zneužívané a manipulované. Nevedia odkryť identitu na druhej strane
online kanála.
Je všetko negatívne? A ak áno, čo
s tým? Odpoveď na prvú otázku je
„nie“. Nie je všetko negatívne. Mladí
sa vedia šikovne pohybovať v tomto
virtuálnom prostredí a vedia ho dobre používať. Existuje veľa pozitív.
Ale úskalia sú veľké a na ne cielene
tento článok upozorňuje, pretože
ako som písal vyššie všetko vyzerá dobre, keďže klesá početnosť
problémov s mládežou. Čo s tým?

Našou odpoveďou je niekoľko noviniek, ktoré už realizujeme alebo
sa v blízkej budúcnosti chystáme
realizovať. Myslíme si, že je potrebné byť s deckami a mládežou tam,
kde sú. V tomto prípade v online
svete a vo virtuálnej realite. Preto sme
začali robiť online poradenstvo cez
Messenger. Máme konto aj na Instagrame. Nechceme však tieto veci
poskytovať úplne anonymne. Stále
máme za to, že vzťah treba mať aj
reálny a preto chceme zlepšiť spoluprácu so školami, aby sme tam mohli
byť s deťmi a mládežou. Táto spolupráca už čiastočne existuje. Na ZŠ
Bukovčana chodievame jeden deň
v týždni cez veľké prestávky. Ďalším
krokom by malo byť vytvorenie
„družiny“ pre staršie ročníky. Pôjde
o akýsi nízkoprah v priestoroch školy
a to hneď po vyučovaní. Riaditeľka
na ZŠ Bukovčana je tomuto projektu naklonená. Nám chýbajú len
dobrovoľníci, ktorí by nám pomohli
tieto myšlienky zrealizovať.

Volkswagen Slovakia
už odmenil vyše 400
aktívnych darcov krvi
•Viac ako 400 držiteľov Janského plakiet
a Kňazovického medaily
• Odmena od zamestnávateľa od 100 do 280 eur
BRATISLAVA – V bratislavskom
závode Volkswagen Slovakia (VW
SK) sa koncom apríla uskutočnila
Kvapka krvi, počas ktorej mohli
zamestnanci darovať krv priamo
v práci. Spoločnosť motivuje
zamestnancov aktívne sa zapájať
do darcovstva krvi aj mimo práce.
Svedčí o tom už vyše 400 držiteľov
Janského plakiet a Kňazovického
medaily z radov zamestnancov.

Za štyri roky odobrala Národná
transfúzna stanica zamestnancom
Volkswagen Slovakia len priamo
v závode viac ako 130 litrov krvi.
Spolu však zamestnanci darovali už
neporovnateľne väčší objem vzácnej
tekutiny a zástup vyše 400 držiteľov
Janského plakiet a Kňazovického
medaily sa úspešne rozširuje.
„Prvýkrát bola pomoc cielená. Rodina kolegu z Volkswagenu mala

Volkswagen Slovakia
vyplatil zamestnancom

pol milióna eur

za zlepšovacie návrhy
• Zlepšovacie návrhy zamestnancov
ako nástroj zefektívnenia procesov
• Odmena až do výšky 10-tisíc eur a ďalšie neﬁnančné
odmeny za zlepšovacie návrhy

Zlepšovacie návrhy môžu podávať zamestnanci
naprieč celým podnikom.

Najväčšou motiváciou je pomoc iným.
Najväčšia automobilka na Sloven- vážnu autonehodu a potrebovali
sku sa pravidelne zapája do da- transfúziu. Ja a ďalší dvaja kolegovia
rovania krvi a Kvapku krvi organi- sme neváhali a išli sme darovať krv.
zuje priamo vo výrobnom závode. Viac dôkazov o zmysluplnosti darcPre mnohých zamestnancov je už ovstva som nepotreboval,“ spomína
samozrejmosťou vyhrnúť rukávy si na svoje darcovské začiatky Branpre dobrú vec a darovať krv cho- islav Smolár z plánovania montáže,
dia pravidelne aj mimo organi- ktorý minulý týždeň priamo vo Volkzovanej akcie. Zároveň motivujú swagen Slovakia daroval krv už po
aj ďalších kolegov a každoročne 80. raz a stal sa tak držiteľom Diapribúdajú noví a noví prvodarco- mantovej Janského plakety.
via.
Darovanie krvi je aktivita, ku ktorej
Lukáš Hrdlička z výroby agregá- zamestnanci pristupujú nezištne a ich
tov sa zaradil tiež k tým, ktorí najväčšou motiváciou je pomoc iným.
darovali krv po prvý raz priamo VW SK si ich iniciatívu váži a oceňuje
v závode a rovnakú šancu využil ju aj ﬁnančne. Po získaní niektorej
aj pred pár dňami. „Na od- z čestných plakiet spoločnosť VW
bere vládla skvelá atmosféra. SK odmeňuje bezplatných darcov
Sledujem aplikáciu Národnej krvi ﬁnančným príspevkom v sume
transfúznej stanice a ak je to od 100 eur. Držitelia Kňazovického
možné, idem darovať. Takže kto medaily môžu od zamestnávateľa
sa nevie rozhodnúť, treba prísť, získať príspevok 280 eur. Zároveň
pozrieť a skúsiť. Je to niečo, čím má zamestnanec v roku nadobudmôžeme pomôcť ľuďom v núdzi. nutia Zlatej alebo Diamantovej
Nedáte za to veľa, len trochu krvi Janského plakety, alebo Kňazoa získate skvelý pocit,“ vyzýva vického medaily nárok na pridelenie
k darcovstvu krvi Lukáš Hrdlička.
motivačného vozidla na víkend.

BRATISLAVA - Volkswagen Slovakia vyplatil v predchádzajúcom
roku zamestnancom odmeny za
zlepšovacie návrhy v celkovej výške
viac ako 523-tisíc eur. Aj týmto
spôsobom motivuje najväčšia automobilka na Slovensku spolupracovníkov, aby prispeli k zvýšeniu
efektivity v závodoch.
Spoločnosť Volkswagen Slovakia
pracuje aktívne na dosiahnutí cieľa
značky Volkswagen, ktorým je zvýšiť
efektivitu podniku do roku 2025
o 30 %. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je manažment
ideí.
V roku 2018 prispela k zvýšeniu efektivity svojimi zlepšovacími návrhmi
viac ako tisícka zamestnancov. Nápady sa týkali rôznorodých oblastí
naprieč celým podnikom. Počnúc
procesmi vo výrobe, cez logistiku
a zabezpečenie kvality až po administratívu. Zamestnanci sa môžu
tiež podieľať na zlepšovaní ergonómie na pracovisku i šetrení prírodných zdrojov.
„Práve v tomto rozhodujúcom období je pre nás obzvlášť dôležité
aktívne pracovať na zvyšovaní
efektivity, aby sme si posilnili pozíciu
v rámci koncernu a pri rozhodovaní o pridelení nových produktov

si zabezpečili dobrú štartovaciu
pozíciu. Verím, že aj v tomto roku
budú zamestnanci angažovaní
prispieť k zvýšeniu efektivity,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda
predstavenstva a člen predstavenstva
pre technickú oblasť vo Volkswagen
Slovakia.
Zlepšovací návrh môže podať
každý zamestnanec vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti. Za
každý nemerateľný zlepšovák
mu prislúcha paušálna odmena 20 eur. Do výšky 10-tisíc
eur sú odmeňované merateľné
zlepšovacie návrhy. Zamestnanci
sa zároveň mohli zapojiť do pravidelných zlepšovateľských projektov, v ktorých bolo možné získať
dodatočnú vecnú odmenu ako zájazd na MS v hokeji, zapožičanie
Volkswagenu Touareg na 10 dní
a ďalšie vecné ceny.
Vlani sa spoločnosti Volkswagen
Slovakia podarilo vďaka zamestnaneckým zlepšovacím návrhom ušetriť
materiál, ale aj státisíce kilowatthodín
elektrickej energie, vyše tisíc kubíkov
zemného plynu a takmer dve tony
emisií. Zlepšováky však šetria nielen
životné prostredie, ale aj zdravie
zamestnancov. Príkladom sú viaceré
nápady, ktoré zlepšili ergonómiu na
pracovisku.
DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie

centrum pre voľný čas

DEVÍNSKA NOVÁ VES JÚN 2019

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

08. 06. 2019 (sobota), 9.00 h
NA BICYKLI I V KANOE

1.6.2019, 14.00 H – DEŇ DETÍ

súťaže, skákacie atrakcie, ukážky colnej a ﬁnančnej správy,
kultúrny a športový program pre deti, reper ESO, penová show
Organizuje: občianske združenia a organizácie z
Devínskej Novej Vsi, Istra Centrum, MČ BA-DNV
Vstup: voľný
Miesto: Istrijská ulica – areál pri ZUŠ, Devínska Nová Ves
3.6.2019 – OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE

možnosť posedieť si a čítať v príjemnom a tichom prostredí nádvoria knižnice,
letná čitáreň bude otvorená v otváracích hodinách knižnice do 31.7.2019
Miesto: Miestna knižnica, nádvorie Istrijská 6, Devínska Nová Ves

Cyklistika náučným chodníkom nivou Moravy po Vysokú
pri Morave a následne splav Moravy po Sandberg,
kde bude čakať ohník, gril a opekačka.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

22. 06. 2019 (sobota), 6.00 h
PRAHA – Vlakový výlet
Prehliadka historickej časti Prahy s miestnym sprievodcom
Zraz a odchod vlaku: Bratislava – Hlavná stanica

9.6.2019, 15.00 H – 26.FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE

– prehliadka piesní a tancov v podaní súborov a sólistov
Program:
15:00 Účinkujú: DFS Slniečko, ZUŠ v DNV, FS Kobylka, Ženská skupina
Kytica, Súbor Rosica, Mužská skupina Rodokmeň
17:00 FS Poleno
18:00 Miroslav Dudík a ĽH Dudíci
Moderátori: Irena Košírelová, Vladimír Dobrík
Miesto: Vápencová 34 (pred štadiónom FKL DNV), Devínska Nová Ves
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej v DNV, MČ BA- DNV
13.6.2019, 18.00 H PREDSTAVENIE ABSOLVENTOV
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU ZUŠ
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
16.6.2019, 17.00 H ZAHRAJME SA NA PESNIČKU
detská divadelná scéna, účinkuje Divadielko Bum-bác. Zábavný
pesničkový program, v ktorom sa Šašo Maroš už tradične vyblázni s
deťmi, pritom ich naučí dve jednoduché pesničky, usporiada spevácku
súťaž, zaspieva a zahrá si s deťmi divadlo O dedkovi a babke.
Vstupné: 2 eurá
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
22.6 -23.6.2019 FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka
tradičných chorvátskych jedál a nápojov
Organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku v
spolupráci s MČ BA – Devínska Nová Ves
Miesto: priestory Farského centra (Istrijská 4) a Istra
Centra (Istrijská 6), Devínska Nová Ves

FUTBAL – Jarná časť

Starší dorast U 19 III. liga SD BFZ 2018/2019
21.KOLO 05.05.2019 11:00 ihr.DNV
FK VVW Lokomotíva DNV - FC Ružinov BA
22.KOLO 11.05.2019 15:00 ihr.Bernolákovo
ŠK Bernolákovo - FK VW Lokomotíva DNV
23.KOLO 18.05.2019 11:00 Ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV - NMŠK 1922 BA
24.KOLO 25.05.2019 09:00 ihr.Senec
MŠK Senec - FK VW Lokomotíva DNV
25.KOLO 02.06.2019 11:00 Ihr.DNV
FK VW Lokomotíva DNV - FK Slovan Ivanka pri Dunaji
13.KOLO 09.06.2019 17:30 ihr.Dunaj.Lužná
OFK Dunajská Lužná - FK VW Lokomotíva DNV
Ing. Marián Spišiak
DEVEX 4

Podunajská 24,
821 06 Bratislava

SLOVÁCI MÔŽU HLASOVANÍM PODPORIŤ
SLOVENSKÝ PROJEKT V BRUSELI
Slaniská a pieskové duny patria nielen na Slovensku medzi najviac ohrozené
biotopy. Ich vznik podporil človek – kosením a pasením po mnohé stáročia sa
rôzne druhy rastlín a živočíchov prispôsobili na extrémne podmienky. Opúšťanie
tradičných foriem hospodárstva v druhej polovici 20. storočia spôsobilo ubúdanie vzácnych foriem života. A tak opäť musel nastúpiť človek. Projekt na záchranu slanísk a pieskových dún bol realizovaný na Podunajsku a podporila ho
Európska Komisia. Tá ho teraz vybrala medzi 5 najlepších projektov v kategórii
Príroda. Jednou z cien je aj tzv. LIFE Citizen´s Prize, ktorá umožňuje verejnosti
hlasovať o najlepší projekt.
„Projekt záchrany slanísk a pieskových dún pozostával z niekoľkých fáz. Pre
každé z 15 území európskeho významu sme najprv navrhli správny spôsob
obnovy, nakoľko boli v nepriaznivom stave a niektoré aj na pokraji vyhynutia.
Kľúčová aktivita bola oživenie procesu zasoľovania – vytvorili sme „slané ostrovy“. Na 33 mikrolokalitách o celkovej ploche 2 hektáre sme odstránili vrchnú vrstvu pôdy, čo podporilo zrážanie solí z podzemnej vody na povrchu. Na Kamenínskom slanisku sme zasypali hlboký odvodňovací kanál v dĺžke 450 m. Následne
sa pozemky odkupovali alebo sme ich získavali do dlhodobého prenájmu
a pokračovali sme s takzvaným „obnovným manažmentom“. Odstraňovali sme
náletové či nežiaduce dreviny, lokality sme mulčovali a zabezpečili kosbu alebo
pastvu. Týmto spôsobom sa podporila obnova biotopov so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov na ňu viazaných,“ približuje Viera Šefferová z Inštitútu
DAPHNE.
„Projekt skončil v roku 2017 a môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo
zabezpečiť dlhodobú ochranu vzácnych území a v spolupráci s obcami, miestnymi poľnohospodármi a úradmi obnoviť záujem o ich obhospodarovanie. To
je pre zachovanie slanísk a viatych pieskov kľúčové. Druhy ako limonka Gmelinova uhorská, gáfrovka ročná a loboda pobrežná tak ostávajú naďalej súčasťou
slovenskej prírody. Tešíme sa, že projekt PANNONICSK si všimla aj Európska
Komisia a nominovala ho na prestížne ocenenie v oblasti ochrany prírody - LIFE
Award ako jeden z piatich v Európe. Navyše, ako jeden z troch je nominovaný
na cenu LIFE Citizens Prize, ktorú vyberá verejnosť. Slováci môžu náš projekt
podporiť hlasovaním https://www.lifeawards.eu/ hovorí Monika Chrenková
z Inštitútu DAPHNE.
Kontakt: Mgr. Monika Chrenková, chrenkova@daphne.sk 02/ 455 240 19
Viac informácii o projekte nájdete na:
www.daphne.sk/pannonicsk a www.perlypodunajska.sk
v rokoch 2011 až 2017 ho realizoval Inštitút aplikovanej ekológie
DAPHNE v spolupráci s Bratislavským regionálnym
ochranárskym združením a Štátnou ochranou prírody SR.

Spolocenská
kronika
ˇ
Uvítali sme

Odišli z našich radov

nových spoluobčanov
Miroslav ŠRUBAŘ
Peter HOFMEISTER
Vitajte!

Zbyněk BARTUŠEK
Jaroslava BOŽÍKOVÁ,
rod. Zálesňáková
Viliam VIDA
Jozef ŠVARBA
Nech odpočívajú v pokoji!

Zosobášili sa
Michal PALKOVIČ
a Hana ŠEBEŇOVÁ
Branislav BENČAT
a Eva PRISTAŠOVÁ

Vojtech OKŠA
a Linda DIANOVÁ
Marek ZEMAN
a Alexandra BOĎOVÁ
Blahoželáme!

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

Potrebujete taxík?
Z množstva ﬁriem i ponúk súkromníkov sa vari dá vybrať! Pozor na ceny! A všetko je vraj v duchu platných noriem. Potrebovali
by ste z Devínskej do Vrakune?
Môže byť za osem eur? Pýtala
sa dispečerka v taxislužbe. Pri
návrate sme chytili najbližší taxík
a ... v Devínskej sme vycálovali
39,60 eur. Bez pýtania.
vm
Pre zlú funkčnosť kĺbov som
istý čas musel používať palicu.
Takú klasickú dedkovskú s ohnutou rúčkou. No koľkokrát mi
spadla, nedopočítal som sa. Spomenul som si na kamarátku ortopédku, ktorej priateľ kedysi začal
vymýšľať spôsob proti padaniu
barlí, palíc... Aj názov mali vymyslený STOP BARLA. Jeden zo
spôsobov umiestnil na palicu, či
barlu suchý zips a druhá časť
zipsu bola pripevnená v chodbe
pozdĺž jednej steny. Ale čo ďalej,
to už domyslené nebolo. Škoda.
mp
Dobrý deň,
v prílohe posielam foto chodníka – zámkovej dlažby, ktorý je
v takejto súčasnej dobe, po
stavebných robotníkoch, ktorí
kopali a natahovali ako poslední optické kable pre nejaku spoločnosť. Je to jeden
z najfrekventovanejších chodníkov, nakolko tadiaľ denne prechádzajú mamičky s deťmi do

skôlky, s kočíkmi,na bicykloch,
starí ludia. Ide o chodník k materskej škôlke Milana Marečka,
pri trafostanici TS-51, pri vchode
Jána Poničana 1. Dúfajme, že
sa nestane zatial nejaký úraz.
Ďakujem. S pozdravom
j.

Pozeral som 5 proti 5. Bola
tam mladá študentka, pri otázke
na ruských spisovateľov, nevedela povedať ani jedného. Potom povedala, že sa to v škole
neučia. Na otázku A. Bičana,
že teda čo sa učia, povedala,
že amerických... Bolo mi do
plaču. Ideme z jedného extrému
do druhého, pričom JA si pamätám, že my sme sa učili aj niečo
o tých „ západných“. A učitelia
majú aké slovanské povedomie,
keď sa ani neozvú. Hlavne, že
„ potrebujú pridať na platoch...”
To korešponduje s textom dole.
A vo vedomostiach sme zrazu
na konci hodnotiacich priesku-

Spomienka
„Dotĺklo srdiečko,
prestalo biť. Zavreli
sa oči, nemôžeme na
Teba zabudnúť.
Osud je krutý, nevráti,
čo vzal.Zostali iba
spomienky, v srdci žiaľ.
Už niet návratu
a ani nádeje, len
cestička k hrobu nás
k Tebe zavedie.
Kytičku kvetov na
hrob ti môžem dať,
spokojný spánok ti priať
a s úctou spomínať.
Piateho apríla uplynie
8 rokov, kedy nás
po ťažkej chorobe
navždy opustila
naša drahá mamička,
manželka, babička
mov... Hanba! Pravdivé....celé je
to u nás choré, Slovenčina moja,
krásne ty zvuky máš.....-.
Namiesto Domu detí postavíme
Kindhouse, prvá slovenská krčma
v Bratislave sa volá First Slovak
Pub, už nemáme úroveň, ale level, prekvapenie nevyjadrujeme
lasicovským fíha, ale čudným zvolaním wow, nie sme vyrovnaní,
ale kúloví, nemáme prínosy, ale
beneﬁty, namiesto úveru je kredit,
nekomunikujeme, ale četujeme,
nákupné strediská nahradili
šopingcentrá, nechali sme si vziať
Karkuľky, Lomidrevov, Valibukov,
Šípkové Ruženky, Jankov Hraškov
a nahradili sme ich Mekgajvermi,
Mekkvínmi,Barbinami, Šrekmi,
Alfmi, Santa Clausami, zákony
v Národnej rade slovenskej republiky (sic) už netvoríme, ale
kreujeme, namiesto súhrnu správ
máme hedlájny, gazdovský dvor
sme nahradili farmou a z neznámych dôvodov sme sa zbavili
slovenského roľníka a namiesto
neho inštalovali farmára. Pokiaľ
žije jazyk, žije aj národ, ak jazyk

ILDIKÓ AXAMITOVÁ
Na jej veľkú lásku
a dobrotu nikdy
nezabudne.
Na jej veľkú lásku
a dobrotu nikdy
nezabudne
manžel Miroslav, dcéry
Lenka a Michaela
a vnúčik Martinko.
umrie, umiera aj národ a s ním aj
jeho duch.
Človek bez koreňov má
viacero výhod:
- nemá sebavedomie,
- hrdosť,
- je manipulovateľný,
- ovládateľný,
- nerepce,
- poslúcha,
- drží hubu a krok a maká!!
Sľúbené foto z Kremencovej
ulice. Je to bezohľadnosť :-( jbv

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com
DEVEX 5

AKČNÝ DEŇ ZEME
v Základnej škole, Ul. Pavla Horova 16, Bratislava
Dňa 22. apríla je Svetový Deň Zeme a my sme sa tak, ako
po iné roky, zapojili do Dní Zelených škôl.
Pri tejto príležitosti sme dňa 25. apríla
2019 v škole zrealizovali projektové
vyučovanie v podobe akčného dňa
na tému bylinky z našej záhrady.
Do tejto environmentálnej akcie sa
zapojili všetci žiaci a pedagogickí
aj nepedagogickí pracovníci z našej
školy. Pomohli nám aj niektorí rodičia
našich žiakov. Vďaka príspevku
z Rady rodičov pri našej ZŠ P.
Horova, sme mohli nakúpiť bylinky
a zeminu na obnovenie bylinkovej
záhrady a vŕbovej stavby.
Počas tohto dňa mali žiaci každého
ročníka pod vedením svojej triednej
učiteľky vopred určenú úlohu. Naši
najmladší žiaci vypĺňali pracovné
listy o bylinkách, hľadali bylinky
v prírode a pri tom si cvičili chrbát
a správne držanie tela. Druháci
vyrábali bylinky z recyklovaných
materiálov, hľadali ich v prírode
a zacvičili si pod našou vŕbovou stavbou. Úlohou tretiakov bolo upratať
areál školy a vyrobiť plagáty na

tému bylinky. Štvrtáci uvarili liečivú
bylinkovú masť, vyrobili si bylinkové
pexeso a dosadili mladé vŕbové
prúty a popínavé rastliny do vŕbovej
stavby. Piataci vytvorili pre mladších
spolužiakov leporelo o bylinkách
a dosadili nové bylinky do našej
bylinkovej záhrady. Šiestaci vyrábali
kalendár o bylinkách a upravovali
skalku v areáli školy. Siedmaci vymysleli pre mladších spolužiakov rozprávku o bylinkách a zaznamenali ju
v elektronickej podobe na internete
a premietli im ju. Okrem toho upravili
rastliny v kvetináčoch na terasách pri
prváckych triedach. Úlohou ôsmakov bolo v rámci kolektívneho vzdelávania vymyslieť a zahrať žiakom
z prvého stupňa divadlo s názvom
Ako nám bylinky môžu pomôcť
uzdraviť sa. Tejto dôležitej úlohy sa
s radosťou ujali, a keďže divadlo
malo veľký úspech, pozvali sme
naň aj predškolákov a pani učiteľky
z Materskej školy P. Horova. Deviata-

ci vytvorili power pointové prezentácie, premietli ich spolužiakom
z iných tried a upravovali rastliny
v kvetináčoch areálu školy.
Náš Deň Zeme bol zaujímavý
hlavne tým, že žiaci sa učili hravou,
zážitkovou formou, v netradičnom
prostredí. Počas akčného dňa si takto vytvorili pekné učebné materiály
pre seba aj svojich spolužiakov a
prostredníctvom kolektívneho vzdelávania si navzájom prehĺbili vedomosti o liečivých bylinkách.
Takto spoločne sme vytvorili Eko
kódex Zelenej školy na nasledujúce obdobie, myšlienkou ktorého

je starostlivosť o vŕbovú stavbu, bylinkovú záhradku a ostatnú zeleň
v areáli našej základnej školy.
Ďakujeme všetkým rodičom,
pedagógom, nepedagogickým
pracovníkom a žiakom za
účasť a spoluprácu pri realizácii akčného dňa ku Dňu Zeme.
Veríme, že náš areál školy
sa bude aj naďalej krásne
zelenať.
Koordinátorky Zelenej školy:
Mgr. Ingrid Jančiarová
a Mgr. Ivana Kralovičová

Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje súťaž o najlepšie navrhnutý
projekt na vytvorenie komunitnej záhrady, zveľadenie prostredia pred panelákom.
Realizácia projektu pred panelákom, verejným priestranstvom v majetku
MČ Bratislava Devínska Nová Ves.
Maximálna výška dotácie projektu je 3500€.
Žiadateľ (obyvateľ, správca) sa zaviaže po jeho realizácii, že bude projekt
udržiavať.

Víťazný projekt za prostriedky BSK
zrealizuje príspevková organizácia
DENOVA.

DEVEX 6

TAXI 0904 678 179
01 - Kúpa 02 - Predaj 03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá) 04 - Služby (ponúka) 05 - Byty 06 - Nehnuteľnosti 07 - Rozličné

02 - PREDAJ
•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0915 329 514

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Dom sociálnych služieb Senecio
hľadá sociálneho pracovníka, terapeuta alebo špeciálneho pedagóga
na pozíciu sociálny terapeut. Práca
je zameraná na záujmovú činnosť
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Pracovná
doba je od PO-PIA , od 7:00 do
15:30 hod. Viac informácií na
tel.: 0918 133 466
(p.Horáčiková – riaditeľka).

•

•

•

•

•

•

Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813
Ján Polák VODOINŠTALÁCIE
– ÚDRŽBA
tel.: 0905 627 321
Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

04 - SLUŽBY
•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel.: 0905 616 798

05 - BYTY
•

Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227

07 - ROZLIČNÉ

06 - NEHNUTEĽNOSTI
•
•

•

•

Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Prenajmem/predám garáž/sklad pri
Breverii. Volajte v pracovnej dobe:
tel.: 0908 66 77 22
Predám uzamykateľný garážový box
v garážovom dome na ulici Š. Králika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte
na adresu: krutil@centrum.sk
Predám menšiu záhradu s murovanou chatou v DNV, a to v záhradkárskej osade pri Waitovom lome
(voda a elektrina pri pozemku).
Záhrada je výhodne umiestnená
(hneď pri príjazdovej ceste) a umožňuje nádherný výhľad. Ide o lokalitu,
ktorá čoskoro bude najvyhľadávanejšou lokalitou v tejto časti Bratislavy, pod. ako Slavín v Starom meste.
Niektoré luxusné vily tam už stoja.
tel.: 0903 244 777

•

•
•

•

•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY,
rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55. tel.: 02/6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097
Klietky pre chov prepelic , králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu ,
tel.: 0907 181 800
Darujem použité sklo na skleník cca
50 kusov, rozmer 147 x 45 cm.
tel.: 0907 222 231

GEODET
0905 333 727

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ
MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade,
Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky
kancelárií. Viac informácií naMorava
tel. čísle položili
0948 409
789asfalt.
v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.
nový
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 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485

PRIESADY: rajčiny, paprika, zeler,
bylinky,
letničky
a muškáty.
M. Šubín,
Na Grbe 30
tel.: 0907 222 231

Bol raz jeden princ a ten
sa spýtal princezny:
- “Chceš si ma zobrať
za muža?”
A ona odpovedala:- “Nie!
A ten princ žil potom šťastne veľa
rokov, chodil na ryby,
hral golf...
•••
U psychiatra:
Pýta sa doktor pacienta:
- “Chodíte s dievčaťom?”
- “Nie!”
- “A chceli by ste chodiť?”
- “Áno a rád.”
- “A kto vám v tom bráni?”
- “Manželka.”
•••

Rozprávajú sa dve ženy:
- “Keď zomrieš, dáš sa pochovať
do jamy, hrobky, či spopolniť?”
- “Neviem, môj muž mi povedal,
aby som sa dala vypchať.”
•••
Podľa názorov amerických
psychológov sú dve hlavné
príčiny prečo muž
trávi večery v bare (V KRČME):
1. Nemá ženu.
2. Má ženu.
•••
*- Vraj aj žena po päťdesiatke
môže dráždiť muža.*
*- A čím?*
*- Každým slovom.*
•••
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