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• Aktivity starostu MČ DNV

Začul som minulý týždeň
zaujímavú myšlienku, v ktorej autor rozvíjal názor, prečo
by sme mali to, čo odmietame
najskôr poznať.
Pre mnohých je to
prirodzené, pre iných možno
neznáme, pre netrpezlivých
možno neprijateľné...
V ponuke autor použil
netradičný príklad, keď teroristov (násilníkov, tých čo
vybočujú z nami zavedených
noriem...) prirovnal k predátorom. Ó, ako je to potom
čitateľné. (Ak chceme byť proti vlkom, musíme ich najskôr
poznať.) Ale čo nám bráni
poznávať a hľadať aj v našich
komunitách?
Predsudky?
Iná výchova? Iné príklady?   
A preto nemáme radi tých, či
oných aj keď ich nepoznáme.
Nepoznáme osoby, príčiny,
okolnosti... Ale odmietame.
Ba použijeme aj iné prostriedky, často nevhodné, len
aby sme presvedčili, že my...
a nikto iný.
Palicami
vlkov
radi
odháňame, či „vychovávame“. Skúste tak však
šovinistu, narkomana, alebo
nedovzdelaného, alebo...
Potešiteľné, že i dnes
stretáme
hľadajúcich
a skúšajúcich. Ponúkame im
vhodné a hodné možnosti
a alternatívy?
Vydavateľ

• Národná kultúrna pamiatka

devex@ba.netlab.sk

V čísle:
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Pre školy

• Vo štvrtok 24. 2. otvorili
v Devínskej Novej Vsi nový
obchodný dom Tesco na
Eisnerovej (za predajňou Lidl).

Kultúra • Záver plesovej sezóny
Spoločenská kronika • Miestny odbor

Matice slovenskej pozýva
8

3
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bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY

Z radnice

vydavateľa
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• Hoci naše deti tento týždeň
prázdninovali, a mnohé
mimo Devínskej či Bratislavy,
keďže prituhlo podmienky
na korčuľovanie boli
priaznivé nielen na umelých
ľadových plochách ale aj na
prírodných. Aj na tento víkend
predpovedajú ešte mráz,
ktorý podporí korčuľovanie.

inzercia

Z policajného zápisníka • Futbal

• Možnosť štúdia

• Najbližšie
riadne zasadnutie miestneho
zastupiteľstva bude
vo štvrtok 3. marca 2011.

Muž zahynul medzi
dvoma kamiónmi

Čas plesov, karnevalov a zábav sa pomaly končí.
Tak ako valentínskou diskotékou zavŕšili v ZŠ I. Bukovčana.
Teraz už len s vervou do učenia a povinností.

Malo byť v marci

Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
vypísal verejnú súťaž na staviteľa cyklistického mostu medzi Devínskou Novou
Vsou a rakúskou obcou Schlosshof.
Most bude súčasťou cyklotrasy
medzi Devínskou Novou Vsou
a Schlosshofom a cyklistom pomôže
prekonať rieku Morava. Pôvodne
sa mal začať stavať už v lete 2010
a slávnostné otvorenie mosta malo byť
v marci tohto roka. Podľa našich informácií je rakúska časť stavby takmer
hotová. BSK vypísal súťaž na cyklomost

už aj v roku 2010, tú však Úrad pre
verejné obstarávanie zrušil.
Predpokladaná hodnota zákazky
má byť 4 033 334 eur a výstavba   by
teoreticky mohla trvať 6 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo
žiadostí o účasť v súťaži je do 30.
marca 2011. Stavba bude financovaná
z nenávratného finančného príspevku
verejného obstarávateľa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce.
bn

Tragédia na pracovisku sa stala
25. 2. vo večerných hodinách v Devínskej Novej Vsi v areáli Tehelňa.
Marián (25) ostal zakliesnený medzi
dvoma kamiónmi. Podľa dostupných
informácií nedostatočne zabezpečil
svoje vozidlo pri tankovaní. Na miesto
okamžite vyrazili záchranárske zložky,
hasiči museli muža vyslobodzovať.
„Muž bol v bezvedomí. Záchranári ho
oživovali, žiaľ, neúspešne,“ povedala
hovorkyňa Operačného strediska
Rýchlej záchrannej služby Dominika
Šulová. Muž utrpel závažné poranenia, ktorým na mieste podľahol.
Mladý muž bol údajne zamestnancom
súkromnej spoločnosti, pracoval ako
kamionista.
nc
Úzavierka dnešného čísla
bola 17.02. 2011
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 03.03. 2011,
číslo vyjde 11.03. 2011.

Z radnice
• Na
rokovaní
mimoriadneho zasadnutia miestneho
zastupiteľstva v pondelok 14.
2. poslanci schválili prenájom
priestorov Chorvátskeho múzea
na Istrijskej Slovenskému národnému múzeu od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2012. Rovnako schválili
prenájom priestorov múzea aj
Chorvátskemu kultúrnemu zväzu
na Slovensku. Pri rozhodovaní sa
brali do úvahy okolnosti financovania výstavby a prevádzky múzea.
• V siedmom týždni zasadali aj komisie pri miestnom
zastupiteľstve. Komisia výstav-

Aktivity, rokovania, stretnutia

starostu MČ DNV
MILANA JAMBORA
• V stredu 9. 2. ponúkol
zástupca firmy Devínsky dvor
spoluprácu MČ DNV.
• Na pracovnom stretnutí
vo štvrtok 10. 2. zástupcovia
VW
SK
(Volkswagen) ponúkli MČ DNV
spolupodieľanie sa na vybudovaní zeleného valu medzi VW
SK a obytnou časťou Blížne
Zamajerské.
• V piatok 11. 2. na stretnutí Regionálneho združenia
mestských častí Bratislavy rokovali účastníci o rozdelení
finančných prostriedkov v rámci mestských častí. Ide o pomoc
najväčších najmenším.
• V pondelok 14. 2. rokovala pracovná skupina Bratislavského samosprávneho kraja
ohľadne výstavby cyklomosta DNV – Schlosshof. (píšeme
o tom na inom mieste)
V ten istý deň sa uskutočnilo
rokovanie na Ministerstve vnútra ohľadne súdneho sporu vo
veci areálu Bystrická.
• V dňoch 15. a 16. 2. sa
uskutočnili pracovné stretnutia s riaditeľmi škôl a škôlok
v DNV so starostom ohľadne
rozpočtov týchto zariadení.
DEVEX 2

by, architektúry, územného plánu
a dopravy sa zaoberala návrhom
sanácie a rekultivácie skládky gudrónov v kameňolome Srdce,
rekonštrukciou športového areálu ZŠ I. Bukovčana z pohľadu
športového využitia pre Fiahting
Files i Good Sports (baseball), umiestnením hokejbalového ihriska vo
vhodných priestoroch DNV, návrhom
na zrušenie ľudového domu na Slovinci ako národnej kultúrnej pamiatky (viac z komisie kultúry), návrhom
dočasnej komunikácie obytného
súboru Slnečný vrch, návrhom na
stavebné úpravy   reštaurácie na
Eisnerovej (získavanie podkladov
hlukových štúdií)... Výsledky ro-

kovaní prinesieme po zapracovaní
pripomienok členov komisie a získaní požadovaných odborných podkladov.
• Na rokovaní komisie kultúry
sa zaoberali jej členovia tiež stanoviskom k navrhovanému vyňatiu
ľudového domu na Slovinci zo zoznamu národnej kultúrnej pamiatky.
Ku záverečnému stanovisku komisie
je potrebné získať ešte niektoré
odborné podklady. Zatiaľ sa členovia
komisie zhodli iba v názore, že
v tomto prípade boli porušené zákon
a predpisy upravujúce vzťah a zaobchádzanie s národnými kultúrnymi
pamiatkami.
Ani výberové konanie na kro-

V bode rôzne členovia komisie
neprijali ponuku Star Produkcion
spolupodielať sa na vydávaní
časopisu Metropola sumou 780
eur mesačne.
r

• V stredu 16. 2. navštívili
starostu z vydavateľstva Star
produkcion, jej riaditeľka M.
Reháková a šéfredaktorka
časopisu Metropola K. Hanzelová s návrhom na spoluprácu. Návrh posunul starosta na
vyjadrenie komisii kultúry.

uskutočnilo pracovné stretnutie starostu s riaditeľom
a predstaviteľmi Strednej od-

bornej školy automobilovej na
ulici J. Jonáša.
r

• V ten istý deň 16. 2.
dostala
mestská
časť
nezvyčajnú ponuku od pána
Ivana Melicherčíka, bývalého
riaditeľa TASR, dlhoročného
zberateľa umeleckých diel
a autora niekoľkých kníh
a publikácii o umení., ktorý
ponúkol našej mestskej časti
ako dar svoju vzácnu, rozsiahlu
zbierku afrického kmeňového
umenia. Vzhľadom na blížiace
sa otvorenie premostenia
do Rakúska, konkrétny príspevok pre cestovný ruch, ako
jediná celoslovenská inštitúcia
s medzinárodným dosahom,
obsahujúca najväčšiu (zatiaľ)
súkromnú zbierku afrického
umenia na Slovensku, by iste
znamenala prínos pre našu
mestskú časť. Zatiaľ hovoríme
o zaujímavej ponuke, ktorá
bude iste vyžadovať mnoho
ďalších návrhov a riešení.
• Vo štvrtok 17. 2. sa starosta zúčastnil rokovania v Denove. Týkalo sa prípravy intenzívnej výsadby zelene na jar
tohto roka i roka 2011.
•V

piatok

18.

2.

sa

nikára mestskej časti nebolo
ukončené, pretože členom komisie
chýbal čas a dostatok podkladov
pre objektívny výber.
Komisia
sa
zoznámila
s požiadavkami dotácii jednotlivým
klubom a spolkom a s podujatiami
organizovanými v roku 2011 v DNV.
K dotáciám sa môže vyjadriť až po
schválení rozpočtu.

Určite takéto
„skladovanie“
umeleckých diel
neprospieva
ani jednotlivým
dielam, ani
zberateľovi
a v konečnom
dôsledku ani
obci, ktorá
má možnosť
takúto unikátnu zbierku
prezentovať.
Koľko k dohovoru, realizácii
a pritiahnutiu turistov do Devínskej ešte chýba
je zatiaľ v štádiu
domienok.

Rozhodnutia o orientačných a súpisných číslach
Podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení
odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo
ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho
parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho
referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno
až do ich vykonania rozhodnúť o územnej zmene, určiť alebo
zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo
iného verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania
stavieb.
Miestny úrad oznamuje stavebníkom, že od 13. 05.
2011 do odvolania, na základe hore uvedeného,
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves rozhodnutia
o orientačných a súpisných číslach nevydáva.
Opätovné začatie vydávania rozhodnutí o súpisných
a orientačných číslach včas oznámime.

Medzinárodná školská sieť aces začína novú projektovú súťaž:
„Budovanie mostov v spoločnosti
– staň sa dobrovoľníkom vo svojej
komunite!“
Akadémia stredoeurópskych škôl
– aces otvára piaty ročník súťaže
medzinárodných školských partnerstiev. V súlade s témou Európskeho roka dobrovoľníctva, téma
pre tento rok znie „Budovanie
mostov v spoločnosti – staň sa
dobrovoľníkom vo svojej komunite!“
Vrstovníci podporujúci tých, ktorí
majú problém s učením, koncerty
v domovoch dôchodcov, aktivizovanie
mladých a starších ľudí v spoločných
aktivitách s cieľom chrániť prostredie
alebo boj s diskrimináciou – tieto a
mnohé iné aktivity môžu byť súčasťou
medzinárodného
dobrovoľníckeho
projektu. Jedným z cieľov Európskeho
roka dobrovoľníctva 2011 je zvýšenie
viditeľnosti a vážnosti ľudí, ktorí pracujú
vo svojom voľnom čase bez nároku na
odmenu. Dobrovoľníkom sa môže stať
každý, pričom táto možnosť neponúka len osobné uspokojenie, ale aj
príležitosť na obohatenie vzdelania.
Hľadáme slovenské školy!
Súťaže sa celkovo zúčastňuje 15
krajín, pričom zúčastniť sa môžu všetky
školy z celého Slovenska. Návrhy
projektov je možné podávať do 30.
apríla 2011. Najlepšie projekty vyberie medzinárodná porota. Víťazi
súťaže sa zúčastnia projektového
cyklu aces 2011/2012 a zároveň im
bude pridelený grant. Získajú podporu počas priebehu daného projektu
a budú pozvaní na medzinárodné stretnutia. On-line vyhľadávač partnerov,
ktorý umožňuje jednotlivým školám
hľadať „ideálnych partnerov“ podľa
spoločných záujmov a požiadaviek,
je dostupný na: www.aces.or.at.
Spoločne s partnermi budú školy
následne realizovať svoje spoločné nápady v rámci projektu.
aces – Akadémia stredoeurópskych škôl
Školskú iniciatívu aces založila nadácia
ERSTE v roku 2006. V spolupráci s neziskovou organizáciou VČELÍ DOM
(Slovenská republika) je Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) jej počiatočným
koordinátorom. Cieľom organizácie
aces je spájať učiteľov a študentov
zo strednej a juhovýchodnej Európy
a prekonávať tým hranice. Toto úsilie
podporujú ministerstvá školstva v
rámci všetkých zúčastnených krajín.
„Dobrovoľníctvo má vo svete dlhoročnú
tradíciu a je neodmysliteľnou súčasťou



spoločnosti. Keďže rok 2011 je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva,
téma nového ročníka aces-u je nanajvýš
aktuálna. Propagácia dobrovoľníckej
práce už medzi žiakmi a študentmi podnecuje ich schopnosti tvoriť, budovať
a učiť sa vnímať potreby v spoločnosti
a hľadať možnosti, ako na ne reagovať.
Už teraz sa teším na množstvo
a rôznorodosť dobrovoľníckych aktivít
a projektov, s ktorými jednotlivé slovenské školy prídu,“ hovorí RNDr. Mária
Slugeňová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a programov Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Programu aces
sa doteraz zúčastnilo približne 16 000
žiakov a viac ako 2 000 učiteľov.

sobí v regióne strednej a juhovýchodnej Európy od roku 2003. Spoločne
so svojimi partnermi rozvíja celý rad
verejnoprospešných aktivít, vyvíja
činnosť v rámci troch hlavných programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a
Európa. Nadácia ERSTE je právnym
nástupcom 190-ročnej “Erste oesterreichische Spar-Casse”, prvej rakúskej
sporiteľne. Jej dva záväzky sa odvíjajú
od týchto historických koreňov: ako
najväčší akcionár Nadácia ERSTE
zaručuje budúcnosť Erste Group ako
nezávislej spoločnosti a investuje svoje
dividendy na podporu všeobecného
blaha.
Viac informácií na
www.erstestiftung.org

Téma projektovej súťaže: „Budovanie mostov v spoločnosti – staň sa
dobrovoľníkom vo svojej komunite!“
Konečný termín na prihlásenie:
30. apríl 2011
Partnerské krajiny: Albánsko,
Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika,
Maďarsko, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika a Slovinsko
Kontakt: Interkulturelles Zentrum, Reinhard Eckert: reinhard.eckert@iz.or.at,
T: +43 (0) 1/586 75 44
Podrobné informácie:
www.aces.or.at
V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:
Nadácia ERSTE, Komunikácia
Maribel Königer, Tel. +43 (0) 5010015453, E-mail: maribel.koeniger@erstestiftung.org
Jovana Trifunovic, Tel. +43 (0) 5010015844, E-mail: jovana.trifunovic@erstestiftung.org
Andreea Gurau, Tel: + 43 (0) 50100
– 19614, E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

Interkulturelles Zentrum
Interkulturelles Zentrum (IZ) je nezávislá
nezisková organizácia so sídlom vo
Viedni v Rakúsku. Od roku 1987 podporuje IZ medzinárodné partnerstvá
medzi školami, cezhraničnú spoluprácu
v oblasti vzdelávania, medzinárodnú
mládežnícku prácu, medzikultúrne
vzdelávanie a riadenie rôznorodosti
v Rakúsku a v zahraničí. Významné
projekty ako aces alebo YouthNET
propagujú medzinárodný dialóg krajín

Európskej únie s krajinami východnej
a juhovýchodnej Európy. V januári
2007 sa Interkulturelles Zentrum stalo
Národnou agentúrou pre program EÚ
„Youth in Action“. Pre IZ pracuje momentálne 21 ľudí, ktorých podporuje
výkonná rada a manažment. Ďalšie
informácie:
www.iz.or.at
VČELÍ DOM
VČELÍ DOM je občianske združenie
založené v máji 2009 v Bratislave
s cieľom podporovať a rozvíjať iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnosti
napĺňať výzvy novej zjednotenej
Európy. Združenie zohráva aktívnu
úlohu pri odhaľovaní existujúcich
a tvorbe nových zdrojov, ktoré môžu
napomôcť
stimuláciu
kultúrneho
a spoločenského života na Slovensku
a v ostatných krajinách, predovšetkým
strednej a juhovýchodnej Európy. Úsilie
VČELIEHO DOMU sa zameriava
na vývoj stratégií, tvorbu platforiem,
podporu a organizáciu projektov
pre všeobecné blaho na Slovensku
a v zahraničí. Posilňovanie občianskej
spoločnosti a dialóg v rámci Európy je
dôležitým cieľom združenia. Viac informácií nájdete na www.vcelidom.sk.
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na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Interkulturelles Zentrum, Komunikácia
Barbara Hämmerle
Tel. +43 (0)1/586 75 44 -12
E-mail: barbara.haemmerle@iz.or.at
VČELÍ DOM
Danica Lacová
Tel. +421 (0)2 2086 2286,
E-mail: danica.lacova@vcelidom.sk
Webster
Elena Sklenářová
Tel. +421 917 925 729
E-mail: sklenarova@webster.sk
Nadácia ERSTE
Nadácia ERSTE (ERSTE Stiftung) pô-

Viete, čo je to tiktaalik ?
My druháci už áno. Je to záhadný
praveký rybonožec.
Na exkurzii v Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave sme sa toho
dozvedeli viac.
Vyskúšali sme si prácu s mikroskopmi a
lupami. Prezreli sme si bohaté zbierky
skamenelín /trilobity, ulitníky/. Zopár z
nich sa našlo aj v Devínskej Novej Vsi.
Videli sme kosti zvierat z dávnej minulosti, niektoré boli poriadne veľké,
stopu dinosaura,nádherné minerály

rôznych farieb a veľa ďalších zaujímavých vecí.
Ďakujeme za pekné dopoludnie
paleontológom
Doc.
Martinovi
Sabolovi PhD, Mgr. Natálii Hlavatej
Hudáčkovej PhD a mineralógovi Mgr.
Danielovi Ozdínovi PhD. Už teraz sa
tešíme na stretnutie s nimi na Pieskovci,
kde budeme spoločne hľadať skameneliny.
Mgr. Miroslava Daneková,
Jana Müllerová

DEVEX 3
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
27. 2. výročná schôdza MO Matice Slovenskej

vo veľkej sále Istra centra od 15.00 h.
5. 3. Chorvátsky bál
vo veľkej sále Istra Centra, od 19.30 h.
predaj vstupeniek E. Kžížová, tel.: 64 775 857, vstupné 15 Eur
8. 3. Pochovanie basy
- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava s
polnočným programom na záver fašiangového obdobia,
vo veľkej sále Istra Centra, od 19.00 h. vstupné: 10 Eur, predpredaj
vstupeniek v pokladni Istra Centra od 1. 3.v čase od 16.30 do 20.00 h.
12. 3. Schôdza – spolok záhradkárov v Devínskej Novej Vsi
vo veľkej sále Istra Centra od 10.00 h
12. 3. Recitál Školy orientálneho tanca Irina dance
vo veľkej sále Istra Centra od 17.00 h.
bližšie informácie Mgr.Irina Giertlová, www.irina-dance.sk
13. 3. Zlatá priadka
- detská divadelná scéna, účinkuje divadielko HAPPY
vo veľkej sále Istra Centra od 16.00 h. vstupné: 1 Eur

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť:
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.

Detský folklórny súbor Grbarčieta IV. reprezentačný ples

Naše srdcia patria deťom
V sobotu 22. 01 sa priatelia
a členovia DFS Grbarčieta opäť
stretli už na 4. reprezentačnom plese
v krásne vyzdobenej sále DK Devín.
Do tanečnej nálady nás uviedol tanec
detí zo súboru.
Smiechu a radosti sme si užili aj
počas losovania tomboly, ktorá bola
naozaj bohatá, vďaka sponzorom
(Lekáreň pri Radnici, klenotníctvo
Kleopatra, drogéria Teta, kvetinárstvo

Vachálková
aj všetkým obetavým
rodičom a priaznivcom súboru.
Veľký obdiv si zaslúžia aj kuchári
a čašníci z Baru u Kniežaťa Rastislava,
ktorí sa postarali o vynikajúce jedlo
a prívetivú obsluhu.
Skupina Fantóm nám vytrvalo
vyhrávala až do rána, kedy sme
sa veľmi neradi začali rozchádzať
domov.
Atmosféra mala rodinný nádych,
bola veľmi uvoľnená a príjemná,
všetci sme sa skvele zabávali. Každý
odchádzal domov so slovami: „ Už sa
tešíme na ďalší rok!“

18. 3. Nočný pochod
- exkurzia, miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 19.00 h.

Begra, papiernictvo Paci, obchodno – účtovné služby V.Baranovič,
sklenárstvo Královič, penzión Helios,
reštaurácia u Michala, pneuservis
Bródy, Herba na Grbe, potraviny na
Grbe, textil Jecková, obuv Jeck, Vitáloš
s.r.o., Tv servis Baláž, kaderníctvo na
Terase Hujsová, železiarstvo Ediali,
Lekáreň Liberi, kvetinárstvo Sandberg Vaškovičová, Salón ester, Kener
s.r.o, rodiny: Antáleková, Bičkošová,
Havlovičová, Koláriková, Neczliová,
Peretičová, Rybárová, Sládeková,
Tento schátraný domček na Slovinci možno ani nepripomína
národnú kultúrnu pamiatku. V skutočnosti ňou ale je. Zalistovali
sme v predpisoch (v zákone), čo hovoria...
(2) Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný
a) vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky,
b) užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou,
TRESTNY ZAKON § 248
Zneužívanie vlastníctva
(1) Kto poškodí dôležitý kultúrny záujem alebo iný všeobecný záujem tým, že
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec alebo jej
časť, ktorá požíva ochranu podľa osobitného predpisu, potrestá sa odňatím
slobody až na dva roky.

DEVEX 4

Naša vďaka patrí všetkým , ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o to,
že sa aj 4. reprezentačný ples DFS
Grbarčieta vydaril. Ďakujeme.
lc,ts

Valentínska diskotéka
V podvečer 10.januára sa z okien
školskej jedálne ZŠ na ulici Ivana
Bukovčana 3 rozliehali do širokého
okolia tóny pekných melódií. Stretli sa
tu žiaci druhého stupňa na Valentínskej diskotéke. Žiaci sa prišli spoločne
pozabávať pri príležitosti blížiaceho
sa dňa plného rôznych podôb lásky
a vzájomného porozumenia. Jej
súčasťou boli zábavné hry, srdiečkový

tanec, ba aj tanec so stoličkami a „Valentínska pošta“. Tá sa stala poslom
dobrých správ, drobných odkazov,
vyznaní, ktoré po škole poroznášali
14. januára „Valentíski poslovia .“ Diskotéka bola príjemným uvoľnením sa
a zároveň poskytla priestor na zaujímavé a zábavné využitie voľného času.
Soňa ŠKULOVÁ

ˇ kronika
Spolocenská
Odišli z našich
radov

Marta BELEŠOVÁ rod.
Preisingerová
MUDr. Teodor PLŠKO
Štefan ORIEŠKA
Pavol ŠUDILA
Miroslav PUŠKÁČ
Róbert RECHTOROVIČ
Miroslav SALAY
Nech odpočívajú v pokoji!

V Základnej škole Pavla Horova

Zápis prvákov

Začiatkom februára sa uskutočnil
zápis budúcich prváčikov v Základnej škole, Pavla Horova 16. Deti
prišli so svojimi rodičmi a často krát
i s mladšími súrodencami. Budúci
prváčikovia ukázali, že sú šikovní,
mnohí vedeli už čítať, počítať, podaktorí zaspievali i zarecitovali.
Poniektorí ešte trošku pocvičia do
septembra svoj jazýček a v novom
školskom roku bude učenie pre nich
hračkou. Po preukázaní svojich
schopností a zručností deti dostali
pamätný list a darčeky, ktoré boli
zakúpené z finančného príspevku
MČ Devínska Nová Ves, sponzorov a taktiež darčeky od budúcich
spolužiakov. Pripravili sme pre deti
i rodičov občerstvenie v herni kde
mali deti možnosť vyskúšať si prácu
na počítači a zahrať sa s hračkami
z relaxačnej miestnosti.
Vďaka Vám milí rodičia za prejavenú dôveru i vám milé kolegyne
v materských školách za spoluprácu
a dobrú prípravu predškolákov.
V septembri sa tešíme na nových
prváčikov.

Trochu nám prituhlo v ostatné
dni aj keď sme sa už tešili na
príchod jari.

Miestny odbor Matice slovenskej
v Bratislave – Devínskej Novej Vsi
Dovoľuje si vás pozvať na
Výročné zhromaždenie
Miestneho odboru Matice slovenskej
v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 27. februára 2011 o 15.00
vo veľkej sále IstraCentra na Hradištnej 43
V programe sa dozviete:
Správu o činnosti a hospodárení miestneho odboru za rok 2010, kto sa stal
novým členom v ostatnom čase, plán činnosti na rok 2011, v diskusii sa vyjadríte k otázkam, ktoré vás zaujímajú, pridáte podnety, ktoré činnosť miestneho odboru obohatia.
Prezentácia účastníkov výročného zhromaždenia bude prebiehať od 14.30.
K prezentácii si prineste členské preukazy. Počas prezentácie bude možné
uhradiť členské príspevky za rok 2011.
Návrh plánu činnosti MO MS DNV na rok 2011
15. január:
18. reprezentačný ples Miestneho odboru Matice slovenskej
27. február:
Výročné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
23. apríl:
Štúrov Devín
4. máj:
Spomienka na M. R. Štefánika pri pamätníku na Kolónii
28.-29. máj: 8. ročník Festivalu slovenskej národnej piesne
19. jún
Deň otcov na Srdci
5. júl:
Cyrilometodské slávnosti
júl:
Poznávací zájazd Praha
1. september: Deň ústavy na Srdci
november:
Beseda o významnej osobnosti slovenských dejín
december:
Koncoročné zhodnotenie činnosti Miestneho odboru MS

Mgr. Lýdia Jahodníková,
učiteľka I. stupňa

V Základnej škole P. Horova 16 plesali

NEZAOSTAL ZA PREDCHÁDZAJÚCIMI
V sobotu 12. 2. sa v priestoroch ZŠ
P. Horova konal 16. ročník tradičného
rodičovského plesu.
Ani ten tohtoročný nezaostal
v kvalite za predchádzajúcimi. Výbornú
večeru pripravila kuchárska rodina
Zápražná. Hostí čakal pri vstupe do
sály welcome drink a o dobrú náladu
sa až do ranných hodín staral DJ Miro.
Lákadlom každého plesu je tombola. Na tomto bola mimoriadne bohatá
a podľa mnohých vysoko predstihla
všetky doterajšie. O množstvo krásnych
a hodnotných cien sa pričinili sponzori: akademický maliar M. Komáček,
Café Esso, drogéria Acker, drogéria
Teta, firma Rauscher, firma Zameranie
s.r.o., Formula Café šport, galantéria
Mimora, Ing. Weissová, kaderníctvo na Terase, kozmetika Mary Kay,
kvetinárstvo Iris, lekáreň Liberi, lekáreň
Nada, manikúra-pedikúra Vlasta,
masáže Blahová, mäsiarstvo Jurišta,



Nokia, Optika M, OZ Horov, p. Matéfyová, papiernictvo Fröhlich, papiernictvo Moveo, pneuservis Bródy, Pub 64,
reštaurácia Istria, Mgr. R. Balogová,
Mgr. M. Marko, rodiny: Zápražná,
Gregorová, Vyhnálková, salón Ester,
Sandberg – garden, Slovenská Filharmónia, starosta MČ DNV M. Jambor,
Študentský pôžičkový fond, včelárstvo
Dedinský, ZUŠ Istrijská 22, železiarstvo
Gazda. Srdečne všetkým ďakujeme
za ústretovosť a ochotu pomôcť. Aj
vďaka ich darom budú mať deti nové
pomôcky a prostriedky na rozvoj záujmovej činnosti.
Dovoľte
poďakovať
všetkým,
ktorí ochotne pomohli s prípravami
a priebehom plesu. Ráno, keď spokojní
hostia odchádzali, nejeden povedal:
„O rok prídeme zas!“
Príďte! Už teraz sa na vás tešíme.

Žijeme skutočne v prekrásnom prírodnom prostredí a nemusíme
ani vyšľapať vyššie a úpätia Devínskej Kobyly či Pieskovca ponúkajú našim očiam nevídané pohľady. Takže máme čo ponúkať
domácim i turistom a návštevníkom.

Oto Gregor

DEVEX 5

Podľa doby sporenia zhodnotíte svoje vklady – a to až o 22 %
Investujte s bonusom
V
uplynulom roku sa
ukázalo, že
občania, ktorí
sa
rozhodli
investovať
do
stavebného sporenia v Prvej
stavebnej sporiteľni, a. s., urobili krok správnym smerom.
Banke aj jej klientom sa darilo.
O tom, že v Prvej stavebnej
sporiteľni, a. s., nechcú iba žiť
z minuloročných úspechov, ale
majú čo ponúknuť záujemcom
o výhodné investovanie aj v tomto
roku, hovoríme s Mgr. Mariánom
Pašekom, oblastným vedúcim
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
V minulom roku získala vaša stavebná sporiteľňa, a. s., za mimoriadne
podnikateľské výsledky druhé miesto v rebríčku Banka roka. Lenže zo
starých zásluh sa dlho žiť nedá...
Súhlasím s vami. Aj preto
prichádzame hneď na začiatku

Vybrali sme z archívu

Prvý model auta Volkswagen
sa začal na Slovensku vyrábať
v roku 1991
Rok 1989 bol prelomový aj pre
oblasť priemyselnej výroby na Slovensku. V roku 1990 vtedajšia vláda
začala robiť kroky smerom k trhovému
hospodárstvu. Pre Slovensko to znamenalo zmeniť orientáciu z prevažne
zbrojárskeho priemyslu na iné typy
výroby. Jednou z najvhodnejších ciest
sa ukázala orientácia na automobilový
priemysel. Na Slovensku začala už

roka s atraktívnou ponukou pre
fyzické aj právnické osoby.
A pretože sporenie nevyšlo z módy,
skôr naopak, začiatok roka bude
v znamení sporenia.
• Čoho sa týka spomínaná
ponuka?
Klientom, ktorí uzatvoria novú zmluvu o stavebnom sporení, ponúkame
úrokový bonus. To znamená, že
ku kla-sickému 2 %-tnému úroku
na vklady mu pripíšeme navyše aj
špeciálny úrokový bonus. Výška
úrokového bonusu bude závislá od
doby sporenia, pre ktorú sa klient
rozhodne pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení. Úrokový
bonus sa bude vzťahovať iba na
vklady za rok 2011.

prirátame klasický úrok vo výške
2 %. Takže celkové úročenie
vkladov bude v roku 2011
predstavovať 6 %. V každom
ďalšom roku sporenia sa úrokový
bonus zvýši o 2 % a k tomu treba
prirátať klasické 2 %-tné úročenie.
Takže pri šesťročnom sporení úrokový bonus a štandardné úroky
spolu zhodnotia vaše vklady
14-timi percentami (12 % bude
predstavovať
úrokový
bonus
+ 2 % štandardné úročenie). A ak
budete sporiť 10 rokov, úrokový bonus spolu so štandardnými úrokmi
dosiahnu 22 % (20 % úrokový bonus + 2 % štandardné úročenie).
A to je pre dlhodobo sporiacich
klientov mimoriadne atraktívna ponuka.

• Bude úrokový bonus
zaujímavý pre tých,
ktorí chcú so stavebným
sporením predovšetkým
dlhodobo sporiť?
Práve pre nich je určená táto novinka. Rátajte so mnou. Po prvom
roku sporenia predstavuje úrokový
bonus 4 % p. a. na vklady a k tomu

• Čím je podmienené
získanie úrokového
bonusu?
Záujemca si musí uzatvoriť novú
zmluvu o stavebnom sporení
do 31. marca 2011. Minimálna
cieľová suma je stanovená na
1 700 Eur. Pri podpise zmluvy si
stavebný sporiteľ sám určí, koľko

v roku 1991 vyrábať automobilka
Volkswagen (VW).
Prvým modelom bol Volkswagen
Passat Variant, závod ho začal sériovo
vyrábať vo februári 1992. Informoval o
tom hovorca automobilky Volkswagen
Slovakia (VW SK), s. r. o., Vladimír
Machalík. Predsériová výroba prebiehala už v roku 1991. Závod v Devínskej
Novej Vsi ich celkovo vyprodukoval
3917. Výroba modelu Volkswagen
Passat Variant pokračovala v Bratislave
aj typmi B4 a B5 až do roku 1997.
“Denná produkcia vozidiel bratislav-

ského závodu vtedy predstavovala
15 vozidiel. V súčasnosti zíde z
montážnych liniek VW SK rovnaký
počet vozidiel za menej ako 20 minút..
Karosérie sa v hlavnom meste Slovenska v tom čase ešte nevyrábali,
ale dovážali sa z nemeckého závodu
koncernu VW v Emdene v dvoch farbách – bielej a červenej. Montážna
linka mala vtedy necelých 20 taktov
a ročná produkcia závodu v roku 1992
dosiahla úroveň 2100 automobilov.
V minulom roku vyrobila automobilka
už takmer 188.000 vozidiel. “Produk-

tové portfólio sa od roku 1992 tiež
výrazne rozrástlo. V Bratislave sa
okrem modelu Volkswagen Passat
Variant vyrábali aj Volkswagen Golf,
Volkswagen Bora, Volkswagen Polo
a Seat Ibiza,” vykreslil vtedajšiu situáciu
v závode Machalík.
Do súčasného portfólia patria
Volkswagen Touareg, Audi Q7, Škoda
Octavia a karosérie Porsche Cayenne.
V roku 2011 pribudne aj rada vozidiel
New Small Family pre značky Volkswagen, Škoda a Seat.
mag gl

BAPE real

ponúkam

HĽADÁTE VOĽNÉ MIESTA?
Spoločnosť PRESSKAM s.r.o., Vápenka 4, 841 07 Bratislava

príjme do zamestnania
• údržbára pre výrobný objekt
(s elektrikárskym osvedčením podľa vyhl.č. 74/1996 Z.z.);
• automechanik pre nákladné autá
• automechanik pre osobné autá
• autoelektrikár pre prevádzku SEAT Dúbravka
• vodič nákladného vozidla (skupina C + E)
s potrebnými školeniami a dokladmi
Záujemci hláste sa na tel. č.

02/ 6436 9590 alebo 0908 700 684
DEVEX 6

sprostredkovanie
Peter Balog
Jána Jonáša 17
841 07 Bratislava

e-mail: info@bapereal.sk
p.balog@inethome.sk
mobil: 0905 964 592
Tel./ Fax:
02 /64 76 13 56
www.bapereal.sk

rokov bude sporiť. Podmienkou
pre pripísanie úrokového bonusu
je to, aby klient nevypovedal
zmluvu pred ukončením jej platnosti, aby ju nespájal, nedelil, nepreviedol na iného sporiteľa. Táto
zmluva neumožní klientovi počas
jej platnosti požiadať o medziúver,
nemôže si uplatniť ani nárok na
stavebný úver. Ak ale hovoríme
o atraktívnom sporení, potom tieto
fakty nie sú pre sporiaceho klienta
takmer v ničom obmedzujúce.
• Bude sa aj k týmto
zmluvám pripisovať
štátna prémia?
Samozrejme. Každý klient má
nárok na jednu štátnu prémiu
ročne. Od výšky vkladov v danom
roku sa odvíja aj jej výška. V tomto
roku predstavuje 10 % z vkladov,
maximálne 66,39 Eur. Ak má
stavebný sporiteľ viac zmlúv, musí si
vybrať, ktorá z nich bude prémiovo
zvýhodnená.
Podrobné informácie
získate na adresách:
Eisnerova 56 • 0907 717 937

KVALITNÉ
KOZMETICKÉ
SLUŽBY
japonskú masáž tváre ŠIACU
liečivú reflexnú masáž chodidiel

Objednávky a info:
0905 475 905
0910 447 269

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

02 - PREDAJ
• Predám detskú autosedačku so
strieškou 0+ po jednom dieťati,
cena 23eur, detský nosič úplne nový
s návodom, cena 14eur.
Tel: 0911 149 716

03 - VOĽNÉ MIESTA
hľadá:
• Vodič kamióna hľadá miesto.
Tel: 0914 292 380

04 - SLUŽBY
• Kameraman - svadobné video

www.anfilm.eu
Tel: 0949 666 494
• Glazúrovanie vaní.
Tel: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.
Tel/zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DANE
- kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel: 0907 106 308,
02/ 64 777 430
monika.koncova@gmail.com
* Opatrím vaše dieťatko aj celodenne. Informácie osobne.
Tel: 0905 311 687

05 - BYTY
• Predám pekný 3-izb. byt na
ul. I. Bukovčana, po čiastočnej
rekonštrukcii. Cena dohodou .
Tel: 0905 653 603
• Predáme pekný 3-izbový byt na
ul. Kalištná. Cena 95 000 E.,
Tel: 0903 384 250, 6477 9210

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907
m², možnosť stavať.
Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ
• Zdravie z prírody – redukcia
váhy, pohybové problémy, imunita, kozmetika
www.dregrt.sk, vstup pre zákazníka (voucher): 60008409
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
Tel: 6477 4642
• Hľadám do prenájmu rodinný
dom.
Tel: 0910 965 917
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová okresný manager
KOOPERATIVA poisťovňa , a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

PREDÁM
fungujúcu
prevádzku
PREDAJ
PEVNÝCH
PALÍV
blízko Topoľčian
Prevádzka je
v osobnom vlastníctve,
blízko železničnej stanice,
na 60 árovom pozemku
s rozostavanými
prevádzkovými budovami
Súčasťou bude aj
nákladné auto Iveco
a nakladač uhlia.

Info v redakcii
0903 429 485

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V utorok 1. 2. zistila a obvinila
polícia páchateľa, ktorý na parkovisku VW Sk ostrým predmetom
poškriabal deväť automobilov.
• V piatok 4. 2. neznámy
páchateľ sa vlámal do garáže na
Š. Králika. Ukradol 4 pneumatiky
Michelin (400 Eur), plechové disky (250Eur), záhradnú kosačku
Jansered (450 Eur), štyri letné
pneumatiky Nokian (400 Eur),
štyri hliníkové disky (600 Eur).
• O deň neskôr v rovnakom
priestore garáží na Š. Králika
neznámy páchateľ ukradol štyri
pneumatiky na diskoch (1300
Eur) a bicykel Scott (700 Eur).
• Pri kontrole totožnosti zistila
hliadka polície u kontrolovaného
Po ukončení základnej školskej
dochádzky každý rodič dieťaťa,
ktoré má zdravotné problémy,
určite premýšľa nad tým, ako sa
jeho dieťa uplatní v živote, akú má
šancu začleniť sa plnohodnotne
do spoločnosti. Naše zariadenie
ponúka niekoľko možností, ako
uspieť. Strednú odbornú školu
pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným
postihnutím na Mokrohájskej ulici
č.1 môžu navštevovať nielen deti
na vozíčku, ale aj deti s rôznymi
zdravotnými problémami. Deti
s ťažkosťami dýchania, s problémami so srdiečkom, s epilepsiou,
poruchami metabolizmu – celiakiou, cukrovkou, fenylketonúriou
ale aj deti s poruchami učenia sú
u nás vítané pretože ich výchovnovzdelávací proces vedie špeciálnopedagogický tím. Žiakov s telesným postihnutím a so zdravotnými
problémami pripravíme na cestu
k samostatnosti. Dokonca, v rámci
možností, vieme umiestniť u nás aj
deti bez zdravotného postihu.
Naši absolventi si štúdium na
našej škole pochvaľujú, pretože
okrem vzdelávacieho procesu im
škola spolu s Inštitútom poskytuje
komplexnú liečebnú rehabilitáciu,
zdravotnú starostlivosť, širokú
športovo-rekreačnú a záujmovú
činnosť počas výchovy mimo

na Opletalovej dve plastové

vrecká so sušenou rastlinou.

Pretože šlo pravdepodobne
o omamnú látku, začala polícia
trestné stíhanie vo veci prečinu
nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok.
• Rovnakým priestupkom s rovnakým výsledkom sa skončila kontrola občana v Devínskom Jazere
v ten istý deň.
• Vo štvrtok 10. 2. na Uhroveckej
za kotolňou hliadka polície našla
u kontrolovanej osoby vrecko so
sušenou zelenou rastlinou. Začali
trestné stíhanie za prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
• Neznámy páchateľ 16. 2. pri
pokuse o vniknutie do skladových
priestorov podniku na M. Marečka
poškodil viacero dverí a spôsobil
majiteľovi škodu 269 Eur.
OO PZ DNV

FUTBAL

Zimný turnaj Bratislavského futbalového zväzu
IV. kolo, 13. 2.
FK S. Jur – FCL Lok DNV		
g: Hanúsek, Hrica
V. kolo 20. 2.
FCL Lok. DNV – FK Ivánka pri Dunaji		
				

Možnosť štúdia pre všetkých
A v rámci integrácie a možnosti uplatniť sa skutočne pre všetkých.

vyučovania a mesačnú finančnú
odmenu vo výške 9,99Eur. Nezabúdame ani na psychologickú
starostlivosť. Pre všetkých žiakov
ponúkame bezplatné stravovanie a bezplatné ubytovanie.
Ak vás ponuka zaujala, kde vaše
dieťa môže študovať po skončení
základnej školy a nemáte vyriešený
problém kam po skončení základnej školy, môžete sa informovať
na tel. č.: 02/546554-55 alebo
na sekretariat@iprba.sk. Informácie získate aj na našej webovej
stránke www.iprba.sk
Vaše dieťa si môže vybrať z nasledovných 3 ročných učebných odborov :
• elektromechanik
• knihár
• technickoadministratívny
pracovník
• zlatník a klenotník
• mechanik opravár
Po úspešnom ukončení trojročného
odboru ukončeného výučným listom
je možnosť ďalej pokračovať v 2
ročnom nadstavbovom študijnom
odbore končiacom maturitou:
elektrotechnik
strojár

technickoekonomický pracovník
umeleckoremeselné práce
Prípadne si môže vybrať 4-ročné

Manžel hovorí manželke:
- Nechal som fajčenie, nechal
som pijatiku aj frajerku
som nechal. Veru teraz
neviem, kto je na rade.
•••
- V životnej úrovni sme na
druhom mieste na svete
- A kto je na prvom?
- Všetci ostatní!
•••
- Včera sa ma tvoja žena
pokúšala zviesť.
- Netáraj, veď ona nemá
vôbec vodičák!
•••
- Kto pravidelne cvičí,
zomrie zdravší!
- Jediná skutočná láska, ktorá
sa dá kúpiť za peniaze je pes...

4:2
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študijné odbory končiace maturitnou skúškou
• kozmetik
• mechanik počítačových sietí
Pridajte sa k nám na cestu k samostatnosti a úspešnej budúcnosti.
Tešíme sa na Vás.

- Nič tak neobmedzuje slobodu
slova, ako rozbitá huba.
- Žijem prvýkrát, tak buďte
prosím tolerantní!
- V pive je málo vitamínov,
preto ho musíme piť veľa!!!!
- Je vedecky dokázané, že
fajčenie skracuje vašu cigaretu.
Zo súdnych sieni a predsieni
“V prípade sa zmenilo to,
že sa nezmenilo nič.”
“Poškodený bol smrteľne zranený
a jeho liečenie potrvá 6 až 7 dní.”
“Páchateľ sa sám
zasamovraždil.”
“Absolvoval priestrel lebky.”
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