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Bohatá pena 
na deň detí, 
takmer vyda-
rené hody,  
pútavý Festi-
val slovenskej 
národnej piesne a neočakáva-
né letné horúčavy poznamenali 
predprázdninový čas. Ba, kým 
vyjdú letné noviny bude aj Festi-
val chorvátskej kultúry za nami. 
Hubári sa stihli pochváliť prvými 
úlovkami, rybári musia počkať, 
pretože začnú čo nevidieť re-
vitalizovať rybník na Mlynskej. 
Nezaháľajú ani susedia, už 22. 
Júna začnú s modernizáciou 
Dúbravsko Karloveskej električ-
kovej radiály.
   Mestskú časť bude na začiat-
ku monitorovať šestnásť kamier, 
neskôr s ich počet zvýši. Či to 
postačí na sledovanie sprejerov, 
zlodejov a narušiteľov pokoja 
v mestskej časti – ukáže čas.
   Aj Devex bude mať prázdniny 
a ukáže sa až po nich.
   Už sa začínajú ukazovať prvé 
výstupy nového starostu a no-
vých  členov miestneho zastupi-
teľstva. Želeli sme všetkým veľa 
úspechov na tejto neľahkej a kaž-
dým sledovanej ceste.
    Všetkým ešte pekné letné dni, 
prázdniny a dovolenky spĺňajú-
ce očakávania.
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Už budúci týždeň rozbie-
hame v Devínskej Novej Vsi 
novú službu. Okrem nízko-
prahového klubu a terén-
nej sociálnej práce s deťmi  
a mládežou tak ponúkneme 
aj komunitnú prácu. Čo je 
komunitná práca? Prečo 
sme sa pre ňu rozhodli? Aký 
má význam pre komunitu  
v Devínskej?

Komunitná práca
Pod komunitou možno chápať 
všetkých obyvateľov nejakej oblas-
ti. Každý obyvateľ tak má svoje 
potreby, svoje životné skúsenosti 
a zároveň potrebuje svoj priestor. 
Potiaľto je to jednoduché. Keď sa 
však stretnú vekovo rozliční obyvate-
lia, rozlične sociálne situovaní oby-
vatelia, už to také jednoduché nie je. 
Komunitná práca sa snaží poznať 
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potreby danej skupiny ľudí a snaží 
sa im pomôcť ich napĺňať tak, aby 
ich záujmy druhých nepoškodili, 
ale ideálne, práve naopak, po-
mohli aj niektorej inej skupine  
v okolí. Príkladom môžu byť 
osamelí dôchodcovia, ktorí potre-
bujú kontakt a sú tu deti, ktorým sa 
rodičia nevenujú lebo nemajú čas. 
Je tu istá šanca na prienik záujmov. 
Chce to určitý kompromis, možno 
zmenu návykov, ale ovocie to 
môže priniesť obom stranám. 

Prečo?
Na komunitnú prácu budeme 
nazerať viac z nášho uhlu 
pohľadu. Z pohľadu našej 
práce s deťmi a mládežou. Vní-
mame ohrozené deti, či mládež  
a nedokážeme s nimi byť 24/7. 
Práve ich okolie je s nimi častejšie, 
čo samozrejme prináša do ko-
munity napätie. Ohrozené deti, 
či mládež je náročnejšia. Je 
hlučnejšia, má asociálne prejavy, 
rebeluje. Ale je to komunita, ktorá 
má šancu čo to spraviť pre ich zá-
chranu. A spôsobov ako pomôcť 
je niekoľko. 

Pomoc ohrozeným
Veľmi kľúčovým momentom je 
zmena postoja. Zmena pohľadu, 

(Pokračovanie na strane 2)
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(Pokračovanie zo strany 1)

že táto mládež, tieto decká nie 
sú problémové, ale ohrozené, 
v nebezpečenstve, môže napo-
môcť ich zmene. Ak ich pres-
taneme okríkať, a začneme s nimi 
komunikovať, to je už druhý veľmi 

PILOTNÝ PROJEKT 
KOMUNITNEJ PRÁCE V DNV

podstatný krok. Isteže, niekedy sami 
nevieme pomôcť. Vtedy je dôležité 
vyhľadať pomoc zvonku, tie decká 
to nedávajú, dospelí by to však 
mohli zvládnuť. To je ďalší spôsob 
pomoci. 

Bežný človek zje asi 2 000 
mikročastíc plastov každý týždeň. 
To je asi 21 gramov za mesiac  
a 250 gramov za rok. Za mesiac 
teda „zjeme“ asi jednu zubnú kefku. 
Vyplýva to zo štúdie Koniec plas-
tom v prírode: Hodnotenie príjmu 
zvyškov plastov v prírode ľuďmi (No 
Plastic in Nature: Assessing Plastic 
Ingestion from Nature to People), 
ktorú pre WWF (Svetový fond na 
ochranu prírody) spracovala analy- 
tická spoločnosť Dalberg na základe 
výskumu vedcov z austrálskej Univer-
zity v Newcastle. 

„Tieto čísla musia prebudiť  politic-
kých lídrov. Plastový odpad neza-
bíja len život v moriach, ale zvyšky 
plastov sú v každom z nás. Nemáme 
šancu uniknúť – mikroplasty sú 
súčasťou nášho jedálnička. Čelíme 
plastovej kríze a svet potrebuje 
spojiť sily pri jej riešení. Okamžite 
konať musia nielen vlády, ale i firmy 
- producenti plastov a konzumenti.  
A riešenia musíme zacieliť ku 
koreňom tejto krízy – ak nech-
ceme plasty v našich telách, mu-
síme vyriešiť problém miliónov ton 
plastov, ktoré každý rok skončia  
v prírode,“  Marco Lambertini, 
riaditeľ WWF International. 

Štúdia sleduje akou cestou  
a v akých množstvách  sa plasty dos-
távajú do ľudského tela. Vedci pri jej 
zostavovaní vychádzali z analýzy 
viac ako 50 rozličných výskumov  
o prestupe látok a o množstve 
mikroplastov v jednotlivých pros-

trediach. Hlavným zdrojom 
plastov ľudskom tele je voda 
– tá z kohútika i balená vo 
fľašiach. Vedci upozorňujú, že ide 
o celosvetový problém, no zazna-
menali veľké regionálne rozdiely  
– napríklad vo vode, ktorú konzu-
muje priemerný obyvateľ USA je 
dvojnásobné množstvo plastov než 
vo vode, ktorú konzumuje Európan. 
Pokiaľ ide o jedlo – zdrojom je naj-
mä pivo, soľ a morské mäkkýše.  
A v prípade vzduchu je viac mikro-
plastov (do 5mm) v interiéri (kvôli 
prachu v domácnosti a zo syntetic-
kých textílií).

„Problém mikroplastov a hroma-
denia plastového odpadu Sloven-
sko neobchádza. Prvým krokom  
k riešeniu je znížiť množstvo plas-
tového odpadu v prírode. Vítame 
preto rozhodnutie slovenskej vlády 
prijať návrh zákona o zálohovaní 
plastových obalov  a veríme, že 
nájde podporu i v parlamente.  
Dobrým krokom je deklarácia 
Slovenska presadiť tento zákaz 
používania niektorých jedno-
rázových výrokov o polroka skôr, 
ako vyžaduje Európska únia,“  ho-
vorí Miroslava Plassmann, riaditeľka 
WWF Slovensko.

WWF už v marci zverejnila prvú 
globálnu štúdiu o plastoch v prírode, 
ktorá priniesla alarmujúce zistenia, 
najmä to, že vo voľnej prírode 
pribudne každý rok asi 100 miliónov 
ton plastového odpadu. V roku 2016 
bolo vyrobených na svete 396 mi-

WWF UPOZORŇUJE: ZA TÝŽDEŇ PRÍJMEME ASI PÄŤ GRAMOV 
MIKROPLASTOV. JE TO AKOBY SME ZJEDLI KREDITNÚ KARTU.
Mikroplasty sú už bežnou súčasťou nášho jedálnička. Podľa novej štúdie, ktorú pre WWF pripravila Univerzita Newcastle  
v Austrálii príjme bežný človek za týždeň asi päť gramov mikroplastov. Približne toľko váži kreditná karta. WWF zverejňuje 
štúdiu v rámci kampane No Plastic in Nature/Koniec plastom v prírode, ktorú už podporilo viac ako pol milióna ľudí. WWF 
v kampani žiada politických lídrov, aby prijali globálnu dohodu s cieľom znížiť množstvo plastov v prírode.

V neposlednom rade, ba povedal 
by som, že najkľúčovejším mo-
mentom je nezatvárať sa do svojej 
ulity a mať otvorené srdce. Často 
aj počujeme hádky v susednom 
byte, vidíme opustené dieťa vonku 

na lavičke po zotmení, alebo na 
schodisku vo vchode, no tvárime 
sa, že sa nič nedeje. Pri tom stačí 
len otázka, čo by som mal urobiť, 
aby som tomu dieťaťu pomohol. 
Odpoveď často príde aj sama. 

Pre komunitnú prácu sme sa spojili: 

ICHTYS, o.z. www.ozichtys.sk, fb: Ichtys, o.z.
OZ POINTRE www.pointre.sk

liónov ton nových plastov, čo je 53 
kilogramov na každého obyvateľa. 
A produkcia novovyrobených plas-
tov každoročne rastie kvôli ich nízkej 
cene, ktorá neodráža ekologické do-
pady.  V marci WWF preto spustila 
i globálnu petíciu NO PLASTIC IN 
NATURE, ktorú už podporilo viac 
ako 600-tisíc ľudí. Kampaň vyzýva  
lídrov práve k tomu, aby prijali 
globálnu dohodu o znižovaní plas-
tového odpadu. 

*Prítomnosť 50 častíc mikroplastov 
na kubický meter vody potvrdil výs-

kum v časti Dunaja pri Budapešti. 
Aktuálne rakúski vedci a vedci Slo-
venskej akadémie vied skúmajú si-
tuáciu v SR, predpokladajú však, že  
i v našej časti Dunaj môže byť situá-
cia podobná. 

Pre viac informácií:
Andrea Hajdúchová 
• WWF Slo-vensko
• ahajduchova@wwfdcp.org
• +421 908 700 857 

Lianne Mason | WWF | lmason@
wwfint.org | +65 91002437

Ako už bola verejnosť informovaná, štrajk v Audi Hungaria mal priamy 
vplyv na automobilové výroby na Slovensku v nutnosti reorganizácie 
výroby a pozastavenia montáže vozidiel. Takto spôsobené ekonomické 
škody sú často nahraditeľné, no je potrebné poukázať na negatívne 
signály, ktoré takéto aktivity vyvolávajú, pričom poškodzujú obraz regiónu 
Strednej Európy smerom k medzinárodným investorom. Strata dlhodobej 
spoľahlivosti a predvídateľnosti môže mať negatívny dopad a spôsobiť 
vážne škody pre celý región, ktorý je vnímaný ako automobilový región 
Európy. Celý automobilový priemysel prechádza významnými zmenami 
a existujú silné tlaky a reálne hrozby, aby sa zahraničné výrobné podniky 
vrátili do domovských krajín. Nátlakové akcie spochybňujúce stabilitu  
a dôveryhodnosť by mohli mať neblahý vplyv na chrbtovú kosť hos-
podárstva a celkovú zamestnanosť v regióne, Slovensko nevynímajúc.

ZVÄZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V REAKCII 
NA OTÁZKY ZÁSTUPCOV TLAČE 
REAGUJE NASLEDOVNÝM VYHLÁSENÍM:



DEVEX 3

JÚN 2019     DEVÍNSKA INFORMUJE

VYPUSTENIE RYBNÍKA

Predĺženie termínu užívania komunikácie Bystrická
Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám predĺženie termínu zvláštneho užívania komunikácie Bystrická s konečnou úpravou do 5.7.2019 
k realizácii zhotovenia inžinierskych sietí-vodovod v rámci stavby „3 bytové domy“ na Bystrickej ulici vo vozovke (rozhodnutie o umiestnení  
stavby vydala MČ BA-DNV pod č. 2017-16/3369/UR/10/Vs z 21.06.2017 právoplatné 12.09.2017 a povolenie prípojok vydal 
Okresný úrad Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2018/015527/JAJ/IV/DNV-6107 zo dňa 26.03.2018 s právoplatnosťou 09.05.2018).
Predmetné práce neboli dokončené v termíne z dôvodu podmienky BVS, a.s. na možnú odstávku vodovodu v čase, keď bude celá 
predmetná časť „Kolónie“ odstavená od dodávky pitnej vody a to  dňa 27.6.2019.
Za pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.

Vážení občania, oznamujeme Vám, 
že 12.6.2019 bol z dôvodu prípravy 
revitalizácie vypustený rybník v 
Devínskej Novej Vsi. Po vypustení 
vody bude realizovaný inžiniersko-
geologický prieskum, zamerané 
kóty dna a zistený technický stav 
nápustného a výpustného objektu. 
Uvedené práce smerujú k tomu, 

aby rybník opäť plnil svoju funkciu 
a slúžil nielen rybárom, ale všetkým, 
ktorí radi chodia do prírody, na 
prechádzky, alebo si len oddýchnuť 
pri vode. 

Ďakujeme za pochopenie a 
trpezlivosť. 

Robíme to pre Vás.

Otváracie 
hodiny 

DENOVA
Zmena prevádzkových hodín
V letných mesiacoch bude DENOVA 
pracovať od 6:00 - 14:00 prestávka 
od 11-11:45.
Ďakujeme za pochopenie.

Na bezpečnosť a verejný 
poriadok v Devínskej No-
vej Vsi dohliadne kamerový 
systém, ktorého záznamy 
budú nepretržite sledovať 
pracovníci operačného cen-
tra. Územia mestskej časti 
bude v prvej fáze projektu 
monitorovať 16 kamier.
Pri monitoringu kamerových 
záznamov sa bude v ne- 
pretržitej prevádzke striedať 
päť operátorov. V prípade 

identifikovania priestupku, 
trestného činu, ale aj možnej 
hrozby narušenia verejného 
poriadku operátor kontaktu-
je štátnu, resp. mestskú polí-
ciu.
Dohľadové centrum nemá 
za cieľ len odhaľovať 
priestupky, prípadne trestné 
činy, ale bude monitorovať 
aj dopravnú situáciu a jeho 
úlohou je tiež pôsobiť osve-
tovo a preventívne. 

Náklady súvisiace s prevádz-
kou systému sú na úrovni 
80.000 eur ročne. Podľa sta-
rostu Dáriusa Krajčíra: „nákla-
dy sa nám vrátia v podobe, 
že verejný i súkromný majetok 
bude v oveľa väčšom bezpe-
čí, v prípade zabráneniu ublí-
ženia občanovi je hodnota 
života pre mňa osobne nevy-
čísliteľná.
Počas pilotnej prevádzky 
v máji sa už pomocou kamier 

podarilo prekaziť prejavy 
sprejerského vandalizmu, 
taktiež sa podarilo zachrániť 
človeka, ktorý odpadol na 
ulici a pomocou rýchlej reak-
cie operátora prišla pomoc 
zdravotníkov včas.
Dárius Krajčír na záver do-
dáva, že „dohľadové cen-
trum je ďalším krokom, aby 
Devínska Nová Ves bola 
najmodernejšia mestská časť 
Bratislavy.“

PRE BEZPEČNOSŤ - KAMEROVÝ SYSTÉM

Úradné hodiny 
Miestneho úradu 

Devínska Nová Ves
 

Pondelok 
8:00 - 12:00             13:00 - 17:00

Streda 
8:00 -12:00              13:00 - 16:00

Štvrtok
8:00 -12:00 - neplatí pre Stavebný úrad

Podateľňa a kancelária 
prvého kontaktu poskytujú 

základné informácie a zabezpečujú 
 preberanie zásielok aj mimo 

úradných hodín, a to nasledovne:

Pondelok: 8:00 -17:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 -16:00

Štrvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 14:30

Kancelária prvého kontaktu pracuje 
neustále bez obednej prestávky!

-
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•up! city už dva roky prináša elektrické vozidlá verejnosti
→•Dve nové elektrické autá
→•Viac ako 340-tisíc najazdených kilometrov

•→Pol miliardy komponentov v priebehu 19 rokov
•→Jubilejná zostava diferenciálu smeruje do Bratislavy

Záujem o prenájom 
elektrických vozidiel 
v centre Bratislavy narastá

Volkswagen Slovakia 
vyrobil dnes v Martine 
500-miliónty komponent

BRATISLAVA – Za dva roky fungo-
vania unikátneho projektu up! city  
v centre Bratislavy najazdili záka-
zníci na elektrický pohon viac 
ako 340-tisíc kilometrov. Vďaka 
vyu-žívaniu elektrických áut šetrili 
životné prostredie a zároveň prispe-
li na revitalizáciu námestia pred 
Starou tržnicou.

BRATISLAVA – V martinskom 
závode Volkswagen Slovakia 
(VW SK) dnes vyrobili jubilejný 
500-miliónty komponent. Okrúh-
le poradové číslo vo výrobnom 
pláne dostala zostava diferenciá-
lu, ktorá sa montuje do manuál-
nych 6-stupňových prevodoviek.

Zostava diferenciálu je najnovším 
komponentom, ktorý pribudol do 
produktového portfólia martinského 
závodu v auguste minulého roka. 
Jeho výroba bola do Martina 
presťahovaná z nemeckého závodu 
v Kasseli a zamestnanci sa dokázali 
vďaka flexibilite a dlhoročným 
skúsenostiam kvalifikovať na jeho 
výrobu v rekordne krátkom čase  
v trvaní šiestich týždňov. Tento kom-
ponent sa vyrába len v Martine  
a nachádza sa vo vozidlách na ces-
tách po celom svete. 

„Zmenené rámcové podmienky v ce-
lom automobilovom priemysle majú 
dosah aj na výrobu komponentov. 
Veľkú zmenu predstavuje orientácia 
na elektromobilitu. Takisto citeľné 
zmeny vo výbave automobilov, 
napríklad zvýšenie dopytu po auto-
matických prevodovkách, majú vplyv 
na náš závod. Aj my sa nachádzame 
v konkurenčnom boji o nové produk-

Za mestským projektom up! city 
stoja spoločnosť Volkswagen Slo-
vakia (VW SK) a Aliancia Stará 
Tržnica (AST) spolu s partnermi 
Mestom Bratislava a ZSE. „Projekt 
sme štartovali s ambíciou priblížiť 
verejnosti nové udržateľné formy 
mobility. Do bratislavských ulíc  
a okolia sme priniesli malé mestské 
žihadlá na elektrický pohon Volk-
swagen e-up!, ktoré sa stretli s veľkým 
úspechom, vďaka čomu pribudli do 
flotily dve nové vozidlá. Zákazníci 
oceňujú najmä jazdné vlastnosti, 
rýchlosť nabíjania a čistotu vozidiel,“ 
uviedla Lucia Kovarovič Makayová, 
hovorkyňa VW SK. Ako ďalej doplni-
la, tohtoročnou novinkou v rámci 
projektu up! city je prvá pojazdná 
kaviareň v elektromobile s názvom 
coffee up!, na ktorú môžete natrafiť 
v rámci rôznych podujatí v centre 
hlavného mesta.

V rámci projektu up! city je v cen-
tre hlavného mesta k dispozícii 9 
elektrických vozidiel a spolu vyše 
30 bicyklov vrátane cargo, elektric-
kých a detských. Najväčší záujem  

Malé elektrické vozidlá sú ako stvorené do mesta.

o prenájom je v letných a teplejších 
mesiacoch, cez víkendy a sviatky. 
Pri vozidlách tvoria až 90 % zá-
kazníkov domáci. Pri bicykloch je 
pomer vyrovnaný a od apríla do 
októbra si ich požičiavajú dokonca 
viac turisti. Najčastejšie je záujem 
o krátkodobý prenájom vozidla do 
dvoch dní. Zákazníci ho využívajú 

cez týždeň najmä na pracovné účely 
a cez víkend na výlety s rodinou  
a priateľmi.
Na výhodnejší prenájom majú nárok 
členovia klubu up! city. Aktuálne 
ich je vyše 330 a vozidlá si často 
požičiavajú len na niekoľko hodín. 
„Stretli sme sa však aj s opačným prí-
padom, a to s prenájmom vozidla až 
na 55 dní vkuse. Vo všeobecnosti sa 
však viacerí členovia klubu zhodujú, 
že príležitostný prenájom elektric-
kého vozidla z up! city je pre nich 
výhodnejší, ako mať vlastné vozidlo. 
Nevznikajú im totiž náklady na po-
honné hmoty, poistenie, servis, ani si 
nemusia robiť starosti s parkovaním,“ 
vysvetlila Kovarovič Makayová.

Projekt up! city je neziskovou ak-
tivitou viacerých partnerov, pričom 
celý výťažok z prenájmu vozidiel  
a bicyklov slúži na revitalizáciu ná-
mestia pred Starou tržnicou. Partner-
sky podporuje viaceré dobročinné 
aktivity a kultúrne podujatia ako Deň 
narcisov, darovanie krvi, Vianočný 
taxík, Misia (osobnosti kuriérmi), 
Noc múzeí a galérií, Febiofest  

a ďalšie. „Vďaka projektu up! city 
sme v lete 2018 v kooperácii s Mes-
tom Bratislava renovovali námestie 
pred Starou tržnicou, ktoré dovtedy 
doslova zívalo prázdnotou. Tento 
zanedbaný verejný priestor sme 
zveľadili inštaláciou nového se- 
denia, úpravou stromov a krov, ako 
aj inštaláciou dodatočného osvetle-

nia. Dnes je priestor v meste priam 
kultovým, najmä v letných mesiacoch 
tu trávia voľné popoludnia aj večery 
ako obyvatelia, tak aj návštevníci 
mesta, a to v príjemnej atmosfére. 
Sme radi, že aj vďaka up! city sme 
tento verejný priestor vrátili ľuďom,“ 
uviedol Gábor Bindics, predseda 
občianskeho združenia AST.

AKO FUNGUJE UP! CITY
Otváracie hodiny prevádzkovej kancelárie up! city v budove Starej 
tržnice na Námestí SNP v Bratislave sú od 10:00 do 18:00 hod. Tu 
si môžu záujemcovia požičať a vrátiť vozidlo či bicykel a dostanú 
všetky praktické informácie k zapožičaniu dopravného prostriedku. 
Zároveň sa priamo na námestí nachádza aj nabíjacia stanica. 

Viac informácií o projekte nájdete na www.upcity.sk 
a na www.facebook.com/upcitysk/.

ty a musíme presvedčiť efektivitou  
a vysokou kvalitou,“ uviedol Chris-
tian Rauch, vedúci závodu Volkswa-
gen Slovakia v Martine.

Jubilejný komponent zostane ešte 
istý čas na Slovensku. Smeruje do 
Bratislavy, kde bude zabudovaný do 
6-stupňovej manuálnej prevodovky. 
Tá z Bratislavy poputuje do Kasselu, 
odkiaľ sa prevodovky exportujú do 
výrobných závodov po celom svete. 
Prevodovky s uvedeným typom 
zostavy diferenciálu sa nachádzajú  
v 23 modeloch vozidiel značiek 
Volkswagen, Audi, ŠKODA a SEAT. 

Martinský závod bol otvorený  
v roku 2000. Dnes patrí s približne 
850 zamestnancami medzi 
najvýznamnejších zamestnávateľov 
v regióne Turiec. Vyrába kompo-
nenty pre prevodovky a podvozky, 
ktoré sú exportované do ďalších 
závodov na výrobu komponentov. 
Produktové portfólio tvoria ozubené 
kolesá, telesá diferenciálov, hria-
dele a synchrónne diely. Okrem 
toho sa tu vyrábajú tiež prototypové 
a podvozkové diely. Ročná produk-
cia predstavuje okolo 33-miliónov 
komponentov. V roku 2018 bola 
uvedená do prevádzky nová logis-
tická hala.
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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

KULTÚRNE LETO 2019
OD 12.7. DO 23.8.2019, V PIATOK PO ZOTMENÍ

LETNÉ KINO
– večerné premietanie filmov pod holým nebom, s občerstvením

Vstup: zdarma
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 (priestor 

nádvoria postriekaný proti komárom)

7.7.2019, 17.00 hod.   RECEPT NA LEVA
– detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo FÍ
Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

14.7.2019, 18.00 hod.   LETNÝ PODVEČER S KOMORNOU HUDBOU
LETNÉ IMPRESIE S FLAUTOU A KLAVÍROM

Účinkujú: Ivica Gabrišová (flauta), Maroš Klátik (klavír)
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

21.7.2019, 17.00 hod.   O KOCÚROVI A PYŠNEJ HVIEZDE
– detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo zo šuflíka

Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

28.7.2019, 18.00 hod.   LETNÝ PODVEČER S KOMORNOU HUDBOU
SLÁVKA HORVÁTHOVÁ A TRIO PACORA

Účinkujú: Stanislav Palúch (husle), Marcel Comendant 
(cimbal), Robert Ragan (kontrabas)

Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

4.8.2019, 17.00 hod.   HUDOBNÝ KALENDÁR
– detská divadelná scéna, účinkuje Mia pre deti

Miesto: Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

18.8.2019, 18.00 hod.   LETNÝ PODVEČER S KOMORNOU HUDBOU
QUARTETO SERIOSO

Účinkujú: Pavol Varga (1.husle), Katarína Vargová 
(2.husle), Peter Zwiebel (viola),
Terézia Vargová (violončelo)
Hosť: Ivica Gabrišová (flauta)

Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68

30.8.2019, 19.00 hod.   MATTHIAS MÜLLER
– orgánový koncert nemeckého hudobníka
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

1.9.2019, 17.00 hod.   ZÁVER KULTÚRNEHO LETA
SĽUK „KRAJINKA“

– dynamická, pestrofarebná koláž ľudovej hudby, 
piesní a tanca z celého územia Slovenska

– program sa koná pri príležitosti 75. výročia SNP a Dňa ústavy SR
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43

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

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

JÚL – AUGUST 2019

26. – 28. 07. 2019 (piatok – nedeľa)
ZA KRÁSAMI JUŽNEJ MORAVY

Trojdňový kombinovaný cyklistický výlet s ubytovaním
v kempoch, stanovanie, kúpanie sa v jazerách. Navštívime
vykopávky, historické i prírodné pamiatky, kultúrne akcie.

Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

09. – 11. 08. 2019 (piatok – nedeľa)
NÁRODNÝ PARK ŠUMAVA

Trojdňový kombinovaný cyklistický výlet po juhočeskom
Národnom parku Šumava. Ubytovanie v kempoch,
stanovanie, kúpanie sa v priehrade Lipno, cyklistika 

po prírodných, historických a kultúrnych zaujímavostiach.
Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava - DNV

VAŠE PODNETY NÁM MÔŽETE NAĎALEJ POSIELAŤ NA:

nasadevinska@gmail.com   

ZDRAVÝ ROZUM NIE JE DAR, 
ALE TREST, LEBO SA MUSÍTE 

VYSPORIADAŤ S ĽUĎMI, 
KTORÍ HO NEMAJÚ. 

GM
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31. 
FESTIVAL 
CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY

Bratislava-Devínska Nová Ves 
22. – 23. júna 2019

31. 
FESTIVAL  
HRVATSKE  
KULTURE

Bratislava-Devínsko Novo Selo
22. – 23. lipnja 2019.

Realizované s finančnou podporou Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín 

Sobota, 22. júna 2019
13.30 Otvorenie výstavy Barvy chorvatské Moravy 
 SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 
 Istrijská 68
15.00 Tradičné chorvátske kulinárstvo – prezentácia   
 jedál a nápojov, Istrijská 6
15.00 Kreatívna tvorba detí s Bublinkou, Istrijská 4
15.30 Chorvátsko mojimi očami – otvorenie výstavy 
 amatérskych fotografií, Istrijská 4
18.00 Koncert vokálnych zoskupení z Chorvátska  
 a Slovenska, Istrijská 4
20.00 Chorvátska zábava, Istrijská 4

Nedeľa, 23. júna 2019
11.00 Svätá omša v chorvátskom jazyku, 
 Kostol sv. Ducha 
15.00 Festivalový sprievod, od miestneho úradu, 
 Novoveská 17
16.00 Kreatívna tvorba detí s Bublinkou 
17.00 Kultúrny program – vystúpenia chorvátskych 
 folklórnych súborov, Istrijská 4
20.00 Chorvátska zábava, Istrijská 4

Subota, 22. lipnja 2019.
13.30 Otvorenje izložbe Farbe hrvatske Morave
 SNM-Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj
 Istrijská 68
15.00 Tradicionalno hrvatsko kulinarstvo 
 − prezentiranje hrane i pića, Istrijská 6
15.00 Kreativna radionica za djecu, Istrijská 4
15.30 Hrvatska mojim očima, otvorenje izložbe 
 amaterskih fotografija, Istrijská 4
18.00 Koncert vokalnih ansambala iz Hrvatske  
 i Slovačke, Istrijská 4
20.00 Hrvatska zabava, Istrijská 4
 
Nedjelja, 23. lipnja 2019.
11.00 Sveta misa na hrvatskom jeziku, Crkva Sv. Duha
15.00 Festivalska povorka, od ureda načelnika sela, 
 Novoveská 17
16.00 Kreativna radionica za djecu, Istrijská 4
17.00 Kulturni program – nastupi hrvatskih folklornih   
 ansambala, Istrijská 4
20.00 Hrvatska zabava, Istrijská 4

PROGRAM PROGRAM

Središnji državni ured za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske
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ZÁKON O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY:
MŽP PREDKLADÁ NOVELU BEZ UKONČENÝCH ROKOVANÍ 

O HROMADNEJ PRIPOMIENKE, KTORÚ PODPORILO 30 000 OBČANOV.

Ministerstvo životného prostredia SR v piatok informovalo, že posiela do vlády návrh novely zákona 

o ochrane prírody a krajiny. Dôležitým krokom k lepšej ochrane prírody je, že podľa návrhu bude 

o každej ťažbe v chránenom území rozhodovať orgán ochrany prírody a krajiny. Ministerstvo však 

upustilo z vlastných ambícií – oproti pôvodnému návrhu vypadol z novely zámer, aby pozemky  

v chránených územiach prešli do správy štátnej ochrany prírody. 

Ministerstvo životného prostredia 
SR navyše riadne neuzavrelo ro-
kovania o hromadnej pripomienke 
mimovládnych organizácií Inštitút 
pre ochranu prírody, WWF Slov-
ensko, BROZ, SOS/BirdLife, VIA 
IURIS a Iniciatívy MY SME LES. 
Hromadnú pripomienku mimov-
ládnych organizácií k návrhu 
novely zákona o ochrane prírody  
a krajiny pritom podporilo 30-tisíc 
ľudí a stala sa tak najväčšou environ-
mentálnou hromadnou pripomienk-
ou v histórii Slovenskej republiky. 

 „Mrzí nás, že predstavitelia minister-
stva pristúpili k rozporovým rokova-
niam o hromadnej pripomienke len 
formálnym spôsobom a to napriek 
nebývalému záujmu verejnosti. 
Rokovanie ostalo neukončené, 
nebol z neho spracovaný záznam 
a zástupcom verejnosti nebolo 
umožnené rokovať s politickými 
predstaviteľmi ministerstva. Takýmto 
postupom boli porušené práva 
verejnosti vyplývajúce zo zákona 
o tvorbe právnych predpisov  
a legislatívnych pravidiel vlády.  
V tejto súvislosti musíme podotknúť, 
že paralelne sme pritom rokovali aj 

so zástupcami ministerstva pôdoho-
spodárstva k súvisiacemu návrhu 
novely zákona o lesoch, pričom 
ich prístup bol diametrálne odlišný 
– rokovalo sa nad rámec zákon-
ných povinností a aj vďaka tomu sa  
dospelo k obojstrannej spokojnosti 
napríklad ohľadom riešenia právnej 
úpravy ochrany pralesov v zákone 
o lesoch,“  hovorí Imrich Vozár  
z VIA IURIS.

Presun správy štátnych pozemkov v 
národných parkoch do rúk štátnych 
organizácií ochrany prírody - to 
sľubovalo ministerstvo životného 
prostredia, keď v novembri mi-
nulého roka predložilo návrh novely 
zákona o ochrane prírody a krajiny 
do pripomienkového konania. 
Tvrdilo, že je neefektívne, „ak sa o 
územie v národnom parku starajú 
dve štátne organizácie. Plynú z toho 
konflikty a ochrana prírody sprav-
idla musí ustúpiť iným záujmom.“  
Z verzie, ktorou sa má v stredu 
zaoberať vláda, už však presun 
pozemkov vypadol.

„Predložený návrh novely zákona o 
ochrane prírody a krajiny neposúva 

ochranu prírody na Slovensku do 
21. storočia. Snaží sa síce odstrániť 
väčšinu deformácií z nedávnej mi-
nulosti, keď sa ochrana prírody na 
Slovensku zámerne znefunkčnila, 
ale neprináša potrebné systé-
mové zmeny ako napr. vytvorenie 
funkčného modelu národného 
parku alebo zavedenie mechaniz-
mov umožňujúcich financovanie 
ochrany prírody aj z iných zdrojov 
ako je štátny rozpočet,“ uvádza 
Marián Jasík z Inštitútu pre ochranu 
prírody. 

„Je veľká škoda, že minister-
stvo životného prostredia ustúpilo 
od snahy presunúť pozemky 
pod ochranu prírody aspoň  
v piatom – najprísnejšom stupni 
ochrany prírody. Na toto opatre-
nie dozrel čas a má silnú podporu 
verejnosti.“ hovorí i Milan Janák 
z WWF Slovensko. A dodáva: 
“Čo nám však chýba najviac, je 
možnosť diskutovať o riešeniach 
a hľadať tie najlepšie. Diskutovali 
sme s ministerstvom o viacerých 
ustanoveniach zákona, ktoré do-
bre vyzerajú na papieri, ale v re-
alite nefungujú alebo sa v praxi 

zámerne obchádzajú - napríklad 
primerané hodnotenie vplyvov na 
chránené územia Natura 2000. 
Výsledok vidíme v praxi, keď nám 
hrozí žaloba na Súdnom dvore EÚ 
zo strany Európskej komisie, lebo 
nedostatočne chránime lokality 
hlucháňa a neposudzuje sa dopad 
ťažby na jeho populáciu.“

Krokom vpred v návrhu novely 
je tak najmä to, že ministerstvo 
životného prostredia navrhuje, 
aby každú ťažbu dreva, náhodnú 
i plánovanú v území od druhého 
stupňa ochrany prírody mu-
sel posúdiť a odsúhlasiť orgán 
ochrany prírody a krajiny. A to  
i tú, ktorá je už naplánovaná  
v platných programoch starostlivosti  
o les ako i náhodnú ťažbu. „Aj toto 
opatrenie je však len náplasťou 
namiesto riešenia. Namiesto, 
aby sme konečne povedali, že  
v chránených územiach je prioritou 
ochrana prírody, pridávame ďalšie 
kompetencie už dnes preťaženým 
okresným úradom a v konečnom 
dôsledku i samotným lesníkom,“ 
hovorí Tomáš Vida z Iniciatívy MY 
SME LES.



DEVEX 10

Zosobášili saUvítali sme

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov

Viktoria DAJLANI

Juraj ZAJAC

Jakub BARANEC

Marína CEHLÁROVÁ

Margaréta CEHLÁROVÁ

Adam GODÁNY

Ema CZŐDŐROVÁ

Vitajte!

Ľubuša KONCZOVÁ, 

rod. Struháriková

Ondrej BAUKO

Genoveva GAŠPÁREKOVÁ, 

rod. Grancová

Ing. Dušan ĎURIAČ, CSc

Evellina HOFFMANOVÁ

Stanko DEMEK

Štefan KOVARÍK

Jaroslav KALMAN

Hubert KRÍŽ

Helena SLOBODOVÁ

Mihal LITAVSKI

Ing.Rudolf KEBLÚŠEK

Božena LIESKOVSKÁ, 

r. Smatanová

Jozefína ŠTEFFEKOVÁ,

r. Halászová

Odišli z našich radov

Matúš KUBÍK 

a Martina CHRAŠČOVÁ

Matej HAJAŠ 

a Diana LEDERLEITNEROVÁ

Miloš MARTINOVIČ 

a Diana LACKOVÁ

Jozef KOCZMAN

a Petra DUCHOŇOVÁ

František OSVALD 

a Stanislava TKÁČOVÁ
Blahoželáme! 

Ondrej VRÁBEĽ

Daniel KOPÚN

Florentína ŠEBESTOVÁ, 

r Gergelová

Oľga NOSKOVIČOVÁ, 

r. Michalíková

Alžbeta GAŠPARÍKOVÁ,

r. Vlková

Ing. Tibor ŠTUJBER

Jaroslava BOŽIKOVÁ,

 r. Zálesňáková

Janka BESEDOVÁ,

 r. Turnerová

Ondrej BALGO

Zlatko MILOŠOVIČ

Genovéva GAŠPARKOVÁ,

 r. Grancová

Nech odpočívajú v pokoji! 

26.  FESTIVAL  
SLOVENSKEJ  NÁRODNEJ  PIESNE
 Na Devínskonovoveské 
hody počas sviatku Ducha 
svätého pripravili matičiari  
v spolupráci s našou mestsk-
ou časťou slávnostné pásmo 
piesní a tancov prostredníc-
tvom 26. Festivalu sloven-
skej národnej piesne, ktorý 
už niekoľko rokov kultúrne 
pozdvihuje miestne hodové 
slávnosti.

 Počas programu mali diváci 
možnosť vidieť nádherný program 
v podaní súborov a sólistov. Na 
úvod sa divákom predstavil Detský 
folklórny súbor Slniečko z Mater-
skej školy na ulici Milana Marečka 
pod vedením p. učiteľky Ivety  

Petercovej. Nasledovala Základná 
umelecká škola z Devínskej Novej 
Vsi a Detský Folklórny súbor Ko-
bylka. Domáce zastúpenie uza-
tvoril Hudobno-spevácky súbor 
Rosica, ktorý sa tentokrát predstavil 
so slovenským repertoárom.

Po domácich interpretoch vystúpili 
na javisku tradiční hostia: Ženská 
spevácka skupina Kytica a Mužský 
spevácky súbor Rodokmeň. 

Vznik Ženskej speváckej skupiny 
KYTICA sa spája s prvým vys-
túpením na Festivale Slovenskej 
národnej piesne v Devínskej Novej 
Vsi v máji v roku 2008. Od tohto 
dátumu rok čo rok na festivale súbor 
spieva upravené ľudové piesne. 
Spája ich skutočné nadšenie pre   

spev. Venujú sa mu od malička až 
po zavŕšenie v profesionálnych 
súboroch. Členky týchto súborov 
stáli a stoja na mnohých domácich 
i svetových pódiách, a dielami slo-
venských i svetových autorov šíria 
krásu piesne a slovenského zboro-
vého spevu.  

Mužský spevácky zbor RODO-
KMEŇ je tradičný účastník fes-
tivalu. Ich mocný spev je vždy 
počuť veľmi ďaľeko. Je zložený  
z bývalých členov Lúčnice. Ich vys-
túpenia sú vždy zárukou kvality  
a príjemných zážitkov z interpretá-
cie našich ľudových piesní.

Súbor POLENO  vystúpil s bohatým 
hudobno-speváckym a tanečným 
programom. Vyvrcholením festivalu 
bolo vystúpenie Ľudovej hudby 
Dudíci s husľovým virtuózom 
Miroslavom Dudíkom, v ktorom sa 
predstavil mimoriadny hosť sólista 
Opery Slovenského národného di-
vadla ĽUDOVÍT LUDHA.

Programom Festivalu profesionálne 
sprevádzali moderátori Mgr. Ma- 
rieta Fupšová a Mgr. Vladimír 
Dobrík. Pán Dobrík bol zároveň 
aktívnym účinkujúcim v programe 
Dudíkovcov.

Spestrením programu bola sprie-
vodná výstava historických auto-
mobilov pod záštitou akademic-
kého maliara Mariána Komáčka. 

Matičiari z Devínskej Novej Vsi sa 
tešia z veľkého záujmu divákov  
a vyslovujú poďakovanie všetkým, 
ktorí pri organizácii Festivalu  
aktívne pomáhali. 

Ing. Juraj Strempek
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Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur.  
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
P o ž i a d a v k a  n a  f a r b u  +  1 3 5  e u r .  Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

Na cyklotrase pozdĺž brehu rieky 
Morava položili nový asfalt.

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, tera-
peuta alebo špeciálneho pedagóga 
na pozíciu sociálny terapeut. Práca 
je zameraná na záujmovú činnosť 
s ľuďmi v dôchodkovom veku s rôzny-
mi 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).

04 - SLUŽBY
• Zabezpečím odborne a rýchlo zmlu-

vy, prevody, pre stavby inžiniersku 
prípravu, povolenia a iné. 

tel.: 0905 616 798

• 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

05 - BYTY
• Kúpim 4-izbový byt na prízemí. 

tel.: 0904 239 227

• Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí. 
tel.: 0904 239 227

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• 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. Krá-
lika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda 
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte  
na adresu: krutil@centrum.sk

• Predám menšiu záhradu s murova-
nou chatou v DNV, a to v záhrad-
kárskej osade pri Waitovom lome 
(voda a elektrina pri pozemku). 
Záhrada je výhodne umiestnená 
(hneď pri príjazdovej ceste) a umož- 
ňuje nádherný výhľad. Ide o lokalitu, 
ktorá čoskoro bude najvyhľadáva-
nejšou lokalitou v tejto časti Bratisla-
vy, pod. ako Slavín v Starom meste. 

 Niektoré luxusné vily tam už stoja. 
tel.: 0903 244 777

07 - ROZLIČNÉ
• 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 roz-
voz 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

DROBNÉ OPRAVY – HODINOVÝ MANŽEL – Ponúkam služby rôznych drobných opráv a úprav v domácnosti, záhrade, 
kancelárií. Viac informácií na tel. čísle 0948 409 789 v čase po-pi 9:00 – 15:00 alebo na stránke https://drobneopravy.eu.

TAXI 0904 678 179

GEODET
0905 333 727

GEODET
0905 333 727

Ulica Antona Srholca v Bratislave
-Devínskej Novej Vsi?

Vážení obyvatelia,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. febru-
ára 2019 hlasmi všetkých prítomných poslancov schváli-
lo odporúčanie, aby sa novovzniknutá ulica v Devínskej 
Novej Vsi pomenovala ako „Ulica Antona Srholca“, od 
obytného súboru Devínka smerom von z Devínskej Novej 
Vsi, kde má byť ulica v budúcnosti predĺžená až po diaľ-
nicu D2. Máme za to, že toto miesto je patrične dôstojné 

a vhodné. Preto žiadame volených zástupcov hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislava, aby schválili po-
menovanie novovzniknutej ulice, po významnej osobnos-
ti Slovenska akou bol Anton Srholec, ktorá bude čoskoro 
spájať katastre viacerých mestských častí.
O tomto návrhu bude hlasovať mestské zastupiteľstvo na 
mimoriadnom zasadnutí pravdepodobne 13. júna 2019.
Vyjadrite svoj názor a podporu prostredníctvom online 
petície.

https://www.peticie.com/signatures/ulica_antona_sr-
holca_v_bratislave-devinskej_novej_vsi/

Seneca radí.
Pokiaľ osud dovolí, žite v radosti • Merajme život skutkami, nie časom • Ešte nezapadlo slnko všetkých dní • Je opovážlivé odsudzovať, 
čo nepoznáš • Je potrebné učiť sa tak dlho, dokiaľ si živý • Nie je hanba niečo nevedieť, hanba je nechcieť sa ničomu učiť • Reč je  
obrazom ducha, aký muž, taká i jeho reč • Ovládaj vec a slova prídu samé • Sláva je čosi prázdneho, prelietavého a ako vánok nestále-
ho • Zle žijú, ktorí stále začínajú žiť • Reč pravdy je jednoduchá, život je krátky • Každý, kto pomôže druhému, pomôže sebe • Nikto nie 
je dobrý náhodou i cnosti sa treba učiť • Trpaslík  zostane trpaslíkom i keď si stúpne vyššie • Lacná obľuba u ľudí sa získava špinavými 
prostriedkami • Zlatá uzda nerobí koňa lepším • Neposudzuj ľudí podľa oblečenia, alebo postavenia • Veci klamú! Rozlišuj! • Nikto 
z tých, ktorých vynieslo do výšky bohatstvo a pocty, nie je veľký • Za všetko môžu ľudia, nie doba.
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 Stretnú sa dvaja farári na 

seminári. Prvý vraví:

- Včera som sobášil ideálny pár, 

on je hluchý a ona je nemá. Isto 

im to dlho vydrží.

 •••

Manželka zastaví svojho 

muža a hovorí: 

“Už sa rozhodni, buď 

ja alebo alkohol.”

Manžel ju chytí za ruku, pozrie 

sa jej do očí a hovorí: 

“Úprimne, budeš mi chýbať.” 

 •••

Príde chlapík k lekárovi, namiesto 

jednej ruky má hák, na chrbte 

hrb, na nose čierne okuliare, 

v druhej ruke bielu paličku. Lekár 

sa naňho pozrie a hovorí:

- Mám také tušenie, že chcete 

zahrať na invalidný dôchodok...

  •••

Lekár vyšetruje pacientku 

a hovorí:

- Srdce máte v poriadku, 

pľúca, krvný tlak tiež. Teraz by 

som sa rád pozrel na tú časť 

vášho tela, ktorá vám ženám 

robí najviac nepríjemností.

Žena sa začne vyzliekať, 

ale lekár ju zastaví:

- Nevyzliekajte sa. 

Ukážte mi jazyk. 

 •••

- Slečna, čo, keby sme sa šli v noci 

kúpať nahí?

- Ale ja neviem plávať.

- A kto tu hovorí o plávaní?

  •••

Horí dom bývalej manželky 

náčelníka hasičov. 

Náčelník hovorí:

- Chlapci, ja mám súdny 

príkaz, že sa ja ani moja 

rodina nesmieme priblížiť 

k domu... 

a chlapci, vy ste moja rodina.

 •••

Jano filozofuje

 pred kamarátmi v krčme:

- Povedz mi, prečo Boh stvoril 

ženu takú peknú?

- Aby si ju miloval.

- Dobre, ale prečo 

je len taká hlúpa?

- Aby milovala práve teba...

  •••

Pán Novák prišiel do 

nemocnice navštíviť slečnu, 

ktorú zrazil autom.

 Keď zbadá, aká 

je krásna, vzdychne:

- Keby som bol tušil, aká 

ste krásna, bol by som vás 

prešiel bez auta.

•••

Cez víkend skončila futbalová sezó-
na na území nášho regiónu. Ako sa 
darilo mužstvám FCL VW DNV?
Začnem od najmaldších a ích  
umiestením v súťažiach, ktoré 
bolo následovné:
U8 skončilo vo svojej súťaži na 2. 
mieste, U11 na 6. mieste, mladší do-
rast na 1. mieste, starší dorast na 4. 
mieste, muži B na 6. mieste a muži 
A na 8. mieste. Vo všeobecnosti je 
možné konštatovať spokojnosť i keď 

v niektorých prípadoch mohlo byť 
umiestenie lepšie.
Nastal čas prázdnin, dovoleniek 
a zároveň aj čas prípravy na novú 
sezónu, ktorá sa začne 10. augusta, 
teda už o dva mesiace. Treba len 
dúfať, že dovolenkové a prázdni-
nové obdobie neoplyvní negatívne 
prípravu mužstiev, a že si budeme aj 
v budúcej sezóne užívať radosť z hry 
a výsledkov našich mužstiev. Takže 
dovidenia v auguste.

Ing. Marián Spišiak

F U T B A L

Spoločnosť Koi Carp Slovakia s.r.o. informuje 
týmto oznamom obyvateľov Devínskej Novej Vsi, že po ukončení opravy fasády objektu na Istrijskej ulici  

č. 20 v Devínskej Novej Vsi, sprístupnila dňa 20.5.2019 parkovisko (na ktorom mala vybudovaný 

stavebný dvor), obyvateľom a návštevníkom Devínskej Novej Vsi. Parkovisko je na pozemku 

vo vlastníctve spoločnosti Koi Carp Slovakia s.r.o.. Naša spoločnosť aj v budúcnosti umožní 

parkovanie občanom na tomto parkovisku v maximálnom rozsahu v akom to potreby parkovania 

nájomcov objektu na Istrijskej ulici č. 20 dovolia.

MUDr. Juraj Hanzen, konateľ


