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Príhovor
Konečne,
povzdychne si
väčšina z nás.
Prichádzajú
prázdniny, čas
dovoleniek.
Utečieme od každodenných
povinností, starostí, oddýchneme si, načerpáme nových
síl...
Možno sa nám podarí
„zahodiť“ za hlavu neutešenú
ekonomickú situáciu vo svete,
u mnohých aj doma, ohrozenia eurozóny, zlú situáciu
s utečencami zaplavujúcimi
Európu a celý rad nepríjemných správ takmer z každej
oblasti, a každej svetovej
strany, ktoré tie dobré správy
nedokážu ani už vyvážiť.
A darmo budeme utekať,
či pchať si hlavy do piesku, problémy treba riešiť a neodkladať
ich. Tak sa to deje zakaždým
na rokovaniach miestneho
zastupiteľstva. Keďže plakať,
stonať, či nadávať nepomáha,
treba hľadať riešenia. Vo Volkswagene otvorili takmer plne
robotizovanú halu a aj tak
pribudli nové pracovné miesta..
Ľudia nechcú kúpalisko
na tejto ulici? Hľadáme iné
riešenie. A tak by sa dalo
pokračovať. Kultúrne festivaly
sa vydarili, futbalisti postúpili
... Tešíme sa s nimi.
Dnes však dovoľte zaželať
všetkým pohodové prázdniny
a dovolenky, aby sme v septembri pokračovali plní síl a elánu.
vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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KRÁTKE SPRÁVY
• Od Nadácie VW SK dostala
naša mestská časť dar 100 tis.
eur na rekonštrukciu škôlok.
• Rokovania s ﬁrmami
Slovak Telecom a Devnet
prinesie rozšírenie optickej
siete do ďalších miest DNV.
• Priestory okolo obchodu Lidl
dostanú nové osvetlenie.
• Na Hálkovej ulici v bratislavskom
Novom Meste otvorili Centrum
včasnej intervencie, ktoré je
vôbec prvé v Bratislavskom
kraji a na západnom Slovensku.
Služby centra sú určené rodinám
a ich deťom s rizikovým vývinom
alebo zdravotným postihnutím od
narodenia do 7 rokov. Vznik centra
podporil aj Bratislavský kraj.
• V prímestskej autobusovej
doprave v rámci Bratislavskej
župy jazdí 85 nízkopodlažných
autobusov, tieto spoje sú označené
už aj v cestovných poriadkoch.
Zdravotne postihnutí občania
a rodiny s deťmi tak môžu cestovať
jednoduchšie a komfortnejšie.

Cesta na Srdce
gudróny už poodvážali a tak by sa
zdalo, že cesta na Srdce je voľná.
Teraz však budú priestor po gudrónoch zavážať čistou zeminou
a cesta bude zasa využitá pre
nákladné vozidlá až do septembra.

Futbalisti postúpili do tretej ligy.

Uzávierka dnešného čísla
bola 23.06. 2015
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 18.09. 2015,
číslo vyjde 25.09. 2015.
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NA KRÁĽOVEJ HOLI
Dnes by som rád začal krásnou
slovenskou piesňou, ktorú na recepcii po skončení XXII. ročníka festivalu

slovenskej národnej piesne spievali
súbory Kytica a Rodokmeň. K tejto
piesni mám osobný vzťah. Keď
bola moja prvá dcéra ešte maličká,
veľmi sa jej nechcelo spať. Pravidelne sa budila o druhej v noci.
Keďže manželka sa starala o práve
narodenú mladšiu dcéru, tak som
s Lucinkou býval po nociach hore.
Keď už som nevedel ako ju zaujať
a utíšíť, začal som jej spievať.
Priznám sa, že nie som veľký spevák, ale zopár pesničiek zvládnem.
Jednou z piesní, ktoré sa jej najviac páčili, bola práve pieseň Na
kráľovej holi. Aj teraz si ju niekedy
spolu zaspievame a mňa napĺňa
šťastím, že sa jej tak páči. Práve
pri počúvaní tejto piesne z úst profesionálov som si uvedomil, aká je
národná pieseň dôležitá súčasť
nášho života. V poslednom období
prakticky neprešiel deň, aby som
si v mailovej pošte nenašiel nejakú
sťažnosť. Niekomu sa nepáčila
dočasne uložená zemina na obecnom pozemku, inému postup prác
na našich stavbách a najviac ma
prekvapila petícia za to, aby sme
nestavali miesta na parkovanie na
jednej našej ulici. Chvíľami mávam
pocit, že najlepšie by bolo nerobiť
nič a potom sa nikto sťažovať
nebude. Našťastie ma to vždy
rýchlo prejde. Jeden kamarát,
Francúz, žijúci u nás v Devínskej
mi na to povedal: Nediv sa, ľudia
sa boja zmeny. Prekvapilo ma to,
lebo pre mňa je zmena dôležitá
súčasť môjho života a len zmenami
sa náš život stáva lepším a krajším.
Keď som pred pár dňami v duchu
bilancoval, uvedomil som si, ako
sa u nás v Devínskej zmenila kva-

lita života k lepšiemu oproti stavu
pred niekoľkými rokmi. Nebojte
sa, nechcem menovať všetko to, čo
sme spravili. Ale zmena k lepšiemu
je, ako povedal jeden môj známy,
očividná. Nedá mi nespomenúť jedno detské ihrisko, ktorého schodíky
náš podnik Denova musel za 2
týždne opravovať 4 krát. Potom sa
divíme, že sa nestíhajú robiť iné veci.
Často mi niekto hovorí, veď prijmite viac ľudí, peniaze na to máme.
Áno, to je pravda, odpovedám im,
ale potom nebudeme mať peniaze
na rozvojové projekty. Stále v duchu dúfam, že sa to zlepší, že si
prestaneme ničiť spoločný majetok,
že si prestaneme robiť na verejných
priestoroch neporiadok a hneď
bude poriadok. Pred niekoľkými
dňami som bol služobne v Dánsku
a Švédsku na seminári o tvorbe
verejných priestorov. Navštívili sme
spolu z ďalšími primátormi a starostami z celého Slovenska Kodaň,
Malmö a ďalšie mestá. Samozrejme som porovnával, a až také zlé
to porovnaie s nami nebolo. Aj tu
som našiel neupravené pieskoviská,
nepokosenú trávu v mestských parkoch, špinavé námestia. Nedávno
som bol na jednej beneﬁčnej akcii,
kde som sa zhováral s jedným emigrantom, ktorý odišiel do Kanady
pred revolúciou. Keď som sa ho
pýtal, ako bolo v Kanade, povedal
mi, že je to krásna krajina, ale veľmi
drahá a tiež mi povedal – zlaté
Slovensko. Nevieme si vážiť to, čo
máme, na všetko sa sťažujeme,
nepriložíme ruku k dielu. Ale
ukončiť môj príspevok chcem pozitívne. Pred pár dňami som sa stretol
so spisovateľom Jurajom Šebom,
ktorý žije medzi nami v Devínskej.
Daroval mi svoju poslednú knihu
Najlepšie z môjho života. Je autorom úspešnej série kníh o rokoch
minulých. S radosťou som ju prečítal
a odniesol do našej knižnice, aby si
ju mohli prečítať viacerí, odporúčam
vám ju. V priebehu niekoľkých
týždňov sa mi splnil ďalší sen - otvorili sme Múzeum starej Devínskej.
Hoci múzeum nie je veľké, je to
bezpochyby veľká chvíľa pre nás
všetkých. Ďakujem všetkým, ktorí sa
o jeho vznik pričinili.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

Slávnostne spustili výrobu
v novej karosárni Audi Q7
•
•
•

Viac ako 1 000 pracovných miest
Najmodernejšie technológie a vysokokvaliﬁkovaní pracovníci
Najväčšia investícia v histórii spoločnosti

Zástupcovia Volkswagen
Slovakia (VW SK) a vlády
dnes slávnostne spustili
výrobu v novej karosárni
Audi Q7 bratislavského
závodu spoločnosti. Investícia dosiahla celkovú

Našich viac ako tisíc zamestnancov bolo niekoľko mesiacov
intenzívne školených a kvaliﬁkovaných. Takto sa pripravujeme na budúcnosť. Pretože,
kto chce jazdiť na špici automobilovej produkcie, musí aj sám

výšku približne 600 miliónov eur.
„Dnešný deň je významným
dňom. Spustenie novej karosárne
Audi Q7 je krokom do budúcnosti. S najmodernejšími spájacími
i robotickými technológiami, výrobou
ľahkých konštrukcií a s vysokokvaliﬁkovanými pracovníkmi sa Volkswagen Slovakia zaraďuje na špicu
automobilového priemyslu v celosvetovom meradle,“ povedal Albrecht
Reimold, predseda predstavenstva
VW SK.
V novej karosárni prebieha výroba karosérií Audi
Q7 s pomocou približne tisícky robotov s využitím
najmodernejších
spájacích
technológií. Úroveň automatizácie dosahuje 90 percent.
Mnohé spájacie technológie sú
tu nasadené vôbec po prvýkrát
a umožňujú inovatívne spájanie
hliníka a rôznych druhov ocele.
O hladké fungovanie zariadení
sa stará viac ako tisícka vysokokvaliﬁkovaných zamestnancov.
„Obrovský technologický skok sa
nám podarilo uskutočniť vďaka
kvalitne vzdelaným odborníkom
a výborne motivovanému tímu.

riadiť, nielen byť spolujazdcom,“
zdôraznil A. Reimold.
Nová karosáreň sa rozprestiera na ploche 111 520 m2.
Na slávnosti sa zúčastnili:
Albrecht Reimold, predseda
predstavenstva Volkswagen Slovakia, Robert Fico, predseda
vlády Slovenskej republiky, Peter Kažimír, minister ﬁnancií SR,
poverený riadením Ministerstva
hospodárstva SR, Ján Richter,
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ivo Nesrovnal,
primátor
hlavného
mesta
Bratislavy a mnoho ďalších hostí.
vm
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Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie miesta opatrovateľky
na Miestnom úrade v Bratislave –Devínskej Novej Vsi
Kvaliﬁkačné predpoklady na výkon činnosti:
Požadované vzdelanie:
–
úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo
– absolvent akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hod.
Požadovaná prax: Zvýhodnený bude uchádzač s praxou.
Iné kritéria a požiadavky: Vodičský preukaz skupina B
Informácia o pracovnom miestne:
Miesto práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves,
terénna sociálna služba v domácnosti opatrovaného.
Ponúkaný plat (brutto): dohodou
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Pomoc opatrovaným s úkonmi sebaobsluhy, úkonmi starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne aktivity v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška do výberového konania a vypísaný osobný dotazník,
– štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom
pracovných činností,
– overený doklad o absolvovanom vzdelaní a vodičskom oprávnení,
– výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
–
čestné vyhlásenie, že všetky predkladané údaje sú pravdivé.
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie - Opatrovateľka – neotvárať“! najneskôr do 15. júna
2015 do 12,00 hodiny do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 84107 Bratislava.
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Zaťková
Tel.: 02/60201432 • e-mail: ingrid.zatkova@mudnv.sk

NOVÉ MÚZEUM
Mestská časť Devínska Nová
Ves, v rámci komplexnej revitalizácie historickej časti obce na Istrijskej
ulici, zrekonštruovala schátranú
budovu bývalej pekárne a hostinca Furmanka s cieľom vytvoriť tu
reprezentatívny priestor pre vlastné múzeum. Vybraný objekt sa
nachádza v centre mestskej časti na
Istrijskej ulici v tesnej blízkosti Slovenského národného múzea – Múzea
kultúry Chorvátov na Slovensku. V
lete roku 2014 sa začalo s obnovou objektu, počas ktorej bol prispôsobený potrebám múzea.
Dnes je na hlavnej ulici starej
časti Devínskej Novej Vsi z diaľky
viditeľný biely štít s trojuholníkovým
oknom, v ktorom sa vyníma silueta erbu obce – biela holubica
s krížom. Pod ním na južnej fasáde
sa nachádza graﬁcké znázornenie
mapy obce z roku 1880.Vnútorný
priestor je otvorený s masívnymi
stropnými trámami, krov sa otvoril
až po štít strechy. Vnútorné priečky
v objekte boli čiastočne odstránené,
čím vznikol samostatný priestor,
ktorý slúži ako dobová izba
s ukážkou pôvodného zariadenia

Devínska Nová Ves je dnes
jednou z predmestských častí
Bratislavy. Vidiecky ráz stratila v 80.
rokoch, keď sa tu začali stavať sídliská a počet obyvateľov sa strojnásobil. Pôvodne rázovitú dedinu
obývali od 16. storočia Chorváti.
Aj dnes tu počuť chorvátsky dialekt
a potomkovia Chorvátov si svoj
pôvod každoročne pripomínajú
folklórnymi slávnosťami a mnohými
kultúrno-spoločenskými
podujatiami. V roku 2006 bolo otvorené
SNM – múzeum kultúry Chorvátov
na Slovensku. Múzeum je zamerané na prezentáciu hmotného a
duchovného dedičstva chorvátskej
menšiny na Slovensku, ktorá sa
zachovala už len v štyroch lokalitách v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach, Čunove a Chorvátskom
Grobe.
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku pripravilo stálu
expozíciu Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi, ktorá
odráža niekdajší život v Devínskej
Novej Vsi a mapuje život v obci
najmä v 19. a 20. storočí. Expozícia je rozdelená do blokov: dedina
a obec, z najstarších dejín, chorvátska kolonizácia, kostol a duchovný
život, narodenie, svadba, pohrebný

obrad, regrúti, poľnohospodárstvo
a priemysel, remeslá, architektúra,
hudobná kultúra, chorvátsky dialekt,
školstvo a vinohradníctvo. Väčšiu
časť expozície tvoria zbierkové
predmety SNM – MKCHS pochádzajúce z Devínskej Novej Vsi.
Ďalšie predmety sú zapožičané od
Mestskej časti, farnosti a miestnych
obyvateľov v Devínskej Novej Vsi.
Slávnostné otvorenie Múzea
starej Devínskej a expozície Dejiny
a kultúra Chorvátov v Devínskej
Novej Vsi sa bolo 19. júna 2015.
Múzeum starej Devínskej bude pre
verejnosť otvorené v otváracích
hodinách SNM – Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku. utorok
- piatok : 11:00 – 17:00, sobota –
nedeľa : 12:00 – 17:00
as

a servisná časť s technickým a hygienickým zázemím.
Obnovená budova bude od 20.
júna 2015 prístupná verejnosti ako
Múzeum starej Devínskej, ktoré bude
prevádzkovať SNM – Múzeum
kultúry Chorvátov na Slovensku.
Budova Múzea starej Devínskej
v Devínskej Novej Vsi získala v súťaži
o najlepšie obnovené objekty
tradičnej architektúry v Bratislavskom
kraji ocenenie odbornej poroty za
„ adaptáciu tradičnej architektúry
na novú funkciu s cieľom prezentácie miestneho kultúrneho dedičstva
pre verejnosť“. Ocenenia udeľuje
AcademiaIstropolitanaNova v úzkej spolupráci s Prvou stavebnou
sporiteľňou a Bratislavským samosprávnym krajom. Cieľom súťaže je
prispieť k zachovaniu tradičnej architektúry, ktorá vytvára jedinečný obraz nášho regiónu. Obnovou chátrajúcej budovy a jej okolia sa samospráva zaslúžila o zatraktívnenie
frekventovanej hlavnej ulice starej
časti a vytvorila dôstojný priestor na
prezentáciu histórie obce pre miestnych občanov i návštevníkov tejto
lokality.
DEVEX 3
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DEVÍNSKA KOBYLA
– zachránime klenot Bratislavy?
Prírodnému bohatstvu Devínskej Kobyly hrozí zánik – ohrozujú
ho šíriace sa cudzokrajné a dominantné dreviny a chýbajúce hospodárenie. Za posledných 50 rokov sme stratili takmer dve tretiny
vzácnych a v Európe jedinečných stepí, mnohé ohrozené druhy rastlín
a živočíchov z lokality vymizli alebo pomaly vymierajú. Cieľom projektu DAPHNE IAE, BROZ a ŠOP SR je odstrániť náletové dreviny
na lúkach v rezervácii a zachrániť unikátne stepné spoločenstvá na
ploche 58 ha. Ide o doteraz najrozsiahlejší projekt obnovy stepných
biotopov na Slovensku.
Devínska Kobyla je prírodným
skvostom v celoeurópskom meradle
a zároveň obľúbeným oddychovým
miestom mnohých bratislavčanov.
Je jednou z najnavštevovanejších
turistických lokalít mesta. Nádherné pestro zakvitnuté lúky sa
však postupne menia na kriakovú
húštinu. Posledné zvyšky stepí
pred našimi očami pohlcujú kríky
a stromy, z ktorých mnohé sú u nás
nepôvodné a niektoré boli dokonca
v rezervácii zámerne vysadené
v 60-tych rokoch 20.storočia. Vzácne orchideje, poniklece či hlaváčiky

skej Kobyly. Projekt sa sústreďuje na
obnovu stepí v území odstránením
šíriacich sa drevín. „Pri odstraňovaní
drevín sa prioritne sústreďujeme na
nepôvodné dreviny ako agát biely,
jaseň mannový, borovica čierna, prípadne dreviny, ktoré svojím rastom
príliš zatieňujú cenné stepné lokality
– sú to napr. hloh a trnka“ hovorí
Ján Šeffer, riaditeľ Inštitútu Daphne.
„Zároveň v území ponecháme
pôvodné neagresívne dreviny ako
dub plstnatý, čerešňa mahalebková
a drieň obyčajný, aby sa zachoval charakter územia s mozaikou

ustupujú agresívnejším druhom.
Vzácny teplomilný hmyz nenachádza v tieni šíriacich sa kríkov miesto
pre život a počty druhov z roka na
rok klesajú.
Rozmanitá príroda Devínskej Kobyly je výsledkom stáročí
tradičného obhospodarovania. Pestré stepi za svoj nelesný charakter
vďačia pastve, ktorá v území prebiehala intenzívne až do 60-tych rokov
20-storočia. Keď územie získalo
legislatívnu ochranu, bola v ňom
pastva zakázaná a otvorené stráne
začali postupne zarastať.
Mimovládne organizácie Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie a
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu so
Štátnou ochranou prírody SR vypracovali projekt na záchranu Devín-

stepných porastov, krovín a lemov“,
dodáva.
Projekt je ﬁnancovaný zo zdrojov EÚ a MŽP SR v rámci projektu
LIFE+ Príroda „Obnova území
NATURA 2000 v cezhraničnom
regióne Bratislava“ a Nemeckou
spolkovou nadáciou pre životné
prostredie (DBU) v rámci projektu
“Ochrana druhov a biotopov
v Národnej prírodnej rezervácii
Devínska Kobyla”.
Verejnosť bude o plánovaných
manažmentových zásahoch na
Devínskej Kobyle detailne informovaná prostredníctvom médií a série informačných dní, ktoré pripravil
Inštitút Daphne – prvé sa uskutočnia
priamo na lokalite Sandberg
v dňoch 14. a 20. júna 2015.
jš
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Orientačný informačný systém Devínskej Novej Vsi –

dá sa vylepšiť?
Naša mestská časť má od roku 2013 nový orientačný informačný
systém (ďalej len „OIS“), ktorý má domácim obyvateľom,
poskytovateľom služieb, tiež cudzím občanom, či turistom uľahčiť
orientáciu v intraviláne Devínskej Novej Vsi. Tento zámer vedenia
mestskej časti, najmä po otvorení Cyklomostu slobody v roku 2012,
po ktorom sa rapídne zvýšil počet turistov i motoristov na našich
uliciach, treba každopádne oceniť.
OIS, tak ako sa o ňom písalo
v Devexe niekedy v priebehu
roka 2013, má niekoľko zložiek.
Dodávateľom OIS je ﬁrma ARDSYSTEM spol. s r.o. sídliaca v Žiline,
ktorá o svojom produkte na svojej
webovej stránke píše, citujem: „...
Bez takéhoto označenia sa stáva
obec či mesto nefunkčným chaotickým konglomerátom, kde blúdia
sanitky, pošta, polícia, domáci
i cudzí obyvatelia...“. Táto, v danej
oblasti popredná ﬁrma na Slovensku
má údajne aj pozitívne zahraničné
referencie.
Rád by som sa vyjadril iba k jednej zložke OIS, a to k smerovým
tabuľkám ulíc, ktoré sú osadené na
kovových stĺpikoch rozmiestnených
na mnohých križovatkách ulíc,
resp. rázcestiach po celom intraviláne Devínskej Novej Vsi. Dovolím
si len stručne opísať spôsob ako
je vyznačená tá-ktorá ulica na
smerovej tabuľke, hlavne pre tých
spoluobčanov, ktorí si ani po dvoch
rokoch nevšimli poriadne, že niečo
nové na našich uliciach pribudlo.
Tabuľka má biely podklad a na ňom
je v červenom poli uvedený veľkými
písmenami bielej farby názov ulice.
Vedľa názvu na bielom poli je jedna
alebo dve čierne šípky označujúce
smer ulice z miesta, kde je osadený
stĺpik. Tieňovanou šípkou je
označená každá ďalšia ulica, ktorá
z tejto - akoby hlavnej odbočuje.
Tabuľky sú obojstranne popísané
rovnakým názvom. Osadené sú
v drážkach, ktorých je až 8, čo
umožňuje osadiť tabuľku aj šikmo,
ak sa ulice nekrižujú v pravom uhle,
prípadne ak je označovaná ulica
vzdialenejšia od miesta križovania
ostatných ulíc. Podľa môjho názoru
stĺpiky s tabuľkami sú dobre rozmiestnené, neprehliadnuteľné, na
vzhľad estetické a nerušia okolie. Z konštrukčného hľadiska sú
dostatočne pevné, keďže ani po
dvoch rokoch existencie nie sú
poohýbané, polámané, ani inak

poškodené. Kombinácia červenej
a bielej farby na tabuľkách i stĺpikoch
zrejme nie je náhodná, keďže sú
to farby obecných symbolov - erbu
a zástavy.
Pozrime sa teraz na to, do akej
miery sa podarilo realizovať OIS
v našej obci a či je naozaj tak dokonalý, ako ho prezentuje dodávateľ.
Podrobnejšie som si prezrel smerové
tabuľky najmä na Grbe a v okolí
sídla miestneho úradu. Všimol som
si viacero „nesystémových“ aplikácií,
ktoré by som rozdelil do dvoch kategórií:
a) nedostatočné využitie súčasných
možností OIS,
b) nedostatky konštrukčných prvkov
systému a jeho funkčnosti.
Na konkrétnu ukážku prípadu ad a)
uvediem inštaláciu tabuliek na smerovom stĺpiku najbližšom miestnemu
úradu. Pýtam sa, prečo na ňom nie sú
tabuľky (pri pohľade na východ) aj
s názvami SAMOVA a SPÁDOVÁ,
keď aj tie odbočujú z ulice Na
Grbe? Ďalší prípad je na rázcestí
ulíc Na Grbe, Na vyhliadke a Spádová. Nazdávam sa, že prichádzajúci od železničnej stanice by uvítali,
ak by na tomto stĺpiku uvideli, že za
SPÁDOVOU (tá tam je) nasledujú
v smere na juh ulice SAMOVA,
BRIDLICOVÁ,
CHARKOVSKÁ
i NOVOVESKÁ. Keď pokračujeme
po ulici Na Grbe ďalej smerom
na juh, tak na stĺpiku s názvom
SAMOVA chýba DELENÁ, rovnako
chýba na ďalšom s označením
BRIDLICOVÁ a nájdeme ju, kto vie
prečo, až na stĺpiku spolu s CHARKOVSKOU. Ulica DELENÁ je síce
na stĺpiku 1.MÁJA, ale na stĺpiku
KOSATCOVÁ opäť chýba. Z týchto
príkladov sa natíska otázka systémového charakteru. Majú byť na
každom stĺpiku tabuľky pre všetky
ulice alebo len pre niektoré vybrané?
Podľa môjho názoru systémové by
bolo uviesť všetky.
Druhá nesystémová vec spočíva
v osadzovaní tabuliek s tieňovanými

šípkami označujúcimi odbočujúce
ulice. Konkrétny príklad je na stĺpiku
na rázcestí Istrijskej a Novoveskej,
kde je podľa môjho názoru zase
prebytok smerových tabuliek.
Prebytočné sú tabuľky CHARKOVSKÁ, BRIDLICOVÁ, 1. MÁJA
i KOSATCOVÁ, ktoré odbočujú až
z ulice Na Grbe, čo sú odbočky až
v ďalšom poradí. Dôvodom osadenia týchto tabuliek bola možno
snaha poskytnúť návštevníkom vystupujúcim z autobusov MHD na zastávke „Novoveská“ komplexnú informáciu o uliciach v tejto časti Devínskej. Potom sa musím opýtať, prečo

mala byť vyznačená ulica DELENÁ,
ktorá NOVOVESKÚ pretína. Podľa
terajšieho značenia to chápem
tak, že Delená sa na Novoveskej
začína a končí na Ulici 1. mája, čo
samozrejme nie je pravda. Dovolím
si preto povedať, že z existujúceho
označenia Delenej nevyplýva, že
táto ulica je v celom svojom priebehu paralelná s ulicou Na Grbe.
DELENÁ s obojstrannými šípkami
mala byť vyznačená aj na stĺpikoch
1. MÁJA, CHARKOVSKÁ, BRIDLICOVÁ (tam predovšetkým, lebo tam
sa „láme“) a ešte na SAMOVEJ.
Jednostranná tieňovaná šípka by

tam nie sú aj tabuľky SAMOVA
a SPÁDOVÁ, aby tam boli naozaj
všetky? Myslím si však, že tak ako sú
chaoticky zoradené všetky na jednej
strane stĺpika, návštevníkom Devínskej nepomôžu, len ich dezorientujú.
Na druhej strane bolo by istotne
užitočné doplniť na tento stĺpik
ešte tabuľky s označením UHROVECKÁ a EISNEROVÁ, z ktorých
prvá odbočuje a druhá je akoby
pokračovaním Istrijskej.

mala byť len na KOSATCOVEJ, kde
začína a na SPÁDOVEJ, kde končí.
Za ďalšiu konštrukčnú chybu
považujem to, že tabuľky sú popisované z oboch strán výhradne
rovnakým názvom ulice, čo v niektorých prípadoch dezinformuje.
Príklad je na stĺpiku na rázcestí Istrijskej a Novoveskej v označení ulice
NA MÝTE, ktoré je opodstatnené
len pre prichádzajúceho od severu.
Ak však prichádzate od Devína na
tabuľke zistíte, že ulicu NA MÝTE
ste už minuli. Namiesto tohto nápisu
bolo by vhodnejšie uviesť ulicu NA
KAŠTIELI, ktorá nasleduje, tá však na
stĺpiku absentuje.
Na nenápadnom stĺpiku stojacom na rázcestí Istrijskej a Uhroveckej nájdeme všetky prípady
nesystémového
označenia,
pretože sú tam len dve tabuľky
a to: NA MÝTE a UHROVECKÁ. Chýbajú tam tabuľky:
(Pokračovanie na strane 6)

Za konštrukčný nedostatok
OIS (ad b) považujem tieňované
šípky, ktoré sú rozoznateľné od
obyčajných len z blízka, čo znamená, že sú použiteľné len pre
peších, ale nie aj pre motoristov. Tento fakt sa zrejme zmeniť nedá, lebo
je to podstata systému. Nenašiel
som však tabuľku, na ktorej by bola
tieňovaná šípka z oboch strán názvu
ulice, tak ako pri obyčajných šípkach.
Na stĺpiku pri miestnom úrade takto
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Orientačný informačný systém Devínskej Novej Vsi – dá sa vylepšiť?

(Pokračovanie zo strany 5)
ISTRIJSKÁ s obyčajnými šípkami
po oboch stranách názvu,
UHROVECKÁ
s
tieňovanou
šípkou, nakoľko táto ulica prebieha v tvare písmena „L“,
KALIŠTNÁ s tieňovanou šípkou,
nakoľko táto ulica je pokračovaním
Uhroveckej.
Výpočet nedostatkov (aj keď
neúplný) ukončím konštatovaním, že
som zistil žiaľ aj nesprávne názvy
jednej ulice a jedného námestia.
Ide o tabuľku „1. MÁJA“, ktorá má
mať podobu „ULICA 1. MÁJA“; tá
sa vyskytuje viackrát. Označenie
„Nám. J. KOSTRU“ osadené len
na stĺpiku na Eisnerovej pod cintorínom treba upraviť na „NÁM. J.
KOSTRU“. O správnosti týchto pripomienok sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré
na strane 63 uvádzajú príklady
správneho používania názvov ulíc,
námestí, nábreží a pod.
Čitateľ Devexu sa môže teraz
oprávnene pýtať, prečo aj ja reagujem na túto novinku v Devínskej
až po dvoch rokoch. Nuž, ja som
chcel o tom písať už pred rokom,
ale vzápätí som si uvedomil, že je
to rok volieb nového zastupiteľstva
i nového starostu a nechcel som
prilievať olej do ohňa, aby to niekto
nezneužil vo volebnej kampani.
Teraz, nazdávam sa, je vhodný čas
pripomenúť staronovému starostovi
a obnovenému zastupiteľstvu, že aj
keď sa v predchádzajúcom volebnom období urobilo viac ako za
minulé tri obdobia dohromady, stále

je čo v Devínskej vylepšovať. Som
toho názoru, že ak sa v obci niečo
prínosné vykoná, tak nech je to dobré, spoľahlivé a funkčné. Priznávam
tiež, že som nedokázal potlačiť
v sebe profesionálny postoj k tomuto
problému, keďže ako vyštudovaný
geodet a kartograf považujem
správnu orientáciu za prvoradú
vždy a všade.
Preto som na viaceré odstrániteľné
nedostatky OIS, resp. jeho inštalácie
upozornil písomne pána starostu
už začiatkom apríla tohto roku,
keď som konkrétne poukázal na
nedostatočné (fakticky neexistujúce) označenie väčšej časti ulice
Na vyhliadke. Slúži ku cti pána starostu i ďalších kompetentných miestneho úradu, že ani nie do mesiaca
sa nedostatok odstránil a celá ulica
je už primerane označená. Tento
pozitívny poznatok mi dovoľuje
vysloviť nádej, že ani vyššie uvedené
nedostatky neostanú nepovšimnuté,
pretože ako som sa pri rozhovore
s kompetentným zamestnancom
miestneho úradu dozvedel, OIS
je systém otvorený, postupne sa
rozširujúci a doplňujúci o nové
zložky a prirodzene podliehajúci
aktualizácii toho, čo už existuje.
Nepredpokladám, že z môjho
pohľadu opísané nedostatky budú
tak operatívne odstránené ako bol
prípad ulice Na vyhliadke, ale
pevne verím, že kompetentní sa
budú mojimi námetmi zaoberať
a nájdu spôsob ako náš OIS vylepšiť
a zdokonaliť.
Ing. Dušan Fičor

VW SLOVAKIA oslávil
Svetový deň životného prostredia
akciou pre zamestnancov
Devínskonovoveský závod Volkswagen Slovakia (VW
SK) oslávil Svetový deň životného prostredia podujatím
zameraným na ochranu životného prostredia s názvom
„Think Blue. Factory. týždeň‘‘.
Týždeň Think Blue. Factory., ktorého sa zúčastnili stovky
zamestnancov sa uskutočnil od
1. júna a vyvrcholil práve na Svetový deň životného prostredia. V
informačných stánkoch sa zamestnanci dozvedeli, ako spoločnosť
chráni životné prostredie a mohli sa
zapojiť do vedomostných a interaktívnych súťaží. Získali tiež možnosť
nakrútiť vlastné krátke video
o šetrení životného prostredia

Do Európy za vzdelaním
Stredná odborná škola automobilová v Devínskej Novej Vsi
zrealizovala v mesiacoch september 2014 – jún 2015 odbornú
stáž (mobilitu) pre študentov
tretích ročníkov študijných a
učebných odborov v 6
krajinách: Česko, Rakúsko, Turecko, Portugalsko,
Taliansko a Veľká Británia.
Zúčastnilo sa jej spolu 36
stážistov v siedmich skupinách po 5 v sprievode
s jedným pedagógom.
Takúto mobilitu sme organizovali už jedenástykrát, za
čo patrí vďaka najmä projektovej manažérke Ing. Janke
Maštrlovej, ktorá na škole pôsobí
ako učiteľka odborných strojárskych
predmetov a spolu so svojím projektovým tímom už celé desaťročie
píše projekty, pomocou ktorých
žiada o grant z EÚ. (Akčný program
Európskeho spoločenstva na podporu odborného vzdelávania 2000
– 2006, Program celoživotného
vzdelávania 2007 – 2013 LeonardodaVinci, KA1 – Mobilita učiacich
sa a zamestnancov v OVP – Erasmus+).
Odborná náplň stáží je zameraná na opravy a údržbu automobilov rôznych značiek v oblastiach
mechaniky, elektroniky, karosárstva,
lakovníctva alebo na diagnostiku uvedených oblastí priamo vo
výrobe. V rámci mobility v spolupráci
s partnermi zabezpečujeme pre jej
účastníkov také pracovné prostredie
a náplň, ktorú v domácich podmienkach nedokážeme poskytnúť. Okrem
odborných zručností, ktoré študenti
na jednotlivých pracoviskách nadobudnú, oboznámia sa s komplexným
systémom práce v reálnych dielňach,
overia si svoju schopnosť začleniť sa
do pracovného kolektívu v cudzom
a inojazyčnom prostredí, schopnosť
komunikovať s nadriadenými, ako aj
so zákazníkmi.

Cieľom všetkých našich mobilít
je skvalitniť prípravu žiakov na povolanie, zvýšiť ich uplatniteľnosť
na medzinárodnom trhu práce a
pripraviť ich na migráciu pracovnej
sily v rámci EÚ. Usilujeme sa vytvoriť

v domácnostiach dostali aj samotní
zamestnanci. Cieľom akcie bolo
informovať a motivovať zamestnancov k ochrane životného prostredia.

bily ohľaduplné k životnému prostrediu, ale ich aj ekologicky vyrábať. V
rámci iniciatívy Think Blue.Factory.
si spoločnosť stanovila cieľ znížiť
do roku 2018 oproti roku 2010
spotrebu elektrickej energie, vody,
prchavých organických látok, tvorbu
odpadu a emisií CO2 na vyrobené
vozidlo o 25 %.
vm

Think Blue. Factory. je stratégia
značky Volkswagen, zameraná na
ekologickú a udržateľnú výrobu a
ochranu životného prostredia. Volkswagen chce nielen ponúkať automo-

z mobilít integrálnu súčasť vzdelávania a poskytnúť ju čo najväčšiemu
počtu našich študentov. Za obdobie,
keď vycestovali prví naši študenti
do zahraničia v roku 2004 ku
dnešnému dňu ich bolo už 276.
Odborná stáž v zahraničí má
svoje opodstatnenie tiež z dôvodu
podporiť možnosť u mladých ľudí
uplatniť sa na medzinárodnom trhu
práce. Toto považujeme za dôležitý
prínos našich projektov a vďaka
Europassu – Mobilita, ktorý obdrží
každý účastník, je stáž u neho nielen
registrovaná, ale tiež uplatniteľná pri
hľadaní jeho budúceho zamestnania.
Očakávané výstupy našich
projektov spočívajú v zlepšení
odborných zručností jednotlivých
profesií, získaní jazykových kompetencií a tiež sociálnych spôsobilostí
v oblasti komunikácie a asimilácie
do inokultúrneho prostredia.
Všetci účastníci mobilít sa začlenia
do procesu celoživotného vzdelávania a veríme, že si už v mladom veku
začnú uvedomovať jeho dôležitosť
pre svoj odborný rast počas celého
obdobia svojej pracovnej kariéry.
Tento faktor považujme za dlhodobý
dopad nášho úsilia.
RNDr. Darina Berčáková,
zástupca riaditeľa pre TV
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06 - NEHNUTEĽNOSTI

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

•

•

•

04 - SLUŽBY
•
•

•

•

•

•

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej
ulici.
tel.: 0903 834 830
Predám záhradu v OV v DNV,
časť Múrnice, 380 m², el. prípojka,
voda.
tel.: 0903 513 405
Predám rodinný dom v Čachticiach
s 12á pozemkom.
tel.: 0908 810 813

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
Profesionálne líčenie aj v pohodlí
vášho domova.
tel.: 0908 424 209
Odborne a rýchlo pripravím aj vybavím zmluvy, prevody, povolenia
pre stavby a iné podania.
tel.: 0905 616 798

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 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
Dám do prenájmu záhradu v DNVMurnice.
tel.: 0905 491 542

•

•

•
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is nPLN
a s ÉK
ANGLIČTINA NEMČINA SLOVENČINA
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tem ZO
KLUB A JAZYKOVKA DENVER
be V
r

v OC Glavica v DEVÍNSKEJ

„Verím, že všetko, čo sa v živote robí, je také dobré,
akí dobrí sú ľudia, ktorí tú robotu robia. Preto som sa
obklopila skvelými lektormi s pozitívnou energiou,
odborným zázemím a životnou skúsenosťou.
Osvojíte si nielen cudzí jazyk,
ale aj kreatívne myslenie,
komunikovanie a prezentovanie.
Naučíme vás spájať
slová do viet
a vety do príbehov. “

Mgr. Jana Martanovičová
0911 103 177

denver

.sk
www.
denver@denver.sk

www
.ThinkEnglish
. sk
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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 2015
6. 7. - 10. 7. o 8.00 - 16.00 h. Denný letný tábor – I. turnus

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním a s činnosťami
tradičných ľudových techník pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
Miesto: Istrijská 6
od 3. 7. do 28. 8. každý druhý piatok po zotmení Letné KINO

- večerné premietanie ﬁlmov pod holým nebom, s občerstvením
Miesto: nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6
(priestor nádvoria postriekaný proti komárom)
5. 7. o 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou
Violončelové iskrenie

- účinkujú študenti Cirkevného konzervatória z Bratislavy,
z violončelovej triedy Jána Pospíšila.
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, vstup: zdarma
13. 7. - 17. 7. o 8.00 - 16.00 h. Denný letný tábor – II. turnus

- detský tábor s turisticko-poznávacím zameraním a s činnosťami
tradičných ľudových techník pre deti vo veku od 6 do 13 rokov
Miesto: Istrijská 6
19. 7. o 17.00 h O zvedavom sloníkovi

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Happy
Vstup: zdarma
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB)
26. 7. o 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou
Vargovci z Devínskej Novej Vsi

Folklórny súbor Grbarčieta
v Prahe presvedčil, očaril a zvíťazil

Súťaž v Pražskej Lucerne
Do Prahy sme sa už veľmi tešili,
aby sme veľa nového zažili.
A veru tak aj bolo, tancovali
sme Slavonské kolo. Menšie deti
Dalmáciu, v každom obchode
mali akciu. Ale o to nejde vôbec,
išli sme zastúpiť štát aj obec. Sprievodom cez Václavské námestie
prešli, a spoločne veľkú Lucernu
sme našli. Nedeľa bola veľmi
krásna, na pódiu sme žiarili ako

hviezda jasná, Bronz a striebro
si domov odnášame, dobrú
náladu na Slovensko prinášame.
Naša vedúca Nika, si už pomaly
zvyká. Ocenenia neustále dostáva, tento krát kryštálovú medailu vyhráva. Už teraz ponúk
veľa máme, z ktorých si samozrejme vyberáme. Reklamy sme
spravili veľké, určite nás uvidíte
aj v telke.

- účinkujú Pavol Varga, Katarína Veselská (husle), Roman
Rusňák (viola), Michal Haring (violončelo)
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, vstup: zdarma
2. 8. o 17.00 h Kocúr v čižmách

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Bum Bác
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB), vstup: zdarma
9. 8. o 18.00 h Letný podvečer s komornou hudbou
Saxaphone syncopators

- unikátne saxofónové kvarteto, ktoré sa špecializuje najmä na autentickú
interpretáciu hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny.
- účinkujú: Pavol Hoďa (soprán/alt saxofón), Ján Gašpárek
(alt saxofón), Ladislav Fanzowitz (tenor saxofón, aranžmány,
umelecký vedúci), Frederika Babuliaková (barytón saxofón)
www.saxophonesyncopators.com
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, vstup: zdarma
16. 8. o 17.00 h Šibi-ryby

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo Dunajka
Miesto: Scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za expozitúrou VÚB), vstup: zdarma
1. 9. o 17.00 h Záver kultúrneho leta
SĽUK “Ornamenty” na záver kultúrneho leta
- program sa koná pri príležitosti 71. výročia SNP
a Dňa Ústavy Slovenskej republiky.

Ornamenty sú samostatný program Ľudovej hudby SĽUK-u
v spojení s vynikajúcou etnodžezovou formáciou Pacora trio
a s výnimočným multiinštrumentalistom Markom Pastírikom.
Autormi hudby sú Stanislav Palúch a Marek Pastírik.
Miesto: veľká sála Istra Centra, vstup: zdarma

Miesto, ktoré mám rád.
Miesto, ktoré mám rád? Pre mňa jasná odpoveď!
To miesto, kde svetlo, či už mesačné alebo slnečné stále svieti. To miesto
vysoko nad lesmi ukryté. Tam, kde počuť aj najmenší šuchot lístia, trávy... Rozhliadnete sa a vidíte šíre polia našich rakúskych susedov, na ktorých do neba
rastú veterné mlyny. V diaľke sa tam týči mohutná zrúcanina hradu Devín
a keď sa zotmie, ako hviezdy sa lesknú svetlá zo vzdialených bytov, domov,
záhradných chát a pouličných svetiel.
Rozhliadnete sa okolo seba a vidíte srdcia vyskladané z kameňov zamilovanými pármi.
Pri prechádzaní sa po tomto srdci Sandbergu, vám vánok jemne prečesáva
vlasy svojimi jemne chladivými prstami, nohy vám šteklia steblá trávy
a lúčnych kvetín, siahajúcich do polky lýtok, chodidlá sa zabárajú do mäkkého, hore teplého, dolu chladivého piesku.
Hlboko pod vami sa v plytkom koryte, lemovanom stromami, kľukatí Morava, ktorej jemný šelest k vám prichádza už len v krátkych a zriedkavých ozvenách – tak ste vysoko. Do toho sa primiešava cvrlikanie cvrčkov a bzukot
zemných včiel. Občas tam dokonca doľahnú zvuky mesta, skrývajúceho sa
za hradbami lesa, obklopujúceho toto námestie prírody.
A cesta tam? Tá je ukrytá medzi stromami, na jar medzi snežienkami. Lemujú
ju staré, múdro vyzerajúce duby, buky, sem-tam sa mihne javor, či čerešňa
obsypaná sladkými, šťavnatými plodmi.
A preto môžem vyhlásiť, že toto je to miesto, ktoré mám rada!
Betty Šablicová, 13 rokov
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Spolocenská
kronika
ˇ
Stanislav PUTÍK
a Anna SLEZÁKOVÁ
Ing. Vladimír GÁNOCZY
a MUDr. Jaroslava
Mgr. Peter KURČÍK
ELSCHEKOVÁ
a Mgr. Marta POTANČOKOVÁ
Andrej
BERNÁTH
Ondrej LUKEJ
a Mgr. Gabriela KOŽOUŠKOVÁ
a Veronika KLÚČIKOVÁ
Peter OSTROMECKÝ
Oliver ĎURČO
a
Mgr.
Jaroslava GREGOROVÁ
a Ivana ŠIMONOVIČOVÁ
Robert WILD
Ján ŠUBÍN
a Katarína SÉNAŠIOVÁ
a Mgr. Zuzana SADLOŇOVÁ
Ing. Tomáš BARAN
Miroslav BLAŽEK
a Ing. arch. Zuzana
a Nina SZELEPCSENYIOVÁ
ŠOBEKOVÁ
Mgr. Rastislav KUNST
Marek SAJAN
a Ing. Lívia KRÍŽOVÁ, Phd.
a Ing. Martina SOLOVICOVÁ
Martin MADER
Blahoželáme!
a Alžbeta SALAYOVÁ

Zosobášili sa

Blahozelanie
ˇ

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Eduard FOLTÝN
Katarína KRAJČÍROVÁ

O dišli z našich radov
Radko JANKOVIČ
Miloš ŠEBEŇ
Sidónia CIBULOVÁ
Draga CVEČKOVÁ
rod. Šimkovičová
Justína KREPPOVÁ
rod. Chromcová
Ing. Pavol OTRUBA

A ideme do toho – znelo rozhodnutie žiakov aj pedagógov zo Základnej školy na Ulici Ivana Bukovčana.
Neváhali sme ani chvíľočku a zapojili sme sa do celosvetovej kampane Food Revolution Day
- medzinárodného dňa oslavy
zdravého jedla, zdravej kuchyne a
zvyšovania povedomia o tom, ako
to správne jedlo ovplyvňuje naše
zdravie. Zdravie, zdravý, zdravo
– tieto slová vo všetkých tvaroch
sa stali mottom našich aktivít. 15.
mája sa naša škola premenila na
veľkú „zdravú“ továreň na zdravú
výživu. Všetci žiaci si do školy priniesli zdravú desiatu. Niektorí hotovú, iní si ju vyrábali z prinesených

surovín. Ovocie, zelenina, mliečne
výrobky, šalátiky, nátierky, vločky,
syry...fantázii a tvorivosti sa medze
nekládli. Mladší si v duchu motta
vyrábali plagátiky, vymaľovánky,
kreslili, lepili, papali, starší diskutovali
o zdravom životnom štýle, vymieňali
si „zdravé“ recepty, pozreli si vzdelávacie ﬁlmy o jedle a jeho príprave.
Zdravie sa ohýbalo, ako sa len
dalo! A výsledok? Ak sme prispeli čo len malou troškou k tomu, aby
deti pochopili dôležitosť správneho
a zdravého jedla pre svoj zdravý
vývin, je výsledok na jednotku. Bol
to zasa zásadne zdravo zdravý
zaujímavý zážitok.
Soňa Škulová

Čitateľský maratón

16.júna 2015 sa doživa
krásneho životného jubilea
75 rokov manželka,
naša mama a babka
Mária KLASOVÁ,
rod. Ebringerová.
Veľa, veľa zdravia
a radosti zo života
praje celá rodina.

Náš jubilant

Bojujeme za vzdelanie v stravovaní

Najstarší klient nášho
zariadenia DSS-Senecio
oslávil 95. narodeniny.
Pán Jozef JÁNOŠ sa narodil
v Záhorskej Bystrici. Vychoval
3 deti (dcéru a 2 synov).
Má 7 vnúčat a 6 pravnúčat.
Musím spomenúť, že k jeho
záľubám patrila drevorezba.
Vo svojom voľnom čase pracoval
pre ÚĽUV. Vyrezával holubice
a tienidla na lampy. Svojou
prácou reprezentoval Slovensko na výstavách v Nemecku
a Francúzsku.
K jeho životnému jubileu
blahoželáme a prajeme
mu pevné zdravie, životný
optimizmus a nech ho jeho
zdravý humor neopúšťa!
b

Lilien HUČALOVÁ
Ester TOMŠOVÁ
Stanislav IRŠA
Vitajte!
Viliam EBRINGER
vdp. Vincent MÁDER
Mária RUŽOVIČOVÁ
rod. Janáčiová
Ján DOBRÍK
Anton VITÁLOŠ
Mária BESEDOVÁ
rod. Grancová

Nech odpočívajú v pokoji!

Najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si
2015“ v Základnej škole na
Ulici P. Horova 16.
Vo štvrtok 18. 6. 2015 od
9:00 do 15:00 hod. bude 8.
ročník najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu „Čítajme
si“. Je to pokus o prekonanie
vlaňajšieho rekordu, to je 30 064
detí z celého Slovenska, ktoré
prečítali jednu stranu z určenej knihy. Akciu organizuje Linka detskej

istoty spolu so svojimi partnermi
Panta Rhei a Slovart, aby k čítaniu
kníh pritiahli čo najväčší počet detí.
Čítanie rozvíja detskú fantáziu,
kreativitu, obrazotvornosť a rozširuje
slovnú zásobu. Je to vynikajúca
aktivita na voľný čas. Preto sme sa
rozhodli, že v tomto školskom roku
zapojíme do čitateľského maratónu
čo najviac žiakov zo Základnej
školy na Ulici P. Horova 16. Akcia
sa bude konať v školskej knižnici.
Mgr. Bátovská

Spomienka

Spomienka

Dňa 20. 7. 2015
uplynulo
päť rokov, čo nás
náhle opustil
náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko
Anton DRAHOVSKÝ
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Manželka, syn, vnúčatá
a pravnučka
a ostatná rodina
priatelia a známi.

27.6. uplynie 5 rokov,
kedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, brat , strýko
a kamarát
Rastislav MIKULÁŠ.
Prosíme o tichú spomienku.
Čas plynie, bolesť ostáva
a spomienka na Teba
nikdy neutícha.
Smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 12.8. uplynie
17 rokov od odchodu
nášho navždy milovaného
manžela, otca, dedka
Antona MIKULÁŠA.
Kto ste ho poznali,
venujte mu
prosím tichú spomienku.
Manželka, dcéra s rodinou,
nevesta a vnúčatá.
DEVEX 9
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Z ÚCTY K ODKAZOM
Ľudové zvyky a tradície oddávna
ovplyvňovali život našich predkov.
Z úcty k ich odkazom sa i my snažíme
to dobré a pekné posúvať ďalej,
mladším i budúcim generáciám pre
potvrdenie spolupatričnosti a uchovanie tradícií.
Aj preto matičiari usporadúvajú
každoročne Festival slovenskej
národnej piesne, kde spájajú, ako
hovorí už názov, prehliadku slovenských národných tradícií uložené
v slove, hudbe, tanci i piesňach.

Eva Šeniglová
Tohtoročný, už dva a dvadsiaty
ročník, sa spojili Mestská časť DNV,
farnosť v DNV a miestni matičiari,
aby ponúkli spoluobčanom, v rámci Devínsko-novoveských hodov
na sviatok zoslania Ducha svätého, ktorý je zároveň patrónom
miestneho kostola, okrem tradi
ných ponúk zábavy, aj kúsok
kultúrnych zážitkov.
Už v predvečer nedeľňajšieho
hlavného programu, 22. ročníka
v sobotu 23. mája začali sprievodné programy. Najskôr spomienkou
na spisovateľa Ruda Slobodu pri
jeho pamätníku na Slovinci, prehliadkou výstavy fotograﬁí a hajku
Kataríny Zlochovej v F-Centre a otvorením výstavy obrazov maliarky
a reštaurátorky Ľubky Wehlend
Rodokmeň

v pivnici F centra. Sobotňajší večer
už patril žiakom a pedagógom
bratislavského konzervatória. Predstavili sa operou Čarovná ﬂauta,
v ktorej vystúpila aj Petrana Zemanová, rodáčka a obyvateľka
Devínskej Novej Vsi. Aj keď
operné vystúpenia nemajú v Devínskej tradíciu toto predstavenie
presvedčilo a možno naštartovalo
novú tradíciu. Mladí umelci nielen
zaplnili veľkú sálu Istracentra, zaujali
divákov a poslucháčov nevšedným
prístupom i predvedením a častý
potlesk potvrdil voľbu organizátorov
zaradiť do festivalového programu
aj tento žáner.
V nedeľu 24. mája predpoludním
začal festivalový program hodovou
slávnostnou bohoslužbou k sviatku
zaslania Ducha sv. v rovnomennom
kostole.
Popoludní otvorili festivalovú
prehliadku slova, piesní a tancov
hlavného programu žiaci domáci
zo Základnej umeleckej školy. Cimbalový súbor Novoveský hudci, vedení pedagógom školy Mariánom
Vargom a speváci Peter a Pavol
Fabovci a Boris Horínek, z triedy
Ľudmily Hudecovej, roztlieskali publikum a presvedčili, že liaheň talentov
z našej ZUŠ-ky má pevné miesto na
našom festivale.
„Naša rodná zem
Matka naša otvor náruč,
všetkých láske k vlasti nauč
Ukáž nám smer, ktorým ísť,
nenechaj nás z cesty zísť.“
Takto sa prihovorila moderátorka festivalového programu
Jana Martanovičová (Ďuriačová)
a odovzdala slovo hosťom festivalu starostovi MČ DNV Milanovi Jamborovi, predsedovi Matice slovenskej Marianovi Tkáčovi
a riaditeľovi festvalu Petrovi Krugovi
Po žiakoch Základnej umeleckej školy v DNV vystúpili žiačky
bratislavského
konzervatória.
Jakuba Šeniglová
a Petrana Zemanová
(z
DNV) s ľudovými
piesňami,
ale
aj s piesňami A.
Moyzesa,
M.
Sch. Trnavského
a E. Suchoňa,

Kytica
za doprovodu Martina Vrábela,
učiteľa ZUŠ. Potlesk obom interpretom presvedčil opodstatnenie
ponúkať priestor mladým, talentovaným umelcom. Iste ich radi
uvítame aj v budúcich rokoch.

opery SND, ktorá ponúkla Ružičky
M. Sch. Trnavského a pieseň
a čardáš Ilony z operety Cigánska láska, a Detský folklórny súbor
Klnka, ktorý už dlhé roky vedú
Inka a Peter Saňkovci, roztlieskal

Klnka
Cimbalová ľudová hudba
Maroša Mikuša, kolektív mladých,
rovnako naladených ľudí, ktorých
spája radosť z hudby a láska k slovenskému folklóru a ľudovému
umeniu roztancováva ľudí po celom
svete ani v Devínskej nezostala nič
dlžná svojej dobrej povesti.
Vysokú interpretačnú úroveň
zborovej prezentácie slovenskej
ľudovej piesne a prirodzene, aj jej
hudobnú, či vokálnu krásu, mravné,
umelecké, ale aj historické hodnoty,
ktoré sú v nej zakódované potvrdili
a predstavili členovia mužskej speváckej skupiny Rodokmeň v skladbách od M. Dudíka, T. Andrašovana
i ďalších, ktorými už takmer 30.
rokov, títo „zboroví sólisti“ zložení
z bývalých súborov Lúčnica a Technik, potešujú srdcia poslucháčov.
Srdcia poslucháčov potešili aj
členky ženskej speváckej skupiny Kytica, ktorí už takmer
na domácej scéne
predstavili Slovenské
ľudové piesne (sedem) v úprave M.
Pašku.
A nakoniec nesmieme zabudnúť
na dve „čerešničky“
festivalu
Evu
Šeniglovú, sólistku

tancami z Tekova, Gemera, Šariša
a Detvy.
Peter Krug
riaditeľ festivalu

Petrana Zemanová

Obrazy Ľuby Wehlend
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Tradícia už zakotvila
v 27. ročníku

súbor (Klapa ravnica, ktorý tak ako
vlani prekvapil, tento rok potvrdil
svoju vysokú kultivovanú úroveň.
Detský folklórny súbor Grbarčieta
(po výrazných úspechoch v Prahe),

Grbarčieta

Čunovský
Bečari
celkom
zapadli
do
tohtoročného
kultivovaného repertoáru
celého
festivalu tak, že diváci a poslucháči
sa len ťažko lúčili
s účinkujúcimi. Chorvátska zábava na
záver však znamenala pozvánku na
nasledujúci ročník.

O festivale chorvátskej kultúry
sme v Devexe ostatné roky napísali,
teda avizovali sme, že bude, ale
záver festivalu bol vždy po uzávierke predprázdninového čísla novín.
Tento rok sme stihli ešte po uzávierke
niekoľko viet, pretože sme posunuli
tlač o niekoľko dní.
Tohtoročná prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka tradičných chorvátskych jedál
a nápojov, organizovaná chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku
v spolupráci s MČ Bratislava DNV
začal už v piatok 19. júna slávnostným otvorením Múzea starej dediny,
pokračoval v sobotu tradičným chorvátskym kulinárstvom na nádvorí
F – centra, prehliadkou detských

ako obyčajne potešil a roztlieskal
publikum, vlastne ako obyčajne.
Folklórny súbor Črip pripravil
a predstavil nový program, ktorý
presvedčil. Súbory MJD Jandorf:

Klapa Ravnica

r

Črip, Malá Chorvátanka a vyvrcholil chorvátskou zábavou. Podujatie
výrazne poznačilo počasie, keď
počas vystúpenia súborov lialo doslova ako z krhle.

Črip

Rosica
folklórnych súborov, kreatívnou
tvorbou detí s Bublinkou (tvorivé
dielne pre deti) Chorvátsko mojimi očami – vernisáž amatérskych
fotograií a vystúpením zahraničných
folklórnych súborov ĽUD Bosiljah,
Ljulianka, Konjic Tamburaški orkester
Kajkavci a z domácich súborov FS

V nedeľu 21.6. už vyšlo slniečko
a festival začal sv. omšou v chorvátskom jazyku v kostole Ducha sv.,
popoludní vystúpeniami chorvátskymi folklórnymi súbormi zo Slovenska, ktoré otvoril domáci súbor Rosica (dir. Oto Gregor), už druhýkrát
sa predstavil nedávno vzniknutý

Jarovce

Z dôvodu nedostatku priestoru niektoré materiály budú uverejnené v najbližšom septembrovom čísle.
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Devex 06-2015.indd 11

30.6.2015 11:52

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

Neviem, kto to vyrába, ale tie
drevené lavičky sú skutočne vkusné.
Či ich možno nazvať samorastové,
alebo inak neviem, ale dajú tvorcovi
isto veľa práce. A naozaj zdobia
Devínsku. Len to okolie je často
katastrofálne. Kopa špiny, prázdne fľaše, plechovky a hromada
špačkov. Určite to nerobia všetci,
čo si na lavičkách odpočinú a dať
ku každej lavičke kameru, by bolo
nákladné. Škoda, že máme medzi
sebou toľko barbarov, čo dokážu
ničiť aj to pekné, čo iní dokážu urobiť.
Možno fotopuška (teda dlhý teleobjektív) by dokázala zdokumentovať
znečisťovateľov a mastné pokuty by
vyriešili problém. Keď to ide inde vo
svete, mohlo by to ísť aj u nás. Alebo
ku každej lavičke pridať aj odpadový
kôš.
Mária T, Darina V.
Dlho nepršalo a aj komáre sa
opozďujú. Občas zabzučia, poštípu,
ale oproti minulým rokom je to menej.
Teraz zapršalo, možno zaprší aj viac
a my čakáme kedy sa vyroja tak, že
sa nebude dať chodiť po uliciach.
Neexistuje nejaká prevencia? Teda
postrek skôr ako sa vyroja?
rb
Čo by Štúr povedal (práve teraz je rok Ľudovíta Štúra), keby nás
počul rozprávať? Samé bannery,
badžety, bajky, ostatné pridám po
prázdninách, ba možno pomôžu aj
čitatelia.
Vladimír j
Nie som síce rodený obyvateľ
Devínskej Novej Vsi, ale žijem tu už
viac ako sedem rokov. Ba, nie som ani
rodený Slovák. Mojej novej domovine som však vďačný za mnoho.
Preto sa snažím naučiť sa domáci
jazyk, zvyky, a snažím sa byť pre
spoluobčanov užitočný.
Zúčastnil som sa nedávno v Devínskej Novej Vsi niekoľkých zaujímavých
podujatí, z ktorých som odchádzal,
prinajmenšom rozčarovaný.
Zúčastnil som sa podujatia, kde
organizátori opomenuli poniektorí domáci úradný jazyk. Celkom.
Zabudli...na viac slušných vecí,
teda samozrejmostí, to však možno
nabudúce.
A keď som si už vzal slovo, dovoľte
mi postreh, ktorý tiež Devínsku nectí.
Psíčkari, teda majitelia psov sú síce
tiež občania a obyvatelia Devínskej
Novej Vsi, ale rovnako, ako ostatní
obyvatelia sú povinní (POVNINNÍ)

dodržiavať zákony a normy
spolunažívania. Ale nedodržiavajú
to, ba nielenže porušujú platné normy,
sú dokonca vulgárni voči slušným
občanom. Pracoval som v mnohých krajinách Európy i sveta, ale
s takým správaním som sa nestretol.
Jednoducho takéto správanie treba
sankcionovať. A tvrdo. Inak k náprave
nedôjde!
Rovnaké problémy (nie otázky
ako u vás zvyknete vravieť) sa vyskytujú v školstve.
Boli časy, keď nám školstvo závidel svet. Boli časy, keď učiteľ bola
vážená osobnosť, v dnešnom ponímaní by sme mohli hovoriť celebrita.
(Koho dnes považujú ľudia za celebrity? Nechcite počuť na plné ústa
vyslovený názor tých, ktorí by si ten prívlastok zaslúžili. A vy ste učiteľa posunuli takmer na okraj spoločenského
rebríčka.)
Čo je to za človeka, čo vodí svoje
deti do školy nafetovaný???????
A sú takí aj u nás!!!! A prichádzajú
do školy robiť „poriadky“, pretože
oni zanedbávajú povinnosti, zákony
a normy a „sprostí“ učitelia im to tolerujú. Neoznámia ich na príslušné miesta, nežiadajú, tak ako je to vo svete
bežné, riešiť nepodarených rodičov,
ale trpia a znášajú príkoria, ktoré takýto „tiež rodičia“ dokážu znehodnotiť
prácu a úsilie premnohých. Nielen
učiteľov! Dokedy?
A to je len zlomok toho, čo by sme
mali vedieť a riešiť všetci a na všetkých
úrovniach.
ml,ad
....rád by som upozornil na
zhoršujúci sa stav v mestskej časti
DNV, čo sa týka psíčkarov. Pred
konkrétnou sťažnosťou by som rád
upozornil na fakt, že som milovníkom
(aj vlastníkom) psov, napriek tomu sa
mi prístup mnohých majiteľov psov
nepáči. Stále častejšie sa stretávam
(a čo je najviac smutné najmä pri
detských ihriskách) s majiteľmi psov,
ktorí ignorujú zákaz voľného pohybu
psa na vyhradených miestach, ba čo
viac, správanie a vôbec prítomnosť
svojich psov doslova prehliadajú.
Pokiaľ sa nemýlim, zo zákona musí
byť pes pri voľnom pohybe pod
stálym dohľadom, ale ten si zrejme
zákon nepredstavuje pod formou
“telefonujem s kamarátom, pozerám
sa všade, len nie na psa a keď sa
otočím, neviem, kde pobehuje”. Fascinuje ma tiež zistenie, že aj keď by

mala byť výbavou pri prechádzke so
psom vôdzka, väčšina majiteľov ju
pri sebe nemá. Za najväčšiu drzosť
však považujem absolútnu ignoráciu
nosenia obojka, ktorú vídavam stále
častejšie. Ak sa nemýlim, obojok je
zákonom daný kvôli štítkom, ktoré
pes musí nosiť a zanedbanie tejto povinnosti je trestané pokutou.
Bol by som veľmi rád, ak by sa
nejakým spôsobom znížili tieto

priestupky najmä z dôvodov, že
prichádza teplejšie obdobie, deti sa
hrajú na ihrisku a myslím si, že viacerí
občania (a najmä rodičia) sa cítia
ohrozene. Ďalšou vecou je aj fakt, že
nie každý má psy rád a nájdu sa aj
takí, ktorí trpia fóbiami z týchto zvierat, dalo by sa to preto chápať aj ako
porušenie niektorých z ich ľudských
práv.
mk

PLAVÁREŇ V PETRŽALKE dokončia v auguste
Plaváreň v bratislavskej mestskej začiatkom júla minulého roka. Denčasti Petržalka by mali dokončiť ná kapacita plavárne bude 640
v auguste tohto roka. „Po ukončení návštevníkov.
Návštevníci plavárne budú mať
stavebných prác bude nasledovať
kolaudácia a skúšobná prevádzka, k dispozícii 25-metrový plavecký
čo znamená, že verejnosti plaváreň päťdráhový bazén, zážitkový basprístupníme v zimnej sezóne zén, detský bazén a whirlpool pre
2015/2016,“ hovorí tlačová relax v horúcej vode.
Vzniknúť má i saunový svet,
tajomníčka
Miestneho
úradu
soláriá či občerstvenie. Celková
Petržalka Michaela Platznerová.
Ako ďalej informuje, hrubú kapacita parkovísk dosiahne 53
stavbu dokončujú a zároveň budujú miest, z toho dve parkovacie miesta
technológie ako vzduchotechniku budú vyhradené pre vozidlá osôb
a bazénovú technológiu. Pri stavaní s obmedzenou schopnosťou poplavárne sa vyskytli aj nečakané hybu. Výstavba plavárne bude stáť
veci, často k starším rozvodom chý- 4,2 milióna eur. Mestská časť si zobrala na výstavbu úver, dotáciu pre
ba dokumentácia.
„To sa stalo aj na ploche, kde mestskú časť odsúhlasili aj poslanci
samosprávneho
spoločnosť začala s výstavbou Bratislavského
plavárne. Stavebník na jednom kraja.
Ozvali sa aj hlasy proti výstavbe
mieste odkryl v zemi časť starej
kanalizácie, ktorá nebola v plánoch plavárni, tristo obyvateľom z okolia
zakreslená, tú musel odstrániť prekážalo jej umiestnenie pod ich
z dôvodu kolidovania so základmi oknami i zabratie zelenej plochy.
budovy. Na inom mieste bol zase vodovod Niekde to ide
umiestnený inde, ako to aj napriek protestom
vyznačila
Bratislavská
dr
vodárenská spoločnosť Asi to majú dobre spočítané
Fr.F
a časť museli tiež presunúť
z dôvodu zasahovania
Hneď vedľa rozostavanej
do základov budovy,“ zhrnula plavárne vo februári tohto roka
Platznerová s tým, že tieto úpravy otvorili aj Petržalské bowlingové
zdržali stavbu o niekoľko dní.
centrum. Dvojpodlažný projekt s ôsPlaváreň bude na priestranstve mimi dráhami a reštauráciou vznikol
medzi Jiráskovou a Tupolevovou uli- v chátrajúcej budove bývalého
cou. Základný kameň prvej verejnej kultúrno-osvetového zariadenia Luplavárne v Petržalke položili dus.

MDD a HOROVIÁDA v ZŠ P. Horova
Na Medzinárodný deň detí
1. 6. 2015 sa v našej škole
uskutočnil športový deň Horoviáda.
V tento pekný slnečný deň sa do
športových aktivít zapojili všetci
žiaci našej školy. Deti I. stupňa
súťažili v rôznych disciplínach - prebehovanie cez lano, fúrik, streľba
na bránu, beh na 50 m, slalom na
kolobežke, preskakovanie cez lano,
hod loptičkami do vedra a beh
cez prekážkovú dráhu. Žiaci II.
stupňa absolvovali atletické disciplí-

ny – beh na 50 m, 800 m dievčatá
/1000 m chlapci, štafeta 4 x 250
m, hod kriketovou loptičkou a trojskok. My, deviataci, sme sa rozlúčili
pomáhanim a rozhodovaním pri
disciplínach, niektorí si stihli aj
zašportovať. Najlepší športovci boli
odmenení diplomami, medailami
a sladkými odmenami.
Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za príjemne
strávené dopoludnie.
Deviataci zo ZŠ P. Horova 16
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Lokomotíva Devínska Nová Ves sa stala
víťazom IV. ligy

skupiny A
a postupuje do III. ligy

Až posledné 26.kolo IV. ligy skupiny A určilo jej víťaza. Pred posled-

FUTBAL
22. KOLO 10. 05.
FK Lokomotíva DNV - FK Dúbravka BA
góly: Vlašič, Alvaro Segura Montero, Rischer

3:0 (0:0)

24. KOLO 24. 05.
FK Lokomotíva DNV - FK Lamač BA
góly: Vlašič, Polcer

2:2 (1:2)

25. KOLO 30. 05.
SDM Domino BA - FK Lokomotíva DNV
góly: Vlašič, Hrdlička, Matiaš, Bakar

3:4 (1:4)

26 .KOLO 07. 06.
FK Lokomotíva DNV - TJ Malinovo
góly: Ramos 2, Bakar 2

4:1 (2:1)
Ing. Marián Spišiak

Dedinský turnaj

Bytovky
Arabi
7:0
Kolonia
Grba
0:3
Trúnek
Bytovky
0:0
Arabi
Kolónia
1:2
Grba
Trúnek
0:4
Bytovky
Kolónia
2:0
Arabi
Grba
1:0
Kolónia
Trúnek
0:2
Grba
Bytovky
6:0
Trúnek
Arabi
5:0
V sobotu 13.06.2015 sa uskutočnil
na ihrisku FCL DNV už 23.ročník
populárneho Dedinského turnaja za

ním programu bola Devínska penalta.ktorej víťazom sa stal
Dušan Fiala.
Celá akcia sa niesla v priateľskom
duchu a na spoločnom poturnajovom posedení odznelo veľa
spomienok na spoločné časy
strávené účastníkmi v minulosti na
tomto ihrisku. Poďakovanie patrí

nými zápasmi sezóny boli v hre
o víťazstvo 3 družstvá – FC Ružinov,
SFC Kalinkovo a Lokomotíva Devínska Nová Ves. V prípade, že by
Ružinov porazil na vlastnom ihrisku
Kalinkovo a Devínska by vyhrala
s Malinovom, víťazom by sa napriek
rovnosti bodov stal Ružinov, ktorý
mal lepšie skóre zo vzájomných zápasov. Keďže ale Ružinov zaváhal
a prehral s Kalinkovom 0:1 a Devínska Nová Ves porazila Malinovo
4:1, z víťazstva vo IV. lige skupiny
A a práva postupu do III. ligy sa po
13 rokoch tešia v Devínskej Novej
Vsi. Pohár za víťazstvo odovzdali
hráčom Devínskej Novej Vsi po
stretnutí s Malinovom predseda BFZ
Juraj Jánošík a podpredseda BFZ
Ľubomír Suchý.
M. Spišiak
aj všetkým, ktorí sa o konanie tohoto turnaja pričinili, podotýkam,
že minulý rok sa Dedinský turnaj
neuskutočnil. Je chvályhodné, že
vďaka ich iniciatíve prišlo k obnoveniu tradície, ktorá už viac ako
dve desaťročia k Devínskej patrí.
Ing. Marián Spišiak

TURNAJ ŽIAKOV V PREHADZOVANEJ
Volejbalový klub ZK Apollo pri
SLOVNAFT, a.s. Zorganizoval vo
štvrtok 4.6.2015 v spolupráci so ZŠ
v telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana
1 pre chlapcov tretích ročníkov ZŠ
turnaj v prehadzovanej. Zúčastnené
družstvá hrali systémom každý
s každým na dva vyhraté sety. Po
odohraní zápasov, v ktorých ukázali
chlapci svoje loptové zručnosti i svoje pohotové reakcie bolo nakoniec
toto konečné poradie:
1. miesto družstvo s názvom
„Čierni diabli“
v zložení M.Matiaško, A.Machovich,
O.Lukačovič, A.Pokorný a S.Kecskés
2. miesto družstvo s názvom „Ohniví býci“ v zložení J.Valent, P.Godál,

P.Perduk, G.Laja a S.Bachratý
3. miesto družstvo s názvom
„Ohniví bratia“ v zložení S.Beseda,
L.Toller, S.Móza, D.Brozman a Š.
Rybiansky
Každý člen družstva si prevzal
vecnú cenu od organizátora turnaja
Mira Mičiana.
Účastníci turnaja obdržali malé
občerstvenie.
Po odovzdaní ocenení poďakoval organizátor turnaja zúčastneným hráčom za pekné a snaživé
výkony v duch fair-play, členom ZK
Apollo za úspešné zorganizovanie
turnaja a taktiež za spoluprácu patrí
poďakovanie pani učiteľke D. Chalupovej.
M.M.

účasti 5 mužstiev. Konečné poradie
mužstiev svedčí o vyrovnanosti, keď
o poradí rozhodovalo skóre.
1. Bytovky
10 bodov
2. 1 FC Trunek
10 bodov
3. Grba
3 body
4. Kolonia
3 body
5. Arabi
3 body
Inividuálne ocenenia získali Najlepší strelec: Martin Arbet
Najlepší hráč: Michal Ada
Najlepší brankár Bruno Laurine.
Príjemným a napínavým spestreDEVEX 13
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Volkswagen Slovakia

spúšťa nábor
viac ako sto
nových pracovníkov

• viac ako sto pracovných miest
najmä v produkcii
• pozície pre absolventov aj ľudí
s praxou
• doprava alebo ubytovanie
pre uchádzačov z celej krajiny
Bratislava, 19. jún 2015 --Bratislavský závod Volkswagen Slovakia (VW SK) štartuje nábor viac
ako stovky nových pracovníkov do
produkcie SUV vozidiel. Uplatnenie nájdu absolventi aj uchádzači s
praxou z celého Slovenska.
VW SK potrebuje obsadiť pozície najmä v produkcii automobilov. Ide o pracovníkov montáže
automobilov,
autoklampiarov,
nástrojárov, údržbárov, či pracovníkov lakovne. Spoločnosť hľadá
predovšetkým ľudí s technickým
vzdelaním stredoškolského stupňa.
Pre uchádzačov s bydliskom mimo
Bratislavy zabezpečí ﬁrma aj dopravu alebo ubytovanie.

Nábory nových zamestnancov
budú prebiehať do polovice júla.
Každý novonastúpený výrobný pracovník pritom absolvuje kvaliﬁkačný
tréning v dĺžke minimálne štyroch
týždňov, v závislosti od pracovnej

pozície.
Ako
najatraktívnejší
zamestnávateľ v priemysle v krajine ponúka spoločnosť nielen nadpriemerné mzdy, ale aj silný sociálny
program.
Noví zamestnanci VW SK
budú mať pracovné podmienky
na vysokej úrovni a využívať budú
rôzne
zamestnanecké
beneﬁty, ako napríklad dovolenkový,
či vianočný príspevok (13. a 14.
plat), či odmenu za hospodárske
výsledky. K dispozícii budú mať tiež
napríklad bezúročné pôžičky na
bývanie, príspevky na dovolenky,
pri narodení dieťaťa, na doplnkové
dôchodkové sporenie, bezúročné
pôžičky, príspevky na stravovanie,
služby moderného zdravotného strediska pri závode a mnohé ďalšie.
Ako zamestnanci VW SK budú
môcť využívať aj zľavy na kultúrne
podujatia, športové aktivity, na nákupy v obchodoch, či pri kúpe vozidiel koncernu Volkswagen.
vm

takisto dôležité je správanie sa
každého jedného zamestnanca.
Dôraz preto cielene kladieme
na vysvetľovanie a informovanie.
Bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci sú pevnou súčasťou našej
ﬁremnej kultúry. Každý nadriadený je pritom vzorom,“ dodal A.
Reimold.
Pre bratislavský závod je to už
tretie ocenenie ako „Najbezpečnejší
závod“ počas posledných piatich
rokov. Na druhom mieste sa v aktuálnom ročníku umiestnil závod
Volkswagenu v nemeckom Chemnitzi a na treťom Volkswagen Navarra
v španielskej Pamplone.
Pohár za bezpečnosť pri práci
sa od roku 1985 každoročne

odovzdáva najlepšiemu závodu
a najlepšiemu organizačnému
útvaru Volkswagenu.
Od roku 2005 sa do tejto súťaže
môžu zapájať všetky európske
závody značiek Volkswagen a Volkswagen úžitkové vozidlá. Najlepšie
závody a organizačné útvary sú
vyhodnocované prostredníctvom
rebríčka, ktorého východiskovým
faktorom je počet pracovných
úrazov. Nominované závody
a organizačné útvary prechádzajú následne auditom v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Na celkové hodnotenie pritom vplývajú aj faktory ako tímový
duch, pracovná atmosféra a komunikácia.
vm

Bratislava je najbezpečnejším
závodom Volkswagenu v Európe
Bratislava, 10. jún 2015 -- Bratislavský závod Volkswagen Slovakia
sa stal najbezpečnejším závodom Volkswagenu v Európe. Významné
ocenenie prevzal od zástupcov vedenia značky za výrobu a logistiku
a komponenty Albrecht Reimold, predseda predstavenstva spoločnosti
Volkswagen Slovakia (VW SK).
„Naše víťazstvo ukazuje, že
bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci má u nás najvyššiu prioritu.
Pretože zdravie našich zamestnancov je úplným základom,“ povedal
Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK. Audítori ocenili
aktuálne a pravidelné informovanie
zamestnancov, systematické zabez-

pečenie čistoty a poriadku na pracoviskách a taktiež dôsledné nosenie
osobných ochranných pracovných
prostriedkov. Pozitívne tiež vyzdvihli
opatrenia a zlepšenia v oblasti ergonómie.
„Podporné technológie sú len
jednou stranou mince ochrany
a bezpečnosti pri práci. Minimálne
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ŠŤASTIE
z hazardných
hier - veľká lož
"Je to lákavé, skúsiť si to:
možno vyhrám!
Súrne potrebujem peniaze!
Skúsim to ešte raz.
Ak sa mi niečo podarí vyhrať
- tlačí ma to: tie stratené peniaze predsa musím získať
späť!"

Predavač/ka – pokladník/čka
Bratislava – Eisnerova ul.

Váš proﬁl:
tWâVòOâMJTUTUSFEPÝLPMTLÏW[EFMBOJF
tTLÞTFOPTĳ[PCDIPEVWÓUBOÈ OJFKFQPENJFOLPV
tQSÓKFNOÏBÞTUSFUPWÏWZTUVQPWBOJF
tTDIPQOPTĳUÓNPWFKTQPMVQSÈDF
tQSP[ÈLB[OÓDLFNZTMFOJF
tPDIPUBLGZ[JDLFKQSÈDJ

Pracovná náplň:

TAK ČLOVEK KLAME SEBA.
Vraj hazardné hry tu sú pre
občanov, aby sa zabavili,
zažili adrenalín. Omyl!
Sú tu pre zisky tých, čo prevádzkujú
herne a kasína.
Vraj z hazardných hier štát bohatne
- cez dane prevádzkovateľov herní
kasín. Ale koľko štát vynakladá na
odstránenie škôd z hráčstva, keď sa
zvrhne na závislosť!
V liečebni na Prednej Hore jeden
deň liečby z nelátkovej závislosti
stojí 40 Eur, krát počet dní dvoch
mesiacov, koľko trvá liečba. Avšak
táto nelátková závislosť nekončí,
je celoživotným záväzkom pre
húževnatú abstinenciu...
A koľko stojí rodinu jeden
gambler v rodine?
Strašne veľa! Zničí vzťahy, rozbije
manželstvo, ožobračí deti.
A aké ovocie prináša lož hazardných hier mládeži?
"Načo sa učiť! Načo robiť, keď
môžem mať peniaze bez práce!"
Bude taká mládež "držiteľkou
rána"?

7 SÈNDJ OÈÝIP EWPKUâäEFOOÏIP USÏOJOHPWÏIP
QSPHSBNV7ÈTQSJQSBWÓNFOB7BÝFCVEÞDFÞMP
IZ NFUØEPV v-FBSOJOHCZEPJOHi 1PTLZUOFNF
7ÈN EÙLMBEOÏ [BQSBDPWBOJF  QSJ LUPSPN 7ÈT
JOEJWJEVÈMOFQPWFEJFTLÞTFOâLPMFHB

KARIÉRA V S10-0ñ/0STI -*%- S-0V&/SKÁ 3&16#-*,A

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Asistent/ka vedúceho predajne
aktívna práca na predajni

Bratislava – Eisnerova ul.
Váš proﬁl:
ř VLPOòFOÏTUSFEPÝLPMTLÏW[EFMBOJFTNBUVSJUPV
BWZÝÝJF SFTQQSBYWPCDIPEFNJOSPLZ
t QSÓKFNOÏBÞTUSFUPWÏWZTUVQPWBOJF
t TDIPQOPTĳQSFW[JBĳ[PEQPWFEOPTĳ
t BOBMZUJDLÏBLPNVOJLBòOÏTDIPQOPTUJ
t QP[JUÓWOZQPTUPKLPCDIPEV
t TDIPQOPTĳNPUJWPWBĳBWJFTĳUÓN
t TDIPQOPTĳUÓNPWFKTQPMVQSÈDF
t PEPMOPTĳWPòJTUSFTV
t QSP[ÈLB[OÓDLFNZTMFOJF
t PDIPUBLGZ[JDLFKQSÈDJ
Pracovná náplň:
t zastupovanie vedenia predajne
počas ich neprítomnosti,
t WFEFOJFBNPUJWÈDJBQFSTPOÈMV
t BENJOJTUSBUÓWOBòJOOPTĳTÞWJTJBDB
TQSFWÈE[LPVQSFEBKOF
t QSÈDBOBQPLMBEOJBEPQMĝPWBOJF
UPWBSVOBQSFEBKOFKQMPDIF

Vraj hazardné hry sú tiež
podnikateľskou činnosťou?
Rozlišujme! Podnikanie má tiež
svoje etické pravidlá. Čo "podniká"
na ľudských slabostiach, zaslúži si
čestný názov podnikanie?
Nech zvíťazí pravda!
Zostaňme normálni!
Nechceme, aby nás hazard ľudsky
zvalcoval, ani v Bratislave ani inde
na Slovensku.
Terézia Lenczová

tQSÈDBOBQPLMBEOJ
tEPQMĝPWBOJFUPWBSVOBQSFEBKOÞQMPDIV
tQSÈDBOBQSFEBKOFKQMPDIF
Viac
tQSÈDBWTLMBEFQSFEBKOF
informá
cií o
našich
pra
pozíciá covných
ch nájd
Čo ponúkame:
ete
na www
.lidl.sk
Kariéra >
tPE[BòJBULV[BVKÓNBWâQMBU
tQSFQSBDPWBOâTZTUÏN[BQSBDPWBOJB
tQSÓKFNOÞBUNPTGÏSVWNPUJWPWBOPNUÓNF
tNPEFSOÏQSBDPWJTLP
tTUBCJMOÏ[BNFTUOBOJFWÞTQFÝOFK SâDIMPTBSP[WÓKBKÞDFK
TQPMPòOPTUJ
tNPäOPTĳTLSÈUFOÏIPÞWÊ[LV
tTPDJÈMOZQSPHSBN

7 SÈNDJ OÈÝIP OJFLPėLPUâäEFOOÏIP USÏOJOHPWÏIP
QSPHSBNV 7ÈT QSJQSBWÓNF OB 7BÝF CVEÞDF ÞMPIZ
NFUØEPV v-FBSOJOHCZEPJOHi 1PTLZUOFNF 7ÈN
EÙLMBEOÏ [BQSBDPWBOJF  QSJ LUPSPN 7ÈT JOEJWJ
EVÈMOFQPWFEJFTLÞTFOâLPMFHB;ÞòBTUOÓUFTBOB
ÝJDISP[TJBIMZDIÝLPMJBDJDIQSPHSBNPW

Viac
informá
cií o
našich
pra
pozíciá covných
ch
na www nájdete
.lidl.sk
Kariéra >

Čo ponúkame:
t PE[BòJBULV[BVKÓNBWâQMBU
t QSFQSBDPWBOâTZTUÏN[BQSBDPWBOJB
t QSÓKFNOÞBUNPTGÏSVWNPUJWPWBOPNUÓNF
t NPEFSOÏQSBDPWJTLP
t TUBCJMOÏ[BNFTUOBOJFWÞTQFÝOFK SâDIMPTBSP[WÓKBKÞDFK
TQPMPòOPTUJ
t QSÈDBOBQMOâÞWÊ[PL EWBEOJWUâäEOJWPėOÏ
t TPDJÈMOZQSPHSBN
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Z policajného
zápisníka
• Hliadka PZ 20.05. v čase
o 10.45h v v chránenej oblasti
Sandberg zaistila 59-ročného muža
a 43-ročného muža, ktorí boli pristihnutí pri páchaní priestupku na úseku
ochrany životného prostredia podľa
§ 45 ods. 1 zákona č. 372/19920
Zb. o priestupkoch, a to tak, že chceli
na ručnom vozíku odviesť prírodný
pieskovcový kameň.
• Hliadka PZ 24.05. v čase
o 02.20h na Eisnerovej ulici zaistila
21-ročného muža, ktorý sa dopustil
priestupku
proti
občianskemu
spolunažívaniu
podľa § 49
ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.
• Hliadka PZ dňa 26.05. v čase
o 05.00h v na Ulici Jána Smreka
kontrolovala motorové vozidlo
zn.Volkswagen Passat, ktorého vodič
bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške, ktorá preukázala hodnotu
0,68 mg/l alkoholu v krvi. 25-ročný
vodič bol zaistený, nakoľko bol
podozrivý z prečinu Ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky v zmysle §-u
289/1 Tr. zákona.
• Neznámy páchateľ v presne
nezistenom čase dňa 25.05.2015
do 17.00h dňa 27.05.2015 na
Uhroveckej z chodby odbytného
domu odcudzil bicykel zn. MAYO
XR Power D spolu s krokomerom, čím
poškodenému 42-ročnému mužovi,
spôsobil škodu krádežou vo výške
473 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
10.55h do 11.10h dňa 30.05.
v hypermarkete na Eisnerovej ulici
odcudzil z nákupného vozíka kabelku, v ktorej sa nachádzali osobné
doklady, bankomatová karta, kľúče
od auta, mobilný telefón zn. Nokia,
30kusov gastrolístkov v hodnote
63 eur, ﬁnančná hotovosť vo výške
30 eur, čím spôsobil poškodenej
54-ročnej žene škodu krádežou vo
výške 123 eur.
• Neznámy páchateľ v čase
od 21.00h dňa 29.05. do 08.00h
dňa 01.06. na Ulici Jána Jonáša
odcudzil tam zaparkované a riadne
uzamknuté motorové vozidlo zn.
Volkswagen TouaregVan, čím spôsobil poškodenému 36-ročnému mužovi
škodu krádežou vo výške 4.000 eur.
Po odcudzenom motorovom vozidle

bolo vyhlásené pátranie.
• Hliadka PZ dňa 04.06. v čase
o 15.45h na Ulici Pavla Horova
obmedzila na osobnej slobode
26-ročného muža, ktorý mal pri
sebe igelitové vrecúškos neznámou
zelenou sušenou rastlinou, nakoľko
bol podozrivý z prečinu Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie
s nimi podľa § 171 ods. 1/ Trestného
zákona.
• Neznámy páchateľ v čase od
15.00h dňa 05.06. na parkovisku
pred hypermarketom na Eisnerovej
ulici odcudzil z nákupného vozíka kabelku, v ktorej sa nachádzali osobné
doklady, bankomatová karta, kľúče
od auta, dva mobilné telefóny zn.
Nokia, ﬁnančná hotovosť vo výške
70 eur, čím spôsobil poškodenej
54-ročnej žene škodu krádežou vo
výške 250 eur.
• Hliadka PZ dňa 12.06. v čase
o 03.30h na Eisnerovej ulici kontrolovala motorové vozidlo zn. Renault
Thalia, ktorého vodič bol vyzvaný,
aby sa podrobil dychovej skúške,
ktorá preukázala hodnotu 0,50
mg/l alkoholu v krvi. 28-ročný vodič
bol zaiste-ný, nakoľko bol podozrivý
z prečinu Ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky v zmysle §-u 289/1
Tr. zákona.
• Neznámypáchateľvčaseo15.35h
dňa 13.06.2015 v Bratislave na Ulici
Jána Jonáša na parkovisku medzi bytovým domom poškodil závoru, čím
poškodenému 30-ročnému mužovi
spôsobil poškodením vo výške vo
výške 170 eur.
• Neznámy páchateľ v čase od
21.55h do 22.10h dňa 15.06. počas
cestovania v autobuse č. 21 odcudzil
z voľne položeného plecniaku
peňaženku, v ktorej sa nachádzali
osobné doklady, bankomatové karty,
ﬁnančná hotovosť vo výške 10 eur,
čím poškodenému mužovi spôsobil
škodu krádežou vo výške 35 eur.
• Hliadka PZ dňa 11.06. v čase
o 17.25h na Ulici Jána Smreka
obmedzila na osobnej slobode
29-ročného muža, ktorý mal pri
sebe zatavenú injekčnú striekačku
s neznámou bielou kryštalickou látkou,
nakoľko bol podozrivý z prečinu
Nedovolená výroba omamných
a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1/
Trestného zákona. MK ORPZ Ba4

Až trojročný pobyt za mrežami
hrozí 59-ročnému Karolovi, ktorý sa ozbrojený mačetou vyhrážal počas rybolovu rybárovi.
Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV vzniesol obvinenie za prečin nebezpečné vyhrážanie 59-ročnému Karolovi
z Bratislavy, ktorý sa v poobedňajších hodinách dňa 07. 06. 2015 v Bratislave
v lokalite medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom, pri brehu rieky Morava
vyhrážal mačetou v ruke rybárovi a jeho priateľke.
Podľa doterajších informácií obvinený v čase okolo 15:30 h sa po
predchádzajúcom verbálnom konﬂikte poškodenému 52-ročnému mužovi
a 45-ročnej žene začal vyhrážať utopením v rieke. Následne na to vytiahol
mačetu, ktorou sa v súčasnosti už obvinený dva krát zahnal na poškodeného
muža a poškodenú ženu, pričom sa im vyhrážal zabitím. Nakoľko
u poškodených týmto konaním vznikla dôvodná obava o svoj život a zdravie, okamžite kontaktovali políciu na čísle 158, na čo zakrátko na miesto
dorazila hliadka PZ, ktorá agresívneho muža v súlade so zákonom okamžite
obmedzila na osobnej slobode. Za účelom vykonania potrebných úkonov
bol muž predvedený na príslušný útvar PZ a následne eskortovaný do cely
policajného zaistenia.
Obvinenému hrozí za uvedené konanie v zmysle trestného zákona trest
odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
LM KRPZ

MOTORSPORT

V dňoch 19. až 26. 7. 2015
sa uskutoční závod KWC v skratke
Majstrovstva sveta v kartingu
v Talianskom meste Ancona,
kde sa zúčastni stovka
pretekárov zo svetovej špičky
Amerika či Rusko, Columbia ,
Brazília... a náš jazdec
Marcel Liedl, ktorý dostal
možnosť sa zúčastniť
nás bude reprezentovať
na týchto výnimočných
pretekoch.
r

Ide pán po ulici pomalým širokým
krokom a za ním vzrušene
diskutujú iní dvaja páni. Po
chvíli ho predídu a jeden sa
pýta: „Prepáčte pane, už vás
chvíľu sledujeme a nemôžeme
sa s kolegom zhodnúť. Kolega
je ortopéd a tvrdí, že vaša
chôdza je spôsobená artrózou
bedrového kĺbu. Ja som neurológ
a domnievam sa, že vašu chôdzu
ovplyvňuje zápal sedacieho
nervu. Môžete nám povedať,
čo je pravda?“ Opýtaný sa na

nich smutne usmeje a hovorí:
„Pozerám, páni kolegovia, že
sme sa v diagnóze zmýlili všetci
traja. Ja som internista a myslel
som si, že to bude len taký
obyčajný malý prd... Ale nebol...“
•••
Kapitalizmus je lepší než
socializmus, ale horší
než som si myslel.
•••
Hnačka a Alzheimer je veľmi
nepríjemná kombinácia.
Utekáš, a nevieš kam....
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