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Príhovor 
vydavateľa 

Dovol'te mi, v tomto prvom 

č ís le nového roka i nového roční

ka nášho spravodajcu, zaželať 

všetkým občanom, čitatelom vela 

pevného zdravia, pohody, spo· 

ko jnosti , málo zdravotných a fi

nančných problémov, a všetkého 

dobrého dostatok. 

škoda , že pol itici sl'ubujú 

opäť uťahovanie opaskov. Chýba 

mi diferenciácia . Čo tí , čo už 

majú opasky utiahnuté na hranici 

možného? A čo tí, čo dopúšťajú 

menej pracovných príležitostí 

(Devínskonovoveská tehelňa - bý

valá - teraz vlastne zrušená je to

ho príkladom) a nerozumnými 

transakciami znižujú životnú úro

veň? Nie každý má "strýka v 

Amerike", tetu na ministerstve, 

schopnosti podnikať. Republika 

je plná normálnych zdravých l'u

dí, čo chcú prosto pracovať. Ba 

mnohí chcú podnikať a vytvárať 

pracovné príležitosti, ale pod

mienky ... sú pre všetkých rovnaké? 

Nuž, nebudeme to mat' lahké 

ani v tomto roku . Asi jediná z 

prognóz, ktorú dokážu podaktorí 

plniť (a už dosť dlho). 

Mat' tak recept, otvorím fab

riku na pracovné príležitosti . 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSI\A NOVÁ VES 
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15.1. 1999 Ročník: IX. Číslo: l bezplatne 

~Yol'by 98 v DNY 

6Pies MOMS mslovo Novovešťanov 

Nová lakovňa VW (;]Prvý Slovák z DNY na 

Vážení spoluobčania, 
čaro Vianočných sviatkov a osláv skej časti , teda tých , ktorí budú 

roka v mnohom pripomína oslavu počas budúcich štyroch rokov 

narodenia dieťaťa . Spokojnosť a ovplyvňovať smerovanie života 

lepšiu budúcnost'. a rozvoja Devínskonovovešt'anov. 

Oslava zvyčajne vtedy nie je skúpa . Po odznetých predvolebných príslu-

na úprimnosť a štedrosť. boch teda nastupuje čas ich postup· 

Vianočné sviatky i oslavy príchodu ného naplnenia. Všetky kandidujúce 

nového roka l 999 sú vša k už za subjekty a ko i sami kandidáti slube-

nami . Dozneli petardy, novoročné voli širokú a otvorenú spoluprácu 

prípitky ba i novoročné vinše. s vami Devínskonovovešt'anmi . 

V predvianočnom zhone sme prís- Považujem to za ve l'mi dobré 

lúpi li k volebným urnám, zvolili sme a správne a verím v to, že nešlo len 

si nové samosprávne orgány, nových o predvolebné frázy. 

poslancov starostov či primátorov. Iste budete so mnou súhlasiť, že 

Nezadržatelne sa vraciame k všedné- osamelý hráč nemá vel'kú šancu na 

mu človekom prežívanému dňu, plné- úspech. Pokial' však nájde partnerov 

ho každodenných starostí, práce, ale a vytvorí sa zohratý tým, ktorý bude 

i drobných radostí a príjemných chvíl'. hrať otvorenú hru, dokážu spolu 

Začína sa i každodenná práca no- uspieť, dokážu naplniť postavené 

vozvolenej samosprávy našej mest· ciele . 

Uzávierka dnešného čísla bola 7.1. 1999. Uzávierka nasleduiú

ceho čísla bude 21. l. 1999, číslo vyide 29. l. 7 999. 

Krátke správy 
Ukončenie 

mimoriadnych veterinárnych 
opatrení 

Vzhladom k tomu, že dňa 

24. 11 . 1998 uplynula 90 dňová 

pozorovacia doba od posledného 

výskytu besnoty vo/ne ž iiúcich 
zvierat v katastrálnom území 

mestskei časti Devínska Nová Ves, 

týmto dňom strácaiú platnost' 

vydané mimoriadne veterinárne 

opatrenia uvedené pod č. Í· 
778/ 98 z o dňa 27. 8. 1998 a 

nákazu vyhlasuieme za zaniknutú. 

MVDr. Miloš Mašlei Okresný 

štátny veterinárny lekár Bratislava IV 

Členovia Miestneho odboru Matice 
Slovenske j, priaz nivci a občania 
DNY si na prelome rokov 1998-

1999 pripomenuli šieste výročie 
vzni ku samostatného Slovenska a 

privítali N ový rok pri va tre na 

lstrijskej ul ici. 

príhovor starostu 
mestskej časti 
Vážení spoluobčania, 
na prahu nového roka vám všet

kým doku jem za to, že ste v pred
vianočnom z hone nezosta li !'oho

stajní a nevš ímaví k svojmu okoliu, 

k svoje~· mestskej časti, ale že ste 
pristúpi i k volebným urnám. 
Rovnako d'akujem všetkým tým 
2136 voličom ktor í svojim hlasom 
podporil i moju kandidatúru staro

stu mestske j časti . 
Rád by som všetkých ubezpečil , že 
vyviniem maximálne úsilie k tomu, 
aby predvolebný príslub spolupat
ričnosti a spolupráce všetkých 
Devínskonovoveštanov našiel svoje 

naplnenie. 
Na záver vám všetkým prajem 
okrem pevného zdravia i vel'a mú

drosti, tolerancie a húževnatosti 

smerujúcich k dosiahnutiu vytýče
ných cielov a k naplneniu lepšej 

budúcnosti . 
Ing. Vladimír Mráz, starosta 
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VO[BA POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITE[STVA MČ DNV 

® robničky ho poriadku samosprávy mestskej (KDH). Deviaty člen miestnej rady, • schválilo vytvorenie komisie na 

časti a miestneho úradu, ktorý by mal zastupova( NF nebol zhodnotenie činnosti miestneho 

• zvolilo RNDr. Ľubomíra Špačka zvolený a jeho voľba sa bude opa- kontrolóra, Volebný obvod č. 1 1 2 3 4 Spolu 19. Oto Balogh 

11 radnice do funkcie poslanca uvolneného na kova( na nasledujúcom rokovaní • schválilo mimoriadnu odmenu 

75 75 42 192 

1. Vladimír Baranovič 219 176 164 206 765 

výkon funkcie na plný pracovný miestneho zastupitelstva, doterajšiemu zástupcovi starostu 2. Jozef Glatz 161 182 122 
20. Ján Prosúch 72 87 33 192 

úväzok, 

155 620 21. Michal Vlček 

V utorok 12.1.1999 sa novozvo-
• schválilo zriadenie l l komisií mi- Vladimírovi Baranovičovi vo výške 3. Peter Cvečko 157 114 145 155 571 

83 76 33 192 

lený starosta a poslanci miestne-
• schválilo, že miestna rada bude estneho zastupite ľstva a zvolilo 5-násobku jeho priemerného me- 4. Michal Glosík 118 159 131 145 553 

22. Ján Malík 78 73 33 184 

ho zastupitelstva stretli na ustane-
ma( 9 členov a zároveň zvolilo 8 predsedov desiatich z nich, sečného zárobku za jeho prínos 5. Miroslav Encinger 113 123 108 179 523 23. Rudolf Mičura 68 64 34 166 

vujúcom zasadnutí miestneho za-
jej č lenov a to: Ing. Jozefa Dobríka • schválilo za sobášiac ich MUDr. pre rozvoj Devínskej Novej Vsi vo 6. Eduard Schrek 123 159 121 109 512 24. Hana Flašková 52 63 42 157 

stupitelstva. Po zložení slubu sta- (DS), PhDr. Rudolfa Galia (SDSS), Vio lu Bukovskú, Mgr. Nikoletu funkcii zástupcu starostu, {ako sa 7. Nikoleta Habudová 84 124 102 197 507 25. Jozef Hók 40 61 51 

rastom a poslancami miestneho Miroslava Encingera (DÚ), Ing. Habudovú a Miroslava Encingera, vyjadril p. Baranovič, ešte sa ne- 8. Jozef Dobrík 118 89 113 139 459 

152 

26. Mikuláš Keszi 

zastupitelstva: Vladimíra Jediného (KDH), RNDr. • určilo plat starostu vo výške rozhodol ako s odmenou naloží), 9. Jozef Baláž 87 129 88 133 437 
53 61 34 148 

• zvolilo Ing. Petra Rajkoviča za Ľubomíra Špačka (DÚ), JUDr. 32.000,- Sk, • schválilo vypísanie konkurzu na l Ó. Richard Ružovič 90 125 104 90 409 27. Jozef Slovinec 64 52 31 147 

zástupcu starostu, Dušana Štupického (DÚ), Ing. Petra 
• neschválilo návrh starostu na od- vedúceho oddelenia výstavby život-

ll. L Peter Ebringer 83 103 87 113 386 28. Jozef Mačák 50 57 30 137 

volanie prednostu miestneho úradu 12. Štefan Vašíček 112 l l l 77 85 

• schválilo zmenu Organizačné- Rajkoviča (KDH), a Jaroslava Turzu z funkcie, 
ného prostredia miestneho úradu. 

385 29. Dušan Pavlica 34 63 39 136 

13. Ján Grožaj 60 113 81 122 376 30. Ľubomír Jánoš 

14. Jozef Krajčír 83 132 68 85 368 
35 49 43 127 

AKO VOLILI OBČANIA DNV V KOMUNÁLNYCH VO[BÁCH 1998 
15. Miloslav Šimkovič 85 86 104 89 364 

31. Michal Čierny 28 39 49 116 

16. Ján Adam 92 104 86 80 362 32. Jaroslav Trubár 29 36 47 112 

VO[BA STAROSTU MČ DNV 
17. Milan Jeck 75 84 95 99 353 33. Ján Škríb 30 37 37 104 

18. Jozefína Čorejová 64 95 86 66 311 34. Edita loučimová 30 42 30 102 

obvod l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll SPOLU 
19. Stanislava Jurčáková 63 82 77 71 293 35. Marián Zechel 

20. Jozef Heffer 67 75 67 
22 48 31 101 

79 288 

21 . Žigmmund Šimkovič 69 91 48 67 275 
36. Milan Kisztner 19 49 20 88 

22. Beáta Jamborová 57 64 80 72 273 37. Rastislav Šimkovič 21 30 21 72 

l. Vladimír Mráz 312 302 252 320 138 181 137 128 130 138 98 2136 23. Kamil Dedinský 62 58 63 73 256 38. Jozef Hamšík ll 34 25 70 

2. Ján Žatko 53 46 50 68 111 130 106 122 140 150 127 1103 
24. Peter Hrico 52 53 65 84 254 39. Roman Róth lO 22 ll 43 

25. František Granec 56 59 60 73 248 

3. Alojz Moravec 13 7 15 16 50 40 19 17 26 38 30 271 26. Eva Vargová 56 78 49 49 232 Volebný obvod č. 3 8 

27. Peter Stec 89 44 47 45 225 
9 10 11 Spolu 

4. Peter Cvečko 40 50 41 42 22 15 9 6 5 8 3 241 28. Ivan Kolenič 70 47 60 47 224 
l . Marta Klampárová 136 130 146 127 539 

2. Rudolf Gallo 

5. Jozef Ďurček 13 18 24 13 ll 43 9 6 19 12 3 171 29. Anna Kasalová 45 48 45 73 211 
126 120 138 114 498 

30. Anton Padych 46 55 45 34 180 
3. Dáša Viskupičová 123 118 138 96 475 

31. Jozef Sabo 38 42 34 63 177 
4. Vladimír Vyhlídal 106 110 136 114 466 

VO[BA POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITE[STVA 
32. Irena Olgyayová 41 36 33 59 169 

5. Viera Michalcová 118 103 131 93 445 

33. Tibor Makara 37 37 54 28 156 
6. Peter Marčák 113 98 115 92 418 

34. Zdenka Šimkovičová 31 15 49 34 129 7. Peter Rajkovič 100 108 121 87 416 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll SPOLU 35. Peter Fabšič 30 29 21 36 116 8. Jaroslav Turza 105 101 113 79 398 

l. Vladimír Mráz 246 241 226 231 114 160 114 104 118 129 93 l 776 
36. Anton Gašparík 21 24 30 41 116 9. Miloš Halás 102 97 102 81 382 

2. Ján Žatko 
l 461 

37. Milena Kralovičová lO 38 16 21 85 l O. lívia Baumanová 80 87 91 79 371 

93 79 84 l Ol 152 188 136 156 145 190 137 38. Gizela lednárová 31 16 19 16 82 ll . Dezider Pancza 98 79 105 78 360 

3. Miroslav Encinger 100 115 87 147 109 136 113 113 113 119 102 l 254 39. Štefan Popovič 25 13 20 13 71 l 2. Zdeno Kme(o 92 99 105 75 336 

4. Martin Lacko 48 54 40 53 ll o 119 95 l Ol 84 119 l ll 934 
13. Alojz Moravec 66 72 90 56 284 

5. Ladislav Jaško 87 81 132 99 64 89 50 65 58 59 28 812 
volebný obvod č.2 5 6 7 Spolu 14. Renáta Jurčíková 57 81 89 56 283 

6. Peter Cvečko 156 146 99 146 37 53 33 27 34 32 24 787 
l · Viola Bukovská 127 153 125 405 15. Vladimír Dobrík 72 62 73 62 269 

7. Jozef Glatz 123 132 87 136 21 51 31 21 29 21 23 675 
2. Vladimír Jediný 125 128 99 352 16. Marta Bakšová 50 72 70 55 247 

8. Alojz Moravec 

3. Tatiana Zverková 105 113 119 337 
17. Ľudovít Garaj 55 52 83 48 238 

42 46 43 41 72 73 36 45 64 66 42 570 4. Ľubomír Špaček 108 
18. Peter Krug 66 54 70 42 232 

123 100 331 

9. Oto Balog 48 48 44 48 63 61 44 33 48 56 37 530 5. Dušan Štupický 87 140 100 
19. Zita Šefčíková 47 51 76 53 227 

327 

l O. Jozef Gbelský 34 23 34 44 60 42 30 28 33 48 38 414 6. Mária Kelová 95 128 95 
20. lýdia Morgensteinová 48 57 62 59 226 

318 21 . ladislav Oslanec 47 55 

ll. Peter Ebringer 54 72 34 64 15 32 18 19 26 18 20 372 7. ladislav Jaško 

69 48 219 

90 134 79 303 22. Eva Tomkovičová 50 50 66 51 217 

12. Žigmund Šimkovič 72 78 54 62 ll 18 12 3 22 6 8 346 8. Annna Hudecová 92 110 81 283 23. Peter Lošonský 43 53 71 41 208 

13. Kamil Dedinský 15 20 35 30 29 34 18 23 22 34 17 277 9. Peter Rehorčík 92 99 83 274 24. Ján Mlej 46 61 49 49 205 

14. Anna Hudecová 14 8 12 14 29 19 15 ll 15 25 lO 172 . l O. Zinaida Špačková 87 109 72 268 25. Juraj Hanzen 43 56 59 46 204 

15. Vladimír Lazor 3 9 8 15 ll 6 7 5 5 8 5 82 ll · Mária Dobríková 63 122 70 255 
26. Ján Jahodník 36 46 71 45 198 

16. Jozef Horváth 4 2 6 4 21 12 6 o 4 6 2 67 12. Alojz Kardoš 82 88 79 249 
27. Roland Vitko 50 47 39 50 186 

13. Katarína Černá 74 103 61 
28. Ján Kovarík 48 55 40 33 176 

238 29. Štefan Chrenko 

Miestny úrad mestskej časti Devín-ska Nová Ves vypisuje konkurz na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životnéhc l4. František Baňas 59 

44 45 46 40 175 

105 69 233 30. Kamila Kralovičová 

prostredia. 

l5. Anna Sliacka 

19 19 25 25 88 

74 108 44 226 31 . Ivan Komorník 18 

Podmienky konkurzu: vysoká škola stavebného smeru, minimálne 7 rokov odbornej praxe, riadiace schopnosti . Prihlášky spol 16. Štefan Horník 

27 17 18 80 

84 79 40 203 32. Erich Záhradník 16 22 18 19 75 

s pracovným životopisom a osvedčením o vzdelaní doručte do 31 .1.1999 na miestny úrad, lstrijská 49. 
17· Milan Dobrocký 73 77 49 199 33. Radovan Černický 13 14 ll 17 55 

telefón : 64 77 52 50, 64 77 62 50, 64 77 72 50, 64 77 82 50 
2 8· Beáta Kolníková 79 71 48 198 34. Jozef Okasa 6 9 23 12 50 

DEVEX2 

DEVEX 3 
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I§T~A 
Slúži našim občanom už nejaký ten 

rôčik. zvykli sme si nájs( v nej na

šich jubilantov, ktorí sa dožili se· 

demdesiat a viac rokov, dvojice, 

ktoré sa rozhodli kráča( spolu ces

tou životom, ale aj tých, s ktorými 

sme sa rozlúčili. A hoci očakávaná 

a čítaná rubrika, netvorí sa lahko. 

Údaje redakcia nedostáva automa

ticky z nejakého priečinku. Musí 

ich hlade(, overoval... Málo je vy

užívaná občanmi na spomienky, 

osobné blahoželania ... chýbajú 

spoločenské oznamy celoobecného 

významu, hoci sú v užšom kruhu ... 

ale aj zážitky, ktoré môžu prevra

vie( aj k ostatným spoluobčanom. 

Nuž, priestor ponúkame a vy sa ho 

snažte využi( 
Redakcia 

( Spomienka 
Devätnásteho decembra 

bol tomu rok, čo nás navždy 

opustila naša 

Jitka Milošovičová 

Kto ste ju poznali venujte jej 

s nami tichú spomienku. 

Klub dôchodcov 

( Podakovanie 

) 

) 
MUDr. Viola Bukovská, dákuje 

všetkým priaznivcom, ktorí ju volili 

za poslankyňu Miestneho 

zastupitelstva. Verí, 
že ich dôveru nesklame. 

C d' k ) Želám mu, aby bol tým tmelom, 16 1 K · r 
Po a ovanie ktorý dokáže spoji( rozdelených o IT 1: ~ ~~~~~: centrum pre vol'ný č os, lstrijská 2, 6 

Ď k · b t l' D · k · presvedči( ich o nutnosti spoluprá- IB 1 B hd d 1 
a u1em o yva e om ev1ns e1 _ . . - o ono, Pravi e né aktivity 

Novej Vsi, ktorí mi prejavili svoju ce v prospech všetkých. Zelám mu, 19. l. -Drahomíro, 

dôveru a dali mi svo1· hlas v komu- aby sa o štyri roky mohol priamo 20 l D t·b 16. 1. 1999 OTVORENIE PLESOVEJ SEZÓNY 

' l d · · - 0 1 or, l M' h db M l k 

nálnych vol'bách 1998 a to tým pozriet svojim vo ičom o očí. 21 l ~ - pes 1estne o o oru atice s ovens ej 

ll 03 voličom, ktorí mi prejavili · · - incent, v Devínskej Novej Vsi · 19.00 h, vel'ká sála, 

Ing. Ján žatko 22. l . - Vincent, 22. l. - Zora, t . 150 Sk d d · . k kl d 

dôveru pri kandidatúre na starostu 1 vs upne ,- , pre pre OJ vstupen1e v po a ni 

l k ll 
Poslanec mestského 23. l . - Mi oš, 24. l. - Timotej, l t t 14 l 15 l - d 17 OO d 19 O h 

a 1461 vo ičom , torí ma zvo i i za 
s racen ra · · a · · v case o . o . O 

l k h l
, zastupitelstva 25. l. Gejza, 26. l. Tamara, 1 1 1999 o· dl ta h db h d b • b 

pos an ca me sts é o zastupite s tva 
2 . . IVO o + spev + nec + u a = u o no-za avné 

Bratislavy. a neúspešný kandidát 27. l. - Bohuš, 28. l. -Alfonz divadlo, výchovný koncert pre žiakov ll. stupňa ZŠ 

na starostu mestskeJ· časti Blahoželáme ! k h 

V súťaži o post starostu som ne-
v Devíns ej Novej Vsi, 8.30 a 9.45 , vel'ká sála 

presvedčil hlavne obyvatelov starej ( 
) 24. 1. 1999 "0 KOVBOJOVI KUBOVI" 

časti. Samozrejme, že ma to mrzí, Podakovanie poslancov _ -detské divadelné predstavenie 

okrem iného aj preto, že som im 
16.00 h, vel'ká sála, vstupné l 0,- Sk 

Novozvolení poslanci miestneho a Táto Vaša vy' rezná dôvera nás za- 999 PLES VOTUM 1 d d 

ponúkol možnos( výrazného zní že-
30. 1. 1 · Pes paria aný Z ružením VOTUM 

nic dane z nehnutel'ností. Týkalo by mestského zastupitel'stva kandido- väzuje k zodpovednému prístupu k v Devínskej Novej Vsi, 20.00 h, vel'ká sála, 

sa to všetkých majitel'ov rodinných vaní koalíciou KDH, DÚ, DS, SDSS, plneniu nášho volebného progra- bližšie informácie priamo v združení 

domov a garáží. Zvláš( by sa to SOP a SZS dakujú obyvatelom mu. Zvláš( sme hrdí na to, že oby- na lstrijskej ulici č. 4 

týkalo dôchodcov, ktorým som po- Devínskej Novej Vsi za dôveru, vatelia Devínskej Novej Vsi dali 31. 1. 1999 "KARNEVAL NA rADE"· predpokladaný náhradný 

núkal možnos( úplného odpustenia ktorú im prejavili v komunálnych dôveru nám 0 nášmu volebnému termín presunutia vel'kého detského karnevalu 

tejto dane. Tento môj zámer neu- vol'bách. V miestnom zastupitelstve programu napriek deštruktívnej vo· v maskách, ktorý sa pôvodne naplánoval 

spel, hoci som bol jediným z kandi-
na 17. januára. Kedze týždeň pred uskutočnením 

bude pracova( 24 poslancov zvo- lebne1· kampani zo strany niekto· k 1 d 

dátov, ktorý s ním prišiel. O to jed-
arneva u je mimoria ne nepriaznivé počasie, 

noduchšiu situáciu bude ma( zvole- lených za našu koalíciu z celkové- rých subjektov, ktoré sa uchýlili ~ organizátori podujatia sa vzájomne dohodli 

ný starosta, keď pri realizácii svo- ho počtu 30 poslancov a v mest- prezentovaniu klamstiev a konfron· na jeho presune na uvedený dátum. 

jich zámerov nebude musie( uva- skom zastupitel'stve budú Devínsku tácie medzi obyvatel'mi starej časti V programe sa predstavia súťažné masky, deti 

žova( so znižovaním týchto daní. Novú Ves zastupova( dvaja po- a sídlisk. Veríme, že aj našou snaho\ krasokorčuliarskeho oddielu ŠK Slovan Bratislava 

Na druhej strane ma teší, že slanci zvolení za našu koalíciu z prispejeme k odstráneniu tejto kon· pre ví(azov sú pripravené vecné ceny a pre všetkich 

napriek tomu, že som nebol zvole- celkového počtu 3 poslancov pri- frontácie 0 k spolupráci všetkýd účastníkov tombola. Po oficiálnej časti bude 

ný za starostu, dostal výraznú pod-
nasledova( volné korčulovanie detí, 14.00-17.00 h, 

padajúcich na Devínsku Novú Ves. obyvatelov Devínskej Novej Vsi. 1 h b 

po ru obyvatel'ov Devínskej Novej 
P oc a ry níka v starej časti Devínskej Novej Vsi 

Vsi volebný program koalície KDH, 1 
alebo športová plocha sídliska Stred, karneval 

DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS. Bol DROGY je poriadoný v spolupráci s CK YMCA 

som jedným z tvorcov tohto pro-
a krasokorčuliarskym oddielom ŠK Slovan Bratislava. 

gramu a som rád, že zvolení po- O drogách sa toho pohovorí a popíše, ale výsledky akosi nevidno. z , , 
slanci ho budú môd realizova( N · 1· · 'd ' ' hd b l d h l oznamme sa prosim 

a našeJ u 1c1 často v1 1et na zemi poroz a zované o a y o i ie 

Som presvedčený, že je to pro- a striekačiek, krvavé flaky ... hrajú sa tu deti a môžu prís( do styku s týmito • • • 

gram, ktorý podstatným spôsobom d D l' 1 

pre metmi. Viem, že týmto chudákom, závislým na drogách niet pomoci, ovo te mi í čitatelia, aby som sa predstavil. Volám sa O S K AR K O a už 

zlepší podmienky života obyvate-
k 

lov Devínskej Novej Vsi. ale prečo majú by( ohrozovaní ostatní obyvatelia a deti? Prečo sa nepod- nie ol'ko rokov som školským časopisom , ktorý vychádza de(om zo zš 1. 

( Podakovanie ) Na záver chcem poblahožela( ni ká nič proti tým, čo tie drogy predávajú, veď o nich každý vie, to je Bukovčana 3. Nevychádzam pravidelne, lebo som tzv. občasník. Vždy 

Hotel Morava touto cestou dakuje staronovému starostovi Ing. umenie ich nachyta(? A viem, že to nie je len na našej ulici . Prečo l'udia, zozbieram potrebné množstvo príspevkov a nechám sa vytia-

sponzorom a firmám, ktoré pris- Vladimírovi Mrázovi k opätovnému čo o tom vedia, neoznámia polícii {aj keď len listom bez podpisu, veď , · :-l~ - či( Neverili by ste akú vel'kú fantáziu majú niektoré 

peli na akcie MIKULÁŠ 1998 zvoleniu. Želám mu, aby sa mu po- p~líci~, si to môže overi() l'udí, miesta, kde sa takéto nehoráznosti ( '\\. __ ':~~- - ., ~eli a aké pekné príspevky dokážu vyčari( . Za 

0 
SILVESTER 1998_ darilo zrealizova( svo je zámery s pacha1u? 

~-!, l1e roky sa toho vo mne nazbieralo vel'mi vela. 

Ďakujeme sponzorom: ktorými uspel pred svojimi voličmi. m tM/'. ·-.., . i · .• , Vždy, v každom čísle, obsahujem rôzne básničky, 

Obuv u Vlasty p. Hatašovej, s,_,...,IJ ZLA ,_,...,V Dl -.:;r,_,...,l Bolo to nadherne stretnutie s tými, ktoryo :: · · '. . . rozprávky, vymyslene pn behy, doplňovačky, lat nič-

Motorsport p. Studeničovi, .l. Ľ .l. Ľ, 'Ľ .l. ..4 • • • najkrajšie roky odišli do nenávratna a takét - ky či hádanky alebo rečňovanky. Všetko, čo obsahu-

Calimero dovoz vajec, Coca cola Život sám píše mnohokrát scenáre, ktoré nú inú prácu, ale deti, moji malí hudobníč- stretnutie umocnd·ul jed v nicbhdrados( z neho i ~" s~~:~~~~::o~=~ tvorb~ s~časný~h ~i~;ov a ~-udú:ich 

Beverages Slovakia, Mäsovýrobňa žiadny mudrlant, výmyselník nevykumštuje. kovia, spontánne a s vel'kou rados(ou roz- pocitu, že nepa i o zo u nutia. . , ' . no novmarov a 1 us ra orov, Cl mozno 

Horváth, Sládkovičovo, Čarovny' mat' ster osud si vytvára samostatny' hodi i za mňa . Nebolo síl ani odvahy pove- Nemalou mierou k dobrej nálade prispe p · 1 vyznamnych maliarov. 
OSle am ukážku úplne posl d 'h .. l kt ' "l dv· ' 

MKM Stupava, Mäsiarstvo p. neplánovany' scenár. da( nie, ak na človeka pozerá dvadsa( aj manželia Baranovičovci ovocnými balíl e ne o Cl S a. ore vys o pre lanocaml, a 

k l 
· ··k 1 'k k' b· ; preto má samozre'1me názov V l AN O Č N y· O S K AR K O M • 

Po ornému, Pa macentrum, S l' k 1 kt' d t' h d b '"k · · · hd tk' h d' • · h .. m1 M1s o Gos1 sponzors ym o cerstvem · k , b' . · ozno 

ma ym o e 1vom e 1 - u o n1c ov upnmnyc es yc v acnyc OCI. • n1e Iore asn 1čka poteší aj č't 1 l' D Č · 1 1
• t 

Potraviny - priemysel p. Besedovej, skupiny "Zvonček" som v čase predvianoč- Šli sme teda. Priznám sa, že deti mali a samozrejme milé slová p. starostu Mráz l a e ov evexu. o povie e na u o: 

Potraviny na Grbe, MaM výroba ného zhonu nacvičoval hudobno-recitačné obrovskú trému. Tá ale pominula, keď sa či Stonky Jurčákovej 0 Milky Miklovicove Detský folklórny súbor Naopak 

cestovín Malacky P· Štefekovi, MPK pásmo na predvianočnú besiedku pedagó- nám prihovorila jedna starká slovami: "Ste Podotýkam, že bez výbornej spolupráce 

potraviny, Cukráreň u Zuzky, gov 0 zamestnancov škôl. zlaté, ste nádherné deti", vyslovila milotu 0 lstracentrom (p. Bergerová a štáb techni.\ 

Opravovňa zbraní Do triedy vstúpila p. Stanko Jurčáková , pohladila všetkých hudobníčkov. Človek by kých pracovníkov) by akcia nemala taK 

P· Vyhnálekovi, Topvar Topol~any, ktorá pravdepodobne začula hlasy detí i neveril, čo dokáže jedna milá veta, dobrosr- "glanc". 

Konrád Zlaté piesky, lmidjex P· hudobných nástrojov. Slovo dalo slovo a dečné pohladenie. A malé lstrijčatá sa vypli A tak som rád, že som na vlastnej kol 

Krajčovičovi, S. l. T. Marketing, požiadala ma o kultúrnu "výpomoc" pri or- k peknému výkonu, za ktorý zožali od prí- zacítil akýsi nepopísateľný pocit radosti každý piatok 

MATIČIARI K 

má stretnutie 

Počkáme do Vianoc, 

pôjdeme so no jazero kúpot' 
o viete 

snehuliakov súkot'. 

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

Program 
kina 

@~wiT~ 
15; 1. piat~k o 19.45 h 

CERVENY LABYRINT 
USA- s. t.- MPI2- 40,-

16. ·17. 1. sobota, 
nedelá o 17.15 a 19.45 

BIG LEBOWSKI 
USA- s. t.- MPI2- 42, -
22. 1. piatok o 19.45 
23.-24. 1. ·sobota, 

neáelá o 17. 15 a 19.45 
MRAVEC Z USA 
-s. t. -MP-44,-

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v sobotu 

6. 

o v nedeJú aj o 17. 15 hod. 

28.-29. 1, -štvrtok, 
piatok o 19.45 

PERFEKTNÁ VRAŽD 
USA- 55-

30.-31. 1.- s~bota, 
nedelá o 15.30-17.15 

PRINC EGYPTSKÝ 
USA- sl. dabing- 46,

Animovaný film 120 min. 
30. ·31. 1. sobota, 

neáelá o 19.30 
ZOZNÁMTE SA JOE BLACK 

USA- 55, 

Tel.: 64 77 S l 04 

MATIČNÝ 

o 

o 

A!fJ IL ~ ~· 

TERMÍN: 16.1.1999 
OTVORENIE: 19:00 

o 

V IST/RA CENTJR!Ej DEV. IN. VES 
VSTUPNÉ: 150,- SK 

PREDPREDAJ: 14. A 15. l. 1999 

OD 16:00 DO 19:00 V J.C., DEV. N. VES 
K DOBREJ NÁLADE BUDE HRAŤ SKUPINA "MELÓDIA" 

OBČERSTVENIE JE ZABEZPEČENÉ 

Pozor! Novinka v Stupave sa otvára 
pre deti od 3-6 rokov 

súkromné tvorivé detské centrum 
(anglicko-slovenské) 

Pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h 

• Zamerané na potreby vášho die(a(a v bezpečnom radostnom 

a domácom prostredí so zahraničným učitelom po celý deň. 

• Vaše die(a sa dozvie o základoch matematiky, čítania prírodovedy 

a spoločenského správania pre život v globálnej spoločnosti, 

a to v malých skupinkách prostredníctvom tvorivých hier, 

umenia a vzdelávacích počítačových programov. 

Kaderníctvo P· lovasovej . ganizácii predvianočného stretnutia Aktívu tomny' ch dedkov a babičiek spontánny po- š(astia, že nepísaný scenár života mi dožil d 1 Počkáme do 1'esene, 

h k k 
0 5:00 do 16:00 hod. 

Do nové 0 ro 0 1999 všet ým pre občianske záležitosti Obecného úradu tlesk. Myslím, že vdočnos( a potlesk zožali by( so svojimi malými zverencami pritom. rozkvitnú nám stromy. Viac informácií získate na tel. čísle: 07/65 93 47 37 

prajeme vela pracovných a osob- so skôr narodeny'mi -dôchodcami obce. OJ. členovia súboru ČRIP OJ. celá dychovka zs~ l B k Oo J'aričkypočkáme, h' 

· h h d' 1 
v . u ovčana 3 Pri 1Óste už teraz 

-
n_ý_c __ ú_sp_e_c __ ov __ a_t-eš-ím __ e_s_a_n_a __ a __ - ____ Pr-iz-na_·m--sa_m_a_l_so_m __ na_t_en--ča_s_n_ap-la_·n_o_va_-___ M_a_l_ač_a_nk_a_. __________________________________________ ~·C:I:~::::::::::::::::::::::~--------~o:ž:ff~n:ú~n:á~m~h~o:ry~.------------~~~
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DEVEX4 

DEVEX 5 
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Nepravdami za spravodlivost" ? 

Materiály uvereinené v teito rubrike vyiadruiú 
názory občanov a čitateľov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 
zAMER vonia sa k legislatíve Európskej 

únie. "Tethnológia nového milénia'' 

Ad: Spravodlivosť odsunuli 
Predvolebná kampaň v DEVEXe bola dlhá a obsiahla. Väčšina článkov sa ni

esla v duchu polemiky, či to, čo sa prezentuje ako kladné je naozaj kladné ale
bo čo sa nepodarilo. Zámerne som sa tejto diskusie nezúčastňoval, aj keď som 
k mnohým prezentovaným názorom mal vážne výhrady. Napriek tomu som túto 
polemiku považoval za relatívne obojstranne korektnú. Bohužial', v čísle 21, kto
ré bolo distribuované 7.12. (uzávierka posledného predvolebného DEVEXu bo
la 5.12., takže až doteraz nebolo možné na článok zareagovaí), sa objavil člá
nok pána Richarda Ružoviča: Spravodlivosí odsunuli, ktorý obsahoval vel'ké 
množstvo neprávd a tým sa vymykal zo všetkých ostatných predvolebných člán
kov a preto je naň potrebné zareagovaí, a[ keď tento článok vyjde dávno po 
vol'bách. Nie som typ človeka, ktorý má rád konfrontácie, ale na tento lživý člá
nok je potrebné odpoveda( vel'mi tvrdo. 

Nebudem sa zaobera( hneď prvou vetou "V nedel'u 8.11. 98 musel starosta 
zvolaí mimoriadne MZ.", ktorá už sama o sebe by si zaslúžila osobitný článok 
svedčiaci o korektnosti zvolávatela MZ, kedže poslanci žiadali zvolaí MZ na iný 
termín . To, o čo mi v tomto článku ide, sú závažné obvinenia pána Ružoviča, že 
poslanci inklinujú len k svojmu obvodu, čo v praxi podla neho znamená, že po
slanci zo sídlisk "hrabú" všetky obecné peniaze len pre seba a na úkor starej 
obce, čo sa snaží doložiÍ na viacerých príkladoch. Nebudem sa zaoberaí tými
to klamstvami pri jednotlivých prípadoch, pretože tento článok by musel maí ni
ekol'ko strán ale ak to bude potrebné, urobím tak neskôr. Takéto hodnotenie 
práce poslancov MZ ONV zo strany pána Ružoviča sa dá ospravedlnií snáď 
iba tým, že na rokovaniach MZ ONV sa iba málokedy zúčastňova l , pretože je 
poslancom mestského a nie miestneho zastupitelstva. Musím ale konštatovaí, že 
pán Ružovič mal pravdu, keď hovoril o inklinácii iba k svojmu obvodu, bohu
žial', pomýlil si pri tom strany: Ja osobne - a myslím , že to môžem povedať 
prakticky za všetkých poslancov zo sídlisk s ktorými som sa za 8 rokov môjho 
poslancovania stretol - som sa vždy cítil ako poslanec celej ONV a svoje roz
hodovanie som vždy konfrontoval z tohoto hladiska. Navyše, nepamätám si, 
že by za celé toto obdobie hlasovali sídliskoví poslanci proti akejkolvek na
vrhnutej investičnej akcii do starej obce ale naopak, hlasova li proti niektorým 
návrhom do sídlisk ako to uvádza aj pán Ružovič (Zberné suroviny), čo ale bolo 
občanmi sídlisk len vítané. Bohužial, boli to práve viacerí poslanci zo starej de
diny, ktorí počas uplynulého volebného obdobia pri každej príležitosti zdôraz
ňovali, že sú zo starej obce a ich kladné hlasovanie doslova končilo pri hranici
ach starej obce. Ad absurdum to dotiahol jeden poslanec, ktorý za posledné 
štyri roky hlasoval možno až v 80 - 90% prípadov proti všetkému a to nielen v 
závislosti od predmetu rokovania ale aj od toho, kto návrh predkladal ( napr. 
keď výnimočne už hlasoval za návrh, ale stačilo, aby predsedajúci povedal , kto 
návrh predložil a už ruku rýchle stiahol dole), čiže vôbec sa nerozhodoval po
dla predmetu návrhu. Pre mňa osobne je irónia v tom, že tohoto poslanca som v 
predchádzajúcom období považoval za velmi dobrého a vážil som si ho. Je len 
vel'ká škoda, že v MZ ONV neexistujú počítačové výpisy z hlasovania, ako je to 
NR SR. Myslím, že potom by si pán Ružovič rozmyslel, čo napísaí. 

Ale vráÍme sa radšej k faktom . Na vyvrátenie nepravdivých tvrdení pána 
Ružoviča stačí si pozrieí v tabul'ke uvedený prehlad investícii za roky 1991 až 
1997 (t.j . za obdobie, keď majú nové sídliská vplyv na ONV, rok 1998 neuvá
d;;;am preto, lebo nemám ešte k dispozícii uzavreté rozpočty). V tabul'ke je v 
stlpci Denova uvedený príspevok MC ONV na verejnoprospešnú čin nosí(= sta
rostlivos( o zeleň , čistota, zimná údržba), pretože v č lánku je písané, že tento 
príspevok a vôbec zriadenie Denovy je len kvôli sídli sku, hoci právny predchod
ca Denovy existoval v ONV už dávno pred tým, ako boli postavené sídli ská. 

Rok Stará časť Kostolné+Podhorské Denova 
1991 3 510 tis . 64 tis. 553 tis. 
1992 6 872 tis . 2 737 tis. l 420 tis. 
1993 7125 tis. 3 093 tis. 3 312 tis. 
1994 8 993 tis. 7144 tis . 3 397 tis. 
1995 5 930 tis. 807 tis. 2 980 tis. 

Aj ked' som napísa l, že sa nebudem venovaí jednotlivým investíciám, musí'liNA WSTA VBU 
vyvráti( aspoň jedno nepravdivé tvrdenie: zvýhodnenie polyfunkčného objekt~ 'i'\. TE 
na Podhorskom (plaváreň) pred dostavbou lstrijskej ul. V prvom rade treba pove. LAKO VJ~. 
daí, že v ani jednom prípade nebude investorom obec, preleJe každá z nich bu. ~ 
de stáÍ minimálne 300 mil. Sk, pričom ročný rozpočet MC DNV sa pohybuje ZRI EDENY 
okolo 45-65 mil. Sk. Preto ani nie je možné uprednostni( jednu akciu pred dru. 
hou_. Zósa?ný rozd_iel je v_to_m, -~e }nvestor n_a Pc:d~orskom _u~_exis!uje, kd7žto noT TQDOU 
lstrqske1 n1e, pretoze vere1na sutaz bola neuspesna - pnhlasd1 sa 1ba dva1a záu. t' ' 
jemcovia, ale zo zákona musia byí minimálne traja. Je to naozaj vel'ká škod0 

pretože dostavbu lstrijskej ul. by si určite želal každý. Musím ole konštatovaí, ž~ b"" k · · ·atíva 
pôvodne bol pripravený zúčastni( so súÍože ešte jeden investor, čím by aj tu moh. O c1ans a In ICl .. 
lo dôjsí k výstavbe, bohužial', investor si to rozmyslel po tom, keď videl ako boli Žijeme na zelenom okrap 
kladené polená po? _no~y investorovi na Podh~rskc;>m n~ím?_zo strany_nie~torých ' . l Dokedy?" zorgani
poslancov zo starel cesii. A tak zo slov na lstrqske1 ul. s1 moze predovsetkým sto- Brali s avy. 
rá časí sama. zovala v dňoch l . - l O. 

Na záver tejto časti je potrebné sa ešte vyjadri( k vete: " . jedni tú obecnú po· 12 l 998 petičnú akciu ktorej 
kladnicu plnia a druhí .ju môžu nadmerne využívoí", čo vedie k názoru, že vlast· ·, . •. , ' 
ne obyvatelia starej časti z vlastného vrecka platia zajnvestície do s[dliska. O cielom 1e presvedc1t zodpoved
tom, ako sa pokladnica využívala, som už písal vyššie. Co sa týka naplňanie po· ' orgány aby nepovolil i vý-
kladnice, najväčším príjmom pre obec sú v súčasnosti dane z nehnutel'ností (vda- ne ' k , "' b, 
ka predchádzajúcej vláde, ktorá podielové dane z prí jmov znížila na minimum), stavbu lakovne arosern na a
Sú zároveň aj jedinou daňou, ktorú platia obyvatelia ONV priamo mestskej časti ze organických riedidiel, ktorú 
Pán Ružov i č mal pri svojej poznámke " jedni pokladnicu plnia" zrejme na mysl[ , . . , d 
to, že obyvatelia starej časti platia daň z nehnutel'ností v ovela väčšej výške ako pianu Je VO SVOJOm zavo e 
obyvatelia zo sídlisk. Musím však upozorni( na to, že ide z ieho strany o hrubu v Devínskej Novej Vsi real i zo-
demagógiu. Celkový príjem za daň z nehnutel'ností od fyzických osôb bol napr. v t' y, l k B ť 1 v 
roku 1997 iba l ,51 milióna Sk, čo tvori lo 3% z celkových príjmov rozpočtu. A va 0 swagen ra IS 0 0

· 

to ešte v uvedenej sume sú zahrnuté aj dane zaplatené záhradkármi s trvalý Občania sa obávajú, že vý
bydliskom na sídlisku alebo aj mimo ONV o dane zaplate~é podnikatel'mi - fy t ba take"JtO lakovne by ohro-
zickými osobami, ktorí podnikajú v objektoch na sídlisku. Dalším zdrojom príj s av . . .• 
mu mestskej časti sú podielové dane, ktoré mestská časí dostáva zo štátneho roz•zovala 1ch zdrav1e a zn1zovala 
počtu presne v závislosti od počtu obyvatelov. V roku 1997 bol príjem mestske kvalitu ich životného pros tre
časti z podielových daní 4,86 milióna korún. Na obyvotelov síd lisk Kostolné c . 
Podhorské z toho pripadá 3,42 milióna korún a na obyvatelov starej časti vráta d1a. 
ne sídliska Stred a sídliska BAZ l ,44 milióna korún. 

Podčiarknuté o zhrnuté: Ak by sme aj povedali, že všetky dane z nehnute 
!'ností platené fyzickými osobami platia obyvatelia starej časti (čo nie je pravda Spoločnosť Volkswagen 

Občianska iniciatíva zozbie

rala 846 podpisov, ktoré spolu 

so stanoviskom odovzdala dňa 

11.12.1998 na Ministerstvo 

ŽP. V stanovisku bola vyjadre

ná požiadavka na doplnenie 

zámeru o variant vodou riedi

tel'nej lakovne, aby bolo možné 

vzájomné porovnanie a výber 

optimálneho variantu podla 

vytvorených kritérií. 

V rámci rozvojových plá

nov firmy Volkswagen na 

Slovensku, bude VOLKSWA

GEN SLOVAKIA, a . s. realizo

vať v priebehu roku 1999 roz

siahlu výstavbu technických ka

pacít na zvýšenie produkcie 

vozidiel. 

Medzi významné technolo

gické celky bude patriť aj vý

stavba novej lakovne. VOLKS

WAGEN SLOVAKIA, a. s. 

v rámci zákonných postupov 

predložil na prerokovanie 

Zámer pre stavbu plánovanej 

lakovne. Predložený varian t 

bol impulzom na vznik 

Občianskej iniciatívy v Devín

skej Novej Vsi , ktorej predsta

vitelia vyslovili námietky proti 

výstavbe lakovne využívajúcej 

sčasti aj organické riedidlá. 

Dňa 17.12.1998 na Minis

terstve ŽP boli za účasti VW 

vyhodnotené všetky došlé sta

noviská k zámeru a v zmysle 

zákona č . 127/94 Zb. bol sta

novený rozsah hodnotenia, 

ktorý zaviazal VW doplniť zá

mer o variant vodou riedite l'nej 

lakovne. Pri tejto príležitosti 

VW aj oficiálne vyhlásil, že do 

novej lakovne nainštaluje zari
adenie využívajúce vodou rie

diteľné náterové hmoty už 

v tomto roku a nie ako pôvod

ne navrhoval od roku 201 O. ako je uvedené vyššie), tok celkový príjem mestskej časti no nich pripadajúci íl októbri 1998 predložila na 
vo výške 2, 95 milióna korún. Pritom celkový príjem pripadajúci na obyvatelo · · t tv žp • ' k 
sídlisk Kostolné a Podhorské je iba z podielových daní 3,42 milióna korún. In IS ers 0 zamer na vy- Pri prero ovávaní Zámeru 
k tomu treba ešte pripočíta( 719 tisíc korún, ktoré zaplatilo za daň z nehnute stavbu novej lakovne. Zámer Spoločnosť VW má záujem na Ministerstve životného 
!'ností v roku 1997 SBD Bratislava IV a tým pádom vlastne l'udia bývajúci na síd obsahoval okrem nulového va-
lisku. A to ešte nespomínam novo zavedenú doň z bytov, kt~rá bude podstatn . . . , celý problém vyriešiť čo naj- prostredia SR VOLKSWAGEN 
vyššia ako doterajšia daň z obytných budov a začne sa platit po uplynutí 5-roc nantu len Jeden technologicky skôr bez zbytočného predlžo-
ného obdobia po odpredaji bytov. Nespomínam to preto, lebo mi je proti srs variant realizáciou ktorého by SLOVAKIA, a. s. preto oficiál-
politika rozdelovanio a konfrontácie, na ktorú vsadili iní. Vo svetle týchto fakto . , b -.· . . . vonia schvalovacieho procesu, ne vyhlásil zmenu svojho 
však poznámka pána Ružoviča dostáva práve opačný význam ako on pôvodn sa tro1naso ne zvysd1 em1s1e kedže termín nábehu lakovne 
myslel. prchavy' ch organ1"cky'ch la' tok pôvodného zámeru. Podla no-

kl d d, 1 k 1 h k Jk ' v tomto roku zostáva nezmene-Aí keď sa stará časí raz a á na a e o väčšej p oc e, v s utočnosti ce ov , ti " b . . "d d , vého variantu bude VOLKS-
výška zaplatených daní z nehnutelností obyvotelíni starej časti nie je vel'mi rozdi naras 1 Y emiSie OXI ov US l- ný. Zdá sa preto, že interné 
elna oproti daniam vybratým na sídlisku, pretože daň z nehnutel~ostí sa zvyšuj ka, síry, množstvo nebezpeč- rozhodnutie VW budovať la- WAGEN SLOVAKIA, a. s. in-
každým podlažím. Navyše, v súčasnosti neplatia dane z nehnutelností obyvateli ny' ch od d b '""l 
obecných bytov (obec by vlastne platilo sama sebe), čo sa zmení päí rokov pa ov Y sa zvysl 0 0 kovňu využívajúcu vodou riedi- štelovať V novej lakovni vý-
ich predaji . Poznamenávam, že práve v týchto bytoch býva aj vela pôvodnýc 76 percent. tel'né farby v celom technolo- lučne technológiu používal"úcu 
obyvatelov ONV (a oj pán Ružovič má v nich svoju rodinu). To, čo skutočne z ve 
kei časti napľňa obecnú pokladnicu sú firmy ako VW, Presskam, tehelna. V nic , gickom procese už padlo. vodou rieditel'né farby už od 
pracuje aj vel'ké množstvo obyvatelov nových sídlisk a najmä kvôli BAZ ·pre Podla pôvodného zámeru roku 1999. VOLKSWAGEN 
c?od,cu YW_: boli vl~:tne sídl~sk~ postave~~-, Kom v!astne tiet~ príjmy poto~ za nie všetky procesy povrchove· hl' d k 
ratat? Siluacla sa moze navyse u plne obraht, ak vlada zmem prerozdeleme do, k , ., . l Z a is a zákona je ale SLOVAKIA, a . s. v záujme vy-
ne z príjmov tak, ako je to zvykom všade vo svete, kde vel'ká časí týchto daní id upravy arosern v nove1 lakov- dôležité záverečné stanovisko 

hodnotení, ktorá bude verej

nosti k dispozícii na miestnom 

zastupitel'stve v Devínskej 

Novej Vsi. O našom rozhod

nutí sme informovali na stret

nutí aj predstavitelov Občian 

skej iniciatívy Devínskej Novej 

Vsi. Podrobne sme ich infor

movali aj o súčasnom stave 

schvalovania technológie pre 

novú lakovňu, načrtli možnosti 

dalších postupov a dohodli sa, 

že nadalej zostaneme v kon

takte. 

Pre dalšie zlepšenie ko

munikácie s verejnosťou zria

ďuje VOLKSWAGEN SLOVA

KIA, a . s. od 15. januára 

l 999 tzv. "Zelenú linku". Na 

túto linku budete môcÍ smero

vot všetky svoje otázky týkajú

ce sa vplyvov na životné 

prostredie, ktoré budú priamo 

súvisieť so spoločnosťou 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 

a . s . Naši odborníci Vám po 

zanechaní kontaktu na Vás 

odpovedia v čo najkratšom 

čase . Pre urýchlenie kontaktu 

s vami sme dočasne na tento 

účel vyčlenili linku číslo 07/64 
77 73 35, neskôr prejdeme 

na oficiálne "Zelené linky" 

Telekomunikácií. Zmenu čísla 

vám včas oznámime. 

1996 4 701 tis. 2 446 tis . 3 960 ti s. 
1997 16 469 tis . 502 tis. 3 445 tis . 

do obcí. Som zvedavý, či pán Ružovič bude aj potom písat' o nespravodlivo ni boli v súlade s na ·Jnov"s'lm ·1 • hovieť želaniu verejnosti vy-
prerozdelení. tech l . k, . d . . Ministerstva ZP, ktoré bude b l t " t h l, . kt , Týmito krokmi chceme do-

Z toho, čo som doteraz napísal , bv so mohlo zdaí, že som zau,·atý proti starE no oglc ym1 tren m1. Pn zna' me az· po vere
1
·nom prero- ra 0 "op ec no oglu, ora h 

1 · k sia nu( posilnenie vzájomnej 
Spolu 50 090 tis. 21 877 tis. 19 067 tis. časti. Naopak. Chcem len poukázal na skutočnos(, že príslušnos( k územiu e~l stne oní vrchnej farby sa plá- k je maximálne šetrná voči život-

neznamená patent na rozum. Tak, ako existovali poslanci zo síd liska s len vel rt nova l ., . . . , ovo ní 0 vypracovaní nezávis- dôvery medzi obyvatel'mi 
Myslím, že tieto čísla nepotrebujú komentár o oj keď pripočítam celú čiastku malým prínosom pre obec o zastupitel'stvo, rovnako takí existovali aj zo star . 0 poUZIVOnle ned1dlovych lého posudku v nasledovných nému prostrediu V okolí. Táto 

na verejnoprospešnú činnosí Denovy k sídliskám, dostávame stále takmer o lO časti, pretože nestačí sa len byí do pŕs kvôli pôvodu. Práca pre verejné záujm faneb. Je to v rozpore s plat- mesiacoch. Až potom bude technológia teda spfňa pod- Devínskej Novej Vsi a zástup-
miliónov menšie číslo, ako bolo investované do starej časti. V skutočnos~ odhadujem, musí znamenať predovšetkým hladanie kompromisu. A aj preto som rád, 'j.e ným zák h · VOLKSWAGEN SLOVA 
že z vyššie uvedeného príspevku Denove sa na Kostol!lé a Podhorské minie asi zostupitel'stve existoval i aj zástupcovia starej časti, ktorí chápali, že DNV bud~ •. onom 0 oc rane Okresným úradom Bratislava mienky najmodernejšej techno- caml -
70 %, pretože napr. zimná údržba je vzhladom na dlžku komunikácií omnoho to príÍažlive·lšia, o ča viac budú skrášlené všetk~ l·e ,· časti. Ved', či sa nám to pa ovzdus1a, v ktorom ·le zdôraz- h b KIA, a . s. Za' roven· du'fame, z"e 
d h l l k . IV. za á "1ené územné a stave - l' · ' • 1'· hl ' ra šia v starej časti, v rámci starostivosti o ze eň sa Denova stará napr. aj o alebo nie, sídliská už nikto nezbúro a ani síd isko na ul. J.Jonáša, na Iore nená požiadavk , t b og1e a zaroven sp na avne 
vel'ké plochy na sídlisku Stred, pri pošte, na kostolnom kopci, o rybník a pod. prakticky vôbec nespomenul i ani poslanci zo starej časti, hoci im "do územn! no , h . d 0 na vys av U né konanie za účelom vydania požiadavky Občianskej inicia- našim rozhodnutím o u rýchle-

Som presvedčený, že peniaze boli investované správne (napriek tomu, že pôsobnosti" patrí. Som rád, že medzi takých konštruktívnych poslancov patn vyc zana ení v súlade stavebne' ho povolen1·0 
pre pla' _ l k l k 

'dl. k ) t • b 1· · t · t k b b t 1· DNV d· t · 1 k k dd 1 N k 1 · p · k' l' d. · DN 1 t' D ' k · N · V · ne1· inšta ácii e o ogic y prí-som zo s1 1s a , pre oze o 1 mves ovane o , o yo yva e 10 os o1ne práve pas anci, torí an i ovo i zo ovú oa íc1u . rove ta yto u 10 su . s naj epšími dostup , . t h- 1vy evms e1 ove1 Sl a 
vošli do 21. stor.: v starej dedine to bola predovšetkým kanalizácia a televízny najviac no prospech. Preto vyzývam všetkých nových poslancov, aby tahal1 lnol, . . nyml ec nova né rozširovanie závodu h k l ký h · h 1 d h 
káblový rozvod (napr. oblas( Mlynskej ul. a v oblasti Pod lipovým- Slovinec ož po do- jeden povraz, za jednotnú Devínsku Novú Ves a nedali sa ovplyvňovať tak) _oglaml. Lakovňa by tiež ne- VW v Devínskej Novej Vsi. ostatnýc e O ogic 'c organ i- stupne l tec no ógie osi a ne-
budovaní TKR mohli bez problémov pozeraí slovenské TV programy) a na sídli s- milo nepravdami, ako uverejnil pán Ružovič! • splňala emisné limity ktoré sa zácií v Bratislave. Nová lech- me súhlas verejnosti s touto 
káchckre dôstojný život to boli najmä rovnako dôležité parkoviská a zeleň. Dá O t' •t · d ·1' k • b d l · l ký h ·e t le to oz d 1 ' 

d ' 1 d ký d d l · h bi ' s ava ese vylo n sa sposo u raz e ema pas anec c ml s' 0 0 eg i sl t' SR d kl nolo'g'1a a 1·e1· vplyvy budu' po- ·ln .ICI·at'lvou a budeme mo-ct' sa te a pove at, že sa investovo o pre ovšet 'm o životne ô ež1týc o ast1, dalšom čísle DEVEXu. l{d . , 0 1vy pre po a- Ing. Vladimír Melicher, 
nezávisle na lokalite. Najmä úplným dobudovaním kanal izácie sa obci značne Marfn Lac OJU pre · t' bi 1 ' 

l, f dky 1 vzia v rámci pri ižo- splnomocnenec Ol drobne popísané v Správe o sp nit naše náročné termíny. _uv_o_n_i_a_i_na_n_č_n_é_p_ro_s_tr-ie ___ . ______________________________________________________________ ~p-os_la_n_e_c_M_z __ D_N_V_v __ ro_k_o_ch __ 1_99_1_·_1 __ 99,--------------------------------------~----------------------~~--------~----------------------------~---

DEVEX 6 DEVEX 7 
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Prvý pokus 
JÁN LUDVIG na štarte 

RALLYE Granada - Dakar 

venského jazdca z Devínskej 
Novej Vsi Jána Ludviga. Na vo
zidle TOYOTA landeruiser so sene
galským spolujazdcom v tíme FAR
MAC - LUGAS TEAM sa pokúsia 
zdola( tohtoročnú mimoriadne ná
ročnú tra( 

TlfYlff?OmfO(t~fi (fJíj{brgf!W nové gumy na vaše pečiatky, nové vizitky 

S myšlienkou usporiada( preteky 
pretínajúce africký kontinent prišiel 
koncom sedemdesiatych rokov 
francúzsky jazdec Thierry Sabine. 
Na štart prvého ročníka v Paríži sa 
zoradilo 87 motocyklov, 80 osob
ných aut a l 2 kamiónov. 

[lliilll,[3[l!][!)L!1Ci1 ~'8'1i®W mm G0lh \J 000 s novými telefónnymi číslami zabezpečí pre Vás DEVEX 

Každý záujemca sa musí prihlási( na spoločný výlet telefonicky najnes

kôr deň vopred na telefónnom čísle: 64 77 82 69 
Písomné objednávky: 

Štyridsa(pä(ročný rodák 
z Devínskej Novej Vsi Ján Ludvig 
strávi l vianočné sviatky ešte v ro
dinnom kruhu . Ako nám prezradil 
v stredu 23.12.98 v Istrii, pri pohá
ri horúceho čaju, rodina mu fandí, 
najviac vari desa(ročný Braňo. O 
projekte sa vravelo dlho. Braňo bol 
sklamaný keď sa dozvedel, že 
možno z toho nič nebude . Teraz ... 
drží palce a tuho. A Janko? 

Stretnutia účastníkov sú vždy pri stánku PNS na rohu Eisnerovej aM. 

Marečka o 9.00 h ak nie je v kalendári uvedené inak. 

DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9 

Odchádza sa pravidelne z miesta stretnutia po S minútach čakania!l Kancelária: DEVEX, Novoveská 14 lz dvora) 

Tohtoročný 21 . ročník nemá na 
rozdiel od predošlých štart v Paríži, 
ale v Granade. Tra(, rozdelená do 
šestnástich etáp s jedným dňom od
počinku, meria 9022 kilometrov. 
Z toho čaká na jazdcov 5800 kilo
metrov, ktoré budú špeciálne mera
né. Zvyšných 3222 tvoria spojova
cie etapy. Po úvodnom 30-kilomet
rovom prológu je tra( rozdelená 
nasledovne: l . ETAPA: Granada -
Rabat, 30 kilometrov (prológ). 2. 
Rabat - Agadir, 654. 3. Agadir -
Tan- Tan, 510. 4. Tan- Tan -Sir 
Mogren, 515. 5. Bir Mogren -
Atar, 690. 6. Atar - Tidjikja, 493 . 
7. Tidjikja - Nioro, 625. Á. Nioro -
Bobo Dioulasso, 1000. 9. Bobo 
Dioulasso - Gao, 960. l O. Gao -
Tombouctu, 421. ll . Tombouctu
Nema , 548. 12. Nema - Tichit, 
490. 13. Tichit - Atar, l 065. 14. 
Atar Nouakchot,504. 15. 
Nouakchot - Saint - louis, 257. 16. 
Saint - louis - Dakar,260. 

1 O. 1. NEDEĽA: ZAČIATOK TURISTICKEJ SEZÓNY: 

Turistický prechod po krížnom chodníku spojený s úpravou terénu na beh 

na lyžiach. Pri dobrom počasí možnos( opekania pri ohníku na vyhrade

po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 

nom mieste. 
24. 1. NEDEĽA: BEH NA LYŽIACH po upravenej ceste k Markíze 

Fax: 07/64 77 52 75 

Tak teda v dňoch 1.1.99 -
17.1.99 na trati Granada- Dakar 
budeme sledova( aj prvého slo-

Majstrovstvá Slovenska 
v bleskovom šachu 

V Poprade za účasti 56 hráčov 
Devínsku Novú Ves reprezentovali 
ROHÁČEK, ROHÁČKOVÁ a TÓTH -
VAŇO. Do finálovej skupiny postú
pili 4 hráči z každej zo štyroch 
podskupín. Výrazný úspech svojím 
umiestnením vo finále dosiahol iba 
18 ročný Miroslav ROHÁČE K. 

- S Jarom Katriňákom sme ka 
maráti (ide, po minuloročnej smo
le, skúsi( š(astie na novom modeli 
motocykla KTM vo farbách Slovnaft 
Sport Moto). Ja idem vyskúša( no
vú disciplínu, na Slovensku nepo
znanú. Verím, že skúsenosti, ktoré 
tento rok získam zúročím v budú
com ročníku. 

Ako sme sa dozvedeli tesne pred 
odovzdaním článku do tlačiarne 
J.Katriňókovi po vyhratej etape zly
hal motocykel a už nepokračuje, 
Ján Ludvig so spolujazdcom zatial' 
zostávajú medzi pä(desiatimi jazd
cami , ktorí zostali z celkového po
čtu 190, na trati. Ukradli im síce 
náhradné pneumatiky, ale to sa 
vraj stáva . 

a spodnou cestou spä( Predpokladaný čas návratu cca 3 h. Tempo behu ~-----,~=-=-~::-::-:;-:---;---, 

bude prispôsobené najslabšiemu účastníkovi. DETSKÉ TOPÁNKY jarné 

7. 2. NEDEĽA: BEH NA LYŽIACH z DNY na Kútiky a spä(. č. 22 _ 36 do vypredania 

21 . 2. NEDEĽA: BEH NA LYŽIACH po chodníkoch Devínskej 
- zásob v DEVEX-e 

Kobyly. Cas trvania bude upresnený na začiatku stretnutia . 

6. 3. SOBOTA: SÁNKOVANIE vo večerných hodinách pri svetle Novoveská 14 z dvora 

bateriek po ceste k vodárni. Výnimočné stretnutie o 18.00 h. Zo sebou si po-pia: 15Jo _ 18oo 
treba vzia( dobré oblečenie proti premoknutiu. Sánkovanie je na vlastné 
riziko. sobota: 800 

- ll 
00 

25. 3. NEDEĽA: POCHOD NA STAROSLÁVNY DEVÍN pri príleži- ~========~ 
tosti Štúrovských osláv. Presný termín bude upresnený v DEVEXE! MENOVKY A ŠTÍTKY 

30. S. NEDEĽA: CYKLOTURISTICKÝ VÝLET k zrúcaninám Pajštún- na dvere a 

skeho hradu. EXKLUZÍVNE VIZITKY 
13. 6. NEDEĽA: SPLAV MORAVY na loďkách -z Vysokej pri 

Morave až pod hrad Devín . Prihlási( sa treba záväznou prihláškou do príd~e si vybrať 

20. V. spolu so zaplatením predplatného na jednu objednanú loďku 50 do inzertnej kancelárie 
Sk. Predplatné sa odpočíta z ceny podujatia, pri neúčasti sa nevracia, 
ostáva ako storno majitelovi člnov za pristavenie lodí!!! DEVEX-u 

26. 6. SOBOTA: POSEDENIE MATIČIAROV a všetkých záujemcov 

dobrej vôle v prírode. Miesto konania oblast tzv. Srdca. Čas o 15.00 h. 

Treba si vzia( niečo na opekanie. Toto stretnutie sa koná pri príležitosti 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

P.Krug Jánskej noci a môže trva( i do neskorších večerných hodín. 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 

___ ___ _____ ___:::=:::======:::;:================================:::04- Služby (ponúka) 

Poradie Najúspešnejších: l O. HAGAROVÁ - Kežmarok 6 Dušan PALO 2. miesto v kumite 05 - Byty 

l . MANÍK Mikuláš - Prešov 13,5 m.j ml. žiaci do 35 kg 06 - Nehnutelr10sli 
-. -· . . k . 07- Rozličné 

2. BALOGH Tomáš KARATE S1mon HAMSIK 3. m1esto v um1te 

- Nové Zámky l 0,5 ml. žiaci do 50 kg l~---=o-=-2---=P:-=R:-=E=o--:-A-::-J -~) 

3. MRVA Martin - P_rešov l 0,5 Majstrovstvá Bratislavy Ladislav KOTEK 2. miesto v kumite • PRAMONT s.r.o - predaj a servis 

4. SLUKA Radek- Cesko l 0,5 automat. vír. práčok, myčiek riadu, 
5. ROHÁČEK Miroslav v karate 20.12.1998 1 h 

iuniori do 65 kg a l. miesto e · o r. vody, náhr. dielov. Drobné-

- Devínska Nová Ves 9 v kumitedo 75 kg ho 18. Tel./fax 07/64 28 40 00, 

6. BUCHNÍČEK Petr- Česko 9 Z DNY klub JU SHU sa zúčastnili : 

7. VRA. NA Fran!J·s·ek _ C-esko 7,5 . Ladislav KOTEK týmto výsledko! 64 77 94 82 
Diana ROTHOVA 3. miesto v kata k Pr d · l 1 k postúpil na majstrovstvá Slovens e. am acno manže s ú postel' 

8. HAGARA Eduard 7,5 ml. žiačky Versa1l li 164 77 
9. RUCKSCHLOSS 

, ktoré majú by( koncom januára. · e : 88 41 
Ivana KOBOROVÁ 4. miesto v kata _Predám kočík STEGGI-trojkombi-

- Slovan Bratislava 7,5 ml. žiačky nac1u. Tel: 64 77 83 98 

Aha, deti, šarkan letí šieho šarkana, aký kedy uzrel svetlo bol v sMaži najlepší? Áno, sMaž ~C 04- SLUŽBY ) 
svela. Všetci - malí, či tí väčší - pri- mala ma( vítaza, veď preto je sútl Požičovňa le - KÄRCHEŔ 
loži li ruku k dielu a skutočne vytvo- žou, ale toho nášho vám neprezrc po;~.c~4 77 

· 

Často krát sme nevedeli, čo tým 3. Mamky a ockovia spokojne pra- ri li diela, za ktoré sa nemusíme díme. neprezradíme to preto, pri TV_ 
5 

. B 
1
. _e · 83 62 

mama a ocko myslia, keď stále na- cujú, lebo vedia, že pani vychová - hanb if. Naša fantázia pracovala tože ví(azom sa vlastne stal každ) ervJs a az- oprava televí-

riekali nad tým, ako len čas letí. A vatel'ky sa o nás dobre postarajú. na plné obrátky a každý šarkan, kto sa našej sútaže zúčastnil a ta zorov. Na grbe 43 · 

veru, už to vieme! len nedávno Aj sa niečo naučíme, aj sa dobre ktorý vznikol počas našej sMaže je si zaslúžil sladkú odmenu. Ak u Malb . T~l: 64 77 69 63 

sme sa vrátili od mora, od starých zabavíme. Pani vychovávatel'ky v podstate takým malým umeleckým díte na pochmúrnej jesennej obi Tel· 
6 

y, natery, sherky. 

mám, z táborov či rôznych letovísk pre nás vždy nechystajú rôzne sú- dielom. Chcete sa o tom presvedči(? he letie( usmiateho šarkana nez M 4 77 S4 69, 0903- 791 083 

a už sme opä( uprostred školského (aže. Neveríte? len nedávno sme Príd'te sa pozrie( k nám do školské- budnite, že je to možno jeden Tel· társke 0 obkladacie práce. 

zriadil v ONV zberňu 

na opravy v inzertnej 

kancelárii DEVEXu. 

Novoveská 14, (z dvora), 

pondelok-piatok: 

15.30 - 18.00 
sobota: 

8.00- 11.00 

• Spolahlivo opatrím die(a, aj na 
celý deň. Tel: 64 77 48 30 
• Opatrím die(a v DNY alebo v lV. 
obvode, ako riadne zamestnanie. 

Tel: 07/64 77 80 12 

( 06- NEHNUTEĽNOSTI) 
• Predám záhradu o rozlohe 911 m' 
vDNV Tel:64775731 

Kúpim dom a lebo stavebný 

pozemok v DNY resp. v okolí 

(~---=:.:07:........·.....:..:R:..=.O=Zl::..:...ciC=-:..... N.:..::.É~) 
• Darujem sučku. Výška 38 cm. Do 
dvora, záhrady. 

Tel: 64 77 96 19 večer 

~ Dámsky módny salón 

\~ J Zákazkové šitie 
l ) Návrhy modelov 

Predaj originálneho 
...__\ ( dámskeho ošatellia 

) Predaj metrového textilu 

RtWA Telefón 
:. e gar cc 071 5273 3005 

Váš domov na zelenom 
okraji Bratislavy 

,'.) 

Výstavba pol)'fttnkčného domu 
s podzemnými garážami, 

nákupným centrom, športovým 
komplexom na prízemí s nad

stavbou 106 b)'tov v Devínskej 
Novej Vsi, ul. $ Králika. 

INVESTOR 
A INFORMÁCIE 

Ell3, spol. s r. o. 

Posk)'tuj eme výhodn)' 
splátkový kalendár. 

Spoločnosť pre investi čn ti výstavbu 
Žiclovská 5, 811 01 Bratislava 
tel.: 07/ 544138 65,544123 65 
fax: 07/ 544 123 69 

Nemusíte chodiť do mesta 

PEČIArKY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
pa- pia: 15.30- 18.00 so: 8 .00- ll .OO 
objednávky: tel./fax: 64 775 275 

Predajňa OBUV štefanaKrálika2 

ponúka 

Dámske zimné kožené čižmy ~ 
od 1000do 1650Sk dJ 

Pánske kožené zimné topánky : 

Otvorené: po- pia: 14.00- 18.00 
•• 

sobota: 9.00- 12.00 

MUDr. Viola Bukovská 

SÚKROMNA AMBULANCIA 

pre deti, dorast a študujúcu mládež 

v polilkinike na ul. Sch. Trnavského 6 

v Bratislave Dúbravke 

POSKYTUJE SLUŽBY PRE VŠETKÝCH 

POISTENÝCH I NEPOISTENÝCH ŠTUDENTOV 

po: 7.00- 12.00 ut: 10.30- 15.00 str: 7.30-12.00 

štv: 13.00- 17.30 pia: 7.30- 11.00 

TeL· 64 36 37 83 klapka 40 

zhonu. Domáce úlohy, knihy, zoši - ukonči l i vel'kú sú(ažnú ŠARKANIÁ- ho klubu. Niektoré šarkany síce už účastníkov našej sMaže. ~ d4 77 78 94,0905 -517 300 

ty, učebnice - veď to poznáte. A DU. Že neviete, čo je to? To je jed- dávno lietajú, no mnohé šarkany a 
0 a, kúrenie. Inzercia: Cenník: l znak= 1,1 O Sk, 1/8 str.= 600 Sk, 1/4 str. = 1200 Sk, 1/2 str. = 2400 Sk, l strana= 4800 Sk. K cenóm treba pripočítať 

opä( svoj popoludňajší čas trávime noduché. Vel'ká súfaž 0 najkrajšie- na nás ceria na našich školských Soňa škulo . _ Tel: 64 77 93 19 večer 1 cm' 10,- Sk+ 23 % DPH. Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

v školskom klube ZŠ l. Bukovčana ho, najstrašidelnejšieho, najrýchlej- chodbách . Chceli by ste vedie(, kto a deti zo školského klub Uctovníctvo, mzdy, dane. detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám- 50 %. Príplatky: l. strano+ l OO %, posledná strano+ 50 %. 1 cm2 = 1 O Sk+ 23 % DPH. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------~-I:_6_4_7~7-0~3~03~,~64~7~7~5~4~2~0~~~=1 n=ze=rci=ot=el~./=fux=:=64=7=7=5=2=7=S,=in=ze=rtn=á=ko=nc=elo=·ri=o:=No=vo=ve=sk=á=l 4=z=d=vo=ro=(n=od=p=oš=to=u).=P~~p=io=:l=5=.3=0=-1=8.=00=,=sob=o=to=8.=00=-=l=l.=OO============~ 
DEVEX 8 DEVEX 9 



,. 
Okienko ~ 

Wil@~fr~~@] 

~ 
polície 

~ 
Okienko mestskej polície 

Od 4.12.1998 do 7.1 .1999 

• Dňa 7.12.1998 v čase 23.05 
hod. boli na ulici l. Bukovčana rie
šení priestupcovia hliadkou mest

skej polície, ktorí rušili nočný klud 
hlasným spevom. Hliadka zjednala 
na mieste okamžite nápravu a 

priestupcov vykázala domov. 
• Dňa 12.12.1998 v čase 00.1 O 
hod. bolo telefonicky oznámené na 
linku 159, že na ulici Drobného 
v Dúbravke sa na 8 poschodí na

chádzajú bezdomovci . Hliadka 
MsP po príchode na miesto z istila, 

že oznam sa zakladá na pravde. 

Dotyční páni boli z miesta vykáza

• Dňa 18. 12. 1998 v čase O 1.1 O 
hod. hliadka mestskej polície rieši la 

na základe tel. oznamu na ulici J. 
Smreka priestupok občana , ktorý 

rušil nočný kl'ud hlasnou hudbou . 
Hliadka MsP zjednala na mieste 
okamžite nápravu a priestupok vy

rieši la v blokovom konaní. 
• Dňa 23.12.1998 v čase l 0.30 
hod. spoločná hliadka MsP a OO 

PZ DNY zadržala na ulici lstrijská 
osobu na ktorú bol vydaný príkaz 
na zatknutie. Zadržanú osobu 

predvied li na OO PZ v Devínskej 

Novej Vsi . 
• Dňa 28.12.1998 v čase 17.15 
hod spoločná hliadka MsP a OO 

PZ DNY zabezpečovala na ulici J. 
Jonáša miesto dopravnej nehody 

do príchodu dopravnej polície 
.Nehoda sa zaobišla bez zrane

nia, ale priestupok vodiča bude 
dalej riešený, nakol'ko vozidlo ria

dil pod vplyvom alkoholu. 
E.Kovarík, 

ní a vyriešení dohovorom. 

~~-~~m 

~~ÍŽO V~ a 
Nekazme si to, čo máme .. 

Vodorovne: A/ Ponavliekai.

B/ ZAČIATOK TAJNIČKY.- C/ 

Hora na Kréte - kamenitá su( - čes

ké chlapčenské meno . D/ Hlasno 

kričím, ziapem - porobe.- E/ 

Ostrov na Kiribati - české ženské 

meno.- F / Druh stávkovej hry - ja

ponská národná hra - ukrajinský 

prístav.- G/ Plošná miera (mn.č . )

severoatlantický pakt - log po čes

ky.- H/ Vyzdobovala farbami .- 1/ 

KONIEC TAJNIČKY.-

Zvisle: l / Obyvatel' záp. časti 

Rakúska .- 2/ Zasýpací prášok -

OROČ. - 3/ Znetvoruj - druh pod 

radnejšieho hrozna.- 4/ Mesto 

v Argentíne - rieka v Rusku.- 5/ 

Írske mesto - hody lásky (z gréčti
ny).- 6 / Podoprú - na to .- 7/ 

Pracujte s lopatou - kuje po česky.-

8/ Koralový ostrov - skr. tlačovej 

agentúry Argentíny. - 9/ Nemecké 

muž. Meno - polia. - l 0/ Ťažká 
práca (odvodená od slova ma

ka().-

o 1 2 3 4 

A o 
B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

. l o 

5 

ŠTÁTNE SVIATKY 
1.1. Deň vzniku Slovenskej republiky 

5.7. Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda 

29.8. Výročie Slovenského národného povstania 

1.9. Deň Ústavy Slovenskej republiky 

DNI PRACOVNÉHO POKOJA 
6.1. Zjavenie Pána 

(Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kres(anov) 

28.3. Vel'ký piatok 

31.3. Vel'konočný pondelok 

1.5. Sviatok práce 

8.5. Deň vítazstva nad fašizmom 

15.9. Sedembolestná Panna Mária 

1. 11. Sviatok všetkých svätých 

24.12. Štedrý deň 
25.12. Prvý sviatok vianočný 

PAMATNÉ DNI 
25.3. Deň vzn iku boja za !'udské práva 

13.4. Deň nespravodlivo stíhaných 

4.5. Výročie smrti M.R.Štefánika 

7.6. Výročie memoranda národa slovenského 

5.7. Deň zahraničných Slovákov 

17.7. Výročie Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky 

4.8. Deň Matice Slovenskej 

19.9. Deň prvého verejného vystúpenia SNR 

6.1 O. Deň obetí Dukly 

27.10. Deň černovskej tragédie 

30.1 O. Výroč ie Deklarácie slovenského národa 

31.1 O. Deň reformácie 

17.1 O. Deň boja proti totalite 

Pomôcky: ~®rt~[}~~ 
~~~®~~ 

C/ Varp.- E/ Orona.- 4/ Soven.-

5/ Agare 

d 

6 7 8 9 10 

o 

o 

- Oco, čo je to esperanto? 
- Svetová reč. 

- A kde sa ňou hovorí? 
-Nikde. 

••• 
- Čo by si robil chlapček, 

keby si našiel na ulici kufrík 
s piatimi miliónmi korún? 

- Odovzdal by som ho na polícii. 
- Výborne. A prečo? 

- Možno tie peniaze stratila 
nejaká chudobná starenka. 

••• 
- Zavolaj výtah. 

-A čo ja viem jeho meno? 
••• 

- Rýchlik prichádza o pät' minút, 
osobný vlak príde až o dve hodiny, 
hovorí výpravca cestujúcej. Naprie! 
tomu vám odporúčam osobný vlak, 

lebo ten fu 
aj zastavuje. 

••• 
Profesor sa pýta študenta: 
- Vysvetlite mi kam smeruje 
transformácia Slovenska. 

- Ešte pred chvílóu som to vedel, all 
zabudol som. 

• Človeče nešťastný, ste jedinr' 
v tomto štáte, ktorý to vede 

a vy fo zabudnete?! 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Ka li štná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská l A 
(z dvora ). Uzávíerka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlači l : ART PRESS spol. sr. o., 
Klincova 35, 821 08 Bratislava, tel.: 07/555 666 97, tel./fax: 07/555 666 98 Registračné číslo: 103/90- R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903-429 485 

DEVEX 10 

Mestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

6.-7. týždeň 

&):.. Volkswagen 
~ Bratislava 

... viac než autá 

Príhovor 
vydavateľa 
Volkswagen Slovakia a .s. inve

stuje, produkuje, vytvára pracov
né príležitosti. (Bratislava, Martin, 
Nitra). Lepšie sa to počúva ako 
nesplnitel'né predvolebné sl'uby 
poli tikov, alebo nepriaznivé vízie 
v zdravotníctve ... 

Ako však môže jednoduchý 
č l ovek, a tých je väčši na vstúpi( 
do: reštrukturalizácie slovenského 
priemyslu, riešenia problémov 
v zdravotníctve, v školstve, sociál
nej sfére, bezpečnosti, zamestna
nosti ... Nielen vlastným prístupom 
na pracovisku, kde môže, čo 
môže, ale a jedine svojim hlasom 
vo vol'bách. Že je to zložité, 
predsa len po čase vid ite lné, 
môže konštatova( častejšie ako 
každé štyri roky. 

A predsa podceňuje túto na
poh lad malú, a le jedinú mož
nos( A po vol'bách, a lebo až 
keď sa ho niečo začína osobne 
dotýka( začne: frfle( a rezigno
vane hádza( rukou. Preto sa zrej 
me zaužívalo, že národ má takú 
vládu, také vedenie, aké si zaslú
ži. Viem, že nie vy, ani vy. Ale ak 

~a ~overí, že v činorodej jednote 
Je sda, tak niečo na tom bude 
Keď pocL . t . d . . h. nop1a ra1a z es1alic , 
potom tí traja nefrflií. Aj keď čas-
to nem ·· · · b OJU zau1em, a y tí siedmi 
pochopili. 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

29.1. 1999 Ročník: IX. Číslo: 2 bezplatne 

Dnes 
v redakeii 

Starosta Devínskej 

Ing. Vladimír Mráz 

Počas 4. pracovného týždňa sta

rosta mestskej časti Ing . Vladimír 

Mráz viedol viacero pracovných 

rokovaní, dotýka júcich sa mestskej 

časti Devínska Nová Ves a jej života. 

V januári navštívi li Volkswagen a.s. v Devínskej Novej Vsi predseda 

• Dňa 18. l . 1999 rokoval za 

účasti zástupcov GIB-u, DP a. s., 

LIGNETY s.r.o. a real itnej kancelá

rie Gemerský vo veci spoločného 
vlády SR i predseda parlamentu. Čítajte na strane 9. ( Pokračovan ie na strane 2) 

Výsledky 
volieb 
v ONV v skratke 

Počet oprávnených voličov: l O 7 47 

Účas( voličov: 37,42% 

Starosta: Vladimír MRÁZ (NF) 

Poslanci: Jozef Baláž, Viola 

Bukovská, Jozef Dobrík, Miroslav 

Encinger, Rudolf Gallo, Nikoleta 

Habudová, Mi loš Halás, Anna 

Hudecová, Vladimír Jediný, Mária 

Kelová, Marta Klampárová, Zdeno 

Kmeto, Peter Marčák, Viera 

Michalcová, Dezider Pancza, Peter 

Rajkovič, Peter Rehorčík, Ľubomír 

Špaček, Zinaida Špačková, Dušan 

Štupický, Jaroslav Turza, Vladimír 

Vyhlídal, Dáša Viskupičová, 

Tatiana Zverková (všetci koalícia 

KDH, DS, DU, SDSS, SZS, SOP), 

Jozef Glatz, Ladislav Jaško, Eduard 

Schrek (všetci NF), Vladimír 

Baranovič (NEKA), Peter Cvečko 

~------------------------------------------, 

Váš domov na zelenom 
okraji Bratislavy 

INVESTOR 
A INFORMÁCIE 

EIB, spol. s r.o . 

fi::z-;-;--;---...:Y<~á:_š vy~d~av~a~te:!_jl' (SDĽ), Michal Glosík (SNS) 

~z~vlerko dnešného číslo bolo 21. 1. 1999. Uzávierka nasle-

Výstavba polyfunkčného domu 
s podzemnými garážami, 

nákupným centrom, športov)•m 
komplexom na prízemí s nad

stavbou 106 bytov v Devínskej 
Novej Vsi, ul. $ Králika . 

Poskytujeme výhodný 
splátkový kalendár. 

Spoločnosť pre investičnú výstavbu 
Židovská 5, 811 Ol Bratislava 
tel. : 07/544 138 65, 544 123 65 
fax: 07/544 123 69 

uluceho čísla bude 4.2. 7999, číslo vyide 12.2. 1999. 
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® robničky 
11 radnice 

Dnes v redakcii 
{Pokračovanie zo strany l) 

nesenia dopravy - obratiska 

MHD v lokalite vstupného viaduk

tu do DNY na Eisnerovej ulici. 

Spoločné riešenie je potrebné 

nájsí v súvislosti s prípravou re

konštrukcie privádzača do DNY 

pre vydanie územného rozhodnu

tia a dalších stupňov stavebnej 

dokumentácie. 

Podla vyjadrenia investora -

GIBu by k realizácii stavby mohlo 

dôjsí do dvoch rokov s tým, že 

doba realizácie predpokladá 18 

mesiacov. Rokovanie zatial' nebo

lo ukončené, pretože bude pokra

čovaí zo ŽSR, ktoré sú vlastníkom 

dotknutých pozemkov. 

• Dňa 18. l. 1999 za účasti 

právneho zástupcu MČ DNY a 

nájomcu nebytových priestorov 

na terase M. Marečka (dlhodobo 

uzatvorená predajňa), rokoval o 

možnosti spoločného riešenia 

dlhotrvajúceho súdneho sporu . 

Strany sa dohodli na predložení 

návrhov do 15. 2. 99, ktoré posú

dia samosprávne orgány MČ 
DNY a rozhodnú o dalšom postu

pe. 

• V pondelok 18. l . 99 prero

koval s vedením MO Matice slo

venskej ich podnety na spoločné 
kultúrno-spoločenské podujatia v 

roku 1999, ako i požiadavky MO 

MS na príspevok pre rok 1999. 

• O deň neskôr, 19. l. 99 -

20. l. 1999 rokoval so spoloč

nosíami SAl AUTOMOTIVE a 

FRAHER (zastupujúcu JOHNSON 

CONTROL) o možnosti umiestne-

DEVEX2 

nia výrobných hál v lokalite DNY. 

Obe spoločnosti vytvárajú pracov

né príležitosti pre cca 300 zamest

nancov. Kooperujú s VW Bratislava 

na výrobe automobilov, dodávkami 

komponentov (čalúnenia, sedacie 

súpravy) - obe spoločnosti poža

dujú umiestnenie v priamom kon

takte na areál VW. 

• Vo štvrtok 21. l . 99 starosta 

rokoval za účasti spracovatelé:~ ur

banistickej štúdie DNY (FORM-A) 

na ministerstve pôdohospodárstva 

vo veci potvrdenia napadnutého 

rozhodnutia krajského úradu 

Bratislava, týkajúceho sa súhlasu 

a vyňatia pol'nohospodárskeho 

pôdneho fondu pre dálšiu výstavbu 

a rozvoj DNY. 

Po spoločnom rokovaní zástup

covia ministerstva prisl'úbili potvrdi( 

rozhodnutie krajského úradu a tým 

umožni( pokračovať v prácach na 

dalších stupňoch ÚPD. 

• V ten istý deň , 21. l . 99 sa 

starosta zúčastnil na konferencii 

regionálneho združenia mest

ských častí hl. m. SR Bratislava. 

Účastníci konferencie prerokovali 

správu o činnosti združenia, sprá

vu revíznej komisie o hospodárení 

združenia. 

Do združenia pristúpili ďalší 
dvaja členovia - mestská čas( 

Petržalka a Ružinov. členom zdru

ženia doposia!' nie je mestská časí 
Dúbravka. 

Súčasne členovia zvolili predse

du rady, ktorým sa stal starosta mč 

Nové mesto Ing Frimmel. Za pred

sedu revíznej komisie bol zvolený 

Ing . Mráz. Združenie súčasne od

poručilo ZMOS-u ako kandidáta 

na funkciu predsedu ZMOS-u Ing. 

Ďurkovského, starostu Starého 

mesta. 

• V piatok 22. l. 99 rokoval 

starosta MČ DNY so starostom 

Marcheggu, ktorý požiadal part
nerské slovenské obce v zmysle 

Protokolu o kultúrnej a spoločen

skej výmene o podporu pri prera

dení smerovania rýchlikových spo

jov na trase železničného spojenia 

Bratislava - Marchegg -Viedeň. 

Mestská časí DNY, Devín i 

Záhorská Bystrica prisl'úbili pod

porné stanovisko, ktoré prednesie 

na spolo~nom rokovaní rakúskych 

a slovenských obcí a mestských 

častí dňa 28. l . 1999 Ing. Mráz. 
-Al-

Dnes 
hovoríme ••• 

... s Ing. Petrom Rajkovičom, no
vozvoleným zástupcom starostu. 

Novoz'-'olené miestne zastupitel'st
vo na svojom ustanovujúcom zasad
nutí zvolilo za zástupcu starostu Ing . 
Petra Rajkoviča. Návrh na vol'bu 
predložil starosta mestskej časti, kto
rý navrhol miestnemu zastupitel'stvu 
troch kandidátov: Vladimíra 
Baranoviča, Mgr. Ladislava Jaška a 
Ing. Petra Rajkoviča. Vladimír 
Baranovič kandidatúru neprijal a o 
Mgr. Ladislavovi Jaškovi sa nemohlo 
hlasovaí vzhladom k tomu, že nebol 
prítomný a nezložil zatial' poslane
cký slub. Preto sa v tajných vol'bách 
hlasovalo o jedinom kandidátovi -
Ing . Petrovi Rajkovičovi. Ing. 
Rajkovič bol zvolený za zástupcu 
starostu 24 hlasmi z 28 prítomných 
poslancov. 

Pán zástupca starostu, môžete 
čitatelom Devexu povedať niečo o 
Vašom súkromnom živote ? 

V Devínskej Novej Vsi bývam od 
roku 1988 na sídlisku Podhorské. 
Som ženatý, mám 39 rokov, 12-roč
ného syna a l O-ročnú dcéru. 
Manželka pracuje ako staničná 
sestra na operačných sálach Detskej 
fakultnej nemocnice. Vyštudo-:ol 
som Strojnícku fakultu SVST. 
Pracujem v stavebnej firme 
Hydrostav a. s. Bratislava ako samo
statný konštruktér. V svojom povola
ní sa zaoberám projektovou a inži
nierskou činnosíou v oblasti inžinier
skych a ekologických stavieb. Počas 
štúdia na vysokej škole a v neskor
šom období som závodne hrával 
basketbal. Svoj vzťah k športu a 
možnosti, ktoré poskytuje okolie 
Devínskej Novej Vsi v súčasnosti vy
užívam spolu s rodinou a priatel'mi. 
Rád sa zapájam tiež do kultúrnych 
podujatí usporiadavaných v našej 
mestskej časti. 

Máte nejaké skúsenosti s prácou 
v obecnej samospráve ? 

V prvom volebnom období od ro
ku 1990 do roku 1994 som sa za
pájal do činnosti samosprávy ako 
člen legislatívno-právnej komisie. V 
rámci tejto činnosti ma miestne za
stupitelstvo zvolilo za prísediaceho 
Mestského súdu Bratislava. V nasle
dujúcom volebnom období som bol 
zvolený za poslanca miestneho za
stupitelstva za KDH. Pracoval som v 
komisii športu, v Rade samosprávy 
pre verej nú informovanos( a od ro
ku 1997 som sa stal členom miest
nej rady. V komunálnych vol'bách v 
roku l 998 som bol zvolený za po
slanca miestneho zastupitel'stva vo 
volebnom obvode Podhorské a kan-

didovala m; koalí;ia KDH, Dú, 
DS, SDSS, SOP a SZS. 

Funkcii zástupcu starostu sa 
budete venoval' na plný pracov
ný úväzok od 1.2.1999. S akými 
predstavami prichádzate na ten
to post? 

Svoje skúsenosti a poznatky z 
práce v Hydrostave by som chcel 
využi( hlavne v svojej práci v ob
lasti výstavby verejnoprospešných 
stavieb v Devínskej Novej Vsi. 
Volebný program koalície KDH, 
DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS ráta v 
oblasti investičnej výstavby so 
značnými aktivitami. Svojou prá
cou by som chcel prispie( k tomu, 
aby sa tieto naše zámery podarilo 
aj zrealizovať. Zároveň budem 
zodpovedný aj za oblas( životné
ho prostredia . V tej súvislosti 
budem využíva( podnety komisie 
životného prostredia, kde aj v 
minulosti pracovali schopní od
borníci z našej mestskej časti. 
Mnohé z úloh v oblasti výstavby a 
životného prostredia realizuje a 
bude realizova( príspevková or
ganizácia mestskej časti Denova . 
Preto budem koordinova( jej čin
nosÍ a prenášať na ňu požiadav
ky miestneho zastupitel'stva tak, 
aby sa naplnila časÍ predvoJebné· 
ho hesla koalície KDH, DU, DS, 
SDSS, SOP a SZS "Zelená a čistá 
Devínska Nová Ves". Ako prvú 
úlohu mi miestne zastupitel'stvo 
uložilo predloži( návrh "Progra· 
mového vyhlásenia miestneho 
zastupitelstva". S týmto vyhlásením 
by som chcel zoznámiť občanov 
po jeho schválení. 

Ako zástupca starostu ste 
automaticky členom miestnej 
rady. Zároveň Vás miestne zastu· 
pitel'stvo zvolilo za predsedu 
novozriadenej komisie pre územnú 
stratégiu. Aké dôvody viedli 
poslancov miestneho zastupitelstva 
k zriadeniu tejto komisie ? 

Miestne zastupitel'stvo koncom 
minulého volebného obdobia 
schválilo urbanistickú štúdiu 
Devínskej Novej Vsi a zmeny 
územného plánu vyplývajúce z 

(pokračovanie na strane 3) 

e. Schválená štúd ia pred: 
výrazný 9zemný ro~vo~ 

. k . Novej Vsr. Z tohto dovo 
,ns ej . ' dk! d 
. trebné pripravil po 0 Y 
1e po, . " novy' ch plôch tak 

otvorenie d 
" . t vbu rodinných omov, 
vys a k , 

tn 'ch domov, a o aj ťre n.a: 
~ !.nfraštruktúru. Pretoze vel ký 
)d~d ~a príprave tejto. štúdie mal 

h·t kt mestske·1 časti lng.arch. 
'1: 'e l b , "l B la' ček chce Y som s nim 
10n e ' , 1· , 
tko spolupracoval na reo 1zovan1 

chto zámerov. , S SDSS, 
oalícia KDH, DU, D ' 

p a SZS má v miestnom zastu
l'stve 24 poslancov._ S!aros!a 
tskej časti Ing. Vla~lml~ Mra_z 
didoval za Nf, ktore ma v ml
om zastupitel'stve 3 poslanc~v. 
yslíte si, že tento pomer s1l ~ 

stnom zastupitelstve bude mat 
atívny dosah na vzájomnú 
luprácu starostu a miestneho 

pitel'stva ? 
red vol'bami sa jednotlivé stra
alebo koalície uchádzali o pria
voličov svojimi programami. 

ledky volieb naznačili akým 
rom by sa mala rozvíja( 
ínska Nová Ves ako celok. 
~a koalícia zahrnula do svojho 
bného programu potreby a po
avky jednotlivých častí 
ínskej Novej Vsi. Chceme pri
prispie( k zrasteniu starej časti 

ídlisk, aby skončilo obdobie 
jomnej nevraživosti. Pri porov
í nášho volebného programu a 
bného programu NF, za ktoré 
didovallng. Vladimír Mráz ne
m neprekonatel'né rozdiely. Pri 
ate spolupracovaí a dohodnúť 
viem si predstavií vzájomnú 
luprácu v prospech všetkých 
atelov Devínskej Novej Vsi. 

-ža-

ekonštrukcia 
tupovej cesty do DNY 

a základe požiadaviek samos
nych orgánov mestskej časti 

začal magistrát mesta 
islavy s prípravou rekonštrukcie 
tupovej komunikácie do DNY. 
časnosti sa pripravuje projek

dokumentácia tejto akcie. 
onštrukcia sa začne realizova( 
_depodobne v budúcom roku. 

~a~om k tomu, že počas rekon
Cie bude nutné presmerovanie 
rovy smerom do mesta okolo 
swagenu, uskutočnili sa na 

0 
na miestnom úrade rokova-

o možnost· · d · d k 1 zna en1a očasnej 

Z
! autobusov MHD v blízkosti 
lnove·1 . 

. Def· . _Pum~y. na E1snerovej 
• 1n1h,vne nesenie bude pri

oz po dalších rokovaniach so 

- p-

Ustanovujúce 
zasadnutie mestského zastupitelst
va mesta Bratislavy 

V pondelok ll. l .1999 sa usku

točnilo ustanovujúce zasadnutie 

mestského zastupitel'stva mesta 

Bratislavy, na ktorom zložil sl'ub 

novozvolený primátor Bratislavy 

Jozef Moravčík a 80 novozvole

ných poslancov mesta Bratislavy. 

Boli medzi nimi aj poslanci zvolení 

v mestskej časti Devínska Nová Ves 

p. Miroslav Encinger, Ing. Vladimír 

Mráz a Ing. Ján Žatko. Slávnostnej 

časti rokovania sa zúčastnil aj pre

miér vlády SR Mikuláš Dzurinda, 

ktorý v svojom príhovore potvrdil 

zmenu prístupu vlády k hlavnému 

mestu a podporu vlády dalšiemu 

rozvoju Bratislavy ako hlavného 

mesta SR. 

Miestny 
lstrijská 49, Bratislava 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Eisnerova ulica 
(medzi obchodnými objektmi 

Líniového centra) 

Miesto: Vyhradené parkovisko na 
Eisnerovej ulici - medzi obchodný
mi objektmi Líniového centra 
Počet vyhradených parkovacích 
miest: 5 
Obdobie: l. 3. 1999 - 29. 2. 2000 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho 
miesta je potrebné doručiÍ v zale
penej obálke s označením "SÚŤAŽ 
- PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ" do 
podatel'ne Miestneho úradu 
v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 
843 l O Bratislava. 

Žiadosť musí obsahoval': 
-meno, priezvisko a adresa trvalé
ho pobytu žiadatela, 
- typ automobilu, farba, ŠPZ 

POZVÁNKA 

V pracovnej časti rokovania 

mestské zastupitelstvo: 

- zvolilo do funkcie prvého ná

mestníka primátora RNDr. Pavla 

Minárika (KDH), 
- zvolilo do funkcie námestníkov 

primátora Mgr. Máriu Demeterovú 
(KDH), Ing. Jaroslava Jelšíka (SDĽ) 
a Ing. Romana Vavríka (DÚ), 

- zvolilo do funkcie členov mest

skej rady RNDr. Milana Cíleka 
(SDSS), RSDr. Františka Deja 
(SDĽ), Ing. Petra Ďuračku (DÚ), 

Ing. Františka Hirju (DÚ), Ing. 
Petra Mattoša (DS) a Ing. Jána 
Žatka (KDH), 

- zriadilo komisie mestského za
stupitelstva a zvolilo ich predsedov 
nasledovne: 

• komisia dopravy a informač
ných systémov- Ing. Tomáš Fabor, 

• komisia finančnej stratégie -

Dr. Viliam Jasoň, 

-kto je vlastníkom automobilu, 
- v prípade, že vlastníkom je fyzic-
ká osoba, údaj o tom, či sa využí
va alebo nevyužíva na podnikate
lskú činnosí, 
- cenovú ponuku za vyhradené 
parkovacie miesto na obdobie jed
ného roka. 

Poplatok za 1 parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí 
pre všetky vyhradené parkovacie 
miesta na jednom parkovisku rov
naká pre všetky vyhradené parko
vacie miesta, a to vo výške najniž-

Základná organizácia zmiešaná Slovenského zväzu telesne 
postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami 

v Devínskej Novej Vsi, Vás vážení spoluobčania pozýva na besedu 
o "Zákone o sociálnej pomoci". Tento Zákon upravuje právne 
vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci. Z uvedeného vyplýva, 

že sa nedotýka iba zdravotne postihnutých občanov, ale i občanov 
v hmotnej a sociálnej núdzi a rieši problematiku sociálnych služieb. 

Beseda sa uskutoční d1la 31. januára 1999 o 15.00 bod. 
vo veľkej sále ISTRACENTRA, lstrijská l. 

Všetkých Vás srdečne pozývame na besedu, ktorú povedie dr. 
Gogová, vedúca odboru sociálnych vecí Oú. 

jozef Sabo predseda ZO 

• komisia kultúry a ochrany his

torických pamiatok - Pavol Kormúth, 

• komisie pre mládež a využíva

nie vol'ného čas u - RNDr. Karol 

Pastor, CSc., 

• komisia pre ochranu verejné

ho poriadku - Ing. Ján Žatko, 

• komisia pre správu a podnika

nie s majetkom mesta - Ing . Peter 

Discantiny, 

• komis ia sociálnej starostlivosti 

- MUDr. Rudolf Kováč, CSc., 

• komisia územného a strategic

kého plánovania - doc.lng.arch. 

Peter Gandl, CSc., 

• komisia ž ivotného prostredia a 

výstavby - Ing. Anton Beleš, 

• legislatívno-právna komisia -

JUDr. Peter Kolesár, 

• mandátová komisia - RNDr. 

Ladislav Záhumenský. 

-ža-

šej cenovej ponuky uchádzača, kto
rému bolo parkovacie miesto na 
danom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku nemôže 
byí nižšia ako 7200,-Sk/ročne ale
bo 600,-Sk/mesačne a nemôže 
byí vyššia ako 40 000, -Sk/ ročne 
alebo 3 300,-Sk/mesačne. 
Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú 
osobný automobil na podnikanie, 
majú znížený poplatok za vyhrade
né parkovacie miesto pre osobný 
automobil, ktorý nie je vo vlastníc
tve právnickej osoby, na jednu treti
nu . Znížený poplatok je možné 
uplatni( obyvatel'mi jedného bytu 
spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 22.2.1999 o 
14,00 hodine- v tomto termíne sa 
zároveň uskutoční na miestnom 
úrade aj verej né otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie sútaže: 23.2.1999 
Vyhradené parkovacie miesta budú 
pridelené piatim žiadatelom s naj
vyššími cenovými ponukami tak, 
aby sa pridelili všetky vyhradené 
parkovacie miesta na konkrétnom 
parkovisku . 

Ing. Ján Žatko 
prednosta miestneho úradu 

DEVEX 3 



Ili 

( Naši jubilanti ) 
v týcbto d1žoch oslávili: 

70rokov 
Valentín BELEŠ 

Viliam BILIK 
Emi1ia LADISLAVOVA 
Agneša MAJDANOVA 

jaroslav SEčKAR 

. 75rokov 
Emil CEROVSKÝ 

jozefína PRCHLIKOVA 
Paulina ŠIMEKOVA 

85rokov 
ján FEDORčAK 

Mária STRANOVSKA 

90rokov 
Barnabáš LIPKA 

93 rokov 
Pavel MARTANOVIČ 

Blahoželáme! 

Qdišli z našich radoV) 
Pavol HABUDA 

Helena TOMANOVA 

Anton JAN AS 

( Spomíname ) 
15. decembra 1998 svoj život 

tíško dobehol v kruhu svojich 

najbližších vo veku nedožitých 

78 rokov 

Jozef Jurčák. 

Celý svoj život prežil v Devínskej 

Novej Vsi v kruhu svojej rodiny 

a známych. Pokia!' mu lo režim 

dovolil angažoval sa i vo verej-

nosti. Bol kostolným otcom, 

predsedom Združenia rodičov 

a priatelov školy, záhradkárskym 

Funkcionárom. 

Spolu s manželkou Františkou 

vychoval 5 detí. Syn Marián, 

dcéry Daniela, Eva, Zuzana 

a Mária mu touto cestou dakujú 

za výchovu v tradičnom kresfan

skom duchu, za celoživotný 

základ, ktorý týmto získali . 

Na svojho starého otca spomí

najú vnuci a vnučky. Damián, 

Bibiána, Jozef, Martin, Eduard, 

Maroš, Zuzka, Ladislav, 

Branislav, Nikoleta, Stanislav, 

Miroslav, Martin, Matúš a lukáš. 

Ďakujeme všetkým, ktorí vzdali 

hold zomrelému svojou účasfou 

na pohrebe, vyjadrením sústrasti 

alebo duchovným spolucítením. 

Smútiaca rodina 

DEVEX4 

Vydarený 
úvod 

Otvárací ples tohtoročnej sezó

ny pripravil miestny odbor Matice 

slovenskej. V sobotu 16. januára 

sa zaplnila vel'ká sála lstracenlra 

do posledného miesta. Otvorili ho 

predseda MO MS Štefan Horník a 

Jozef Slovinec, v úvode sa predsta

vili členovia Hydrorocku: R. Baňas 

a T. Tholtová, P. Valaský a K. 

Tránová, M. lančík a Natália 

Dercová. Rozihrali žilky (bodaj by 

nie, keď prvý pár sú majstri svela, 

druhý majstri Európy vo svojich ka

tegóriách), takže hudobná skupina 

Melódia už "iba" nadviazala, ale 

držala dobrú náladu až do ran

ných hodín. Oddýchla si iba počas 

tomboly pretože 31 sponzorov pri

pravilo vari sto cien, od kvetov a 

kníh po hodiny a zlavu na ušitie 

kostýmu. 
Zaujal aj srdiečkový tanec, malá 

súfaž, ktorá dáma získa najviac sr

diečok. Tohtoročnú vyhrala Anna 

M. Kovárová. 
Po druhej hodine rannej sa mi

nula výborná kapustnica Miška 

Glosíka a tak zostal tanec, spev 

(pán učitel' Cichý priniesol aj har

moniku), nadväzovanie nových 

kontaktov ale aj stretnutia ... , však 

viete ako to na plesoch býva. 

Medzi hosfami sme videli tajom

níka Matice slovenskej Dr. A. 

Števíka, riaditela domu MS v 

Bratislave Mgr. V. Komoru, starostu 

MČ DNY Ing . V. Mráza s manžel

kou i matičiarov z Rače. 

O skutočne pekný úvod do ple

sovej sezóny sa postarali vlastne 

všetci. V doka vám matičiari. 

pk 

Miestny odbor Matice slovenskej dakuje sponzorom, ktorí prispeli do 

bohatej tomboly: 
A&G - detský textil - obuv z Eisnerovej, Atelier AVE Ing. Vargová, 

Ahava Slovakia Ing. Barteková, Cukráreň u Zuzky z Pieskovcovej, DUKEB -

kancelárske a šk. potreby zo Saratovskej, Diskont Rosí, GARDENIA servis 

M. Holczman, Hodinárstvo DENISA z M. Marečka 12, butik ISTRIA R. 

Pacachová, Klenotníctvo KLEOPATRA z lstrijskej, priemysel KATKA z 

lstrijskej, Kvetinárstva IRIS z Eisnerovej a pod terasou M. Mare~ka, Móda 

lenka z Eisnerovej, Módny salón Viktória z P. Ho rova 12, vel koobchod 

MOVEO- kancelárske a školské potreby P. Horova 12, ul. Poničana 5, 

Papier-hračky J. Smreka 7, PRALINESS z P. Horova 7, Reštaurácia u 

Michala M. Glosík, Reštaurácia ROLANDO Na hrLadkach 51, Ryba NAJA 

z Eisnerov~j, starosta MČ DNY Ing. V. ~ráz, O. Subínová zo Z?hradnej, 

p. VALOV A zo Š. Králika l O, Vydavatelstvo KUBKO GORAL, Viecha DE

VÍN J. ložan z Novoveskej 3, TEXTIL p. Jecková z Hradištnej, 

Záhradkárska predajňa p. Valkoviča z ulice Na Grbe 55. 

Rodo rodičov CHABIK o vedenie Základnej školy l. Bukovčono č. 1 

v Devínskej Novej Vsi Vás čo najsrdečnejšie pozývajú 

na tradičné o výročné 40. posedenie 
rodičov a priatelov školy, ktoré sa uskutoční 6. februára 1999 

v priestoroch Základnej školy na ulici Bukovčana č. l . 

Program: 
• začiatok o 18.30 h 
• program žiakov ZŠ 
• živá hudba - tanec 

• večera 
• tombola 
Vstupné: lúbovolné 

• 
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Tešíme sa 

na Vašu 

účast' ~ .~ ) 

. . :Ý 

oo~u~w~oou~ 
menin1 v nasle~ujúcic~ 

t1ž~ňoc~ oslávia: 
30. l.- Ema, 31. l.-

l. 2 . -Tatiana, 2 . 2. -

Erika, 3. 2. - Blažej, 

4. 2 . -Veronika, 5. 2. -

6. 2. - Dorota, 7. 2. -

8. 2. -Zoja, 9. 2. -

nutých a Zväzu po 

začnými chorobami v 

Novej Vsi, dakuje doteraj 

deniu Radnice pánovi 

Ing. Mrázovi, prednostovi 

pánovi Ing. Žatkovi, Vám 

my a vážení páni poslanci 

šieho miestneho zaslupitelstvo, 

pracovníkom Miestneho 

Ďakujeme za Vaše pocnc>oellll 

pomoc. l vdaka Vám sme 

v predchádzajúcom období 

va( náš program. Nakol'ko 

skončilo funkčné obdobie, 

Vám vela zdravia a spokoj 

Vašom súkromnom živote o 

pracovných úspechov. To isté 

me i pracovníkom Miestneho 

Naše srdečné podaKo\tan11e1 

pánovi Mgr. Petrovi Krugovi, 

vatelovi DEVEXu za ochotu a 

zumenie, za uverejňovanie 

lov o našej činnosti. 

Naša organizácia je 

Preto nás vel'mi potešili 

dary, ktoré nám pomohli pri 

nizovaní spoločenských poduj 

Naše podakovanie 

Baranovičovej 

Baranovičová, pani 

Potraviny Katka, Ján a 

Besedoví - Kvetinárstvo 

5.2.1999 

6.2.1999 

7.2.1999 

11.2.1999 

11.2.1999 

13.2.1999 

16.2.1999 

20.2.1999 

I§T~A [E~T~Ui 
centrum pre vol'ný čas, lstrjjskó 2, 6 

Pravidelné aktivity 

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
- spojená s ku ltúrnym programom, 
- ponada ~Š na ~l. l.. Bukovčana 3 . . • 
v Devínsk~l Nove1 Vsi - 8.00, l 0.30, vel ka sala 
PLES RYBAROV 
- fašiangový ples poriadaný miestnou organizáciou 
rybárskeho združenia v Devínskej Novej Vsi 
- 19.00 ~od . , vel'ká sála 
PASKUDARIUM 
- detské divadelné predstavenie, bábkovo-činoherná 
rozprávka, ktorá je prechádzkou po múzeu 
neposlušných detí, hr_u naštudovala v roku 1998 
divadielko PIKI z Pezmka 
- 16.00 h9d., vel'ká sála, v~tupné 10,-Sk 
Z ROZPRAVKY DO ROZPRAVKY 
- vjchovný koncert pre žia,k~v ! . stupňa základných 
škôl- 8 .30, 9.45 h9d., ~elka sala 
KONCERT K JO. VYROCIU 
- založenia Základnej umeleckej školy E. Suchoňa na 
Dolinského ulici č . 2 v Bratislave. Táto škola pôsobí 
formou pracovísk jednotlivých odborov v DNY 
- 17.00 .hod., ve[l<á sála 
CHORVATSKY BAL 
- tradičný fašiangový ples poriadaný Chorvátskym 
kultúrnym spolkom v Devínskej Novej Vsi 
- 19.00 hod., vel'ká sála 
POCHOVANIE BASY 
- tanečná zábava poriadané každoročne k záveru 
plesovej sezóny s polnočným zvykom pochovania 
bas)', zábavu poriada lstracentrum, 
predpredaj vstupeniek 12.2. a 15.2. od 16.30 
do 18.30 v pokladni kultúrneho domu 
- 19.00 hoc!., vel'k9 sála, vstupné 80,-Sk 
SLOVENSKY POHAR V AMWRESTLINGU 
- 10.00 hod., vel'ká sála 
- ~ližšie informácie u p. Mgr. Miloša Marka, riaditela 
ZS P. Horova, Devínska Nová Ves 

Devínskej Novej Vsi 

Miestna knižnica Devínska Nová Ves a /stra centrum, 

kultúrne zariadenie Devínska Nová Ves vyhlasujú pre mk 1999 šiesty 

ročnlk literárno - vedomostnú súťaž 

žiakov základných šk6l .,Král" detskýcb čitatelbv". 

Súťaž sa uskutoční dňa 13. aprí7a 1999 v priestoroch Jstracentra. 

V rámci podmienok súťaže zverejňujeme pre záujemcov 

Prebľad literatúry, z ktorej bude súťaž vycbádzať· 

l . M. Duríčková • .. Danka a janka" 

2. K. Bendová • .,Sťastný pes" 

3. D. Hevier • .. Trinásť pocbodujúcicb čajníkov" 
4. V. Bianki • .,Lesné domčeky" 

~------;--::.;.5:.::.H:.:.:_:. Py~l::::e_•..::. .. Robin Hood" 

29. 1. - piatok o 19.45 
PERFEKTNÁ VRAžDA 

USA -MN15- tit.- 55,-

30.-31.1. sobota, 
nedelá o 15.30 o 17.15 

PRINC EGYPTSKÝ 
USA- MP- s. d. -46,-

30.-31.1. sobota, nedelá o 19.00 
ZOZNÁMTE SA, JOE BLACK 

USA - MP - s. t. - 55,-

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v sobotu 

a v nedelú aj o 17. IS hod. 

5.2. piatok 19.45 ATlANTIS 
Fr.-Tal.- MP- s. t.- 36,-

6.·7.2. sobota, nedelá o 17. 15 
GODZILlA USA - MP- 50,-

6. -7. 2. sobota, nedelá o 19.45 
EXTRA ŽIVOT 

USA · MP - s. t. - 42,-

12. 2. piatok o 19.45 
13.-14. 2. sobota, 

nedelá o 17.15 a 19.45 
Dr. DOLITTLE 

USA -MP - č. d. - 50,
Tel.: 64 77 5 J 04 

BUDÚ MISIE V DEVÍNSKEJ? 
Modlitebné spoločenstvá oslovili 

listom vdp. Moravčíka, farára 

v Devínskej a zároveň misionárov 

redemptoristov v Podolínci, aby 

v rámci prípravy na Jubileum 2000 

sa uskutočnili misie konečne aj u 

nás. Naša farnost' lo velmi potrebu

je a k obnove vel'mi dôrazne vyzý

va aj Sv. Otec Ján Pavol ll. Chýba 

nám viac prežíva( prítomnos( 

Ježiša vo Sviatosti Oltárnej, viac 

vníma( výnimočnos( Panny Márie, 

zdôrazni( význam sviatosti zmiere

nia . 

Ciel' misií: povzbudi(, posilni( l'u

dí vo viere, l'udia môžu porovna( 

svoj život so svetlom, ktoré im pon

úkajú misionári - kňazi z rehole re

demploristov a laici, ktorí ich na 

misiách sprevádzajú. V tom čase sa 

Boh osobitne dotýka svojou láskou 

ludí. 

Týždenné "duchovné cvičenia" 

vo farnostiach sú určené najmä lu

dom, ktorí by sa podobného pro

gramu ináč asi nikdy nezúčastnili . 

Misionársky tím vedú p. Michal 

Zamkovský a p. Štefan Varecha. 

Misie sa uskutočňujú vo farnosti 

na základe pozvania miestneho du

chovného správcu. Čas ich konania 

sa zvažuje podla osobitných kritérií 

a situácie, v ktorej sa konkrétna far

nos!' nachádza . Náš kostol je za

svätený Duchu Svätému, preto by to 

bolo krásne, keby mohli by( misie 

práve pred týmto termínom. Určite 

by farnost' inak /nie iba konzum

ne/ prežívala tento sviatok, inak by 

prijímala aj evanjeliovú udalos( -

Zaslanie Ducha Svätého . 

Misijný týždeň sa začína vždy 

v sobotu večer a končí v nasledujú

cu nedel'u popoludní. Počas sied-

mych dní si veriaci môže vypočut' 

príhovory v svätých omšiach na té

mu Božskej lásky, zmyslu života, 

obrátenia, sviatosti zmierenia, 

Eucharistii, o Ježišovi- darcovi ži

volo, utrpení, láske, kríži. Sväté 

omše však nie sú jedinou náplňou 

misií. Reholníci pripravujú aj prího

vor k mládeži, v ktorom sa ven ujú 

jej aktuálnym problémom, príhovor 

k matkám, ženám, vdovám a prího

vor k otcom a vdovcom. Súčasfou 

misií je aj evanjelizačný program, 

ktorý pripravujú mladí pre mla

dých. Mnoho ponúk z farností dáva 

misionárom možnost' zasia( aj po 

štyridsa( ročnej ére totality zrniečka 

viery a nádeje do sŕdc l'udí. 

Každý z farnosti, kto cíti, že sa 

ho to týka, má jedinečnú možnos( 

zapoji( sa a prihlási( sa u p. fará

ra, aby sa príprave misii venovala 

patričná pozornos( v rodinách i vo 

farskom spoločenstve - v kostole. 

Aby Božie požehnanie spočívalo 

na dobrej príprave a priebehu, 

modlime sa denne na tento úmysel 

desiatok sv. ruženca: Ktorý nám 

Ducha Svätého zoslal 

Za modlitbové spoločenstvá 

Lacková 
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JUBILEUM 
"Hudba, to zázračné čosi, čo neu

chytíš do prstov, ale čo sa tá hmatate
ln e dotkne kdesi vo vnútri - na srdci, 
ktoré nikdy nevidelo slnko, ale tá 
hudba mu dá hrejivé životodarné lú
če zacítil'". 

Eugen Suchoň 

Korene Základnej umeleckej školy 
Eugena Suchoňa na Dolinského ulici 
č. l v Bratislave siahajú k 1. februáru 
1969, kedy zača l a svoju činnost' 
Ľudová škola umenia v Devínskej 
Novej Vsi. Pod vedením zakladajúce·\ 
riaditel'ky p . Jú!ie Zúbkovej nasta 
prudký rozvo·\ ĽSU. V priebehu dal
ších rokov ško a rozšírila okruh svojej 
pôsobnosti do lokalít Dúbravka, 
Lamač, Devín, neskôr Karlová Ves. 
V priebehu l O rokov stúpol počet žia
kov zo l OO na 1200, namiesto 3 uči
telov pôsobilo na škole 47 pedago
gických pracovníkov. 

V školskom roku 1985/1986 štu
dovalo na škole 1900 žiakov a vyu
čovalo 70 učitelav, už vo všetkých šty
roch umeleckých odboroch - v hudob
nom, literárno- dramatickom, taneč
nom a výtvarnom. O rok neskôr sa 
ĽšU rozdelila na dve samostatné ško
ly - dnes - Základné umelecké školy 
na Karloveskej ulici č. 32 a na 
Dolinského ulici č. l . 

Základná umelecká škola Eugena 
Suchoňa na Dolinského ulici pôsobí 
v lokalitách Dúbravky a Devínskej 
Novej Vsi. Do výchovno- vzdelávaci
eho procesu je zapojených skoro 
1450 žiakov od predškolského veku 
až po dospelých. Pedagogický zbor 
tvorí vyše 60 učitelov. Vyučujeme na 
9 miestach - v priestoroch základ
ných a materských škôl. Naša škola 
doteraz nemá vlastnú budovu, napri
ek tomu medzi základné ciele školy 
patrí zapojenie čo najväčšieho počtu 
záujemcov o štúdium s akceptovaním 
ich zvoleného študijného odboru, ich 
záujmu. Vo výchovno -vzdelávacom 
procese je dôležité volií primerane 
vhodné metódy a formy práce, reš
pektujúc individualitu žiaka - jeho 
vek, fyzické a mentálne schopnosti, 
s dôrazom na rozvoj jeho tvorivosti a 
sebarealizácie. Samozrejmost'ou je 
dôsledná príprava žiakov na dalšie 
odborné školy alebo profesijné zame
ranie, formujúc osobnost' mladého 
človeka pri vytváraní jeho hierarchie 
estetických a l'udských hodnôt. 
Sústavnou snahou je upevnenie po
stavenia ZUŠ aj ako trvalej súčasti 
ku ltúrno - spoločenského života v lo
kalitách naše j pôsobnosti i za jej hra
nicami. 

Vel'ké morálne ocenenie práce ško
ly, jej učitelov a žiakov Ministerstvom 
školstva SR bolo preukázané našej 
ZUŠ prepožičaním čestného názvu po 
národnom umelcovi, hudobnom skla
datelovi a pedagógovi prof. Eugenovi 
Suchoňovi Dr.h .c. Slávnostné odovz
dávanie menovacieho dekrétu bolo 
23. júna 1994 v Koncertnej a výstav
nej sieni školy. 

Veta z úvodného citátu sa sta la tr
va lým krédom školy. Žiakov vychová
vame k poznávaniu umeleckých krás 

• všetkých druhov umenia. Odhal'ujeme 
spoločne, že umenie dáva l'udom 
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schopnost' sebapoznania, sebapretvá
rania, sebavyjadrenia; že jeho cielom 
je rob it' druhých šÍastnými. 

Aj vdaka tomu zaznamenáva jú na
ši žiaci výrazné výsledky a popredné 
miesta na domácich a medzinárod
ných súložiach: v hre na klavíri - Brno 
(Amadeus), Praha (C. Czerny), 
Koš ice, Bánovce nad Bebravou (D . 
Kardoš), Levice (P.Kados), Bratislava 
(J .N. Hummel); festivaly: J. Cikkera 
v Banskej Bystrici (klavír, dychové ná
stroje); komorná hra: lnterfárum ta len
tov - Bratislava, "Musici j98 " Perugia 
(Taliansko); interpretačná sút'až v spe
ve - Pezinok (E. Suchoň}, Vráble (L. 
Godin), Zorničkin slávik; vlastná tvor
ba v Revúcej (Talent); medzinárodný 
violonče lový festival v Košic iach (A. 
Procháska) atď., výtvarníci boli úspeš
ní podobne nielen doma, ale aj v za
hraničí napr. Nórsko, Japonsko, 
Juhoafrická republika; v tematických 
sút'ažiach: Európa v škole, Stonožka, 
Sloboda zvierat, Rodný mô"\ kraj, 
Galéria na kolesách, Sporite 'nička; 
zapojili sa v tvorbe pre UNICEF a 
EKOFILM, atď . , žiaci tanečného od
boru - členovia súboru "Labyrint" boli 
úspešní na celoslovenskej sút'aži mo
derného tanca v Topol~anoch; do ce
loslovenských kôl sa prebojovali aj ž i
aci dramatického odboru v individuál
nych aj súborových sút'ažiach (súbor 
"Súzvuk" ) - Hviezdoslavov Kubín, 
Bratislavské metamorfózy, Stretnutie 
s malou Táliou, Zlatá priadka, 
Rozprávkové vretienko, Divadelná 
Senica, Šaliansky Maíko, Dospelí de
tom atď. 

Žiaci hudobného odboru našei ško
ly vystupovali tiež v zahraničí - Ceská 
republika, Pol'~ko, Rakúsko, Taliansko, 
Francúzsko, Svajčiarsko, Rumunsko 
(Súrodenci Jendruchovci , Spevácky 
zbor, sólisti). 

Za úspešnú a mimoriadnu repre
zentáciu školy, okresu Bratislava IV, 
mesta Bratislava a Slovenskej republi
ky boli už viackrát naši žiaci prijatí na 
stretnutí s primátorom Bratislavy, sta
rostom Dúbravky p. O. Rieszom alebo 
dostali Cenu riaditela školy 

Pravidelne sa zúčastňujeme rôz
nych iných pod!:'jatí - každor~čne na 
festivale Dni ZUS, Festivalu ZUS, ktorý 
poriada Rada rodičov - sekcia ZUS, 
prehliadky Nová slovenská hudba, 
Detského a mládežníckeho festivalu E. 
Suchoňa v Pezinku . Padielame sa na 
rozvíjaní kontaktov Dúbravka 
Dobling (Rakúsko) Soproň 
(Madarsko). 

V Roku slovenskej hudby ( 1997) 
bola ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave 
v spolupráci s Nadáciou E. Suchoňa 
iniciátorkou spoločného koncertu 
bratislavských ZUŠ z tvorby E. Su
choňa, usporiadaného v predvečer 
výročia narodenia skladatel'a (25. 
September 1908). Podobne v Roku E. 
Suchoňa (90. výročie narodenia skla
datel'a) sme realizovali koncert dvoch 
ZUŠ nesúcich meno skladatela -
Bratislava a Pezinok, ktorý sa konal l . 
Októbra ( 1998) v Medzinárodný deň 
hudby. 

K zaujímavým podujatiam ve~ova
ným životu a dielu skladatela E. 
Suchoňa patria besedy. Prvou bola 
so skladatel'ovou vnučkou Lenkou 
Suchoňovou, ktorá určitý čas pôsobila 
na naše j škole ako pedagóg a výtvor-

níčkou Kvetou Fulierovou. Podujatie 
moderovala Dr. Danica Jakubcová, 
bývalá žiačka Eugena Suchoňa , ktorá 
prítomným priblížila skladatela aj ako 
človeka i ako pedagóga. 

Osobitnú atmosféru mala beseda a 
koncert klaviristky Kláry Havlíkovej, 
ktorá premiérovo uvádzala klavírnu 
tvorbu E. Suchoňa. Aj toto stretnutie 
bolo spojené s výstavou prác žiakov a 
akvarelov slovenského skladatela 
Júliusa Kowalského, teraz žijúceho 
v Dúbravke. Mimoriadnou poctou bo
la vol'ba p. Havlíkovej krstil svoje CD 
priamo na pôde ZUŠ E. Suchoňa v jú
ni 1998. 

Pripravujeme dalšiu besedu s dcé
rou skladatela PhDr. Danicou 
Suchoňovou-Štilichovou , spojenou 
s prehliadkou výstavy "Dvojportrét E. 
Suchoňa" na bratislavskom hrade. 

Z množstva aktivít v Roku slovenskej 
hudby nemožno nespomenú! výstavu 
"Dotyky s hudbou" , kde boli vystave
né najmä práce žiakov, ktoré vzn ikl i 
na základe vlastných pocitov a pred
stáv z počutých skladieb. Vel'kú odo
zvu mali výtvarné súbory na témy 
Žalm zeme podkarpatskej a O horách 
(skladby E. Suchoňa) . 

Žiaci tanečného a li terárno-drama
tického odboru v spolupráci so spe
váckym zborom pripravili choreogra
fie a dramatizácie známych cyklov 
Eu9ena Suchoňa - Varila myšička ko
šičku, Maličká som, Keď sa vlci zišli 
a s potešením ich predvádzajú na rôz
nych vystúpeniach. 

Ďalším príspevkom našej školy 
k Roku slovenskej hudby bola príprava 
a spoluorganizácia na l. detskej kla
vírnej súloži bratislavského rodáka 
Johanna Nepomuka f-jummela (l O. -
14. november 1998) . Uspešnosí prvé
ho ročníka zaviazala usporiadatelov 
realizova( sút'až každoročne . Zo 45 
účastníkov bolo z našej školy prihláse
ných 14 sút'ažiacich, z toho sa umiest
nili na prvých troch miestach 9 a zís
kali sme aj Cenu za najlepšiu interpre
táciu skladby E. Suchoňa. 

Riaditel'ka ZUŠ E. Suchoňa 
v Bratislave iniciovala Koncert nada
ných detí zo ZUŠ, ktorí boli sólistami 
orchestra Slovenská filharmónia (4 . 
jún 1998) . Koncerty sú v budúcnosti 
plánované v dvojročných cykloch. 

V spolupráci s Magistrátom mesta 
Bratislavy pripravila naša škola 
Záverečný koncert žiakov hudobného 
odboru zo všetkých bratislavských 
ZUŠ (jún 1998). 

Meno a výsledky práce školy pre
zentu jeme aj v rôznych reláciách slo
venského rozhlasu, Slovenskej televí
zii a Markíze. 

K vlastným podujatiam školy patria 
podujatia , ktoré realizujeme formou 
verejných koncertov, tanečných vy
stúpení, divadelných predstavení 
a výstav. Na absolventských podujati-

Pozvánka 

Materiály uvereinené v teito rubrike vviadruiú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

Vydelením počtu obyvatel'av 
DNY počtom mandátov dostane
me, že na jeden mandát pripadá 
507,43 obyv. Z toho vychádza na 
starú čast' 8,91 mandátov (pridele
ných 9 mandátov) na sídlisko 
Kostolné 9,60 mandátov (pridele
ných l O mandátov) a na sídlisko 
Podhorské ll ,50 mandátov {pride
lených ll mandátov) . 

Ešte chcem pripomenúť, že pod
mienkou pre kandidovanie je trvalé 
bydliska v obci {Bratislava) a nie 
v príslušnom volebnom obvode. 
Túto skutočnost' aj využilo viacero 
kandidátov najmä zo starej časti, 
ktorí kandidovali na sídlisKách a 
jeden obyvatel' starej časti a/· bol 
na · sídlisku Kostolné zvo ený. 
Naopak, v starej časti mali šancu 
len "rodení devínskonovovešt'ania" 
a ostatní, aj keď bývajú v DNY aj 
oiekol'ko desaíročí, boli bez šance. 
Ze by to bolo dôležitejšie kritérium 
ako či je človek dobrý, čestný, 
spravodlivý, schopný ... .. ? 

Na záver už iba jednu poznám
ku. Nebudem s pánom Ružovičom 
polemizovat' o tom, kto má na roz
voji DNY väčšiu zásluhu alebo kto 
je s občanmi viacej konfrontovaný, 
pretože pôjde vždy len o subjektív
ny názor. Ale nielen ja, ale aj 
množstvo dalších spoluobčanov je 
doslova pobúrených rozdelovaním 
obyvatelov DNY na "domácich" a 
ostatných (často počut' od , domá
cich" slovo "prišelci") s dodatkom, 
že len "domáci" sú múdri a schop
ní (viď článok pána Ružoviča). Veď 
väčšina obyvatelov sídlisk tu býva 
už lO rokov a vel'mi vel'ká čast' de
tí, pobehujúcich po sídlisku, sú už 
"rodení devín skonovovešía n ia". 
Väčšina obyvatelov sídlisk je tu 
spoko[ných a nemieni ani DNY 
opustil . Nanajvýš by sa aj oni radi 
nasíahovali do rodinných domov. 
Jednoducho, aj my sme plným prá
vom "domáci" a nikto nám neza
bráni, aby sme sa tok cítili. A to už 
nehovorím o tom, že v boji proti 
sídlisku sa bojuje aj proti množstvu 
spoluobčanov , ktorí pochádzajú 
zo starej časti a v súčasnosti bývajú 
na síd lisku, dokonca sa tým bojuje 
aj proti vlastným rodinám! 

A perlička na záver: pri mojom 
stretnutí s architektom, ktorý vypra
covával urbanistickú štúdiu DNY, 
hovoril o starej "Devínskej" a novej 
"Devínskej". Keď som sa ho spýtal, 
čo považuje za starú "Devínsku", 
odpovedal, že je to dedina , 
Kostolné a Podhorské. Nová 
"Devínska" len vznikne za železni
cou. Takýto je pohlad nezaintereso
vaných. Je naozaj na zamyslenie, 
či by už nebolo na čase považovaí 
sa za obyvatelov jednej Devínske\· 
Novej Vsi . Vel'mi by som si to žela 
už aj preto, že v priebehu nieko
l'kýcli rokov pribudne v DNY dal
ších najmenej l O tisíc obyvatel'ov 
na pozemkoch za železnicou, ktorí 
sa budú oprávnene hlásiť a svoje 
práva. 
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'C saovo ma;ľf'§ve?iirania 7 
O slávnostnom valcovaní 

Máme viac ako mesiac po ko
munálnych vol'bách. Hovorí sa slá
va ví(azom, čes( porazeným. Ja 
osobne si k tomu dovolím doda(, 
vdaka všetkým zúčastneným vo
ličom a pokojný spánok všetkým 
ostatným. Pri svojeÍ poslaneckej 
práci budeme myslie! aj na nich. 

12. l. 1999 prebehlo ustano
vujúce zasadanie Miestneho zastu
pitelstva mestskej časti Devínska 
Nová Ves. Ustanovujúce zasadanie 
býva viac slávnostné ako pracov
né. Medzi jeho hlavné body patrí 
zloženie sl'ubu nového starostu 
a nových poslancov, vol'ba zá
stupcu starostu, vol'ba miestnej 
rady a predsedov komisií. To 
všetko sa udialo, ale musím sa 
prizna(, že mám trochu odlišné 
predstavy o slove slávnostný. 
Nepochopil som, či predvolebná 
kampaň pokračuje aj po vo
l'bách, alebo je tu už kampaň 
k dalším volbám. Zloženie zastu
pitelstva i osoba pána starostu je 
vyjadrením vôle tých občanov, 
ktorí majú podla zákona hlasova
cie právo a ktorí sa rozhodli toto 
právo využi( Vol'by boli platné 
a vraví sa že i demokratické, preto 
je potrebné ich výsledky rešpekto
va(. Môžeme sa dohadova(, prečo 
koalícia získala 80% poslane
ckých mandátov. Možno pre svoj 
osobný šarm, alebo pre honosnú 
volebnú kampaň. My z koalície si 
myslíme, že to bolo kvôli našej prá
ci v minulosti (aj tých našich kole
gov, ktorí nekandidovali , alebo 
neboli zvolení) a najmä kvôli 
nasmu volebnému programu. 
A o ten nám ide od samého začiat
ku . Chceme ho splni( a myslíme 
si, že 80% získaných mandátov 
dos( jasne naznačuje, že aj väč
šina občanov chce, aby sme náš 
volebný program splnili. Musím 
pripomenú(, že pred vol'bami 
mnohé kandidujúce politické sub
jekty náš program spochybňovali 
a dos( neférovým spôsobom sa 
nás snažili očierni( To ale neva
dí, pretože väčšina ludí pochopi
la, že ak niekto nemá čo ponúknu( 
okrem ohovárania a znevažova
nia druhých, (ažko môže urobi( ni
ečo užitočné vo verejnj funkcii. 
Tento nie príliš optimistický úvod 
som si dovolil napísa( preto, aby 
som objasnil svoj názor na priebeh 
prvého zastupitel'stva a prečo 
ho nepovažujem za slávnostný. 

Vol'ba zástupcu starostu, čle
nov miestnej rady i predsedov ko
misií je v rukách zastupitel'stva. 
Nechceme sa správa( podla hesla, 
že ví(az berie všetko, ale mys
lím, že je dos( pochopitel'né, že 
zloženie miestnej rady zodpove
dá zloženiu zastupitel'stva. 
Miestna rada zasadá v čase 
medzi zasadaniami zastupitel'stva. 
Rozpracúva uznesenia zastupitelst
va a pripravuje materiály na ro-
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kovanie dalšieho zastupitelstva a 
mala by zefektívňova( jeho prácu. 
To by bolo asi len (ažko možné, ak 
by zloženie rady odlišné. Preto 
zákon hovorí, že pri zložení mi
estnej rady sa má prihliada( na 
zastúpenie politických strán v za
stupitelstve. Zákon nehovorí o ko
alíciách ani o nezávislých kandi
dátoch, či politických kluboch . 
Preto nemohol by( prijatý návrh 
jedného pána poslanca, aby sa 
členmi miestnej rady stali automa
ticky traja poslanci s najvyšším po
čtom získaných hlasov za každý 
volebný okrsok. Tento návrh je 
navyše v rozpore s platným roko
vacím poriadkom. Myslím, že 
práve pri tomto bode stratila usta
novujúca schôdza slávnostný 
charakter a začala diskusia 
o tom,čo je demokratické a čo 
nie. Nemá zmysel citova( zo 
slovníka, čo je to demokracia. 
Demokracia je napríklad aj to, že 
význam slova demokracia si 
môže vysvetlova( každý po svojom. 
Napríklad aj tak, že demokratické 
je všetko to, čo si myslím ja a nede
mokratické je všetko to, čo na
vrhne ktokolvek z opačnej strany. 
Presne v zmysle tejto zásady hlaso
val demokraticky jeden pán posla
nec počas celého uplynulého vo
lebného obdobia v miestnej rade. 
Nevidím dôvod, načo by sme ho 
tam mali zvoli( znovu. Ak chceme 
splni( svoj volebný program, musí 
nám v tom miestna rada pomáha( 
a nie tento program brzdi( 
Preto sme jednoducho neakcepto
vali výroky typu "my požadujeme 
x miest v miestnej rade a pod." 
Podl'a rokovacieho poriadku sa 
miesta v miestnej rade nepoža
dujú. Do miestnej rady sa kandi
dáti navrhujú spravidla podla vý
sledkov rokovaní pri okrúhlom 
stole, ale konečným rozhodnutím 

l·e vol'ba v miestnom zastupite
stve. o návrhoch z okrúhleho sto
la by som sa radšej ve lmi nezmie
ňoval, pretože som sa ho nezú
častnil. Ak však 24 poslancov za
stupuje pri okrúhlom stole l zá
stupca a zvyšných 6 poslancov 4 
zástupcovia, potom len vel'mi naiv
ný človek sa môže domnieva(, že 
zastupitel'stvo bude akceptova( 
návrhy takéhoto okrúhleho stola. 
Preto väčšina v zastupitelstve pri
jala logiku, podla ktorej bola mi
estna rada zostavená už v minulom 
volebnom období. Podla zákona 
môže miestnu radu tvori( najviac 
jedna tretina poslancov, čo v na
šom prípade znamená l O l'udí. 
Vzhladom na hlasovanie sa zvy
čajne dodržiava úzus, že pri ma
lom počte členov poradného orgá
nu sa ustanovu/·e nepárny počet. 
Preto sme urči i, že miestna rada 
bude ma( 9 členov. Za každých 
troch poslancov z jednej politickej 
strany sme chceli zvoli( jednoho 

~anca aj pre DEVÍNSKU 
. "t vy čelných s.r.o. vyrobd 125 000 automobi-

Januórov,é ~~ds e parlamentu lov, 32 800 prevodoviek a 8 mil. 
• ··"'"'•'v itelov ~a Ja Volkswagen komponentov. Hodnota výroby 

a.~- ~aB~~ti~lave Devíns~ej dosiahla takme_: 5_8 mld. Sk. A .v 
.-·•o co .• voo~ov . _ 1. vé perspekt1vy tomto roku uvazu1u vo VW Ba vy-

Vsi nacrl 1 no b d · · b'' P dk' · l k 1 domnievam sa, ro u z vo1naso lf. ru y rozvo1 
Slovensk~~ ef DNV a dynamika žiadajú rovnaký postoj 
e mests u cas . . . , d . k P t . 

pr k 2 1. 99 navštívil VW a1 vo vytvarani po m1eno . re o 1e 
V utorod 

1 
· l en tu Jozef Ml- sympatická podpora predsedu vlá-

Ba predse a par am 

zástupcu do miestnej rady. To zna
mená, že politická strana, ktorá má 
v miestnom zastupitelstve len jedno
ho poslanca, nebude ma( zastúpe
nie v miestnej rade. Ak takýto po
stup nazýva niekto valcovaním, 
môžem len skonštatova(, že proti 
gustu žiadny dišputát. Pod do
jmom tohoto "valcovania" navr
hovaní kandidáti na posty pred
sedov komisií z opozície sa svojej 
kandidatúry vzdali. Týmto trucpod
nikom zrejme chceli zdôrazni( ne
demokratickos( postupu koalície 
a náš návrh na vytvorenie funkcie 
poslanca uvol'neného pre výkon 
poslaneckej funkcie označili za vy
hodené peniaze, proti čomu sa však 
nemôžu bráni( Je dos( (ažké pre
svedči( človeka, ktorý nie je ochotný 
prija( argumenty toho druhého. 
Uvol'nený poslanec nie je predurče-
ný na odčerpávanie financií, ale DU, DS, SDSS, SZS, 

Len podakovanie? 
že "menej často krát zn•am .. nŕ·• k 

GAŠ. Konštatoval, že perspe tíva ac". Okrem predvolebnej b 
ne, na ktorú ste mali Slovenska spočíva v oživení výra y, 
pravidelne zapiÍíali osobitne strojárstva, čoho je brali-
článkami, z ktorých slavský závod VW najlepším dôka-
čo všetko ste sa zaslúžili, zom. Vyjadril sa, že bude treba 
bývalý i terajší starosta a upravi( legislatívne podmienky, aby 
poslanci nemali tiež zásl SR mohla splni( voči VW záväzky 
tom, čo všetko sa vyplývajúce z dohody z roku 1991 
Nikto Vám neodopiera Váš (možnos( budova( na pozemkoch v 
pre našu mestskú čas(, ale areáli nové výrobné priestory) . 
to príslovie, "samochvála Rovnoko je potrebné vytvori( pod-
smrdí". mienky na výstavbu bytov pre za-

Želám Vám ve la ú mestnancov VW. 
funkcii poslanca mestského Za rok 1998 VW Bratislava 

Dzurindu, pod
pre ekonomiku 

Ivana Mikloša i ministra L 
Černáka výrobnému, sociálnemu 
programu VW ale aj zabezpečeniu 
územného rozvoja firmy. 

- Budeme sa snaži( presvedči( 
mestské časti a obce v okolí závodu 
Volkswagen Slovakia, a. s. v 
Devínskej Novej Vsi k väčšej ústre
tovosti pri plnení požiadaviek na 
byty zo strany podniku, povedal po 
prehliadke závodu VW predseda 
slovenskej vlády Mikuláš Dzurinda. 

Prístup firmy VW Ba k riešeniu 
otázok zaujímajúcich občanov 
Slovenska, bytostne obyvatelov 
DNV v otázke životného prostredia, 
dokumentovala firma okamžitým 
riešením pri budovaní nových pre
vádzok zvarovne, lakovne a montá
že, keď prijala opatrenia a v novej 
lakovni bude inštalované zariade
nie využívajúce výlučne vodou rie
ditel'né náterové hmoty, čím dôjde 

k zníženiu množstva prchavých lá
tok až o dve tretiny. 

Jedným z dôležitých riešení sociál
nych otázok expandujúcej firmy 
VW Ba bude výstavba bytov pre 
zamestnancov. Už dnes je potreba 
2000 bytov. Budú v Záhorskej 
Bystrici, Dúbravke, alebo v 
Devínskej Novej Vsi? To je možno 
otázka pre nových poslancov MZ 
MČ DNY. Peter Krug 

Milý pán Žatko, vol'by dopadli 
ako dopadli, ale žiaden zo zvole
ných kandidátov vo svojom poda ko
vaní nespomína tých, ktorí ho nevo
lili. Načo tol'ko irónie vo Vašom 
článku a opä( spomínania, aké boli 
Vaše volebné sluby na post starostu, 
týkajúce sa najmä zníženia daní z 
nehnutel'ností, dokonca odpustenia 
daní pre dôchodcov. Zrejme obyva
telia najmä starej časti radšej budú 
plati( dane z nehnutel'ností, ale svo
je hlasy dajú takému kandidátovi na 
post starostu, v ktorého majú plnú 
dôveru. Vaša obšírna kampaň v 
"Devexe", kde ste pravidelne za
piÍíali celú dvojstránku, nezapôsobi
la skoro na polovicu voličov pri roz
hodovaní o kandidátovi na starostu. 
Preto by ste si mali vzia( poučenie, 

pitelstva, a aby ste sa i Vy, tak 
to želáte zvolenému starostovi 
hol priamo pozrie( svojim vol1 

[u dia s ve .. llým srdcom a hlbol1ou dušou ... 
do očí" . 

Radosť pre všetkých 
Sú za nami Vianoce - najkrajšie sviat
ky v celom roku. Hovorí so, že na 
Vianoce sú ludia k sebe lepší a na
vzájom sa s láskou obdarovávajú a 
pomáhajú si. len tak bez vel'kých 
slov, len tok z lásky k druhým, len 
tak pre rados( z darovania. Aj na 
našej Základnej škole na ulici l. 
Bukovčana č. 3 to zrejme platí. 
Stačila krátka výzva v školskom roz
hlase, ktorou sa oslovili žiaci školy s 
prosbou o pomoc pre deti z det
ských domovov a láskavé srdcia sa 
otvorili . Ukázalo sa, že na našej 
škole sú správni žiaci na správnom 
mieste, ktorým nie je neznáme po
môc( druhým. Hneď na druhý deň 
po výzve sa začali zapiÍía( vrecia s 
hračkami a knižkami. Mnohé z deti 
prežili so svojimi bábikami, autíčka
mi a plyšovými hračkami tie naj
krajšie chvíle svojho detstva. No na
priek tomu sa dokázali s oblubenou 
hračkou rozlúči( len preto, aby ňou 
urobili rados( de(om, ktoré vyra-

stajú v detskom domove. 
ranými darmi sme sa 
{a určite sa nám to nnonnrllol 
jemní( prežitie vianočných 
de(om z Detského d 
Bratislave na Učitelskej ulici, 
z Detského domova v Pod 
ských Biskupiciach a v T 
O tom, že sme naozaj 
rozžiarili očká de(om 
svedčia podakovania, 
našej školy dostali od 
našli pod stromčekom 
telov v podobe dm·ovcmvc:n 
No i tak najväčším poda 
je určite dobrý pocit z toho, 
dokázali da( kúsok z 
tým, ktorí to potrebujú. 
nie za pochopenie celej akcie 
všetkým, ktorým pomohli o 
najaktívnejším organizáto 
7.A triedy. 

Absencia pozitívnych /údských hodnôt v oblasti medzilúdských vztahov na
dobúda nepríjemne mamutie rozmery. Skôr sa začína dariť čomusi, čo je 
toho opakom. Predsa však existujú /údia, ktorí /údskost: úctu, cit a porozu
menie pre blízkych nestratili. S ulahčením na duši musím konšfafova( že 
žijú medzi nami jednoduchí /údia, obyčajné deti, akých chodí po Devínskej 
stovky. 

u~ 9 rokov trvá obojstranne kamarátska forma priateľstva medzi žiakmi 
Zoklodnej školy l. Bukovčana 1 a det'mi z Detského domova vo Vel'kom 
Mederi v Dunajskostredskom okrese. Bez ohladu na národnosť, rasu či viero
vyznanie. 

rrefo ~~frí moje a iste iba nie moje uznanie a obdiv /údom, ktorí foto všef
~-mo!u "no rováši". V tejto oblasti vykonala záslúžny kus mravenčej a ne

ztsfneJ_práce p. uč. Stanko JURČÁKOVÁ. Našla si popri predvianočných 
sfarosftoch o rozvetvenú rodinu a nákupnom zhone pár slov aj pre mňa. 

~ni_ Stonka, prosim o pár informácií Kto, samozrejme mimo žiakov z 
~~~nych s genézou, históriou vzájom- Devina a Devínskej Novej Vsi sa nojok-
nltyc netradičných kamarátskych vzlá- tívnet'šie podie/á na príprave o organi-ov medz· d t' · 
ILM 

1 e m1 z Vašej školy o zácii stretnutí? 
..,IComederčanmi. 

Táto krásna .. b no m . a svopm spôso om vzác-
6g y!ll~nka spontánne vzplála u peda

~~~ odv oi,Žiakov našej školy pred nece-
lým esatročím u- d . 
vil i náznak . ·• b z pre tým sa tu obja-
Premysle .Y ~~z Y čohosi podobného. 
lie konl\j~yi ~:ef na~obudol svo je teraj
smelé 

0 
~ . 

1
. z_ocootky boli trochu ne

pozno'' l oloz ove. Prvé krôčky rýchlo 
''a strato b · 1· . b leresovo . oloz <vosh a o e za in-

ne strany · h1·1· d Qanizácie. zryc 1 l gro áciu or-

So mnou je to p. uč. Hánová o jej 
kolegyňa p. Dojčánová. Manželia 
Danišovej a teraz k nim pribudlo p. 
Boskovičová a pani učitel'ky zo ZŠ P. 
Horova Lacková a Zrubcová. Posledné 
dve menované idú na akési "skúsky", 
pretože aj Horováci by chceli rozvi nM 
podobnú akciu s iným podobným zaria
dením, čo možno hodnoti( len ako vý
borný nápad. Kolektív detí sa stále mení, 
tak ako prichádzajú a odchádzajú zo 
školy, resp. výchovného zariadenia. Je 
lo vždy okolo 40 detí našej školy a oko-

lo 75 detí Detského domova vo Vel'kom 
Mederi. So zados(učinením musím kon
štatova(, že radi s nami chodia aj "vyslú
žilci", deti, žiačky našej školy, ktoré už 
ukončili povinnú školskú dochádzku, ne
ukončili ale priatelské slyky s kamarátmi, 
Vel'komederčanmi. 

Aká je formo i obsah stretnutí, iclt 
priebeh, učitelsky povedané, aký máte 
v deň stretnutia "rozvrh hodin"? 

V predvianočnom období /t. r. 
19.12.1998/ odchádza naša výprava 
žiakov o uči te lov do Vel'kého Medera s 
kultúrnym programom i darmi pre tamoj
ších 7 6 obyvatelov. Konkrétne ide tam 37 
detí, 7 bývalých žiakov a pedagógovia. 
Naša návšteva pozostáva z tradičného 
milého zvítania a príhovorov, potom ob-

darujeme všetky deti v Mederi, vzájom· 
ne si predvedieme kultúrny program o 
spoločne sa naobedujeme. Po vzájom
nej besede so utvoria drobné kolektívy 
kamarátov a priateliek, hrajú sa, špor· 
tujú v telocvični, normálne rudsky o 
družne žijú. Rozlúčka je vždy (ožká, 
pretože vznikajú každoročne nové a no
vé vzájomné priateľstvá. V letnom obdo
bí navštevujú Vel'komederčonio nás, 
ukážeme im pekné zákutia Bratislavy, 
Devína, Devínskej Novej Vsi i nádhernú 
prírodu. Priebeh je podobný. 

Pani Jurčáková, takáto akcia čosi 
stojí, odkial' beriete na jej organizova
nie, cestovanie, dary o stravu pros-
triedky? 

(Pokračovanie na strane 12) 
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JÁN LUDVIG NA RALLYE 

GRANADA - DAKAR 

KOI:KÍ VERILI, 
ŽE SA DOSTANE 

NA ŠTART? 

Manažér Sauleymane Seck, 
Senegalčan žijúci na Slovensku, 
Ján Ludvig z Devínskej Novej Vsi a 
spolujazdec Ing . Ivan Tholt ob
chodník zo Senegalu (pôvodom 
Slovák) určite. Ba verili, že po ab
solvovaní všetkých etáp sa dostanú 
pod štyridsiate miesto. Netušili 
však, že stačí tak málo . 
Natankova( zlý benzín od domé-

ná etapa, piata, Bir Mogerein -
Atar dlhá 629 km, z ktorej 624 km 
bola vlastne špeciálna rýchlostná 
skúška, vedúca cez púš( znamena
la posun na 56. miesto. Paráda! A 
potom prišla osudná 6. etapa (492 
km) a koniec nádejam pre zlý ben
zín. len 20 km pred cielom etapy. 

Takmer 30 hodín po nehode prišiel 
vyprostovací kamión, potom odta
hovanie - súkromným autom i lin
kovým autobusom plným pasažie
rov, tavých koží, kôz, pnematík ... 
do najbližšieho mesta. 

Janko bol doma 13 . l . 99. 
Manželka veru tŕpla, keď jej ma-

< ,. 
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cich a bolo po nádejach. Auto síce 
zabralo, ale nedaleko ciele šiestej 
etapy "klaklo". A to ešte práve v 
tejto etape zapadli v pieskovej du
ne a pä( hodín za pomoci kame
ňov, lopát a rúk, sa "vykopávali". 

Po prvej etape na nelichotivom 86. 
mieste. V druhej, Rabat- Agadir, 
dlhej 654 km, z toho l OO km rých
lostná skúška sa prepracovali na 
81. miesto. Z Agadiru do Ton-Ton 
(510 km) na kamenistej trati sa po
sunuli na 76. miesto. Štvrtá etapa 
Tan-Tan- Bir Mogerein, kde z 515 
km trate 451 bola rýchlostná skúš
ka v piesku a kamení, zaži li pravú 
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nažér nevedel poveda( po nehode, 
kde je posádka a v akom stave, ale 
verila, že nič vážne sa nestalo. 

Dojmy? 

- Sú za nami, hovorí Ján ludvig. A 

skúsenosti, ktoré sa nedajú vyčíta( 
z novín alebo získa( z počutia. Tam 
na trati sme sa samozrejme stretli v 
cieloch s Jarom Katriňákom, 

lopraisom, Kalinom, Štafurom, 
Tomečkom ... a preberali všetky si
tuácie čo smé zažili, predpoklada

li, čo nás čaká. 

O rok? 

-Na vel'ký Dakar v roku 2000 sa 

musíme dobre pripravi( 

Pozvánku od riaditela pretekov 
Huberta AURIOLA už Ján ludvig 

má. 

-Po skúsenostiach už vieme, čo nás 
čaká. Musíme ís( však ovela silnej

ší. Dve osobné autá, servisný komi-

ón, pomohli by sme vlastne aj 

asistencia na trati ... len musíme 
zohna( dostatok sponzorov. 

Počas pobytu na trase rallye stretol 
aj jedného z riaditelov Volkswagen 
Slovakia a . s. Bratislava K. P. 
Wilhelma . Tých stretnutí i zážitkov 
bolo neúrekom. Verme, že ktosi v 

FUTBAL 
VÝROČNÁ SCHÔDZA FO 

Dňa 15. l . 1999 sa uskutočnila 
v reštaurácii Na štadióne výročná 
členská schôdza futbalového oddie
lu l . FCl Devínska Nová Ves. 

Po prednesení správy o činnosti 
FO prezidentom klubu l. 
Dobrockým sa prítomní oboznámili 
z výsledkami hospodárenia klubu 
za hodnotené obdobie. Príspevok 
na činnos( zo strany MČ DNV čini l 
400 000 Sk, celkové výdaje presi
ahli sumu 800 000 Sk. len mzdové 
výdavky (tréneri, tajomník, ekonóm) 
činili 31 O 000 Sk, rozhodcovia 60 
000 Sk. Za tejto situácie všetky dal
šie náklady na výstroj, cestovné po
platky za vstup do sMaží a dalšie 
náklady mohli by( uhradené za fi
nančné prostriedky získané formou 
reklamy a sponzorských príspevkov. 

Ťaživá situácia v oblasti finanč
nej však neochromila športový život 
a v súčasnosti pôsobia v klube tieto 
družstvá: 

Muži - 111. liga, dorast starší- 111. 

liga, sta rší žiaci A, starší žiaci B -
mladší žiaci A, mladší žiaci B - regi
onálna liga - prípravke - sútaž prí
praviek. 

Najlepšie umiestnenie dosiahlo 
mužstvo starších žiakov A, ktoré 
skončilo vo svojej sMaži na vel'mi 
peknom 5. mieste. 

Ďalšími úlohami, ktoré stoja 
pred vedením FO okrem finančného 
zabezpečenia chodu klubu sú nevy
hovujúce počty kabín, nedostatok 
hracích plôch a technické vybavenie 
mužstiev. Tieto nároky budú v tomto 
roku vyššie z dôvodov zriadenia 
družstva mladšieho dorastu od bud-

STOLNÝ TENIS 

Devínskej zorganizuje besedu s 
vým Slovákom šlartujúcim za 
laniam automobilu na populá 
rallye Granada - Dakar a 
me sa podstatne viac. 

Snímky archív J. 

úceho sMažného ročníka aka 
predprípravky od začiatku j 
sútaže. 

Tieto úlohy stoja pred no''Ynlllle,mu,site 
vedením FO, ktorého členovia 1 

v rámci výročnej schôdze zvolení 
následovnom zložení: 

7 
7 
7 
6 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 

chodit' do mesta 

7 o o 
6 o l 

5 o 2 

5 o l 

4 o 3 

3 l 2 

3 o 4 

l 2 4 

2 o 4 

l 2 3 

l l 4 
l o 5 

o o 6 

Ján Kovárik- prezident klubu _ Novoveská 14 (z dvora) 
Michal Vlček- tajomník klubu : 15.30 _ 18.00 so: 8 .00- 11 .00 

70:16 21 
66:18 19 
56:44 17 
57:23 16 
47:53 15 
47:40 13 
47:51 13 
45:58 ll 
34:48 lO 
35:56 9 
27:57 9 
31:54 8 
6:60 6 

GF 

Daniel Komínek - ho!>po(jál[i:.;.~n.nvlcv: tel./fax: 64 775 275 

~~~~mi členm i futbalového wh.n..liji~~ilmmiiiJiCY-;--~-=-=E~-:-s~vit~e::=-1~;;-e::;-~-~cvi-a~-~s=~=-~ boli zvolení: Kúpa 
Predaj , • 

Ivan Kolenič Valné miesta (ponúka, hlodá) PODVOJNE 
Alfréd Bauer Služby (ponúka) rA' 

k Breh ~ -Ján Berac a JEDNODUCHE 
Ne nutelnosti 
Rozličné účtovníctvo 

s.r.o. predaj a servis 
práčok, myčiek ria

. vody, náhr. dielov. 
zorom a príspevkov rodičov 18, Tel./fax: 

28 40 oo, 54 77 94 82 
tieto mužstvá existovať a d k pre ajný stáno - potra-
v takej vysokej sú raži ako sú Tel.: 07/64 77 84 84 
Nedá sa podotknú(, že Mobil: 0905 251 834 
sú miesta, kde chceme mládež ";..l:•etaa,m 250 l miešačku. Cena 

Tel.: 07/64 77 67 78 
e( a musí by( snahou celej el. sporáky do záv. ku-
ty v Devínskej Novej Vsi, aby sa Tel.: 07/64 77 08 13 
to želanie stalo skutočnosťou. 1~;-;;-~::::-:;:--:-T-:----__:...._ 

preto povinnostou všetkých zai,nte~F::..._~~~~~~~~ 

esovaných túto skutočnost 
va( 

Treba zaželať novému vý~Jo'll"'"~~..:.:_;;;:-:::...;~::...~~ 

v tejto činnosti vela zdaru,·~'~·~:~Jiič;~~~~~~;r:L;c;;-" 
nápadov a pochopenia 
zainteresovaných. 

Na prvej schôdzi nového 
boru bolo rozhodnuté, že 
adna členská schôdza bude 
1999 o 18.00 h v reštau 
štadióne, na ktorú všetkých 
pozývame. 

mzdy, DPH, ... 

31.111.99 
Tel.: 07/64 77 83 62 

• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn: 07/64 77 69 63 
• Účtovníctvo, mzdy, dane. 
Tel.: 07/64 77 03 03, 64 77 54 20 
• Firma STRUKElY vám ponúka: 
• rekonštrukciu bytových jadier 
• inštaláciu vody, plynu, kúrenia 
• murárske a obkladacie práce 
• montáž sadrokartónových priečok 
• pokladanie laminátových parkiet 

DETSKÉ TOPÁNKY jarné 

č . 22- 36 do vypredania 

zásob v DEV EX -e 

Novoveská 14 z dvora 

po-pia: 1530 
- 1800 

sobota: 800
- ll 00 

MENOVKY A ŠTÍTKY 

na dvere a 

EXKLUZÍVNE VIZITKY 

prídte si vybrať 

do inzertnej kancelárie 

DEVEX-u 

6. kolo 5. JURČÁK Miro - Strelec DNY 
ŠKP-TTC ONV 1:10 Prenikávý úspech zaznamenali šo· 
7. kolo 
TTC ONV -RAČA "D" 10:7 

chisti ŠK Strelec Devínska Nová Ves, 

8. kolo 
keď zvítozili v kategórii chlapcov i di· 

SPOJE "C"-TTC ONV 1:10 evčat. 

9. kolo Chlapci: 

TTC ONV -I.J:JMČ "B" 10:1 l. BEZÚCH - ONV 

[) Al~ Hl 2. Federič Pavol - Modra 
3. Krolovič - Dúbravka. 
4. Hospel - Slovan 

Majstri krajo sú z ŠK STRElEC. 5. Cogolinec- Šachová škola 

Výsledky obvodnej sútaže brotislovs- 6. Federič Jozef- Modra 

kých žiakov základných škôl v šachu: Dievčatá: 

l . Orolín l. ROHÁČKOVÁ - ONV 

2. BEZÚCH - Strelec DNY 2. Machalová Veronika -Budmerice 

3. Vlček 3. Kišoňová - Modro 

4. ŠIMON - Strelec ONV m.j. 

Predajňa OBUV Stefana Králika 12 

sídlisko Podjorské ponúka 

Tenisky zn. PRESTIGE 
od čísla 3 až poll 

za výhodné ceny 

Otvorené: po- pia: 14.00- 18.00 

Tel.: 07/64 77 88 98 
0903 425 475, 0903 536 457 

• TRIANGEl lEASING- splátkový 
predaj elektro bez ružitela. · 

Tel.: 07/64 77 73 80 

( 05- BYTY ) 
• Vymením 4-izbový byt v 
Petržalke OV, pripravený na nas(a
hovanie, za taký istý v DNY. 
Doplatok Tel.: 0905 778 620 
• Vymením 1-izb. DB v Stupave za 
rovnaký v DNV. Tel.: 64 77 78 44 

( 06- NEHNUTHNOSTI) 

sobota: 9.00- 12.00 

• Kúpim rod, dom v DNY prípad
ne v Záh. Bystrici . 

Tel.: 07/64 77 80 83/večer/ 
• Predám záhradu v DNV, 911 m', 
parcela nie je stav. pozemok. 

Tel.: 07/64 77 57 31 

( 07 - ROZLIČNÉ ) 
• Prenajmem 2 saráže na ul. Na 
Hriadkách (pri Rolande). 

Tel.: 07/64 77 67 78 
• Hlodám pani, ktorá mi uháčkuje 
sveter. Tel.: 07/64 77 59 73/večer/ 
• Darujem hlboký kočík liBERTA. 

Tel.: 07/64 77 87 04 

DODAŤ LOGO 

Pre vel"ký záujem 
Asociácia medicínskych agentúr ponúka doplnený komplexný program 

pre ženy na materskej dovolenke na rozvoj osobnosti, 
ktorý obsahuje zdokonalenie a nácvik: 

• komunikácie (slovnej a mimoslovnej) a prekonávanie komunikačných 
bariér asertívneho reagovania v záťažových situáciách 

• spoločenského styku a správania sa v spoločnosti 
• osobnostný dotazník na zameranie osobnosti, smerovanie kariéry 

• relaxačné techniky a pozitívne myslenie 
• obliekanie ako zdôraznenie osobnosti, vizáž- určenie farebného typu 

a zmena imidžu 
• individuálne poradenstvo so psychológom, gynekológom, pediatrom, 

vizážistkou 
Termín začiatku : l. skupina· 12. 2. 1999, 

2. skupina- 13. 2. 1999 v Bratislave. 
Informácie na tel. číslach: 64 28 69 87, mobil: 0905 450 529, 0903 447 355 

7. 2. NEDErA: BEH NA LYŽIACH z DNV na Kútiky a späť. 
Inzercia: Cenník: l znak= 1,1 O Sk, 1/8 str. = 600 Sk, 1/4 str. = 1200 Sk, 1/2 str.= 2400 Sk, l strana= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' 1 0,· Sk + 23 % DPH. Zlavy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

Deň vopred overit' na tel. č.: 64 77 8.2 69 
Stretnutie pri stánku PNS na rohu Eisnerova - M. Marečka o 9.00 h. 

detských vecí · bezplatne. Zamestnanie hľadám· 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. 1 cm2 = 1 O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia tel./fax: 64 77S 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pio: l 5.30 · 18.00, sobota 8.00 - 11.00 

DEYEX 11 



Okienko 
[Ml@~~~~@] 
polície 

za obdobie od 7. 1. 1999 

do 21. 1. 1999 

• Dňa 12. 1. 1999 v čase 10.30 h 

na ulici J. Jonáša hliadka mestskej 

polície rieši la priestupok, ktorého 

sa dopustil i dvaja občania, popí

jajúci pivo na vere jnom priestran

stve. Boli vyriešení v zmysle zákona 

o priestupkoch. 

ZBER 
V rámci harmonogramu 

triedeného zberu 

komunálneho odpadu 

firma OLO uskutoční 

zbervDNV 

27.februára 1999. 

~~ÍŽO V~ a 
VODOROVNE: A/ ZAČIATOK TAJ
NIČKY. - B/ Miesto pečate / skr./ -
rozpracováva - príslovka miesta. -
C/ Oáza v Somálsku · básnik · je
denkrát.- D/ Trubica - anglická 
skratka programového logického 
pola - citoslovce cupotania. · E/ 
Nebdie · tlstý po anglicky - svit.- F / 
latinská skratka emulzie - KONIEC 
TAJNIČKY - ŠPZ Ostravy.· G/ Na 
ktoré miesto - madarské mužské 
meno- české chlapčenské meno. 
H/ Ostrov v Indonézii - vlastni( · 
obar po česky. - 1/ Elektráreň 
Nováky /skr./ ·zbraň na búranie 
pevností - nemocničné oddelenie.
J/ STRED TAJNIČKY. -
ZVISLE: l/ Holohumnica - zatnem 
sečnou zbraňou,- 2/ Pohyb spä( -
štát v USA.- 3/ Mrvíš - turecký ná
kladný čln.- 4/ Anglická skratka 
ofsetovej tlače z výšky - ruské diev· 
čenské meno- poradové číslo.- 5/ 
liečivá rastlina · japonská plošná 
miera - nevol'ník.- 6/ Naberala, 

• Dňa 16. 1.1999včase02 . 10h 

na ulici Š. Králika hliadka mestskej 

polície riešila priestupcov, ktorí 

hlučným správaním rušili nočný 

kl'ud . Hliadka zjednala na mieste 

okamžite nápravu a priestupcov 

vykázala domov. 

• Dňa 20. 1. 1999 v odpoludňaj

ších hodinách hliadka MsP riešila 

na ulici Opletalova podnapitého 

občana, ktorý tu vzbudzoval verej

né pohoršenie. Na mieste bola 

zjednaná okamžite náprava a prie

stupcu odoslali domov. 

načieralo - opak mladej .- 7/ 
Zašíva -tropická nemoc - pohyb fi
gúrkou na šachovnici.- 8/ Obaja
uctieval, vážil si -osobné zámeno.-
9 / Opatruje, stráži - dotieravý 

o 1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

• Dňa 21. 1. 1999 hliadka mestskej 

polície vykonala poriadkovú akciu 

zameranú na kontrolu čistoty, zbe

ru , odvozu a likvidácii tuhého do

mového odpadu na území m. č. 

Devínska Nová Ves. (VZN č. 

2/1991) Hliadkou boli zistené dve 

nepovolené skládky tuhého domo

vého odpadu v lokalite Dúbravská 

cesta a cesta na Devín pri záhrad

kárskej osade. Skládky boli zmapo

vané a odstúpené k dalšiemu rieše

niu na MÚ DNY - komisii životného 

prostredia . 

Zást. vel. stanice MsP DNY 

Ernest Kovarík 

hmyz.- l 0/ Čas( preteku- japonské 
mesto .- ll/ Krokovo dcéra - ruský 
klasický architekt.-
POMÔCKY: D/Pia.- E/ Stout.· 3/ 
Moon.· 4/ As(a.- d 

6 7 8 9 10 1 1 

~®fľ@lal~~ 
~~~®~ 

-čo ta najviac rozéulúje na 
manželovi? 

·Že si obkusuje nechty. 
·To predsa robí ve/a 

· ... na nohách? 
••• 

-Skutočne tá prosil 
niekol'kokrát, aby si sa 

-Áno. 
-To je nádherné. 

A kto to je? 

DEVínskonovoveský EXpres · dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, .'lU~row•da•,ato"sKvcn 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Brati slava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, ~~-"'~"·~,.
lz dvora) . Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. 
Klincova 35, 821 08 Bratislava, tel.: 07/555 666 97, tel./fax: 07/555 666 98 Registračné číslo: 103/ 90- R. Tel./ fax: 64 775 275, mobil: 0903-
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1'1 tsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
es Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

s.-9. týždeň 
~ Volkswagen 
\ľlJI Bratislava 

... viac než autá 

Príhovor 
vydavateľa 

Máme za sebou sto dní vlády 
a čo nevidieť budeme ma( za 
sebou sto dní od volieb našeho 
zastupiteľstva. 

C:lovek by chcel vari aj 
zablahoželať. Chcel by však toho 
viac, predovšetkým ma( dôvod . 
Neby( najrôznej ších sporov, 
dodnes nevyriešených i tých vzni
kajúcich, možno by neváhal. 
Politický romantizmus ignorujúci 
dejinný vývoj, tvrdohlavé lipnutie 
na omyloch nerešpektujúce nové 
poznania, demokracia bez mo

však vedú aj jednoduchého 
k nedôvere, opatrnosti, 

Ono to chce dôvery· 
a silné osobnosti. len kde 

vzia(? Keby politika a ekono
nekráčoli vedno ruka v ru

elle by sme osobnosti našli. 
čostý · k . . ml e anemicky slabými 

polihcky silny'mi2 U h · ma se op-
nahrádzajú silnými slovami 

na emócie najzranitel': 
u premnohých a tak skutky 

o nedôvera zostáva. 

OUI;ISIIltn .... .:. ako sa ukazuje, je 

Ze nie sm · "d . lo k ' e Jasnovl Ci a vedie 
hladaniu podobn, ch 

oko · Id Y nom í ri ponúkajú2 
10 čomu diviť. · 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

12 .l. 1999 Ročník: IX. Číslo: 3 bezplatne 

HZ diára starostu mDSiovo 

Novovešťanov D MOMS pozýva O šport 

fl Konkurz na post prednostu MÚ DNV 

Nová 
lakovňa 

karosérií 

Ministerstvo životného prostredia SR 
- Odbor posudzovania vplyvov na 
ŽP a medziodvetvových vzťahov 
Nám. (. Štúra l , Sl 2 35 Bratislava 
Dňa 23. februára 1998 sa o 

Navrhovate!', Volkswagen Slovakia 17 .OOh v priestoroch lstracentra, 
a.s. predložil Ministerstvu životného lstrijská ul. 2, v MČ DNY uskutoční 
prostredia SR podla § 15 ods. l spoločné verejné prerokovanie 
zákona NR SR č . 127/1994 Z.z. o správy spolu s dotknutými obcami: 
posudzovaní vplyvov na životné Magistrátom hl. m. SR Bratislavy, 
prostredie správu o hodnotení MČ lamač, MČ Záhorská Bystrica, 
"Navá lakovňa karosérií". MČ Dúbravka, MČ Devín a zástup-
Správa je k dispozícii verejnosti cami príslušných orgánov. 
k nahliadnutiu na Miestnom úrade Podrobnejšie informácie Vám v prí· 
MČ Devínska Nová Ves, oddelenie pade potreby poskytne 
výstavby a životného prostredia, PhDr. Hrušková CSc., pracovníčka 
lstrijská 49 do 1. marca 1999. Ministerstva ŽP SR - Odboru posu-
Verejnos( môže doruči( svoje dzovania vplyvov na ŽP a medzi-
písomné stanovisko k správe odvetvových vz(ahov, tel. č. 59 56 
najneskôr v termíne do 25. marca 21 29. 
1999 na adresu: Ing. Ján Žatko, Prednosta MÚ 

Uzávierka dnešného čísla bola 11.2. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 18.2. 1999, číslo vyjde 26.2. 1999. 

Krátke správy 
ZELENÁ LINKA 

Volkswagen Slovakia sa v rámci 
svojej dlhodobej stratégie intenzív
ne venuje aj otázkam ekológie. 
V rámci svojho programu má 
okrem diskusie s odborníkmi záu
jem aj o názory l'udí, ktorých sa 
problematika životného prostredia 
týka najviac. Od l . februára 1999 
preto Volkswagen Slovakia zriadu
je tzv. "Zelenú linku". Na telefón
nom čísle 0820169090 sa môžu 
občania bezplatne pýta( na otáz
ky, týkajúce sa životného prostre
dia firmy Volkswagen Slovakia , 
ako aj na konkrétne vplyvy činnosti 
firmy na životné prostredie. 
Volkswagen Slovakia bude na všet
ky otázky smerujúce k aktivitám 
spoločnosti, ako aj k opatreniam 
prijatým na ochranu životného 
prostredia, odpoveda( písomnou 
formou v čo najkratšom čase. 

Mária Mravcová 

16.-19.3.1999 
Jarné 
prázdniny 
v dennom tábore 
lstracentrum, centrum pre volný čas 
a kultúrne zariadenie poriada pre 
deti vo veku od 6 do ll rokov denný 
jarný tábor so zameraním na 
spoznávanie histórie, kultúry 
a prírody Devínskej Novej Vsi. 
Cena 400,· Sk na celý týždeň 
(obed, doprava, poistenie), odpo
rúčame pripravi( defom desiatu a 
nápoj. 
Rodičia môžu prihlási( deti denne 
3. • 5.2. v čase od 16.00·17.30h. 
8. • 11 .2 v čase od 8.00·17.00h. 
priamo v lstracentre. 
Kontakt: 64 77 OO 33, 

p. Magdaléna Hrodeková 
Ing. Alena Pilchová 



® robničky 
11 radnice 

Z rokovania miestnej rady 
26.1.1999 

Dňa 26.1 .1999 zasadala prvý
krát v novom volebnom období 
miestna rada. Miestna rada: 
- schválila Zrl)_enu nájomníkov v 
objekte na ul. S.Králika l , 
- uložila miestnemu kontrolórovi 
aby preveril dodržiavanie zákazu 
umiestnenia hracích a výherných 
automatov na sídliskách Kostolné 
a Podhorské, 
- neschválila žiadosti o predlže
nie termínu vrátenia bezúročných 
pôžičiek pre podnikatelov poskyt
nutých v minulom roku, 
- schválila umiestnenie kolotočov 
a iných zábavných zariadení v 
roku 1999 na vápencovej ulici, 
- schválila uvolnenie príspevkov z 
rozpočtu mestskei časti na čin
nos( športovým oddielom a obči
anskym združeniam na prvý 

Z diara 
V piatom pracovnom týždni staros

ta Mestskej časti Devínska Nová 
Ves rokoval 

27. 1. 1999 so zástupcami spoloč

nosti SETING s. r. o. vo veci dalšie

ho postupu uplatňovania výsledkov 
energetického auditu v tepelno -

energetických zariadeniach 
Mestskej časti DNV {kotolne), dotý

kajúca sa smerovania investícií do 
týchto zariadení v najbližšom ob

dobí. 

V ten istý deň 27. 1.1999 rokoval 
s nájomcom kotolní MČ DNV a vý

robcom tepla a TÚV v MČ DNV, 
spoločnos(ou C-TERM s. r. o. o dal

šom postupe v regulácii primár

nych a sekundárnych rozvodov 
v okruhoch kotolní K-30 a K31 ,32 
pre obytné súbory Stred, Kostolné 

a Podhorské. Starosta informoval 
C-TERM s. r. a . o výsledkoch roko

vania so zástupcami SBD IV {druž

stevné byty) a o ich predstavách 
vyregulovania sekundárnych roz
vodov. Vzhladom na s(ažnosti oby

vatelov v dodávkach bude nutné 

zvola( opakovane spoločné stret

nutie zúčastnených, a následne 
oboznámi( občanov o dalšom po

stupe. 

DEVEX2 

štvrfrok 1999 pre FC Lokomotíva, 
JUSHU karate, LOB, Votum, EKO, 
Strelec, volejbal, Danica, 
Armwrestling a TIC, 
- uvol'nila nasledujúce čiastky na 
realizáciu stavebných prác a vý
sadbu zelene Denovou v jarnom 
období: 
• 45 tisíc na bezbariérové prechody, 
• l OO tisíc na prvú etapu rekonšt
rukcie námestia 6.apríla, 
• 150 tisíc na protieróznu úpravu 
plochy na ul. P.Horova, 
• 626 tisíc na verejnú zeleň, 
- prerokovala informáciu právne
ho zástupcu o vypovedaní nájmu 
bytov v prípade neplatičov, 
- opakovane nesúhlasila s umiest
nením čerpacej stanice pohonných 
hmôt na železničnej stanici, 
- neschválila odpustenie poplatkov 
z omeškania za neplatenie nájmu 
bytu, 
- vzala na vedomie výber dodáva
tela na výstavbu montovatel'nej 
športovej haly- firma A.R.C., 
- schválila bezplatné poskytnutie 
priestorov lstracentra na schôdz
kovú činnos( pre: 

• ZO Slovenského červeného kríža, 
• ZO Zväzu telesne postihnutých, 
• MO Slovenského zväzu protifašis
tických bojovníkov, 
• MO Matice slovenskej, 
• Chorvátsky kultúrny spolok, 
-schválila uvol'nenie 6.600,- Sk na 
zakúpenie drobností pre budúcich 
prváčikov z príležitosti zápisu, 
- schválila uvol'nenie 15 tisíc korún 
z Fondu kultúry a kultúrnyc_h a his
torických pamiatok pre ZUS pri prí
ležitosti osláv 30. výročia založe
nia (udovej školy umenia v DNV. 

Z rokovania mestského 
zastupitel'stva 

- p-

Dňa 4.2.1999 sa uskutočnilo za
sadnutie mestského zastupitel'stva 
hl.m. SR Bratislavy {dalej len MsZ). 
Z výsledkov rokovania vyberáme: 
• Boli zvolení členovia komisií 
MsZ. Okrem Ing. Jána Žatka, ktorý 
bol už na minulom zasadnutí zvolený 
za predsedu komisie pre ochranu 
verejného poriadku, boli poslanci 
zastupujúci DNV zvolení do nasle-

starostu MČ ONV - Ing. Vladimíra MRÁZA 

Vo štvrtok 28. l . 1999 sa zúčastnil 

starosta spoločného rokovania 
príhraničných záhoráckych obcí 
{Záhorská Ves, Suchohrad, Vysoká 

pri Morave, Jabloňové, Okresný 
úrad Malacky, Devínska Nová Ves, 

Marienka, Záhorská Bystrica, 

Devín), za účasti INFOREGU ZÁ

HORIE" MARCHEGGU, ANGERN, 
HOHENAU) vo veci podporného 

stanoviska k zachovaniu rýchliko
vých spojov na trase Bratislava -
Devínska Nová Ves - Viedeň. 

Rokovanie sa konalo na radnici 

v obci Marchegg. Všetci účastníci 
podporili podnet k zachovaniu 

spojenia a odstúpili podporné sta

novisko na Ministerstvo dopravy 

SR. 

Súčasne prerokovali kultúrnu spo
luprácu v roku 1999 {sviatok boci

anov, oslava letného slnovratu a 

kultúra bez hraníc) . 

Účastníci vyslovili vôl'u presadi( 

väčší počet príhraničných precho
dov medzi obcami SR a Rakúska 

na rieke Morave . Túto spoločnú 

vôl'u prednesie prednosta OÚ 
Malacky p. Vaškor ministrovi za

hraničných vz(ahov SR. 

O deň neskôr 29. l. 1999 prijal 

starosta MČ DNV zahraničnú firmu, 

s ktorou uskutočnil prvé pracovné 
rokovanie už koncom roka 1998 

návštevou v Českej republike. 

Okruhom celodenného odborného 

rokovania bola možná aplikácia 
umiestnenia koherenačnej jednotky 

{výroba tepla a elektrickej energie). 

V okruhu kotolne K-30 {sídlisko 
Stred) účastníci rokovania sa do

hodli na vypracovaní ponuky {tech

nologickej i finančnej) na realizáciu 
projektu. Zástupcovia samosprávy 
budú ma( možnos( pred rozhodnu

tím sa o realizácii navštívi( obdobné 

zariadenia umiestnené v iných obci

ach. 

V sobotu 30. l . 1999 sa starosta 
MČ DNV Ing. Mráz zúčastnil na 

neformálnom pracovnom stretnutí 
so starostom Marcheggu v obci 

Slovenský Grob. 

V stredu 3. 2. 1999 rokoval so zá

stupcami správy bytov C-real s. r. o. 

o dalšom spôsobe výkonu správy 
obecných bytov v novej situácii, 
ktorá vznikla odpredajom obecných 

bytov a nevytvorením spoločenstiev 
vlastníkov týchto bytov. 

dujúcich komisií: Ing. Vlad· 
Mráz za člena komisie fi 

1 

stratégie a Miroslav Enc 
člena komisie pre och 
ného poriadku. Z členov 
neposlancov bude 
DNV Ing. Vladimír 
komisii pre ochranu 
poriadku. 
• Zo správy mestskej Kor"""·"-' 
vyplynuli ne<msran<y 

hospodárení s maj 
mesta mandatárom S. 
Na základe týchto 
MsZ požiadalo primátora 
o vyvodenie dôsledkov voči 
firme. 
• Mestská kontrolórka · 
vala poslancov MsZ o 
funkcie k 30.3.1999. 
tomu MsZ rozhodlo o 
konkurzu na obsadenie 
mestského kontrolóra. 
• Bolo schválené zníženie 
členov dozornej rady IJonrrrvn.óL 
podniku a.s. Bratislava z 15 
a boli zvolení noví členovia 
stavenstva a dozornej rady. 

C-real s. r. o. predloží nové náv'lllielltskej 
zmluvných vz(ahov sarno:sproávi.IZVIIdaJú 
DNV na schválenie, spolu s 

horn rozpočtu správy pre 
1999. 

O deň 
zúčastnil na rokovaní 
zastupitel'stva hl. m. SR 
Poslancom navrhol prija( 

nie, ktorým sa ukladá 
magistrátu a STARZ v term 
30.6.1999 vykona( nevyh 

kroky pre legalizáciu 
pohraničných komunikácií v 
rálnom území DNV a Devín 

rujúcich k majetkovo -
vysporiadaniu a ich prevodu 

m. SR Bratislavy, ako i 
koncepčného návrhu údržby, 

stavby a finančného krytia 

cyklistických chodníkov. 

Rokoval s prednostkou 
úradu Bratislava 
Navrátilovou o spoločných 
moch s dodržiavaním 
zákona, ochrany životného 

redia, školstva, sociálnej a 

politiky na území MČ DNV. . 
zúčastnení sa dohodli na užšel 

práve územný rozvoj 
Novej Vsi. Volebný pro

ZVCJtlenvrh poslancov a staro-

stu mestskej časti je v súlade s dal
ší mi zámermi firmy Volkswagen. 
Na úspešnú realizáciu tohto pro
gramu a na úspešnú realizáciu 
rozvojového programu Volkswa
genu je však potrebná ich vzájom
ná úzka spolupráca . Prelomia sa 
konečne lady v tejto oblasti ? Aj v 
tom vidím šancu pre Devínsku, aj v 
tom vidím šancu pre Volkswagen. 

Ján Žatko 

Maslo za 12,50 -

SEN alebo 
SKUTOČNOSŤ? 
Dňa 4.2.1999 som sledovala re

láciu Devínskonovoveskej televízie 
" Horúce kreslá". Diskutovalo sa o 
plnení volebného programu. Ako 
vždy, aj teraz osoby sediace v ho
rúcich kreslách odpovedali na di
vácke otázky. Zaraz.ila ma práve 
jedna z týchto diváckych otázok. 
Týkal_? sa polyfunkčného domu na 
ulici Stefana Králika. Aby som bo
la konkrétna, divákovi/čke/ vadi
lo, že v tejto novostavbe sa plánu
je i so zriadením menšieho potravi
nového supermarketu. A prečo jej 
to vadí? Lebo "tí", čo schválili toto 
polyfunkčné centrum a s ním aj su
permarket, chcú týmto poškodi( 
záujmy podnikatelov s potravinami 
v Devínskej Novej Vsi, lebo super
market bude ma( určite lacnejšie 
potraviny a zničí ich. 

A teraz prečo práve táto divác
ka otázka ma vyprovokovala k na-

Materiály uverejnené v tejto rubrike vyjadrujú 
názory občanov a čitatelov. Nemusia byt' totožné 

so stanoviskom redakcie. 

písaniu tohto článku? 
Nedávno som kupovala potravi

ny v centre Bratislavy. A čo nevi
dím? Osminka masla za 12,50 SK! 
Myslela som si, že som v rozpráv
kovej krajine, lebo v Devínskej 
Novej Vsi je to isté maslo RAJO za 
17,50 Sk. Žeby tých 15 km spôso
bilo rozdiel 5 Sk/kus? Čo myslíte, 
kol'ko takých masiel sa predá v 
DNV? A čo myslíte, aký je zisk 
možno práve tohto diváka alebo· 
diváčky len z masla? Avšak to ešte 
nestačí našim podnikatelom, lebo v 
piatok 5 .2.1999 som si doma, pod 
vplyvom tejto otázky, prerátala ná
kup podla účtu a opä(, čo nevidím? 

Z pera 
distributérov "DEVEXU", 
alebo akí sme rôzni. 

Skôr ako sa nové čísla "Devexu" 
dostanú do vašich schránok, prej
dú mnohými rukami, ktoré im dajú 
tvar a obsah. Naše sú tie posledné 
v okamihu vel'kej re(aze práce. 

Pri distribúcii sa stretneme s luď
mi rôznych pováh a charakterov. 

Napríklad na ulici Kalištná sú 
skoro všetky domové zvončeky 
vdaka vandalom pokazené, a i po 
opravách sa máme problém dosta( 
ku schránkam. Napriek tomu nám 
často prídu podaktorí osobne otvo
ri( vchodové dvere aj z vyšších po
schodí, ale iní nás naopak počas
tujú nepeknými nadávkami a výčit-

Na záver účtu som mala prirátanú 
sumu 3,60, ale žiadnu "Zákl. po
trav." som už v taške nemala. Čo 
sa vlastne divím, veď som už zasa 
v tvrdej realite - v DNV. 

Pýtam sa preto, pre koho pra
cujú "tí poslanci na radnici, ktorí 
škodia povedzme že 30-tim devín
skonovoveským podnikatelom s po
travinami" ? A pýtam sa ešte dalej, 
na kom alebo na čom vlastne za
rábajú títo nespokojní podnikatelia 
? A vlastne, kto má právo by( ne· 
spokojní - zákazníci alebo tí, kto
rým zákazníci platia za ich služ
by? 

ŽM 
komi, aby sme neotravovali a ne
vyzváňali práve im . Je to často ne
príjemné, ale nakoniec vždy sa ná
jde dobrák, čo je ochotný otvori( 

V rodinných domoch je situácia 
jednoduchšia, a často nás oslovia i 
tí, ktorí doposia!' "Devex" neodo
berali . Velakrát nám dakujú, ba 
dokonca i počastujú koláčikom. 
Vtedy máme z tejto práce obrovskú 
rados( 

Vidíme ako radi, hlavne starší 
občania, čítajú "Devex". Je pre 
nich možno jediným zdrojom infor
mácií o tam, čo sa deje v našej 
mestskej časti. Vdaka za to všet
kým, čo sa pričinili o to, že naša 
mestská čas( má noviny, ktoré to
l'ko l'udí rado číta. 

Pokorní distributéri ,"Devexu" 



('----S_PO_LO_Č_E N_S K_Á_K R_O_N I_KA____,) 
( Naši jubilanti ) 

v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Anna MIKLOVIČOVA 

František TAVALI 

75rokov 
Blažej LUDVIG 

Mária TOMANOVA 

Blahoželáme ! 

rQdišli z našich radoV) 
V šiestom týždni 
sme sa rozlúčili 

s najstaršou občiankou 
Devínskej Novej Vsi pani 
Františkou BESEDOVOU 

odišla tíško 
z našich radov 

Rudolf POlÁK 

( Podakovanie ) 

Rada rodičov pri Základnej škole l. 
Bulcoviana 3 dákuje 
sponzorom, ktorí prispeli 

k usporiadaniu 
školského plesu: 

Starostovi MČ DNV 
Ing. V Mrázovi, firme PRESSKAM, 

p. Va/ovi, predajniam: Palma, 
Ryba Naja, priemysel Katka, 
TOM/X, ANGER, papiernictvu 
Vranka, sklenárstvu Kralovič, 

_p. Kemický, Vavra, 
rod. Stroblových a Hudecových, 

Móda LENKA, ZŠ l. Bukovčana 7 
a ZŠ P. Horova. 

Matúšková za RR 

Starosta MČ DNV vypisuje konkurz na 
obsadenie miesta prednostu miestneho 
úradu. 
Podmienky konkurzného konania: 
l l vysokoškolské vzdelanie v zmysle 

ustanovenia §17 čl. 4 zákona 
o obecnom zriadení, smer ekonomický, 
právo, technický /výstavba/ 

2/ prax minimálne 9 rokov, 
vítaná v rozpočtovej sfére 

3/ profesný životopis 
4/ riadiace a organizačné schopnosti 
5/ vítaná prax v samospráve 

resp. štátnej správe 
6/ nástup možný k 1.4.1999 

Dátum doručenia žiadostí 
do 28.2.1999 

Obálky označiť KONKURZ: 
Prednosta • Neotvárať 

DEVEX4 

POZVÁNKA 

Miestny odbor Matice slovenskej v Devmskej Novej Vsi 
pozýva členov a priaznivcov na VALNÉ ZHROMAžDENIE 

vo štvrtok 18. februára 1999 o 18,00 hod. 
do klubu MO MS na lstrijskej č. 6 

Program: 
Zhodnotenie činnosti MO MS v ONV za uplynulé obdobie 

Správa o hospodárení 
Vol'ba predsedu MO MS a nových členov výboru 

Návrh plánu činnosti pre rok 1999 
Diskusia a uznesenie 

Všetkých Vás srdečne pozývame. 
Výbor MO MS v DNV 

OPRAVA 
V minulom čísle sme uverejnili 

podakovanie sponzorom tomboly 

na plese Miestneho odboru Matice 

slovenskej . 

V siedmom riadku od konco 

zostal sponzor: J. Poničono 5 !?, 

ole kto, to sa čitotel' nedozvedel. 

Vypadol názov sponzorujúcej 

firmy. 

OPTIKA M, pán Melen z ulice 

J. Poničana 5, ktorý skutočne 

niekol'kými peknými cenami obohatil 

tombolu zostal takto v anonymite. 

Touto cestou chybu naprávame 

a sponzorovi sa ospravedlňujeme. 

r. 

V roku l 998 bolo zaznamena

ných v okrese Bratislava IV 163 

požiarov, z toho v katastrálnych 

územiach mestských častí lamač 

18, Záhorská Bystrica 8, Devínska 

Nová Ves 40, Devín 6, Dúbravka 

51 a Karlova Ves 40. V porovnaní 

s rokom 1997 to znamená 3,8% 

nárast počtu požiarov. Pri týchto 

požiaroch priame škody dosiahli 

výšku 8 665 400.- Sk, z toho v ka· 

tastri MČ lamač 
2 184 500.- Sk, Záhorská 

Bystrica 1 520 000.- Sk, Devínska 

Nová Ves 

675 400.- Sk, Dúbravka 275 

500.- Sk a Karlova Ves 4 010 

000.- Sk. Z uvedeného vyplýva, že 

v mestskej časti Karlova Ves dosi

ahli priame škody až 46,3 %z cel

kových priamych škôd v okrese 

Bratislava IV za rok 1998. 

Pri požiaroch v okrese Bratislava 

IV za rok 1998 nebola žiadna oso

ba usmrtená alebo zranená. 

lstracentrum, 
centrum pre volný čas 

V spolupráci s CK YMCA 

pozývajú deti na 

Detský karneval v maskách, 

28.2. 1999 o 14. hodine 
na plánovanej ploche rybníka 

v starej časti 

(v priaznivom mrazivom počasí) 

alebo na 

športovej ploche ihriska sídliska 

Stred v Devínskej Novej Vsi 

(v prípade teplejšieho počasia}, 
kde sa stretneme na kolieskových 

korčuliach. 

Z celkového počtu požiarov pri 

17-tich požiaroch dosiahli priame 

škody 

Poiiarovost• 
v roku 1998 

l OO 000.· Sk a viac. Najviac čo 
do výšky škôd ovplyvnili požiaro

vosť v okrese Bratislava IV za rok 

1998 tri požiare, pri ktorých výška 

priamych škôd dosiahla hodnotu 

500 000. · Sk a viac: 

- 4.111.1998 v dôsledku úmysel· 

ného zapálenia vznikol na 

Gbelskej ulici požiar osobného au

tomobilu Audi A4 s priamou ško· 

dou 500 000.- Sk, 

- 30.VI.1998 vznikol v dôsledku 

skratu v elektrických rozvodoch po

žiar osobného automobilu VW 
Passat na Bratislavskej ulici, s pria· 

mou škodou 700 000. · Sk, 

· 15.XI.1998 vznikol na Ceste 

na Klanec požiar víkendovej rodin-

oo~u~w~oou~ 
men in~ v nasle~ujúcicn 

t~ž~ňocn oslávia: 
7 3.2. -Arpád, 

7 4.2. - Valentín, 
7 5.2. - Pravoslav, 

76.2. ·Ida, 
7 7.2. - Miloslava, 
7 8.2. -Jaromír, 
7 9.2. -Vlasta, 
20.2. - Lívia, 

2 7 .2. - Eleonóra, 
22.2. - Etela, 

23.2. - Roman, Romano, 

24.2. -Matej, 
25. 2. - Frederik, Frederiko 

26.2. - Viktor. ' 

Blahoželáme! 

~~~@@~~ 
~ Wil~@)~® 

PROGRAM: 

14.00- prezentácia 

a predvádzanie súťažných 

pod vedením trénerov 

krasokorčuliarskeho 

oddielu ŠK Slovan 

Súčasťou programu je 

nej 
000,- Sk. 

Z prehladu požiarov za 

1998 rozdelených podl'a 

vzniku vyplýva, že natrca:>~" l '"" 

čina požiarov je fajčenie . 

ako príčina požiaru tvorilo v 

Bratislava IV za rok 1998 až 

% požiarov. Na druhom · 

do počtu požiarov sa dostalo 

% úmyselné zapálenie. Pri 

nom zapálení vznikli priame 

v hodnote 4 257 500. · Sk, čo 
až 49, l %priamych škôd za rok 

Z prehladu požiarov 

1998 rozdelených podlo dní 

ni vyplýva, že najviac 
do počtu vzniklo v piatok a 

20,2 %. Najčastejšie priame 

vznikli v čase pracovného 

(sobota, nedele} a dosiahli 

4 562 500.- Sk, čo tvorí až 
priamych škôd. 

I§T~A [E~T~UI 
centrum pre vol'ný čas, lstrjjská 2, 6 

CHORVÁTSKY BÁL . , , 
d. • y' fašiangovy'6;les ponadany Chorvatskym 

- tra ten . k . N · y · 
k It , Óm spolkom v evms e1 ove1 st 
u urn d l'k' 'l -l9.0 ho .,ve asaa 

POCHOVANIE BASY 
t e-na' zábava poriadané každoročne k záveru 

- ane l , k h . 
1 vej sezóny s po nočnym zvy om poc ovanta 6::;, zábavu poria?a lstracentrum, 

élpredaj vstupentek 12.2. a 15.2. od 16.30 
~re 18 30 v pokladni kultúrneho domu 
-l9 OO hod., vel'k9 sála, vstupné 80, -Sk 
SLOVENSKÝ POHAR V AMWRESTUNGU 
_ 10.00 hod., vel'ká sála . . . , 
_ bližšie informácie u p. Mgr. Mtloša Marka, nadttela 
zš P. Horova, Devínska Nová Ves 

Devínskej Novej vsi 
Ani si neuvedomujeme, že 
bežných lyžiarskych stopác_h 

Devínskej Novej Vsi sa dá poeti
tréningom získať titul majster

. Dôkazom toho je publi-
lldikó Puchertová žijúca už 

rokov na sídlisku Podhorské. 
č lenitosť Devínskej najmä 

lportové aktivity. A že nie neús· 
svedčí tom 1. Miesto v be· 
lyžiach na 45. Majstrov· 
sveta novinárov ·lyžiarov. 

Mroidr·nv<clvrí sveta organizuje 
novinárska lyžiar

onmn,izátcic každý rok v inej 

som na bežkách stála. Postupne vo 
mne zrela túžba naučiť sa poriad
ne lyžovať a dosahovať dobré vý· 
sledky. Natrafila som na človeka, 
ktorý mi velmi pomohol zorientovať 
sa, usmernil ma a má vel'ký podiel 
aj na mojom nedávnom úspechu. 
A obrovské pochopenie dcéry 
Lindy a syna Róberta, ktorí ma čas· 
to na tréningoch sprevádzajú . 
Začala som posilňovať, behať. 
Akonáhle sa oteplí, mením hro
madnú dopravu za bicykel, ktorým 
sa denne dopravujem do práce. 
Práve na takéto aktivity sú 
v Devínskej Novej Vsi fantastické 
podmienky. Nepoznám krajší re· 
lax, ako keď môžem behať v le
soch nad Devínskou. Prekrásna 
trasa je oj popri rieke Morave. No 
a akonáhle trošku nasneží, mením 
tenisky za bežky, urobím si stopu a 
trénujem. 

·Aké máte dalšie ciele? 
• V súčasnosti sa pripravujem na 

beh Devín · Bratislava, ale to už len 
rekreačne . Čo si však najviac že· 
lám je, aby na prírodných športo
viskách, ktoré nám poskytuje 
Devínska Nová Ves, som stretávala 
čo najviac zdravie si utužujúcich 
spoluobčanov. 

Program 
kina 

@~wiTrM 
12.-14. 2. 

DR. DOLITTLE 
USA· s. t. - MP7 2 · 450,

komédia 

19.-21.2. 
MESTO ANJELOV 

USA- s. t. · MP72 ·50,
príbeh kardiologičky 

Na vyhodnotení naj lepších športov
cov SR v roku 1998 dostala členka 
AWK DNY Katarína Veselá za do· 
siahnuté výsledky cenu "OBJAV 
ROKA 1998" 

Výsledky 3. kola 
Slovenského pohára 

V kat. muži do l OO kg člen AWK 
DNY Peter Augustín získal zlatú 
medailu. 
V kat. ženy nad 60 kg mladá 
Katarína Scherhauferová obsadila 
pekné 3. miesta. , 

4 . kolo a FINALE 
Slovenského pohára v DNY 

20.2.99 /sobota/ AWK DNY 
usporadúva v budove lstrocentra 

F u T 

Celovečerné 

predstavenia 

od 7 9.45 hod. v sobotu 

a v nedelu aj o 77.15 hod. 

26.-28. 2. 

VRESKOT2 
USA- s. t. · MP75- 50,· 

horor 

rei.: 64 77 s J 04 

celoštátnu súÍaž v pretláčaní rukou. 
Program: 
l 0,00 · ll ,30 hod. váženie 
12,30 · 14,30 hod kvalifikácia 
15 ,OO · kultúrny r.rogram 

FINALE 
Yzhl'adom na to, že 4. kolo SP je 
zároveň finále Slovenského pohára 
očakávame účas( absolútnej 
slovenskej špičky. Učasť prisl'úbil i 
muž s najsilnejšou pravačkou na 
svete- majster sveta roku ?8 · her
kules z Revúcej Ján GERMANUS. 
Silní muži a ženy z DNV, príďte si 
to vyskúšať, alebo podporiť našich 
zAWKDNV! 
Dovidenia 20. februára /sobota/ 
v lstracentre! 

B A 

Mgr. Miloš Marko 
predseda AWK 

L 
Družstvo starších žiakov A FC lokomotíva DNY v súÍažnom ročníku 
1998/1999 je zaradené v Bratislavske"l súÍaži Starší žiaci Divízia a po 
skončení \·esennej časti súÍaže sa umiestni o na 3. mieste /tretom/. Nie ako 
bolo omy om uvedené v minulom čísle Devexu v článku z výročnej členskej 
schôdze Fo. 
Dokladám ukončenú jesennú tabul'ku: 

l. lezoroe 13 
2. Slovan B 12 
3. Dev. Nov. Ves 12 
A. Petržalka 8 13 
5. Stupava ll 
6. Kostoli!te 13 
7. Jarovce 9 
8. Sv. Jur 12 
9. Modra 12 
lO. Spoje 11 
11. SCBOT 12 
12. Motaderlix 12 
13. Polygraf 12 
lA. SFM Senec 12 

l. liga mladšieho dorastu: 

Budmerice - Piešťany 
Modra- DNY 

Piešťany · Modra 

ONV · Budemrice 

Budmerice - Modra 

ONV · Piešťany 

10 
10 
8 
7 
7 
6 
5 
A 
A 
A 
3 
1 
1 
1 

2:2 
1,5:2,5 

1:3 
1,5:2,5 

3:1 
3,5:0,5 

l 2 25:15 31 
o 2 68:11 30 
3 l 31:13 27 
l 5 29:26 22 
o A 30:20 21 
l 6 20:26 19 
o A 13:10 15 
3 5 19:17 15 
2 6 21:30 lA 
1 6 22:23 13 
3 6 15:31 12 
3 8 5:25 6 
3 8 9:30 6 
2 8 12:A2 6 

tréner Stanislav Tanáč 

TABU(KA l. ETAPY: 

l. Budmerice 7 7,5:4,5 

2. Devínska Nová Ves 6 7,5:4,5 

3. Modra 3 5,5:6,5 

4. Piešťany l 3,5:8,5 

Devínsku Novú Ves reprezentovali: 
Karol HORVÁTH 0,5 

Veronika ROHÁČKOVÁ 2,5 

lukáš ŠIMON 2 

Martina BEZÚCH 2,5 

m.j 

DEVEX 5 
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Pravdou pravdúcou 

Ad: Nepravdami za spravodlivost'? 

V DEVEX-e č. 21 (4.12.98) som 
sa vyjadril k rozhodnutiu miestneho 
zastupitelstva v Dev. Novej Vsi k vy
tvoreniu troch volebných obvodov 
a počte poslancov ku komunálnym 
vol'bám a súčasne som informoval 
o mojom návrhu rozdeli( miestnu 
časí na dva volebné obvody, aby si 
poslanci osvojili problémy každej 
časti obce a s nimi sa zžili. 

Komentujúce myšlienky a krédo 
môjho článku vyjadrili najmä na
sledovné citácie: 

"Proste, jedni tú obecnú poklad
nicu plnia a druhí vdaka takto kon
štituovanému zastupitelstvu ju môžu 
nadmerne užívaí." Poslanci by ma
li "uvažova( pohladom spravodli
vého a dobrého hospodára v pro
spech svojich potomkov". "Poslanci 
sídlisk síce majú rovnaký hlas v mi
estnom zastupitel'stve, ale zdaleka 
neprechádzajú takými kritériami 
výberu a nezodpovedajú za svoje 
rozhodnutia takému ostrému tlaku 
verejnosti ako poslanci starej čas
ti ." "Vel'ký počet hlasov pre kandi -

za spravodlivost"! 

dátov starej časti sa zdôvodňuje vy
sokou účasíou voličov, ale to je 
dôkaz, že táto časí nie je spokojná, 
že chce zmenu." 

V DEVEX-e č. l a 2 pod názvom 
"Nepravdami za spravodlivos( ?" 
reaguje rozsiahlymi príspevkami 
lng.Martin Lacko, že môj: 

" ... člá~ok o~sahuj: v_e~k~ mno~
stvo nepravd ... , " ... lz1vy clanok ... , 
" ... závažné obvinenia, že poslanci 
zo sídlisk hrabú všetky obecné peni
aze len pre seba na úkor starej ob
ce .. . ", " ... ide z mojej strany o hrubú 
demagógiu"," že príslušnos( (po
slanca) k územiu ešte neznamená 
patent na rozum", "že len domáci 
sú múdri a schopní"atď. 

Tieto citácie z článkov Ing. Lacka 
ukazujú bohužial' na blen, ktorý má 
na jazyku. Zamýšlam sa nad tým, 
čo ho viedlo k tomu, čo ho vyprovo
kovalo spusti( túto tirádu obvinení 
na moju adresu za názor, ktorý ne
mám len sám. Priznám sa, že mož
no je to určitý podtón, ktorý pociíu
jem - áno podtón krivdy, a práve 

Ad "0 slávnostnom valcovaní" 
Devex 2/99 

Skúsený znalec miestneho zastu
pitelstva Ing. Jediný, ktorého pova
žujem za svojho priatela, zakončil 
svoj príspevok v Devexe 2/99 kon
štatovaním, že nemá rád keď s ne
ho niekto chce robií hlupáka. 

Celý článok sa zaoberá úvodný
mi krokmi novej samosprávy. 

Kedže výsostne dobrovol'ne nie 
som v novej samospráve, ale bol 
som v tej predchádzajúcej, a na 
úvodnom zasadený nového zastu
pitelstva som sa zúčastnil ako divák 
takmer dokonca, predpokladám, 
že si môžem dovoli( niekol'ko ne
zainteresovaných straníckou, ani 
koaličnou príslušnosíou nezaÍaže
ných pohiCdov. 

Obsah vety, ktorú bývalý posla
necký kolega Ing . Jediný zakončil 
svoj príspevok, som sa snažil uplat
ňova( v minulom zastupitelstve. Nie 
vždy, a predovšetkým v závere mi
nulého volebného obdobia, sa "ne
robenie hlupáka z iných" napiÍ'íalo. 
Voči poslaneckému zboru a pre
dovšetkým voči voličom . Ale to už 
je za nami, aj keď výsledky pretr
vávajú. 

Počas volebnej kampane som 
mal z mnohých bodov volebných 
programov najrôznejších strán a 
koalícií (bez výnimky) pocit, že kal
kulujú s voličom, ktorý nepozná 

DEVEX6 

malú násobilku, v lepšom prípade 
že jeho pamäÍ končí pri minulom 
Devexe. 

V nadpise, na ktorý reagujem sa 
spomína činnos(, ktorá sa v iných 
krajinách spája s výstavbou ciest. 
Na Slovensku sa udomácnila, a 
v praxi použila táto odborná čin
nosí aj v politike. Zdá sa, že nielen 
vo vel'kej ale aj v komunálnej. Žial', 
ako nezainteresovanému (a niekedy 
jedinému) divákovi slávnostného 
zasadania nového zastupitelstva mi 
prebehli myslou aj iné, v slovenskej 
politike zdomácnené pojmy. 
Napríklad názov malej obce neda
leko Košíc, v ktorom sa spomína 
zlato. Žial' neodchádzal som s toho
to predstavenia s pocitom, že by si 
mohli všetci účastníci spokojne po
veda(, že si z nich nerobí hlupáka. 
Ani diváci priameho prenosu DTV. 

Dve perličky: 
-Počet členov miestnej rady bol 

stanovený na deväí. Z toho 80 % je 
7,2 osoby. Tí čo dostali 80 % hlasov 
vo vol'bách (toto číslo uvádza aj 
Ing. Jediný) si zvolili do rady 8 svo
jich. Majú na to silu. Vellorysosí 
ani matematiky základnej školy za
tial' neuplatnili. Deviateho ešte ne
zvolili. 

Výsostne nezávislému poslancovi 
všetkými silami zabránili aby sa ne-

tento možno klepol po prste toho, 
trafil tú hus a odštartoval jeho spŕš
ku právd pravdúcich. 

Tento krátky čas mi nedáva maž
nosí nazbiera( okamžite podrob
nosti , ktorými by som vyvaklal a 
naštrbil tieto pravdy pravdúce, ale 
aspoň niekol'ko úvah. 

Zoberme si tú tabullu investícií, 
ktorej "čís la nepotrebujú komentár" 
a ukazujú ako strašne sídliská do
plácajú na starú časí. Konfrontujme 
ju s mojím výrokom "jedni tú obec
nú pokladnicu plnia a druhí vdaka 
takto konštituovanému zastupitelstvu 
ju môžu nadmerne užívaí". Zjedno
dušene povedané, obecnú poklad
nicu plníme z dvoch privilégií, jedno 
na obyvatela - dostávame zo štátnej 
pokladnice podla počtu duší a dru
hé na územie - na rozlohu, majetok 
a činnosti, lebo to dáva úžitok a sú
časne ho zaÍažuje. Ak sa hráme, že 
sme si územie v Devínskej rozdelili 
podla volebných obvodov, tak tie 
hlavné peniaze prichádzajú z úze
mia, ako sám píšete " to čo skutoč
ne z vel'kej časti napiÍ'ía obecnú po
kladnicu sú firmy ako VW, 
Presskam, Tehelňa". Pritom vôbec 
nezáleží na tom, či tam pracujú 
obyvatelia zo sídliska (ako nespráv-

stal členom rady. Napriek tomu, že 
nie je politickým protivníkom víía
zov, že mal zretelný záujem v rade 
pracova(, že získal bez krytia poli
tickou stranou na1v1ac hlasov 
v DNY. Dvojnásobok ako niektorí čo 
do rady prešli. Napriek tomu, že sú 
za ním hmatatelné výsledky ako zá
stupcu starostu a člena rady v pred
chádzajúcom volebnom období. A 
čuduj sa vete, hodinu potom, ako 
mu bolo všetkými silami zabránené 
dostaí sa do miestnej rady, bola mu 
navrhnutá a odhlasovaná, iste zasl
úžená odmena, akú história novo
veskej samosprávy nepamätá. Práve 
za výrazné zásluhy v minulom vo
lebnom období. Neviem či aj nezá
vislí poslanec má právo vyhradií si 
aby z neho nikto nerobil hlupáka. 
Alebo v zastupitel'stve zapracoval 
mechanizmus, ktorý klasik zastupi
telstva nazýva príznačne: "Byí sám 
sebe motorom i brzdou". 

-Ďalšou perličkou o "robení si 
hlupáka z niekoho iného" Sú schvá
lené pravidlá podla ktorých musí 
byí v komisiách miestneho zastupi
telstva prevaha poslancov nad ne
poslancami. Navyše, časti občanom 
Devínskej sa odoprelo občianske 
právo stat' sa členmi komisii. 

Pri stanovenom počte komisií a 
počte poslancov je celkom dobre 
možné, že niektorí poslanci budú 
odchádza( po skončení volebného 
obdobia totálne opotrebovaní, lebo 

budú musie( by( členmi 
komisií, aby bola zachovaná 

· vaha nad občanmi. To vp 
že je záujem, aby v každej 
pracovali aspoň šiesti -
borníci z radov obyvatelov. 
budú niektoré komisie 
s jedným odborníkom, 
obyvatelov a dvoma 
Prinajmenej v komisii 
prostredia, by mi bolo 
vytlačenie odborníkov z 
čanov DNY mimo komisiu. 
jde tento článok bude táto 
vyjasnená. , 

Príznačná je aj skutočnost, 
ponuka občanom pracovaí v 
siách sa v novoveských 
neprezentovalo. Na rozdiel od 
nulého volebného obdobia. 

Mám nádej, že noví, a 
aj staronoví poslanci sa v 
nizme samosprávy pružne 
tujú. Zastupitel'stvo je plné 
ných l'udí a preto by, po či 
ktorá patrí skôr na stavby 
dialnic, mala nastúpi( 
kým odbornosí a vlastné 
každého z nich. Za každ 
uplatňovaná politika je na 
nálnej úrovni smiešna. 

Naša novoveská ponúkla" 
slednom čase bezpočet i 
na články do Devexu. 

Stefana Králika 12 

sídlisko Podjorské ponúka 

Tenisky zn. PRES~JGE 
od čísla 3 az poll 

za výhodné ceny 

Otvorené: po- pia: 14.00- 18.00 
sobota: 9. OO- 12. OO 

s. r. o predaj a servis 
vír. práčok, myčiek riadu, 

vody, náhr. dielov. Drobné
Tel/fax: 

28 40 oo, 64 77 94 82 
predajný stánok - petra

Tel: 07/64 77 84 84, 
0905-25 18 34 

detský kočík a detskú 
Tel: 64 77 74 65 

na karnevaly kúpite v 
kancelárii Devexu 

S-100. Tel: 64 77 80 21 

tepovača KÄRCHER. 
Tel: 64 77 83 62 

Baláž - oprava televízo-
grbe 43. Tel./zázn: 

64 77 69 63 

1 
Ešte je čas 

: PODVOJNÉ 

: CA_ , 
JEDNODUCHE 
účtovníctvo 

· mzdy, DPH, ... 

DETSKÉ TOPÁNKY jarné 

č. 22 - 36 do vypredania 

zásob v DEVEX-e 

Novoveská 14 z dvora 

po-pia: 1530 
- 1800 

sobota: 800 
- ll 00 

MENOVKY A ŠTÍTKY 

na dvere a 

EXKLUZÍVNE VIZITKY 

prídfe si vybrat' 

do inzertnej kancelárie 

~ DEVEX-u 

.<1111 

..4111 

• Vymením 3-izb. DB v OV v DNY 
za 4-izb. DB v DNY + doplatok. 

Tel: 64 77 74 65 
• Hlodám do prenájmu byt alebo 
garsónku v DNY. 

Tel: 0905 - 26 29 98 

( 06 - NEHNUTHNOSTI) 
• Kúpim rodinný dom v DNY, príp. 
V Záh. Bystrici. 

Tel: 64 77 90 83 večer 

Kúpim dom alebo stavebný 

pozemok v DNY resp. v okolí 

tel.: 0905 219 458 ~f!!J 

DRUŽSTVO GABYT 

REALIZUJE VÝSTAVBU PRÍZEMNÝCH GARÁŽÍ 

V DEVíNSKEJ NOVEJ VSI. PRI BENZÍNOVEJ PUMPE 

- POZD(.Z .ZELEZNIČNEJ TRATE 

INFORMÁCIE NA TELEFÓNE 
0903 468 948 
0905 537 316 

POHĽAD CEUIÝ 

Zoznámte sa s bahájskou vierouv 
Bahájske spoločenstvo vás srdečne pozýva 
na priatelské posedenia s týmto programom: 

• Pi. 19.2.1999 o 18.00 hod. - Kultúrny večer, počas ktorého vystúpi 

hudobná skupino Deep Oceon a bude premietnutý fi lm Väzeň z Akky. 

Pi . 26.2.1999 o 18.00 hod. -Diskusný večer, kde sa budete môct 

spýtaÍ na všetko, čo vás zaujíma o bahájskej viere. 

• Pi. 5.3.1999 o 18.00 hod. -Diskusný večer pojednávajúci o vzíahu 

bahájskej viery, kresíanstva a iných náboženstiev. 

Vstup volný! Miesto: lstracentrum, lstrijská 6, ONV 

Nemusíte chodi( do mesta 

P/EČIAFKY 
klasické, samonamáčacie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - ll .OO 
objednávky: tel./fax: 64 775 275 

(~~0~7 ·....:.:R~O=-=ZL:.:.:IČ:::.:....:N:.=.É _) 
• Hlodám pani na žehlenie a upra-
tovanie. Tel: 64 77 03 45 

RELIÉFNE PEČIATKY 

SLEPOTLAČOVÉ 
v DEVEXE 

f) 
J 

ľí 
RfWA 
elegance 

Dámsky módny salón 
Zákazkové šitie 

Návrhy modelov 
Predaj originálneho 
dámsMho ošatenia 

Predaj metrového /ex/i/u 

Telefón 
07/5273 3005 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,1 O Sk, l /8 str. = 600 Sk, l j 4 str. = 1200 Sk, l/2 str. = 2400 Sk, l strano= 4800 Sk. K cenóm treba pripočítať 
1 cm' 10,- Sk + 23 % DPH. Zlavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO%, poslednó strano + 50 %. 1 cm2 = 1 O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia l 64 775 inzertná koncelório: Novoveská 14 z dvora 1 15.30 · l sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Okienko 
Uí]@~~~~®] 
polície 

• Dňa 27. 1. 1999 na operačné 
pracovisko telefonicky oznámili, že 
z bytu na ul. J. Jonáša č. ll vy
chádza dym. Hliadka po príchode 
na miesto sa spojila s príslušníkmi 
požiarneho zboru, ktorí boli už na 
mieste a zistila, že príčinou bola 
neopatrnos( občana, ktorý si prih
rieval večeru. Včasným zásahom 
neprišlo k zraneniu osoby, ani 
k materiálnym škodám. 
• Dňa 28. 1. 1999 v čase 09.30 
hod. na ul. M. Marečka hliadka 
mestskej polície riešila priestupok, 
ktorého sa dopustil občan, popíjaj
úci pivo na verejnom priestranstve. 

Priestupok vyriešili v zmysle záko
na o priestupkoch. 
• Dňa 30. l. 1999 hliadka mest
skej polície vykonala poriadkovú 
akciu zameranú na kontrolu VZN 
č. 4/1996 o státí, odťahovaní vozi
diel a odstraňovanL opustených vo
zidiel na území MC DNY. Celkovo 
zistili šes( priestupkov, ktoré zdoku
mentovali a pokračuje sa v ich ob
jasňovaní. 
• Dňa 3. 2. 1999 na stan ic u MsP 
Devínska Nová Ves telefonicky 
oznámili, že na ulici J. Smreka č. 7 
vykonávajú dve rómske občianky 
podomový predaj rozličného tova
ru. Hliadka MsP po príchode na 
miesto zistila, že oznam sa zakla
dá na pravde. Rómky z priestoru 
vykázala, a nakol'ko šlo o priestu
pok, vyriešila ho v blokovom kona
ní. 

Ernest Kovarík 
Zást. Vel. Stanice MsP ONV 

Prečo neodviezli odpad? 
Kontajnery na domový odpad ne
boli v mesiaci január sprístupnené, 
prekážali parkujúce vozidlá: 
2.1.99 
Š. Králika 14 - BAR 80-68 
4.1.99 
š. Králika BU 09-79 
6.1.99 
P.Horova 14- BUl0-73 
ť- Horova 22 - neprejazdné 
R. Králika 23- BA 031 BR 
Š. Králika 18 - BHC 05-03 

~~ÍŽO V~ a 
Ak v januári udrie hrom ..• pokra

čovanie v tajničke. 

V o d o r o v n e: A/ K o n i e c t 

a in i č k y .- B/ Dobre /z lat./

pohyblivá čas( motora.- C/ Mesto 

v Indonézii - pol'ovný pes.- D/ 

Týkajúca sa sveta- príslovka času.

E/ Rieka v Indii - tropická step -

starý otec.- F/ Oroč- paroháči -

obchodná akadémia.- G/ 

Staroveký štát v Mezopotámii - for

ma odborného štúdia.- H/ 

Hodnotil - neprilepuje.- 1/ Tri čísla 

v skratke- mesto v Peru.- J/ str e 

d ta i n i č k y.-

z v i s l e: l/ Psiareň.- 2/ Zabávaj 

- umelecký tanec.- 3/ Slovenský 

boh stád - na hromaď.- 4/ 

Alegória- značka /geodet./.- 5/ 

Nezaves- lipnú.- 6/ Plošná miera 

ovalený po česky - pi úž.- 7/ 

Š. Králika 14 - BAV 02-38 
l. Bukovčana 7 - BLL 04-67 
M. Marečka 18 
- BU 89-95, BLK 66-36 
8.1.99 
J. Smreka 26 - BA 643 AD 
l. Bukovčana 24 - BA 607 CM 
MŠ P. Horova - BA 560 BM 
11.1.99 
l. Bukovčana 24 - 26 
-BA 170 AO o 12,00 hod. 
13.1.99 

Časová jednotka - stratilo schop

nos( reči.- 8/ Opuch po česky- or

ganická zlúčenina z anilínu.- 9/ 

Motorový velocipéd - črevný nálev, 

lekárska striekačka.- l 0/ 

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

ÚRADNÉ HODINY 
Na základe dohody prednostov okresných úradov v okresoch 
Ili, IV zjednotili sa úradné hodiny v katastri takto: 
Pre obyvatelov: 
Pondelok: 8,30 - 12,00 13,00 - 17,00hod. 
Streda: 8,00 - 12,00 13,00 - 15,00hod. 
Piatok: 8,00 - 12,00hod. 
Na oddelení práv k nehnutelnostiam sa úradné hodiny nemenia t · 
Pondelok: 9,00 - 12,00 13,00 - 15,00hod. · l· 
Streda: 9,00 - 12,00 13,00 - 15,00hod. 

Poriada MO MS v DNY pre všetkých ?mJJPrnr".v 

nedela: Beh na lyžiach po chodníkoch u"'"m'K"' 
Čas trvania bude upresnený na začiatku 

Stretnutie: o 9,00 hod. pri stánku PNS 
na rohu ulice Eisnerova a M. Marečka. 

Informácie: tel: 64 77 82 69 

Králika l O - l 2 
- BLK 05-03 o 8,35 hod. 
l. Bukovčana 24 - 26 
- BLK 48-88, BA l 07 AO 
o ll,OOhod. 
15.1.99 
l. Bukovčana l ZŠ - v bráne stálo 
vozidlo BA 079 AT o 7,35 hod. 
18.1.99 
M. Marečka 16 MŠ 
- BLA 13-57 o 9,00 hod. 
19.1.99 
lstrijská Pošta - potraviny ROSI -
BAB 08-51 o 9,50 hod. 

Kovbojské slávnos( - otec /hovor./ 

.-11/Začiatok tajničky 

Pomôcky: C/ Palopo.- 4/ Mira.- 8/ 

Anilid.-

d 

6 7 8 9 10 11 

20.1.99 
Vápenka 14 Šibal k -
la vonku 
Š.Králika 12 pred stoj" 
vozidlo BLK 05-03 
29.1.99 
E-Horova 24-26 nezjazdná 
S.Králika 14-16 nezjazdná 
J.Smreka 18 prekážalo 
BLY 70-77 
I.Bukovčana 20 BLK 58-56 

~®rr@ oo a 
~a\9®~ 

- Vidím, ale to ešte 
že tam aj icle 

- Declo, keď je to tam 
tak určite! 

- Dobre, ale raz som 
na dverách napísané 

vošiel som, a bol tam 
...... 

- Koľko je medvedóv 
Slovensku? 
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DEVEX 8 

"' časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 

o vor 
atel'a 

seba, ro
priatelov 

vznikajú kolap
občana. Hohó! 
predsa práve ten 
si nám dal man

Že si nepocho
Nuž teda zná-

Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

s es 
infonnačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSI(A NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

26.2. 1999 Ročník: IX. Číslo: 

~O zimnej údržbe fa) RozhoiJory 

m Matic iari bilancovali 

m Nečakaj na chorobu 

soc5sc>bll Kmnrr'"" a potom zapršalo ... 

------~-------------Dnes hovoríme: personálnymi kapacitami disponu-
je Denova pre zimnú údržbu. 

O • e Zároveň by som Vás požiadal o 
ll m n e l zhodnotenie plánu zimnej údržby v 

~ d "' b tomto období. U rl e -Tak ako každoročne, aj pred 

s Ing. Petrom Melkusom, riadite
lom miestneho podniku Denova. 

Dnešná téma rozhovoru je na
najvýš aktuálna: Sneh - potešenie 
či problém. Snehová nádielke pote
šila hlavne deti pred jarnými 
prázdninami. Situácia tých, ktorí 
majú zabezpečit zjazdnos( či 
schodnosÍ miestnych komunikácií je 
však trochu odlišná. 

Denova zabezpečuje údržbu ko
munikácií Ili. a IV. triedy, čo vyplý
va zo štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

• Pán riaditeľ, mohli by ste nás 
oboznámiť s akými technickými a 

touto zimou bol v Denove prijatý a v 
Miestnej rade prerokovaný plán 
zimnej údržby. Podla tohto plánu je 
presne stanovená činnost pracovní
kov Denovy v prípade nepriaznivé
ho zimného počasia vrátane rozpi
su služieb pracovnej pohotovosti a 
určenie úsekov starostlivosti o komu
nikácie. Do tohto plánu sú zahrnutí 
všetci pracovníci Denovy okrem 
ekonomického úseku. Denova dis
ponuje piatimi mechanizmami na 
čistenie komunikácií a jedným me
chanizmom na posyp {sol' alebo in
ertný materiál). V pracovnej poho-

(Pokračovanie na strane 2) 

Uzávierka dnešného čísla bola 18.2. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 4.3. 1999, číslo vyjde 12.3. 1999. 

4 bezplatne 

Krátke správy 
Aktívne saldo 

Volkswagen Slovakia a. s., 
Bratislava vyviezol v minulom roku 
tovar za 56,46 mld. Sk, čo oproti 
roku 1997 znamená viac ako dva 
a pol násobný nárast. Spoločnost 
doviezla materiál za 47, 17 mld. 

Sk. VW Slovakia tak vykázal aktív
ne saldo 9,29 mld. Sk. Doterajšie 
predbežné informácie upresnila 

vedúca oddelenia pre styk s verej
nos/ou VW Slovakia Viera 

Krúpová. V roku 1998 predstavo
vala výroba tovaru VW Slovakia 

57,37 mld. Sk, pričom viac ako 98 
%produkcie išlo na vývoz. la uve

dené obdobie preinvestovala 
spoločnosť 229,5 mil. DEM, keď v 
roku 1997 to bolo 160 mil. DEM. 

K 31. decembru minulého roka 
zamestnávala firma 5250 osôb. 
Plánovaný počet pracovníkov pre 

tento rok je 6517. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava • mestská polícia 

hl. m. SR Bratislavy 
prijme do pracovného pomeru 

výberovým konaním zamestnanco 
na pracovné miesto policajt. 

Predpoklady: 
• vek od 21 do 35 rokov 
• ukončené úplné stredné 

vzdelanie s maturitou 
• výborný zdravotný stav 
Žiados( o prijatie do pracovného 
pomeru, osobný dotazník, životo
pis, výpis z registra trestov, doklad 
o ukončenom vzdelaní a potvrde
nie lekára o spôsobilosti vykonáva( 
prácu policajta žiadam doruči( na 
adresu: Mestská polícia hl. m. SR 
Bratislava, Gunduličova č. 10, 811 
05 Bratislava. 
Do výberového konania budú za
radení iba uchádzači s komplet
ným materiálom. Informácie posky
tujeme od 8.00-15.00 h na tel. č.: 
544182 23-8 kl.312. 



® robničky 
1l radnice 

Z rokovania mieslneho 
zaslupitelstva 9. 2. 1999 

Miestne zaslupitelstvo: 

• zobralo na vedomie zloženie 
slubu Mgr. ladislava Jaška za po
slanca miestneho zastupitel'stva 
• zvolilo poslanca Mgr. ladislava 
Jaška za člena miestnej rady a 
zároveň ho zvolilo za predsedu 
komisie športu a valného času 

" stanovilo počet členov komisií 
miestneho zastupitelstva na maxi
málny počet dvanás( 

• zobralo na vedomie žiadosti 
občanov o členstvo v komisiách 
miestneho zastupitelstva 

• požiadalo starostu vypísa( kon· 
kurzné konanie na obsadenie 
funkcie prednostu miestneho úra· 
du, schválilo podmienky konkurz
ného konania a schválilo kon
kurznú komisiu 

" schválilo priame zadanie stavby 
"Rekonštrukcia vily Košfálová" fir
me S.O.P.I.S. s.r.o. 

• schválilo vyhodnotenie predkva
lifikácie verejnej sMaže 
"Rekonštrukcia Hradištnej cesly" 

" zvolilo poslancov za členov ko
misií miestneho zastupitelstva 

zs 

o údribe (Dokončenie zo strany l) 

tovosti sa striedajú dve smeny 
(každá má šes( vodičov - strojní
kov) a další pracovníci sú príprave· 
ní na telefonickú výzvu nastúpi( na 
odpratávanie snehu na najexpono· 
vanejších peších komunikáciách 
(schody, terasa, najfrekventovanej
šie prechody a p.). 

• Devínska Nová Ves sa raz· 
prestiera na plošne rozsiahlom 
území. Mohli by ste nás obozná· 
mit' s výkonmi, ktoré ste uskutoč
nili v období od začiatku snehovej 
nádielky? 

· Ak chceme hovori( o posled
nom období (od ll . februára), 
musím skonštatova(, že táto situá
cia bola aj na zimné obdobie ex· 
trémna intenzitou vetra a sneženia, 
ako aj dlžkou trvania. Od štvrtka 
19.00 h do pondelka 6.00 hod
pracovali pracovníci Denovy mimo 
pracovnej doby (najmä v nočných 
a skorých ranných hodinách) 322 
hodín, z toho 208 hodín práce s 
mechanizmami a 116 hodín ručnej 
práce na kritických úsekoch. Kaž· 
dodenne a viacnásobne boli prep· 
luhované všetky cesly 3. a 4. triedy, 
teda tie, o ktoré sa Denova stará. 

DEVEX 2. 

• Pri sťažených podmienkach 
dostupnosti dopravnej a občian· 
skej vybavenosti často sa l'udia 
vyjadrujú kriticky. V poslednom 
období takýmto problémom bola 
aj dokončená terasa, ktorou sme 
sa zaoberali aj v našom časopise. 
Mali ste v tomto období kritické 
vyjadrenia od obyvatelov, alebo 
ste sa stretávali s ich porozume· 
ním. 

· Sme si vedomí, že dokončením 
rekonštrukcie terasy nám pribudla 
jedna vel'mi frekventovaná a na 
údržbu náročná komunikácia. V 
pláne zimnej údržby jej patrí po· 
predné miesto. Našou snahou je 
uprata( od snehu terasu a prilahlé 
skodiská čo najskôr tak, aby po· 
hyb po nej bol čo najbezpečnejší. 
Musím však poveda( že vzhl'adom 
na jej vel'kos( odpratávajú naši 
pracovníci len l /3 šírky, čo sa nie 
vždy stretáva s pochopením oby
vatelov. Najmä tí najmladší v rám· 
ci zimných radovánok sneh rezná· 
šajú na očistenú čas( 

zs 

l Dnes hovoríme 
... s Ing. Jánom Žatkom, odstupujú
dm prednostom miestneho úradu. 

• Pán prednosta, na prvom za· 
sadnutí novozvoleného miestneho 
zaslupitel'stva predložil pán staros
ta návrh na vaše odvolanie z funk
cie. Za jeho návrh hlasovali z 
... prítomných iba traja poslanci. 
Napriek tomu dnes už vo funkcii 
nie ste. Prečo ? 

-Stalo sa tak z môjho vlastného 
rozhodnutia. To, že po vol'bách už 
nebudem môcf dalej spolupracova( 
s Ing. Vladimírom Mrázom mi bolo 
jasné odvtedy, ako som sa rozhodo
val, či mám kandidovaf na post sta
rostu mestskej časti. Pán starosta si 
ma vtedy zavolal a otvorene mi po
vedal, že ak budem proti nemu kan
didoval', tak ma dá odvola(. 

• Pán starosta svoje slovo splnil, 
poslanci mali však iný názor. 
Napriek tomu odchádzate. 

·Odchádzam kvôli tomu, že 
mám iný názor na spôsob práce 
pre obec a na riadenie miestneho 
úradu ako pán starosta. O tom, že 
tento môj názor je lepší ako názor 
pána starostu sa mi nepodarilo pre· 
svedči( občanov. Jediným riešením v 
takejto situácii je odchod. 

• Znamená to, že po deviatich 
rokoch práce v samospráve mest
skej časti zavesíte komunálnu poli
tiku na klinec ? 

-Nie. Občania Devínskej Novej 
Vsi ma zvolili za poslanca hlavného 

mesta SR Bratislavy. 
Na prvom rokovaní 

koho robí hlupáka? 

mestského zastupi- l Miloša Encingera, poslanca 
l l' tv b l ng. · l' tv · l es a som o zve- zastup1te s a v mmu om 
lený za predsedu období, si vážim. Vážim 
komisie verejného , ho !'udské postoje, vážim si je-
poriadku a člena mestskej l:dborné znalosti a vážim si aj 
považujem ako nováčik v prácu v miestnom zastupitelst-
ckom zbore mesta za vel'kú v minulom volebnom období. Aj 
Takže Devínskej Novej Vsi ma mrzí, že dnes už nie je 
dem teraz viac snaží( miestneho zastupitelstva. Je 
poz1c1e mestského ·eho rozhodnutie, má naň prá-
Okrem toho volebný prog 

1 
škoda. Ing. Miloša Encingera 

faznej koalície KDH, DÚ, lll.,wn:Z:Oi<~n za svojho priatel'a. 
SDSS, SOP a SZS je z vel'kej tomu nie vždy s jeho ná-
mojim diefafom. Budem sa súhlasím. Aj na dve perličky 
všemožne usilova( pomôc( rokovania miestneho za-
jim kolegom poslancom o ktorých píše v minu-
zastupitel'stva tento volebný čísle Devexu mám iný názor 

gram splnif. 

článku myslí, že by mal by( kvôli 
tomu predsedom, alebo členom 
vlády? 

Ani najmenej nechcem Vladimí
ra Baranoviča porovnáva( s 
Vladimírom Mečiarom. Spoločné 
majú naš(astie iba krstné meno. 
Vladimíra Baranoviča si tak isto 
ako Miloša Encingera vážim a tak 
isto ho považujem za svojho pria
tela. Dokonca môžem zodpovedne 
poveda( a on mi to určite potvrdí, 
že to, že bol tri roky zástupcom 
starostu je aj moja zásluha. Po pr
vé preto, že túto funkciu som pred
tým zastával ja. Pred tromi rokmi 
som ju dobrovol'ne uvol'nil, aby sa 
konečne obsadila funkcia prednos
tu miestneho úradu. Po druhé pre-

• Dnes už miestny úrad Perlička prvá: vol'ba členov to, že pán Baranovič najskôr ne-
prednostu. Ako bude dalej funlllniE!stnei rady. chcel túto funkciu prija( a urobil tak 

matematike je krásne to, že až na moje dlhodobé naliehanie. 
or<)bl13flil:isla sa nedajú znásilňovaf tak, To, že pána Baranoviča poslanci 

sa dajú znásilňova( paragrafy. na úvodnom zasadnutí nezvolili do 
sú teda čísla ? V miestnom za- miestnej rady ešte neznamená, že 

je 30 poslancov. Z toho sa mu nemôžu poďakova( za jeho 
za koalíciu KDH, DÚ, DS, doterajšiu prácu a že mu za túto 

SOP a SZS, 3 za NF, l za prácu nemôžu schváli( odmenu. 
l za SNS a l bol zvolený ako Zase si pomôžem paralelou z ve-

, ilu•zá1rislv kandidát. Zákon o obec- !'kej politiky. Takýto postoj by zna-
zriadení hovorí, že v zložení mena l, že nastupujúci premiér by 

· rady sa má prihliada( na nemohol podakovaf za prácu od-
'l:o!slúl)eni"e politických strán, hnutí stupujúcemu premiérovi, pretože 

octno""'"' koalícií v miestnom zastupitelstve. by sa ozvali hlasy: "Tak prečo ho 
bol pre zloženie miestnej ra- vlastne vymieňa a prečo si ho as-

zvolený jednoduchý kl'úč: kaž- poň nevezme do vlády ?" Takže, 
from poslancom zastupujúcim kto z koho robí hlupáka ? 

stranu, alebo koalíciu v Tol'ko k prvej perličke. O tej 
llfru<>dn~n-.zastupitel'stve zodpovedá druhej nabudúce. Na záver však 

prínosom. 

člen miestnej rady. predsa ešte jedna poznámka k ná-
jasne hovorí, že v tom zoru pána Encingera. Ako jedného 

musí maf koalícia KDH, z autorov volebného programu ví-
DS, SDSS, SOP a SZS osem faznej koalície ma uráža jeho !vr-Požiarovosť za mesi 

január 19 
poz10r osobného 

Simca 1300, pri ktorom 

škoda dosiahla hodnotu 

Dňa 3. l. 1999 vznikol 

miestnej rady a NF jedného den ie, citujem: "Počas volebnej 
miestnej rady. Presne v ta- kampane som mal z mnohých bo-
pomere boli aj členovia mi- dev volebných programov najrôz-
rady zvolení. Ak niekto chce nejších strán a koalícií (bez výnim-
oho robi( hlupáka, tak je to ky) pocit, že kalkulujú s voličom, 

kto vymýšl'a rôzne iné konšt- ktorý nepozná malú násobilku, v 

V mesiaci január zasahoval pri li

kvidácii požiarov Mestský požiarny 

zbor hl. mesta SR Bratislavy v okre· 

se Bratislava IV 3-krát, z toho v ka

tastrálnych územiach mestských 

častí lamač l-krát a Karlova Ves 2-

krát. Výška škôd spôsobená požiar· 

mi dosiahla hodnotu 875 000,· Sk, 

uchránené hodnoty dosiahli výšku l 

l OO 000,· Sk. Pri týchto požiaroch 

bola l osoba lahko zranená. 

na zloženie miestnej rady, lepšom prípade, že jeho pamäf 
\/alorc.;,.,.,vel'lt'0re sú v rozpore so zákonom, ale končí pri minulom Devexe." 

viac vyhovujú jeho záujmom. Miloš, neberiem ti tvoj názor. 

ktorý najviac ovplyvnil 

najmä čo do výšky škôd, vzni 

l. 1999 o 22.39 h, šlo o 

da spôsobená požiarom 

výšku 88 tis. Sk. 

demagógiou je pritom Možno by však bolo od teba ko-
"Výsostne nezávislému po- rektnejšie, keby si vyčkal šlyri roky 

zabránili, aby sa nestal a nevynáša! už dopredu súdy nad 
rady, napriek tomu, že zís- tými, ktorí sa na rozdiel od teba 

bez krytia politickou stranou rozhodli Devínsku Novú Ves dalej 
hlasov v DNY." Autor tejto posúva( dopredu. Ak sa o šlyri ro-

Určite vel'mi dobre vie kto zís- ky ukáže tvoje tvrdenie pravdivé, n . . , 
0 1VIac preferenčných hlasov v potom môžeš so zadosťučinením 

Iných vol'bách. Bol to hodi( do nich kameňom. 

Opýtali sme sa: 

Vladimíra Baranoviča, bývalého 
zástupcu starostu a súčasného (ne· 
závislého) poslanca miestneho za· 
stupitelstva Mč DNY. 

• V prvom tohtoročnom čísle sme 
uverejnili, že miestne zastupitelstvo 
vám schválilo mimoriadnu odmenu 
vo výške S-násobku vášho priemer
ného mesačného zárobku za váš 
prínos pre rozvoj Devínskej Novej 
Vsi. Ako ste s odmenou naložili? 

· Pät tisíc Sk som odovzdal 
Základnej organizácii Zväzu teles· 
ne postihnutých v DNY, rovnakú 
čiastku som odovzdal Miestnemu 
odboru Matice slovenskej v DNY 
a dalších 5000 sk som dal 
Základnej organizácii Slovenského 
červeného kríža v DNY. 

Pán Baranovič bol stručný a neželal 
si další komentár. 

Zima narobila v uliciach Devínskej starosti, na rybníku radosti. 

Podla formy vlastníctva vznikli 

všetky požiare na majetku patriace· 

mu súkromným osobám. Dňa l. l . 

1999 v dôsledku úmyselného za pá· 

lenia vznikol na ul. Vrančovičova 

Mečiar. A naoza l· si autor J · z· tk 
Spracoval:uu••··~~- ~-----------------------------------------a_n ___ a __ o __ ~~====~==~==~==========~======~~==========~~ 

DEVEX 3 



( Naši jubilanti ) 
v týchto dňoch oslávili: 

70 rokov 
jozef CHRENKO 

75 rokov 
jozef KRAL O VIČ 

85rokov 
Mária VÉGHOVA 

94 rokov 
jozefínaFRIČOVA 

Blahoželáme! 

Qdišli z našich radoV) 
jozef LUDVIG 

Mária TOROKOVA 
Rudolf MAž! č 

( __ P_o_z_va_~n_k_a __ ) 
Vážení dôchodcovia, 

lstracentrum - centrum pre 
volný čas usporiada dňa 

5. marca (piatok) 
o 17.30 h vo velkej sále na 

Istrijskej ul. č. 2 podvečer pre 
starších ľudí 

"Stretnutie seniorov u 

Na tomto podujatí budú 
účinkovať: spevácky zbor Rosica, 
tanečný súbor Pašáci a Rôžice. 

Príďte si na chvz1'u odpočinúť, 
posedieť a pobaviť sa. Na Vašu 

účasť sa teší usporiadate!; 
účinkujúci a Klub dôchodcov. 

za KDJ. Novák 

Vo štvrtok 18. 2. 1999 sa zišli čle
novia miestneho odboru Matice slo
venskej v Devínskej Novej Vsi na svo
jom valnom zhromaždení. 

Už v úvode stretnutia predseda mi
estneho odboru MS Ing. Štefan 
Horník pripomenul historický význam 
Matice slovenskej, ako ochrankyne a 
záchrankyne národa, realizáciu jej 
aktivít v dobrovoľnosti, demokratic
kosti a orientácii na národnokultúrnu 
činnost a jej nezmenené úlohy aj v 
dnešných dňoch. 

V tomto duchu sa niesla aj celoroč
ná činnosí miestneho odboru. 
Začiatok minulého roka pripomenu
tím si vzniku samostatnosti, tradičný 
matičný ples, jarné a Veľkonočné tra
dície, Stúrov Devín, futbalový turnaj o 
Pohár MS, spomienkové a kultúrne -
spoznávacie zájazdy po Slovensku, 
festival Slovenskej národnej piesne, 
nadviazanie kontaktov so Slovákmi v 
Juhoslovanskej Padine, pravidelná 
klubová činnos( pravidelné športové 
aktivity v turistickom oddiely, detský 
spevácky a tanečný súbor, folkovo
folklórny súbor ... lo sú aktivity cha
rakterizujúce miestnych matičiarov. 

Ani v tomto roku nebudú chýba( 
kultúrno-spoločenské podujatia mati
čiarov pre všetkých spoluobčanov 
Devínskej. 

Po pripomienke si vzniku samostat
ného Slovenska a matičiarskom plese 
v januári t. r. opäÍ priblíži MO MS 
jarné a Veľkonočné tradície 28. mar
ca v lstracentre, v rámci akcie Za čis
tú Devínsku vyčistia náučný chodník. 
Ešte v apríli pôjdu matičiari na Devín 

[p[1[3fj V ZŠ P. HOROVA 16 
V sabotu 13. 2. 1999 sa zišli ro

dičia a priatelia ZŠ na ul. P. 
Horova l 6 na štvrtom rodičovskom 
plese. 

O dobrú náladu a pohodu v sále 
sa starala hudobná skupina DUO 
MUSICBAR, chutnou kapustnicou 
sa zavdačili kuchári - manželia 
Vyhnálkovci. Ku každému plesu 
neodmyslitel'ne patrí tombola. Do 
našej prispeli títo sponzori: 

Čalúnictvo ALBRECHT, Diskont 
ROSI, drogéria DÚHA, elektro 

DEVEX4 

AVEK, FANCAR Bratislava, firma 
COROLIA, rod. GREGOROVÁ, 
kvetinárstvo BEGRA, kvetinárstvo 
IRIS, lekáreň MEDIFERA, lekáreň 
NADA, mäso-údeniny POKORNÝ, 
MEDIA-IN Bratislava, Miloš MAR
KO, Móda LENKA, MUSIC FO
RUM, p. NOVODOMSKÁ, NOVÝ 
ČAS a. s., obuv JECK, obuv U 
VLASTY, opravovňa zbraní VY
HNÁLEK, PALMA Bratislava, papi
er-hračky L. FRÓLICH, polovnícke 
združenie MORAVA, potraviny 

Matičiari 

bilancovali 
v rámci osláv štúrovských dní. V máji 
usporiadajú tradičný futbalový turnaj 
žiakov o Pohár MS, v dňoch 1.-16. 
5. 99 predstavia výstavu insitného 
umenia s medzinárodnou účastou, 
80. výročie tragickej smrti gen. M. R. 
Štefánika si pripomenú pri pamätníku 
v Devínskej ale aj zájazdom na 
Bradlo. Ešte v máji v rámci Dní 
Európy predstavia kultúrne hodnoty 
na Vl. festivale Slovenskej národnej 
piesne v dňoch 8.-9. 5. 99. 

Jánske ohne v júni na sv. Jána 
nadviažu na dávnu tradíciu. A tak by 
sme mohli pokračova( až do záveru 
roka. Aj keď matičiari stále zápasia s 
nedostatom financií, sú odkázaní na 
dotácie a štedros( sponzorov, ich 
elán neutícha a chcú odvádza( svoj 

J+M, PRESSKAM s.r.o., PRONAT 
Bratislava, RADA RODIČOV ZŠ 
Bukovčana l, RADA RODIČOV ZŠ 
Bukovčana 3, ROCHE Bratislava, 
S(UK Bratislava, SPORTEX, starosta 
MČ Ing. V. MRÁZ, textil ALKA, 
URC - farby - laky, VOLKSWAGEN 
Bratislava, VRANKA - papiernic
tvo, zlatníctvo ZIRKÓN 

Hlavnú cenu - kuchynský robot 
Braun venovala Rada rodičov pri 
ZŠ P. Horova 16. 

Aj touto cestou všetkým sponzo

rom srdečne dakujeme a želáme 

vela úspechov v roku 1999: 

~~u~~~~~ 
menin~ v nasledujú 

t~ždňocn os 

podiel na rozvíjaní a 
kultúrneho života u nás. 

O jednotlivých aktivitách 
tiach budú spoluobčanov · 
prostredníctvom DTV a 

Ba o jednej aktivite 
no hovori( už dnes. 
Matice slovenskej pozýva 
o zborový spev. LO!Jiernrr''''' 

občanov o účinkova 
com sa speváckom 
prihlási( v Devexe (tel.: 64 
alebo u pani Veberovej na 
53 22. 

Hostia na plese sa 
bávali, je však možné, 
šila z nočného spánku 
úcich občanov. Kedže 
nou z málo možností 
pomôd škole a de(om, 
števujú, chceme ich 
chopenie a toleranciu. 

Budeme velmi radi, ak 
a pedagógovia budú 
takýchto neformálnych 
budúcnosti. 

~ r[~~T.~~~ 
pre volný cas, lstrqska 2, 6 

SENIOROV 
podvečer pre starších ludí, 

účinkuje 
.n, .. vŕ:Jci<Y zbor ROSICA a tanečný súbor Pašaci 

Rôžice z Devínskej Novej Vsi. Podvečer 
je pripravený f'ri príležitosti Medzinárodného 

roka starších ludí. 
7,30 hod., vel'ká sála 

ČCHI-KUNG 
• základný kurz čínskeho cvičenia 
''"'.vňuiúcet1o zdravie prostredníctvom 
_n,~n,mn"n energie a vitality. 

vedie majster čínskej školy Yang Nikola Luka. 
- 17,00 hod., vel'ká sála 

_,..,,ATrlvv KULTÚRNY SPOLOK 
Novej Vsi· výročná členská schôdza 

Program 
kina 

@~wiT[M 
Celovečerné 

predstavenia 
od 19.45 hod. v sobotu 

a v nede/ú aj o 17.15 hod. 

26.-28. 2. 

VRESKOT2 

Horor USA- MN15- s. t.- 50,-

5. 3. - DRVIVÝ DOPAD 

o 19.45 

USA- MP- 50,-

6.-7. - VYJEDNÁVAČ USA 

12. 3. • HALLOWEN USA 

Tel.: 64 77 51 04 

llfffl ~Um!Ort!Kti 
rJJrJ!l~ 

Poriada MO MS DNV 

pre všetkých záujemcov 

6. 3. - sobota: 
sánkovanie vo večerných 

hodináchpri svetle bateric 

ek, po ceste pri vodárni. 

Výnimočne stretnutie 

o 7 8.00 h. So sebou 

si treba vzia( dobré 

oblečenie proti 

premoknutiu. 

Sánkovanie je na 

vlastné riziko. 

lnf. tel.: 64 77 82 69 

ešte dozvuky "jarných prázdnin" a dojmy z lyžovačky a sánkovačky v Devínskej Novej Vsi bolo štvrté kolo a finále slovenského 

• pretláčaní rukou. Usporiadatelom bol AWK DNY a celé podujatie, ktoré sa uskutočnilo vo vel'kej sále lstracentra mohli sledova( 

prenose DTV. Absolútna slovenská špička, na čele s majstrom sveta 1998 Jánom Germánusom, ale oj dievčatami z Devínskej Novej 

nevšedné zážitky. O súťaži a výsledky prinesieme v budúcom čísle. 



Chcete byt' zdravší, odolnejší, 
schudnú( prestaf fajči( spomalit' 
starnutie? Zapojte so. 

Ako so zapoj if? Ak chcete z hla
diska zdravia či choroby niečo 
zmenit' vo svojom živote napíšte 
nám o zašlite no adresu DEVEXu 

KLUB • NEČAKAJ 
NA CHOROBU, 

KAUŠTNÁ 9, 
841 07 BRATISLAVA 

Ako odpovieme?: No spoloč
ných stretnutiach, no stránkach no

vín DEVEX, alebo individuálne - te
lefonickou konzultáciou v dňoch 
utorok a streda od 8.00-10.00 h 
na tel. č.: 0903- 434 571. 

Svetová zdravotnícka organizá

cia vo svojej výročnej Správe o sve

tovom zdraví uvádza: "Miliónom 
predčasných úmrtí, invalidít o 
zdravotných obtiaží bolo možné 

predísL" Lekári všetkých popred
ných štátov sveto volajú po kampa
ni no rozširovanie zdravého štýlu 

života. Každoročne, mesačne, 
možno i denne si dávame predsa

vzatia spojené so zdravím - posilniť 
zdravie, mat' viac energie, zníži( 

nadváhu, žif zdravšie. Akosi to 

však sami nevieme zvládnu!'. 

Chýba nám trpezlivos( vytrvalos( 
a noše predsavzatia skôr či neskôr, 

končia. A dôvod? Ten hlavný sme 
my sami. Noše nezmenené mysle

nie, nezmenený spôsob životného 
štýlu. 

Ak máte náladu spravte si 

TEST ZDRAVIA 
ÁNO- NIE 

l . Mám nadváhu 

2. Mám vysoký krvný tlak 

3. Mám chorobu srdca, ciev 

Chceš si vyskúšať svoju kondíciu? 
Chceš skúsiť koľko vydržíš? 
Príď si zacvičiť na 

4. Mám cukrovku, dnu 
5. Bolia mo klby 

6. Mám problémy s trávením 

(plynatosť, zápchu, hemeroidy) 
7. Fajčím 

8. Som unavený, 

neviem so sústredil' 
9. Mám viac ako 30 rokov 

Ak ste iba na jednu otázku odpove

dali "ÁNO" zamyslite sa nad se
bou, nad kvalitou svojho života, 

svojho zdravia. Pozrite sa do zr

kadla na Vaše telo, na výsledok 
Vášho doterajšieho spôsobu života 

a vidíte ako sa na Vás starý životný 
štýl podpísali. Spoločne však sme 

schopní naše predsavzatia doká

zať. Na stránkach novín DEVEX 
otvárame 

KLUB • NEČAKAJ 
NA CHOROBU (NNCH) 

Prostredníctvom Klubu Vás budeme 
informova( o aktivitách klubu 

NNCH, seminároch, stretnutiach a 
akciách zameraných na posilnenie 

zdravia a zdravý životný štýl. 
Hlavnou aktivitou Klubu budú pro
gramy: 

Nečakaj na chorobu a 

Boj proti nadváhe 

A preto, ak chcete mat' viac "život

nej energie", posilni( vlastný imunit
ný systém či potlačil' chorobu, ZA
POJTE SA. Poradíme Vám, čo z 

Vašej životosprávy odstráni( čo do 
nej zaradit' a čo doplni( Zapojte 

sa, spravte niečo pre svoje zdravie, 

dajte si šancu byt' zdravší a tešte sa 
zo života. 

MUDr. J, KIRŇÁKOVÁ 
Pharm. Dr. H. GREŠNEROVÁ 

aeróbnych cvičení v Devínskej Novej Vsi 
Kedy? ........... 27. marca 1999 
Kde? ............ Zš I. Bukovčana č. 3 
Čas? ••.••...•••• 11.00 až 16.00 h 
(4x50 min.+ finále) 
Prezentácia: 9.30-10.45 h (v mieste konania) 
Kategórie: 1. - ročník 1979 a mladšie 
2.- ročník 1969-1978 
3. - ročník 1968 a staršie 
Štartovné: 100,- Sk 
Informácie a prihlášky: Ľubomír Baláž, 
v telocvični Zš a v čase: 

23. 3 ............. 18.30-19.00 h 
25. 3 ............. 19.30-20.00 h 
27. 3 ............. 09.30-10.30 h 
P. S. Prihlášky budú akceptované 
v poradí a obmedzené počtom. 
Ak máš, prines si podložku na cvičenie. 
Občerstvenie je zabezpečené. 

DEVEX6 

päť 

REŠTAURÁCIA NA Š 

l. :marca 19 
reštauráciu z ulice na prízemí 

(v priestoroch bývalého DISCO-KLUBU) 

otvorené: 11.00-22.30 

pia-so: s hudobnou produkciou do 04.00 

ponuka klasickej kuchyne 

a 

baranina, jahňacina, divina, .:uu<-tR•ovo 

a morské ryby 

pizza 
Možnosť objednať spoločenské podujatia 

Rozvoz PIZZE do domácností trvá. 

Tel .. : 64 77 91 24 

Spoločnosť GARDEN s.r.o. 

realizované celokeramickým konš 

systémom EURODOM. 

Tel.: 54 41 G2 40" 0905- G38 

Nemusíte chodi( do mesta 

PEČIATKY 
klasicke; samonamáčácie, skladacie 
ponúka 
DEVEX - Novoveská 14 (z dvora) 
poď pia: 15.30 - 18.00 so: 8.00 - 11.00 
objednávky: tel./fax: 64 775 275 

DETSKÉ TOPÁNKY iarné 

č. 22 - 36 do vypredania 

zásob v DEVEX-e 

Novoveská 14 z dvora 

po-pia: 1530 
- 1800 

sobota: 8°0 
- ll 00 

AUTO VALUŠEK a spol., s.r.o. 
Predaj a servis SEAT 
Lamačšská cesta 14 
841 03 Bratislava 

C..__ _ ___;Oc.::_5 -:--B_Y_TY ____ ) 

• Vymením 3-izb. DB v DNY v OV 
za 4-izb. DB v OV v DNY + dopla
tok. Tel.: 64 77 74 65 

Predajňa OBUV štefana Králika 12 

( 06- NEHNUTEťNOSTI) 
• V Šali predám 3-izb. DB + garáž, 
aj samostatne. V byte je komora, bal
kón, murované jadro. 2. posch. Cena 
dohodou. Tel.: 0706/770 80 23 

sídlisko Podjorské ponúka 

Tenisky zn. PRESTIGE 
od čisla 3 až poll 

za výhodné ceny 

volať po 18.30 h 
• Kúpim rodinný dom v DNY, príp. v 
Záh. Bystrici. Tel. večer: 64 77 90 83 
*Predám záhradu 911 m2 v DNY, nie 
staveb. pozemok. Tel.: 64 77 5731 

Otvorené: po- pia: 14.00-18.00 

( 06 - NEHNUTHNOSTI) 
• Spolahlivo opatrím die(a aj na celý 
deň. Tel.: 64 77 48 30 

FIRMA STR. U KIELY 
Vám ponúka: 

• rekonštrukciu bytových jadier 
• inštalácie vody, plynu a kúrenia 

• murárske a obkladacie práce 

• montáž sadrokartónových priečok 

• pokladanie laminátových parkiet 

Tel.: 64 77 88 98, 
0903 425 475, 
0903 536 457 

Predám 353 m' záhradu na Kolónii v DNY, chata, pivnica, vodovod a 

studňa, el.: 220/380, rodiace stromy, vinič, liečivé, okrasné a vzácne 

rastliny. Oplotená. Treba vidief. Cena podla dohody. Tel.: 64 78 97 47. 

sobota: 9.00- 12.00 

Ešte je čas 
PODVOJNÉ 

~ . 
JEDNODUCHE 
účtovníctvo 
mzdy, DPH, •.. 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,1 O Sk, l /8 str. 600 Sk, l j 4 str. 1200 Sk, l /2 str. 2400 Sk, l strana= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
lem' lO,- Sk+ 23% DPH. Zlovy: pri troch uverejneniach za sebou 5%, pri 5 a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25%. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hlodám ·50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. l cm2 = 10 Sk+ 2 3 % DPH. 
Inzercia 64 775 inzertná kancelária: Navoveská 14 z dvora 15.30 · 18. sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX7 



O k ie n ko 
[ij]@~~~~@] 

~ mieste okamžite nápravu a pôvod

cov vykázala domov. 
KAŽDÁ ŽENA MÔŽE b 

po IT~fe_ 

• Dňa 12. 2. 1999 v čase 23.55 h 

na ulici lstrijská, zbadala hliadka 

mestskej polície na zastávke MHD 

spiaceho občana, ktorý bol pod 

vplyvom alkoholu. Hliadka občana 
za obdobie od 4. 2. 1999 prebrala 0 odoslala vyspa( domov. 

do 18. 2. 1999 • Dňa 16. 2. 1999 v odpoludňaj-
• Dňa 5. 2. 1999 v čase 0 09.30 h ších hodinách bolo na linku 159 
na ulici J. Jonáša hliadka mestskej oznámené, že na ulici P. Horova 

polície riešila priestupok, ktorého pobehuje pes -vlčiak. Hliadka po 

sa dopustili dvaja občania, ktorí príchode na miesto zistila, že 

popíjali pivo na verejnom priest- oznam sa zakladá na pravde. 

ranstve. Boli vyriešení v zmysle zó- Nakol'ko pes nemal identifikačnú 
kona o priestupkoch. známku 0 nebolo možné zisti( ma-

• Dňa 7. 2. 1999 v čase 01.30 h jitel'a, bol privolaný pracovník zo 

na ulici Š. Králika boli hliadkou Slobody zvierat, ktorý psa previe-
mestskej polície riešení občania, zol do útulku. 
ktorí rušili nočný krud hlasným Zást. vel. stanice MsP 

správaním sa. Hliadka zjednala na ONV Ernest Kovarík 

S príchodom zimy ožíva spolo
čenská sezóna. Dámy v elegantných 
šatách s dokonalým make-upom do
tvárajú atmosféru každej spoločen-
skej udalosti. _ 

Líčenie je staré umenie. Zeny už 
celé veky používajú líčenie na zvý
raznenie svojej krásy. Dekoratívna 
kozmetika pomáha ženám zvýraz
ní( ich prirodzenú krásu. Moderné 
kozmetické prípravky na líčenie, za
ložené na pokrokových technológi
ách, sa navyše starajú o ple(, mihal
nice a pery, poskytujú ochranu proti 
UV žiareniu, sú trvanlivé, atď. 

Ako používa( dekoratívnu koz
metiku? 

Najdôležite~ie je najskôr si vyčis
ti( ple(, napr. Cistiacou ple(ovou vo
dou AVON a nanies( denný krém 
podla typu pleti, napr. Hydratačný 

Ak máte záujem o kozmetiku AVON, vyplňte, prosím kupäon a zašlite na nasledujúcu adresu: 

AVON Cosmetics, s. r. o., Prešporská 9, P. O. BOX 144, 81 O OO Bratislava 

Rad(a) by som bol(a) informovaný(á), ako sa sta(: 

O Zákazníkom firmy AVON O Poradkyňou AVON 

Meno .. .. .. .. ... .... ... .. ........... ... ... Priezvisko ........ .... ..... . .. ..... ......... . .. Vek. 

Adresa .. ... .. ..... ..... ................... ....... ...... ........ .... .... ... ... .... .... . . .... .. .. .................. PSČ .. , . . .. 
.Tel.: ... ... ..... .... .... . 

Každý z vás, kto zašle vyplnený kupón, obdrží zdarma vzorku výrobku a katalóg AVON-u. *381 

~~ÍŽOVka 
Vodorovne: A. Poludňajšie jedlo -
vyp~lil - hudobn~ dielo. - _ 8. 
ZACIATOK TAJNICKY. - C. Cu
chom zistil - Weberova opera. - D. 
Nealkoholický nápoj (hovor.) - vila 
na vidieku - staroindický boh niči
vej sily. - E. Bočná loď v bazilikách 
- písmeno - rieka v Zambii. - F. 
Prerývaj zem - mulica - pomalé 
klesanie horúčky - latinská predlož
ka. - G . Abrahámov syn - lyžiarsky 
pozdrav - popravcovia . H. Nám 
patriaci - telovedec - sedadlo hovo
rovo. - l. Tiež - druh hlášky v bridži 
- odstráň prach - na tomto mieste. -
J. Osud - tropický vták - náramen
ník židovských kňazov. - K. 
KONIEC TAJNIČKY. 
Zvisle: l . Plúž - hlinený hudobný 
nástroj - včelí domček. - 2. Rožný 
statok (mn. č.} -dakde odídu. - 3. 
Rieka v Zair- vlastníš - telocvičný 
prvok. - 4. Druh tekvice - nástroj s 
tetivou - rieka v Taliansku. - 5. 
Umiestnil na trvalé miesto - úsilie. 
6. Poskytol - útok- boh mesta Téb 
(tiež judejský kráľ}. - 7. Čas( hlavy 
- predok, hudobný nástroj - pred
seda vlády býv. Slov. republiky. - 8. 

Značka laku na vlasy (mn. č.} -
vodná rastlina. - 9. Tesaním opra
cuj - nórska objemová miera - zo
mieral. - l O. Zaparoval - zdochlina 
po nemecky - anglická skratka lie
tajúcich predmetov. - ll . Strýkovia 

2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

6 

- známy sovietsky koz~onaut. - 12. 
Existujú - STRED TAJNICKY - poskyt
ne. -
Pomôcky: E. liu. - H. Sie. - 3. 
Ebola. - l. Slam. - 9. Ask.- 10. IFI.-

d 
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KRAs 
ochranný krém OF 15. 

Hoci sa 
odporúča sa 
pretože naša ple( 
chovaf. Až na takto 
ple( môžeme zača( 
up. 

Make-upy AVON 
~ou g_eneráci_ou ":'oke-up, 
lipozomy s V1tam1nmi A a 
UVA a UVB filtre. 
vyhovuje iný make-up. 
úko, make-up naozaj pre 
plet : 

Výživný make-up, 
make-up, Upokojuj 
Liftingový make-up, 
make-up Perfekt Wear. 
vybra( ten svoj . 

Make-up najlepšie 
na ple( navlhčenou 
fixujeme ho 
Ple(ovým púdrom Avon 
bo novinkou Púdrovými 
Avon Colour. Gulôčky 
hnedých, broskyňových a 
farieb sa premiešajú 
nanesení na pleti vytvoria 
zený nádych . 

Teraz je naša ple( 
dalšie líčenie . Môžeme sa 
úprave očí. 

Ale to až nabudúce .. 

- Slečna, keď sa smejete, 
aké máte krásne 

- Ďakujem za kompliment. 
po babičke. 

- Ale sedia vám 

Futbalisti. 
- Môj muž, keď sa 

tak ho nikto 
• Môj ked' vypáli 

tak sa brankár aj s 
za bránkovú 

- Ten môj keď vypáli 
jedenástka aj s 

-A za koho 

- Aký je rozdiel medzi 
a Beatles? 

- Beatles sa už 

- Stačí len chciet' a 
ide - hovorí otec 

-Áno, otec? Tak skús 
otačávými 
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DEVEXS 

, časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsk.onovoveského Expresu 

ríhovor 
avatel'a 

sme, často sa pý
ja" vyslovil otázku 

.-L...L---" P. O. Hviezdo

rrwnnrnen'"'". básni, keď 
mnohoročnou modo
Slovenska takmer 

spoločnos( je vel'mi 
. Ostré debaty v 
sú bežné, ale by( 

nepriotel'mi aj po ich 
prekvapuje aj zahra

so zahraničný di-

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

12.3. 1999 Ročník: IX. Číslo: 5 bezplatne 

IIJZ diára starostu OPrepojenie 
s Rakúskom ... DVvdarený ples 

l'E Slovo občanov • Bude VTP v DNV 
(;) Nečaka na chorobu • šport 

S občanmi o novei lakovni 
Zástupcovia Volkswagenu, zástup
covia štátnej správy, miestnej samo
správy v DNV, niektorých organi
zácií zaoberajúcich sa ž ivotným 
prostredím a občania besedovali v 
utorok 23. 2. 99 v lstracentre o 
vplyvoch plánovanej lakovne VW 
Slovakia v Devínskej. 
Oba predkladané varianty boli nie
koľko mesiacov k dispozícii, bolo 
niekoľko možností pripomienkova( 
ich, najmä v odborných kruhoch a 
tak som očakával krátke zhodnote
nie a výsledok výberu. Beseda však 
bola iba súčas(ou pripomienok, vy-

svetlovaní, zdôvodňovaní a tak na 
konečný výsledok si ešte počkáme. 
Dôležité bolo ubezpečenie, že nová 
lakovňa nebude vylučova( látky 
spôsobujúce rakovinu ani postihujú
ce deti už pred narodením. 
Pripomienky občanov, aj tie, ktoré 
odzneli na besede v Devínskej, bu
dú bra( do úvahy pri rozhodovaní 
o povolení vybudova( prevádzku. 
Zelená linka Volkswagenu, na ktorú 
môžu ľudia bezplatne volo( otázky 
a pripomienky je na 

tel. č.: 0820 163 090 
r z diára starostu Mč DNV 

Ing. V. Mráza 
V stredu 10.2.99 sa starosta zú- Zúčastnili so ho všetci zástupcovia 

častnil pracovného rokovania na samospráv okresu Bratislava IV oj 
Okresnom úrade práce Bratislava prednostka Okresného úrodu 
IV, ktoré zvolal jeho riaditeľ . (pokračovanie no stranu 2) 

Uzávierka dnešného čísla bola 4.3. 1999. Uzávierka nasleduiú
ceho čísla bude 18.3. 1999, číslo vyide 26.3. 1999. 

Krátke správy 
Gudróny 

- záverečné stanovisko 
Sanácia skládky gudrónov 

v kameňolome Srdce - Devínska 
Nová Ves záverečné stanovisko 

Ministerstva ŽP SR 
Dňa 26. ~ 1999 bolo na Miestny 

úrad MC Devínska Nová Ves v 
zmysle paragrafu 20 ods. 4 záko

no NR SR č. 127/1994Z. Z. 
a posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie doručené záverečné 
stanovisko Ministerstva životného 

prostredia SR z procesu 
posudzovania navrhovanej 
činnosti "Sanácia skládky 

gudrónov v kameňolome Srdce • 
Devínska Nová Ves". 

Záverečné stanovisko ie verejnosti 
k dispozícii k nohliq_dnutiu na 
Miestnom úrade MC Devínska 
Nová Ves, Oddelenie výstavby 

a ŽP, lstrijská ul. 49. 
Ing. Vladimír_ Mráz 

starosta MC DNV 

Dôchodca 
Železničná stanica Devínska 

Nová Ves oznamuje všetkým 
dôchodcom železničiarom, že pro
longácia železničných preukážok 
sa začína dňom 3. marca 1999 a 
končí dňa 26. marca l 999, okrem 
dňa 16. marco 1999, kedy bude 
prolongácio v Stupave. Cenná 
známka pre dôchodcu o rodinného 
príslušníka je v hodnote 50 Sk a 
pre die(a 60 Sk. Zároveň si 
dôchodcovia môžu požiada( o vy
stavenie valných cestovných lístkov 
na l . triedu no 3 cesty. Poplatok 
činí l O Sk. Invalidní dôchodcovia 
si so sebou prinesú aj potvrdenie 
o poberaní invalidného dôchodku. 

Zároveň upozorňujeme dôchod
cov železničiarov, ktorí nemajú 
záujem o prolongáciu železnične j 
preukážky, že túto musia da( do 
úschovy na železničnú stanicu. 

Prednosta stanice 
Marián Grznár 



® robničky 
ll radnice 

Z rokovania miestnej rady 

Miestna rada na svojom rokovaní 
prerokovala 37 bodov zarade
ných do programu a prijala na
sledovné stanoviská: 
• zobrala na vedomie kontrolu 
plnenia uznesenia z predchád
zajúceho zasadania miestnej ra
dy a miestneho zastupitel'stva a 
uložila miestnemu kontrolórovi 
pripravi( novelu VZN o poškod
zovaní vzhlodu mestskej časti 
" zobrala na vedomie správu o 
čerpaní príspevkov v rámci VZN 
č. 8/96 a požiadala miestneho 
kontrolóra o doplnenie správy vo 
vzťahu ku kooptovaným poslan
com zaradeným do riadiacich or
gánov jednotlivých športových a 
spoločenských organizácií 
• uložila miestnemu kontrolórovi 
a riaditelovi Denovy predloži( 
analýzu vyhodnocovania investič
ných akcií MČ a predloži( návrh 
riešenia sporných ustanovení jest
vujúcej metodiky 
• zobrala na vedomie zúčtovanie 
investičných akcií realizovaných 
Denovou v roku 1998 a schválila 
investičné náklady ukončených 
akcií 
• odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu schváli( záverečné účty 
mestskej časti, Denovy, 
lstracentra, VDPZ a správu C rea
lu žiada doplni( predloženými 
pripomienkami a vyjadrením mi
estneho kontrolóra a ekonomickej 
komisie 
• odporučila prerokova( v miest
nom zastupitelstve návrh rozpočtu 
MČ a príspevkových organizácií 
na rok l 999 po prerokovaní v 
komisiách 
• odporučila schváli( do komisií 
členov neposlancov 

• odporučila schváli( zmeny or
ganizačných noriem mestskej časti 
• odporučila miestnemu zastupite
l'stvu schváli( harmonogram za
sadnutí miestnej rady a miestneho 
zastupitel'stva na rok 1999 a od
poručila schváli( zasadací poria
dok MZ 
• odporučila prerokova( rámcový 
návrh programového vyhlásenia 
miestneho zastupitel'stva na voleb
né obdobie rokov 1998-2002 
• zobrala na vedomie informáciu 
o stave súdnych konaní voči 
neplatičom nájmu v obecných 
bytoch a stave vymáhania pohl'a
dávokMČ 
• odporučila prerokova( v miest
nom zastupitel'stve koncepciu byto
vej politiky mestskej časti DNY na 
roky l 999-2002 
• prerokovala žiados( družstva 
podielnikov Devín o splátkový ka
lendár a navrhla MZ alternatívy 
postupu v danej veci 
• odporučila schváliť odpredaj a 
prenájom pozemkov v lokalitách 
Podhorské, Na Grbe 
• schválila návrh prevodu vlast
níctva obecných bytov 
• schválila spôsob riešenia vymá
hania nedoplatkov za nájomné v 
nebytových priestoroch 
• uložila predsedovi komisie škol
stva, vzdelávania a mládeže pred
loži( návrh zástupcov do územ
ných školských rád 
• odporučila prerokova( v MZ 
zhodnotenie činnosti DTV a pred
ložiť alternatívne riešenie dalšieho 
pôsobenia 
• schválila uvolnenie čiastky l O ti
síc korún na športové akcie orga
nizované v nasledujúcich mesia
coch podla schváleného plánu čin
nosti komisie športu a vol'ného ča
su 
• schválila zavedenie prípojky 
TKR pre materskú školu na 
lstrijskej ulici 
• schválila vypracovanie dodatku 
k pamiatkovej zóne Bratislava -
Devínska Nová Ves zs 

Je potrebná mestská polícia? 
Dňa 25.2.1999 sa uskutočnilo ro

kovanie mestskej rady mesta 

Bratislavy. Rokovanie prebiehalo v 

pokojnej atmosfére s výnimkou je

diného bodu -vyhodnotenia plne

nia úloh Mestskou políciou mesta 

Bratislavy. Väčšina prítomných 

konštatovala vel'kú nespokojnosť s 

fungovaním mestskej polície na 

DEVEX. 2 

území mesta Bratislavy. Tento pro

blém pociťujú na vlastnej koži aj 

obyvatelia DNY. Počet policajtov v 

našej mestskej časti je minimálny, 

často ani nemôžu postavi( hliadku. 

Kriticky sa vyjadrovali k situácii 

takmer všetci členovia mestskej ra

dy. Dokonca sa objavili názory, že 

za takéhoto stavu je vôbec otázne, 

starostu MČ DNV 
Ing. V. Mráza 
(pokračovanie zo strany l ) 

Bratislava IV. , Okresný úrad práce 
informoval, že miera nezamestna
nosti hl. m. SR Bratislavy vykazuje 
v rá_!llci Slovenska najlepšie výsled
ky. Stvrtý brali slavský okres vykazu
je v rámci Bratislavy najnižšiu ne
zamestnanosť - do 4% .Devínska 
Nová Ves vykazuje z 16 738 oby
vatelov 60% v produktívnom veku, 
s priemerným vekom 27,2 roka. 
V Devínskej Novej Vsi je 383 evido
vaných nezamestnaných (teda zní
ženie z predchádzajúcich období o 
79 osôb). 

Účastníci rokovania sa navzájom 
informovali o pripravovanom a oča
kávanom rozvoji územia a s očaká
vaným vývojom nezamestnanosti. 

Starosta MČ DNY Ing. Vladimír 
Mráz bol regionálnym združením 
mestských častí hl. m. SR Bratislavy 
zvolený za člena správneho výboru 
Okresného úradu práce Bratislava 
IV. 

Účastníci rokovania konštatovali 
rastúci stav nezamestnanosti v rámci 
celej SR a nutnos( presadzovať aktí
vnu zamestnaneckú politiku vzhl'a
dom na nepriaznivý celoslovenský 
pomer nezamestnaných na jedno 
pracovné miesto (l miesto/38 ne
zamestnaných). 

O deň neskôr 11.2.99 zvolal sta
rosta kontrolný deň stavby kultúr
no-spoločenské centrum - chorvát
ske múzeum na lstrijskej 68. Na ro
kovaní, ktorého sa zúčastnil aj do
dávate!' stavby Hydrostav, konštato
vali uspokojivý postup stavebných 
prác, keď doteraz na stavbe prein
vestovali viac ako 2, l mil. Sk. Na 
dalšom postupe -harmonograme re
alizácie výstavby s pohl'ačlu finan
covania (predpokladaný náklad 23 
mil. Sk) v roku 1990 sa obe stran}:" 
dohodnú po schválení rozpočtu MC 
DNY na rok 1999. 

V piatok 12.2.1999 sa starosta 
mestskej časti zúčastnil na pracov
nom rokovaní vo VW Slovakia za 
účasti námestníka primátora 
Bratislavy pána Jelšíka zástupcov 
dopravného podniku a územného 
rozvoja Bratislavy. Rokovanie viedol 
personálny ri9ditel' VW Slovakia 
pán Holeček. Učastníci prerokovali 

či potrebujeme mestskú políciu. 

Vzhladom k tomu, že sa rokovania 

kvôli čerpaniu dovolenky nezúčast

nil námestník primátora Ing. Roman 

Vavrík, ktorý zodpovedá za činnosť 

mestskej polície, mestská rada sa k 

prerokovaniu tohto kontroverzného 

materiálu vráti ešte raz za jeho prí

tomnosti. 
Ing. Ján Žatko 

člen mestskej rady 

pre 
zmocnenca 

Distelverein 
správ SR i 
štatutárnych 
23.2.1999 

adavku zavedenia kanálu 
Chorvátskej televízie, ktorú zváži 
komisia TKR SBD IV. 
Dňa 4.3.1999 sa starosta zú

častnil na zasadnutí mestskej rady 
hl. m. SR Bratislava. Na rokovaní 
rady vzniesol kritické pripomienky 
k činnosti mestskej polície v našej 
mestskej časti. ~dôraznil, že čin
nosí polície v MC DNY sa neustále 
od roku 1992 zhoršuje, jednak 
v personálnom obsadení, ako i vo 
výkone kontroly všeobecne - zá
väzných nariadení mestskej časti. 
Rovnako kriticky sa k činnosti mest
skej polície_vyl"adrili aj ostatní sta
rostovia MC h . m. SR Bratislavy a 
požadovali zásadné koncepčné ri
ešenie prijaté v pôsobnosti a vo vý
kone činnosti tejto poriadkovej 

zložky udržiavaniq_ verejného pori
adku. Starosta MC DNY požiadal 
aj o vysvetlenie vo vzťahu hl.m. SR 
Bratislavy a jeho mestských častí 
pri udelovaní súhlasu k odpredaju 
majetku, vzhladom na to, že mest
ské časti majú tento majetok zvere
ný do správy, majú právo a povin
nosť s ním hospodárne naklada( 
javí sa súčasná požiadavka vede
nia mesta ako neopodstatnená a 
komplikuje vzťahy hl. m. SR 
Bratislavy a mestských častí. 

Rovnako sa k tejto pripomienka 
postavili i niektorí zo starostov 
mestských častí hl.m. SR Bratislavy. 
Dňa 5.3.1999 sa starosta zú

častnil na rokovaní klubu starostov 
hl.m. SR Bratislavy v Petržalke. Na 
rokovaní boli prítomní aj predstavi-

"Blýska sa na lepšie časy - alebo - splní samospráva tohoto volebného ob
dobia realizáciu dlho slúbovaného prepojenia Rakúska a SR cyklolávkou?" 

Rozhovor 
No pracovnom stretnutí nám pred
stavili projekt Interreg - "prírodná 
choroba východný Marchfeld -
Západné Slovensko" a náš čiastko
vý projekt pod názvom "Cyklotrasa 
Marchegg - Devínska Nová Ves -
Devín - Hainburg". 
Redakcia: 
-Kto tento projekt no rokovaní pre
zentoval? 
Starosta: 
-Ako som už spom_ínal, poskytli 
sme našu štúdiu prepojenia rieky 
Moravy cyklolávkou v priestoroch 
Marcheggských mostov niekedy 
v októbri roka 1998 zástupcom 
lnterregu. 
Projekt sme dopracovali o zreálne
né rozpočtové náklady a poskytli 
ho zmocnencovi p. Tesarovi, ktorý 
získal zo Rakúsku stranu oprávne
nie kona( v tejto veci pri EÚ. 
V Hainburgu tento čiastkový pro
jekt prezentovala pani Ulla 
Krem s mayer. 
Redakcia: 
-Aký bol priebeh a obsah rokova

nia? 
Starosta: 
- Zmocnenec Dolnorakúskej vlády 
za dopravu p. Zibuschka privítal 
iniciatívu stretnutia jednoznačnú 
podporu rakúskej strany na sfunkč
není kompy Angern - Záhorská 
Ves, ako i na umiestnení stabilného 
mosta v lokalite Moravský sv. Ján -
Hohenau. 
Rovnakú podporu vyjadril štvorroč
nej snahe o prepojenie v lokalite 
Marcheggských mostov. 
Zmocnenec projektu Interreg p. 
Tesar zoznámil účastníkov s postu
pom revitalizácie tokov a ramien 
na rakúskej strane s cielom prepo-

so starostom mestskej časti DNY 
Ing. Vladimírom Mrázom. 

jenia lužných lesov podunajska 
s dolnomoravským pelom. 
Cielom je oživenie územia (ekolo
gické) a dosiahnutie rozvoja a 
podpory turizmu v území. 
Redakcia: 
-Bol účastníkom predložený i náš 
čiastkový projekt? 
Starosta: 
-Samozrejme áno. Predniesla ho 
Ulle Kremsmayer. Súčasťou projek
tu bola i požiadavka rakúskej stra
ny na Interreg, ktorého partnerom 
na strane SR je Phare CBC, na fi
nancovanie projektu. Projekt dopl
nili i o sfunkčnenie celej siete cyk
lotrás medzi Devínom a 
Hainburgom kompou. 
Redakcia: 
-Viete povedať čitatelom aké finan

covanie tento projekt predpokladá 
a kto a ako ho bude znáša(? 

Starosta: 

-Celý projekt predpokladá náklady 
vo výške 40 065 tis. ATS. Z toho 
projekt čiastkový, teda týkajúci so 
cyklolávky, je odhadovaný na 7 
860 ATS a náklady súvisiace 

s kompou pri Devíne celkom l 080 
tis. ATS. Päťdesiat percent financo

vania chce prostredníctvom INTER
REG-u zabezpečiť slovenská strana 

je teda približne ll 790 tis. Sk na 

realizáciu lávky a l 620 tis. Sk na 
realizáciu kompy pri Devíne. 

Redakcia: 
-Krytie zo strany Rakúska je teda 
zabezpečené? 
Starosta: 
-Rakúska strana tvrdí, že áno, 
avšak s podmienkou, že realizácia 
musí prebehnúť do roku 2001. 
Redakcia: 

správy - prednosta 
úradu v Bratislave a 

prednostovia bratislavských 
Okresných úradov. Prerokovali 
možnosti zlepšenia spolupráce ob
čanov miestnej štátnej správy a sa
mosprávy, dolej sa navzájom infor
movali o pripravovanom návrhu 
štátneho rozpočtu SR na rok l 999 
a jeho dopade na činnosť štátnej 
správy a samosprávy 
v Bsatislavskom kraji. 

Státny rozpočet neuvažu"le so 
zvýšením príjmov pre obe z ožky 
verejnej správy, naopak v niekto
rých kapitolách uvažuje s presu
nom a zmrazením výšlo/ výdavkov. 

Al 

-Je predstava krytia financovania 
zo Slovenskej strany? 
Starosta: 
-Viem si predstavi( možnosti. Prvou 
je uplatnenie financovania prost
redníctvom PHARE CNC. Ďalšou je 
zapojenie štátnej správy a samos
práv v okolí MČ DNY, ako i 
v Bratislave na spolufinancovaní 
realizácie projektu. 
Redakcia: 
-Aké boli teda konkrétne závery 
rokovania.? 
Starosta: 
-Obe strany sa dohodli na určení 
koordinátorov tohoto projektu. Za 
rakúsku stranu bol zvolený p. 
Rainer Hirschkorn, za slovenskú ja 
a zástupkyňa starostu Devína v sú
vislosti s realizáciou kompy. Do 
dvoch mesiacov sa od slovenskej 
strany očakáva seriózne potvrdenie 
50% spolufinancovania tohoto pro
jektu, ako i prehlásenie o údržbe 
týchto zariadení do budúcnosti. 
Predpokladám urýchlenú potrebu 
rokovaní na našich štátnych a sa
mosprávnych orgánoch. 
Redakcia: 
-Očakávate ústretovosť? 
Starosta: 
-Pozrite sa. Doposia!' sme sa snaži
li o presadenie tohoto projektu na 
najvyšších úrovniach. Prísl'ub sme 
dostali od prezidenta SR, bývalej 
vlády, jej niektorých rezortných mi
nistrov. Zrejme sme urobili chybu. 
Teraz chcem zača( rokovania na 
najnižších úrovniach štátnej správy, 
teda okresnom, krajskom úrade, 
ako i na hl.m. SR Bratislave. 
Redakcia: 
-Blýska sa teda v realizácii na lep
šie časy? 
Starosta: 
-Blýska( sa blýska. To však nestačí. 
Myslím si, že k tomu aby prišlo 
k realizácii je okrem blýskanie po
trebný i hrom, ktorý udrie na pravé 
miesto. 

DEVEX3 



( Našijubilanti ) [B[]C!)[b~ 
v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Helena GOLEMBIOVSKÁ 

EmílKAČINA 
]o:ief MLYNAR 

Valéria NOVÁKOVA 

75rokov 
Zdenka LUDVIGOVA 

ján HIČ 

Blahoželáme ! 

ť}dišli z našich rado0 
Ján MARTANOVIČ 

ea, 

V minulom čísle sme v rubrike 
"Opýtali sme sa" uviedli, ako bý
valý zástupca starostu Vladimír 
Baranovič naložil s mimoriadnou 
odmenou, ktorú mu miestne zastu
piteľstvo schválilo. Po 5000 Sk dal 
Základnej organizácii Zväzu teles
ne postihnutých v DNY, Miestnemu 
odboru Matice slovenskej v DNY, 

Základnej organizácii Slovens
kého červeného kríža. Ozvali sa 
však dôchodcovia, pretože dalších 
5000 Sk dostal od pána Barano
viča Klub dôchodcov v DNY. 

r. 

Nové vedenie ............. .. 
V piatok 26.2.1999 sa uskutočnilo 
valné zhromaždenie akciovej spo
ločnosti Metro. Jediným akcioná
rom spoločnosti, ktorej hlavnou 
úlohou je príprava výstavby metra 
v Bratislave, je mesto Bratislava. 
Valné zhromaždenie schválilo zme
nu stanov a zvolilo novú dozornú 
radu spoločnosti. Za predsedu DR 
bol zvolený Ing. Ján Žatko, za 
podpredsedu Dušan Roman a za 
členov Ing. Anton Brath, Ing. Peter 
Čecha, RSDr. František Dej, Ing. 
Boris Dobrotka a Ing. Ernest 
Huska. Dozorná rada prvýkrát za
sadla ešte v ten istý deň. Odvolala 
členov predstavenstva Ing. Pavla 
Vlčka, Ing. Petra Ďuračku, JUDr. 
Henrietu Danišovú, Ing. Jána 
Odzgana a Ing. Miroslava Čutku. 
Za nových členov predstavenstva 
zvolila Ing. Martu Čarnogurskú, 
JUDr, Henrietu Danišovú a Ing. 
Vladimíra Kovalčíka. Zároveň ulo
žila novým členom predstavenstva 
spracoval do 30 dní analýzu o do
terajšej činnosti a stave spoločnosti 
Metro a.s. 

Ing. Ján Ž:aika 

DEVEX4 

Keď na 2. reprezentačnom plese 
firiem PRESSKAM Bratislava a 
Sirojárne Malacky šarmantná mo
derátorka Marika Studeničová 
načrela do histórie oboch firiem -
od vzniku v roku 1991: umiestne
nie firiem v roku 1997 medzi naj
lepšími strojárskymi firmami na 
Slovensku z hl'adiska výšky tempa 
medziročného rastu tržieb a expor
tu, v roku 1998 získanie medziná
rodne platného certifikátu na 
systém riadenia kvality podl'a ISO 

9002 a VDA 6.1 a perspektív, -
ani tak som nezapochyboval , či 
som na plese. Veď na pódiu už bo
la pripravená hudobná skupina 
Pavla Zajačka, v zákulisí rytmická 
skupina Ing. Šablu, tanečný pár K. 
Bednárová a P. Moyzes, humoristi 
Kaiser a Maluš a plná sála pracov
níkov oboch firiem i hostia. Bavili 
sa výborne a tombola, v ktorej do
minovali ceny od oboch usporia
dajúcich firiem, škody Auto 
Slovakia a ostatných sponzorov 
plesovej tomboly iba umocnili dob
rú náladu a pohodu tak ako to na 
dobrých plesoch býva zvykom. 

oo~u~w~wu~ 
meniny v nasle~ujúcic~ d 

t~ždňocn oslávia: 
13.3.- Vlastimil, 14.3.-

15.3.- Svetlana, 16.3.-

17.3.- ľubica, 18.3.- tduarrťlll 

19.3.-Jozef, 20.3.- Yitarzos.r,.,.,• 

21.3.- Blahoslav, 

22.3.- Beňadik, 23.3.-
24.3.- Gabriel, 25.3. M,,6.:. .• • 

Pri príležitosti 30. výročia 
Ľudovej školy umenia v 
Novej Vsi k úspešnému pri 
podujatia prispeli aj fi 
podporou jednotlivci, 
spoločnosti, ktorým touto cesto 
kujeme: 
• Miestny úrad Devínska Nová 
- Spevácky zbor pod vedením 
Júlie Zúbkovej, zakladajúcej 
tel'ky Ľudovej školy 
Devínskej Novej Vsi (1. 
1969) 

• Priemysei"KATKA" 
• Klenotníctvo "Kieopalra" 
• Kozmetika a kaderníctvo 

- p. M. Králavičová 
• Sklenárstvo - p. Kralovič 
• Kozmetika QUETA 

- p. Predmerská 
• p. Vitáloš, s.r.o. 
• p. Daniel Ouzký -
• p. Dušan Encinger 

- podnikatel' 
• p. Tibor Pekarovič -

Zároveň hl'adáme možnosti 
nia darom alebo inou formou: 
počítač, tlačiareň a kancelársky 
bytok, prípadne inú pomoc pre 
dodenný chod a existenciu školy 
Za spoluprácu dakujeme 

Mgr. Magdaléna 
riaditeľka ZUŠ E. 

na dvere a 

EXKLUZÍVNE VIZITKY 

prídfe si vybrat' 

do inzertnei kancelárie 

DEVEX-u 

[ ErffiJ ~U i 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 

Pravidelné aktivity 
CHORVÁTSKY KULTÚRNY SPOLOK V DNY 
výročná čl. schôdza s programom 
15.00 h - vel'ká sála (na pozvanie) 
PIPI - DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 
16.00 h- veľká sála, vstupné 10,-
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ 
výročná čl. schôdza miestnej organizácie DNY 
15,00 h - vel'kó sóla {na pozvanie) 
JARNÉ TRADÍCIE 
programové podujatie pri veľkonočných tradíciách 

... · pripravili: lstracenlrum, MO MS DNY, Mš DNY 
~idelným aktivitám lstracentra od 1.2. 99 pribudol divadelný súbor 
·ládež 14 - 18 rokov pod názvom SMRŠŤ. 
.tra•.každý utorok 14.00 ~ 16.00 h v lstracentre. 

VYhodnotenie 
, f v 

sutaze 
Dňom 23. 2. 1999 sa skončila 

Miestnou knižnicou vyhlásená sú
(až "O najkrajšie a najúprimnejšie 
vyjadrenie svojho vz(ahu k 
Devínskej Novej Vsi" . 

Do tejto súfaže sa mohli zapoji( 
záujemcovia v každom veku. Toto 
vyjadrenie malo by( formou básní, 
článkov, príbehov či hudobných 

Renáta Pokorná 
"Mám ja spomienku rozmilú z 

výletu na našu Kobylu,"- povedala 
mi moja babka, keď som jej spo
menula túto akciu. A rozpovedala 
mi všeličo z okolia našej dediny. 
Porozprávala mi o vrchu Glavica 
čo stál na mieste nášho sídliska ~ 
aj !o, že tam je pochovaný turecký 

r:jvo~o, ~torému na lo miesto dal 
ždy vorak za čiapku zeme a z 

toho vraj vznikol vari stometrový 

k 
To aby bolo vidno, kol'ko voj

s amal. 

Ked' bobka bola vari l 0-12-roč
t:da taká, ako ja, išli zo školy 

vylet no Kobylu. 

Vtedy tam na samom vrchu stála 
. chatka, kde sa dalo prespa( 

príspevkov. Porota očakávala, že 
do súfaže sa prihlási omnoho viac 
novo začínajúcich autorov z radov 
mládeže. Ale keď neprší, aspoň 
kvapká. Nakoniec porota z do
šlých príspevkov vybrala báseň 
RODNÁ DEDINA od autorky 
Ing. Renáty Pokornej a príbeh 
SPOMIENKA od autorky Andrei 
Mlynárovej. 

Ví(azom odovzdali ceny v 
Miestnej knižnici. 

pre náhodných návštevníkov. 
Vtedy, keď sme tam boli zo ško

lou, - spomína babka, sme ráno 
vstali zavčasu. Slniečko už zobúd
zalo prírodu, okolo chaty všade 
kvitol poniklec, modré cigánky a 
vlasy, ktoré nikde inde ani nerastú 
len tam. Ale trho( sme ich nesmeli, 
-zdôraznila babka, sú ešte oj te
raz chránené. 

Na Pieskovci, starom slovan
skom pohrebisku, tam zase hlodali 
vraj lastúry, ešte z čias keď tam bo
lo more. A potom zase ponad rie
ku Moravu pozerali no Zámoček 
do Rakúska, ktorý dobre vidno od
tade. Na čelnej strane má dvoch 
levov, ktorých tam prirobil dávny 
majster umelec pán Štepón z Grby, 
povedala babka-. 

al_d~e~ená rozhladňa. Bolo pek
,......----------:;-]•nevtdtef po okolí z nej. Ej veru, aj 

by so to tam zišlo. 

A na Pieskovci je miestne pohre
bisko, kde pochovávali volakedy 
dávno, keď osídlili starú časí 
Slovinec. Čo bola ako prvá obýva
ná oblas( a jej obyvatelia Chorváti. 

tok tom na školskom výlete 
noc prespali. 

Bola tom chatárka, teda Margita 

• takto ju vraj volali. Milá 
Zeno, tam upratovala aj varila 

No tam, na Pieskovci, - hovorí 
babka, sme sa zostavili až cestou 
domov z Kobyly, keď sme schád
zali už dolu, do dediny. A moja 
babka to zakončila takto: rozlúčili 

Program 
kina 

@rnwiTrNJ 
13.-14. 3. 

ŽOLDNIER - LÉGIA SKAZY 
USA- MP/2- st- 46,

Akčná sci-fi z dálekei budúcnosti. 
19.-21. 3. 

ŽIVOT CHROBÁKA 
USA- MP- sd- 50,-

Plne počítačovo generovaná kres
lená dobrodružná komédia z diel

ne Walta Disneyho, na motívy 
Ezopovei báiky. 

19.-21. 
ZACHRÁŇTE VOJAKA RYANA 

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v sobotu 

a v nedelú ai o 17.15 hod. 

Predstavenia: 19. 3. o 17.15 h., 
20.-21. 3. o 15.30 a 17.15 

USA- MP12- st- 50,
Predstavenia: len o 19.30 h 

26. 3. 
PERFEKTNÁ VRAžDA 
USA- MP/2- st- 46,

Vp/yvný manžel, neverná manžel
ka, žiarlivý milenec. Všetci maiú 

motív, každý z nich má plán. 
27.-28. 3. 

UTOPENEC NA ÚTEKU 
USA- MP12- st- 50,
Biáznivá komédia. 

Tel: 64 77 51 04 

Polícia očami detí 
Ministerstvo vnútra Slovenskej re

publiky a Národné osvetové cent
rum v Bratislave vyhlásili dňom 15. 
2. 1999 ll. ročník celoslovenskej 
výtvarnej súťaže pod názvom 
"Polícia očami detí". Poslaním tejto 
súÍaže, ktorej delovou skupinou sú 
deti vo veku 6-15 rokov, je prispie
val k budovaniu právneho vedomia 
detí, popularizovaí činnost 
Policajného zboru Slovenskej re
publiky a podporil vytváranie pozi
tívneho obrazu Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky v povedomí 
celej spoločnosti. 

Téma súfažných prác je "Polícia 
očami detí". Termín vyhlásenia sú
taže je 15. február 1999, uzávier
ka súfaže bude 30. apríla 1999 a 
vyhlásenie výsledkov súÍaže bude 
l O. júna 1999 vo výstavných pries
toroch Národného osvetového cent
ra Bratislava, nám. SNP č. 12. 

SúÍaže sa môže zúčastni( autor 
žijúci v Slovenskej republike vo ve
ku od 6 do 15 rokov, ktorý je žia
kom akéhokolvek typu základnej 
školy, členom výtvarného krúžku 
alebo klubu pri kultúrno-osvetových 
zariadeniach alebo samostatne Ivo-

sme sa s tetou Margitou na chate, 
podakovali sme sa za nocl'ah hore 
a vyrútili sa von. Poniektorí ešte vy
liezli na rozhladňu. Teta Margita si 
oči proti slnku zastiera a kynie 
nám. Zastala vo dverách a vypre
vádza nás: len príďte, deti, príďte 
zas ... ! Pozdravili sme sa a odpo
chodovali smerom na Pieskovec, 
kde si lastovičky - brehule vyvŕtali 
od rieky v stenách diery, ako hniez
da pre svoje mlódatá. 

riaci autor. Účastníci súfaže sú za
radení do 3 vekových skupín (od 6 
do 8 rokov, od 9 do ll rokov, od 
12 do l 5 rokov) a súfažia v troch 
kategóriách (l. mal'ba, 2. kresba, 
3. koláž). Do súÍaže môžu by( pri
hlásené súŕažné práce s maximál
nym rozmerom formátu A2. Súfaž 
je neanonymná, každý autor môže 
zasla( maximálne 2 súŕažné práce, 
resp. zariadenie (škola ... ) maximál
ne 5 súfažných prác, ktoré sa auto
rom nevracajú, tieto budú použité 
na putovnú výstavu, resp. zverejne
nie formou propagačných materiá
lov, vydávaných rezortom Minis
terstva vnútra Slovenskej republiky. 

Sútážné práce je potrebné zasie
la( na adresu: Oddelenie pre tlač, 
informácie a spoluprácu s verejnos
tou Kancelárie ministerstva vnútra 
SR, Pri bi nova č. 12, PSČ 81 2 72 
Bratislava. Výtvarné diela je treba 
označiť na obálke - Polícia očami 
detí, na diele - Polícia očami detí, 
menom a priezviskom autora, jeho 
vek, adresu bydliska, telefón a ná
zov práce. 

V každej z 9 kategórií budú prvé 
tri diela ocenené vecným darom 
(l. miesto v hodnote 1500,- Sk, 2. 
miesto v hodnote 900,- sk, 3. mies
to v hodnote 600,- Sk), tiež budú 
udelené 2 zvláštne ceny v hodnote 
po 2000,- Sk. 

Bližšie informácie o súfaži po
skytuje Oddelenie pre tlač, infor
mácie a spoluprácu s verejnosŤou 
Kancelárie ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, tel. č. 50 94 
43 61,50 94 45 59. 

DEVEX 5 



Terasa pred predajňou potravín 
a textilu na Hradištnej ulici už pa
mätá svoje roky. Časf dlažby sa de
finitívne rozpadla, a preto niektoré 
miesta boli vydláždené znovu. 
Neviem, kto z pracovníkov Denovy 

NfDOBROVO(NÉ 

mi komisií". O každom záujemcovi 
o členstvo sa bude hlasova( na ro
kovaní miestneho zastupitel'stva. 
Niektorí z nich zvolení nebudú. 
Možno na základe toho niekto po
vie, že sa mu odoprelo občianske 
právo sta( sa členom komisie. 
Potom však ja mám rovnaké právo 
poveda(, že sa mi odoprelo občian
ske právo sta( sa starostom. 
Kandidoval som a ludia ma nezvoli
li. Kto z koho tu robí hlupáka ? 

Na záver by som sa chcel poda
kova( všetkým zapáleným členom 

komisií miestneho zastupitel'stv
0 

minulom volebnom období za 
prácu. Tých zapálených členov 
lo velmi vela a zostal za nimi 
kus odvedenej práce. Preto 
bol nerád, keby sa moje ore,ar;,,;..J, 
zajúce riadky chápali 
žovanie ich činnosti. Denne som 
stretával s výsledkami ich 
viem, že strávili v prospech 
spoluobčanov desiatky až 
hodín. Za to im patrí uznanie a 
div. 

Takýto manželský pár si z boha
tej snehovej nádielky postavili deti 
na Hradištnej ulici. 

Škoda, že tieto postavičky vydr
žali neporušené iba jeden deň, le
bo neprajníci, ktorí pohl'ad na 
umenie niekoho druhého zrejme 
nevydržali, zničili toto krehké dielo. 
Rados( z tvorivej práce a peknú 
spomienku našfastie zniči( nedokážu. 

je zodpovedný za túto opravu, ale 
výber náhradnej dlažby bol volený 
velmi nesprávne. V zime, už pri tro
che snehu, sa tieto plochy zmenili 
na nebezpečné klzisko. Domáci už 
tieto miesta poznajú a obídu ich, 
ale neznalí pomerov často zakúsili 
tvrdos( chodníka. Bolo by rozum
nejšie, keby vedúci pracovníci 
Denovy zvážili nutnos( takýchto 
opráv a svojou prácou neohrozova
li bezpečnost chodcov. 

J(am .. .J,ráča"" 
lstrijsl,á? 

lstrijská ulica, ako hlavná v starej 
časti Devínskej ako celok nezazna
menala v ostatných rokoch zmeny, 
ktoré by prospeli ulici i ludom. Len 
od rohu Eisnerovej po ulici Na vy
hliadke je niekol'ko obchodov, úra
dov: reštaurácia U Michala, Votum, 
Klub dôchodcov, Sporitel'ňa, 
Autoškola, Knižnica, fara, pošta (tá 
jediná parkovisko má), zberňa 
športky, priemysel a potraviny, 
Istria, zelovoc, kaderníctvo, kveti
nárstvo, klenotníctvo, potraviny pri 

Trojici ... kde niet bezpečne 
vaí. Autá postávajú na kraji, 
sa motajú medzi prechádzajúce 

0 
odchádzajúce autá. 

V minulom čísle Devexu som avi
zoval uverejnenie svojho názoru na 
"perličku" z úvodného rokovania 
miestneho zastupitel'stva, o ktorej 
sa zmienil v 3.čísle Devexu bývalý 
poslanec miestneho zastupitel'stva 
Ing. Miloš Encinger. Citujem: 

" Ďalšou perličkou o "robení si 
hlupáka z niekoho iného" sú schvá
lené pravidlá podla ktorých musí 
by( v komisiách miestneho zastupi
tel'stva prevaha poslancov nad ne
poslancami. Navyše časti obyvate
lov Devínskej sa odoprelo občian
ske právo sta( sa členmi komisií." 

Ich práca je v celku pre našu 
mestskú čas( vel'mi prospešná, len 
škoda že takýmito nepodarkami ka
zia dobré meno firmy. 

R. P. 

i hlupáka? 
dovia komisií. Vela bolo aj takých 
členov, ktorí brali svoje členstvo v 
komisiách viac menej formálne a na 
ich práci sa zúčastňovali v minimál
nej miere. Ďalším problémom bola 
skutočnos( že v niektorých komisi
ách bolo viac ako 20 členov a ria
denie takejto komisie sa z tohto 
dôvodu stalo velmi !ažkým. 

Bude 
vedecko-technologický park 
v Devínskej Novej Vsi? 

Desiateho februára 1999 som 
mal možnost' ako zástupca svojho 
zamestnávatela zúčastni( sa roko
vania seminára o čiastkových vý· 
sledkoch štúdie projektu PHARE 
CBC "Založenie vedecko-technolo
gického parku v Bratislave". 

Hlavnými témami seminára boli: 
• Vedecko-technologický park 

ako forma integrácie Slovenska do 
Európskej únie. 

• Súčasný stav prác na projekte 
PHARE "Založenie vedecko-techno· 
logického parku v Bratislave". 

• Organizačný model vedecko
technologického parku v Bratislave. 

Myslím si, že práve ja mám plné 
právo vyjadri( sa k tomuto názoru. 
Bol som to totiž práve ja, ktorý 
pred štyrmi rokmi presadil medzi 
vtedajšími poslancami miestneho 
zastupitelstva princíp úplnej otvore
nosti voči občanom DNY pri tvorbe 
komisií miestneho zastupitelstva. To 
znamená, že pred štyrmi rokmi sa 
na môj návrh robil masový "nábor" 
medzi obyvatel'mi DNY a zvolili 
sme do komisií miestneho zastupi
telstva každého, kto o členstvo pre
javil záujem. Chceli sme do práce v 
samospráve zaangažova( čo najvi
ac l'udí. Tento princíp sa však uká
zal ako chybný. Prečo ? 

Pretože mal negatívny vplyv na 
kvalitu práce komisií. Vzhladom k 
tomu, že sa nerobil výber, dostali 
sa do komisií aj ludia, ktorí neboli 
pre ich prácu vel'kým prínosom. O 
členoch, ktorí si celé štyri roky svoje 
členstvo iba odsedeli a neprišli so 
žiadnym podnetným návrhom, by 
vedeli najlepšie rozpráva( predse-

Preto vítam rozhodnutie miestne
ho zastupitelstva robií pri vol'be čle
nov komisií výber a zvoli( do nich 
najlepších l'udí podla presvedčenia 
poslancov. Vol'by prebehnú až 
16.3.1999. Už teraz sú však zná
me návrhy predsedov komisií. 
Predsedovia navrhujú celkom 38 
členov komisií z radov občanov ne
poslancov. Z nich sú šiesti bývalí 
poslanci miestneho zastupitel'stva, 
22 už v komisiách pracovalo, jeden 
je bývalý funkcionár miestneho úra
du a iba deviati sú "nováčikovia". 
Nováčikovia v komisiách, nie však 
nováčikovia vo svojej odbornosti. 
Zhodou okolností je najviac "nová
čikov" - celkom štyria - práve v ko
misii životného prostredia, ktorú 
Ing. Encinger vo svojom článku spo
mína. Dvaja z nich sa vo vel'kej mi
ere angažovali pri posudzovaní vý
stavby lakovne v areáli 
Volkswagenu a aj ich zásluhou bu
de nová lakovňa ekologicky nezá
vadnejšia, ako mala pôvodne byí. 
Verím, že aj další dvaja budú od
borníci na svojom mieste. 

Predchádzajúce riadky podla 
môjho názoru vyvracajú tvrdenie 
Ing. Encingera, že" sa ludom odo
prelo občianske právo stat sa člen-

O svoje skúsenosti so zakladaním 
a fungovaním obdobných parkov v 
Európe sa s účastníkmi seminára v 
jeho úvode podelil koordinátor pro
gramu za Európsku úniu p. PRONK 
z Holandska. Zasadačka Krajského 
úradu ledva stačila pre široký okruh 
účastníkov, medzi ktorými boli na
jmä zástupcovia štátnej správy, sa
mosprávy, podnikatel'ských subjek
tov i vedeckých inštitúcií. Zastúpené 
boli takmer všetky mestské časti 
Bratislavy. Za samosprávne orgány 
Devínskej Novej Vsi však nebol prí
tomný nikto, i keď sa daná proble
matika velmi úzko dotýka rozvoja 

Pritom stará priekopa a jej 
lie neslúži ani vzhladom nepoteší. 
A vyrieši( tieto otázky by nebolo 
takým problémom. VložiÍ 
zakry(, položi( tvárnicu 
zeleň zostala aj autá mohli 
va( mimo ulicu, aj vzhl'ad by sa 
zlepšil ... Odpovie nám niekto 
otázku ako a kedy bude lstrijskó 
ulica ak nie dominantou aspoň 
s lepšími podmienkami? 

našej mestskej časti. Snáď niekto z 
kompetentných odpovie prečo. 

Prvý vedecko-technologický park 
na území Slovenska ako nová for· 
ma podnikatelskej činnosti by so 
mal staí skutočnos(ou v Bratislave. 
Vedecko-technologický park je ini· 
ciatíva založená na rozvoji nehnu· 
tel'ností (pozemkov, budov, sietí), 
velmi úzko prepojená s jednou ale· 
bo viacerými vedecko-výskumnými 
inštitúciami (univerzity, akadémia, 
výskumný inštitút), slúžiaca k pod
pore komerčnej realizácii výsled· 
kov vedy a výskumu formou ma
lých a stredných firiem. Nositelom 
komerčnej realizácie v rámci VTP 
sú najmä inovatívne malé a stredné 
podniky a ich prítomnost v rámci 
VTP je ultimatívnou požiadavkou 
fungovania. 

Vlastník parku býva buď indivi: 
duálna inštitúcia, alebo spoločnost 
založená za účelom vybudovania 
parku. Predmetom vlastníctva sú 
pozemky, inžinierske siete a pre· 
vádzkové budovy, niekedy aj bu
dovy slúžiace na lokalizáciu cent· 
rálnych služieb. Nositelom ekono· 
miky VTP býva najčastejšie podni· 
katel'sky orientovaná prevádzkovo· 
telská spoločnosí. Dôležitou funkci· 
ou VTP je poskytovanie pozemkov 
na výstavbu a poskytovanie pries· 
torov rôznej modulárnosti a stupňo 
vybavenia pre malé a stredné ino· 
votívne podnikatel'ské subjekty, kto· 

tu ich produkcie. Uvedená podpo
ra bude realizovaná formou posky
tovania materiálne infraštruktúry 
(pozemkov, priestorov, zariadení) a 
nemateriálnej infraštruktúry (pora
denstva, technologického transferu, 
networkingu, synergického efektu). 
BVTP bude poskytova( svoje služby 
na komerčnom základe. 

Predpokladá sa, že BVTP bude 
akciová spoločnost', ktorú vytvorí 
mesto, investori inžinierskych sietí 
a investori infraštruktúry. Predpo
kladá sa umiestnenie VBTP na 
pozemku o rozlohe 8 ha s inžinier
skymi sieÍami s možnosíou rozšírenia 
do vel'kosti 15 až 20 ha. 

Výber lokalít sa vykonal metó
dou expertných hodnotení 23 
expertov a ich poradie vyšlo z ma
tematických vážení umiestnení jed
notlivých lokalít podla 21 ukazova-

telov, ktoré experti usporiadali do 
poradia jednotlivých lokalít z pohla
du plnenia ich kritérií. Z analýzy vy
šlo nasledovné poradie: 

l. Patrónka - areál SAV 
2. Devínska Nová Ves • 3 alter· 

natívy (pri tehelni, pri Volkswage· 
ne, oproti Volkswagenu). 

3. Petržalka. 
4. Jarovce - Kitsee. 
5. Areál Istrochemu 
6. Pálenisko 
7. Letisko v lvánke pri Dunaji. 
Prvé dve miesta obsadili vel'mi 

tesne obe lokality s vel'kým násko
kom pred ostatnými potencionálny
mi uchádzačmi. Pre zaujímavosí 
Devínska Nová Ves skončila na dru
hom mieste v 13-ich z 21 ukazova
telov. Experti za jej najväčšiu výho
du považujú: možnos( rýchleho vy
sporiadania majetkovo - právnych 

• ...,... " t ...,.. • my. A keď už píšem (obyčajne k o čom Je z l v o nas ej sviatkom), tak nepropagujem naše 
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'l k • • ,. t b dalších občanov (aJ· cez Devex), 
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mene mo 1te nyc spo ocens 1ev, to zásluhou normálnych aktivít, k' ' l' · · l ·1' viest dialóg, keby nemali komu a 

vzíahov a väzbu na hospodársky 
rozvoj regiónu. Najhorším ukazo
vatelom sa pre Devínsku Novú Ves 
z pohladu expertov javí potenciál 
ludských zdrojov. 

V diskusii ako doporučenie naj· 
viac rezonovalo vytvorenie BVTP v 
dvoch ví(azných lokalitách, ktoré 
sa vel'mi vhodne dopiÍíajú, s tým 
že, základňou by bol areál SAV na 
Patrónke s rozvojovým územím v 
Devínskej Novej Vsi. 
Mňa osobne ako občana možnos( 

vytvorenia takto koncipovaného 
VTP vel'mi zaujala a myslím si, že 
jej realizácia by bola pre _Devínsku 
Novú Ves velmi osožná. Ci však je 
aj v súlade so zámermi rozvoja, 
ktoré bude ma( v programe nami 
novozvolená samospráva som sa 
zatial' nemal možnost' dozvedie(. 

Ing. Marián Jurčák 

sme uskutočnili v našej farnosti 
vdaka iniciatíve a dobrým nápa
dom mnohých l'udí z našej obce, 
ako aj z iných častí Bratislavy. 
Iniciatíva s misiami však ovocie ne
prinesie. Boh totiž (a ani normálni 
ludia) nepožehnáva podrazníkov a 
svätuškárov. Mrzí ma to, že to mu
sím napísa( myslím však, že viace
rí na mojom mieste by boli tvrdší. 
Ja som možno len smutnejší. 

P. S. 
l. Prehlasujem, že pani Iveta 

Lacková, moja spolupracovníčka, 
učitel'ka náboženskej výchovy, nie 
je pisatel'kou listov. 

2. S l'udmi, ktorí skrytí v anony
mite píšu na rôzne inštitúcie zdanli
vo nábožné listy a pri tom ubližujú, 
sa nebudem viac zaobera(. 
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3. Prosím, aby sme sa tejto zále
žitosti viac na stránkach Devexu 
nevenovali. 
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Chcete byť zdravší, odolnejší, 
schudnú(, prestať fajčiť, spomaliť 
starnutie? 

Ako sa zapojiť? Ak chcete z hla
diska zdravia či choroby niečo 
zmeniť vo svojom živote napíšte 
nám a zašlite na adresu DEVEXu 

KlUB - NEČAKAJ 
NA CHOROBU 
KALIŠTNÁ 9, 

841 07 BRATISLAVA 

Ako odpovieme?: Na spoloč
ných stretnutiach, na stránkach no
vín DEVEX, alebo individuálne - te
lefonickou konzultáciou v dňoch 
utorok a streda od 8.00-10.00 h 
na tel. č.: 0903 434 571 

KLUB NEČAKAJ 

OPÝTALI STE SA 
- ODPOVEDÁME 

• Eva (29) J. Jonáša: Pre koho je 

určený program NNCH a aký má 
zmysel? 

• Anna (41) Eisnerova: Mám nad
váhu. Vyskúšala som snáď už všet-

Nad pojmom armwrestling si 
mnohí lámu hlavu, mn,?híJ'azyk, in
ým problémy nerobí. Ze i e o pret
láčanie rukou, uvidia diváci, ktorí 
prišli prvý krát na podujatie, na pr
vý pohlad. 

Tento šport mužov i žien silných 
rúk zapustil korene aj v Devínskej. 
A hneď úspešne. Štvrté kolo 
Slovenského pohára 20. februára 
vo vel'kej sále lstracentra to potvr
dilo. Slovenská špička na pódiu a 
plná sála divákov na druhej strane 
len ozdobili rámec tohto zápole
nia. 

Výsledky 4. kola Slovenského 
pohára v pre~áčaní rukou 

v DNV z 20. 2. 99 
Kategória ženy do 60 kg 
l. Ivana Hatalová TJ Požiarnik 

Králová pri Senci 
2. Ľudmila Janíková AWK Senec 
3. Dagmar Petrová TJ Požiarnik 

Králová pri Senci 
Kategória ženy nad 60 kg: 
l. Dana Múčková AWK Senec 
2. Katarína Scherhauferová 

AWKDNV 
3. Dana Mozsáriová AWK DNY 
Kategória muži do 70 kg: 
l. Peter Jarombek AWK Senec 
2. Radim Bretschneider 

TJ Požiarnik Králová pri Senci 
3. Ján Teren 

AWK Banská Štiavnica 
Kategória muži do 80 kg: 
l . Jozef Vavrek AWK Bardejov 
2. Miroslav Koczka AWK Senec 
3. Michal Mi šík AWK Senec 
Kategória muži da 90 kg: 
l . Ján Germán us AWK Revúca 

DEVEX S 

ky diéty. Zaujímam sa o program 
NNCH 

" Richard (31) Slovinec: Som šofér 
z povolania, zle spávam, cítim sa 

stále vyčerpaný, unavený, nervóz
ny. 

" Vilma (56) l. mája: Mám cuk
rovku. Chcem a musím schudnú( 

Chcem sa zapojiť do programu. 
• Mária (67) Novoveská: Bolia ma 
klby a chrbtica, mám rednutie kostí. 

• Soňa (26) J. Smreka: Mám 158 
cm, 79 kg. Od pôrodu neviem 
schudnú( Mám z toho vel'ké kom
plexy. Poradíte mi? 

Program NEČAKAJ NA CHORO

BU je určený všetkým bez ohl'adu 
na vek, ktorí si chcú zregenerovať 
svoje telo, ale aj pre tých, ktorí už 

zdravotné problémy majú a nechcú 
sa spoliehať iba na lieky a oficiál

ne zdravotníctvo, ale na silné rege

neračné schopnosti, ktoré l'udské 
telo má. Program NNCH nekonku
ruje medicíne. Tým, ktorí chcú pre

vziať zodpovednosť za svoje zdra

vie ponúka iba inú, komplexnú 
možnosť prístupu. Zmyslom pro-

Vladimír Dobrovič 
AWK Banská Štiavnica 

3. Anton lasčak AWK Košice 
Kategória muži da 100 kg: 
1 . Peter Gazdarica 

AWK Ružomberok 
2. Peter Augustin AWK DNY 
3. Kamil Spusta 

AWK Vranov nad Teplou 
Kategória muži nad 1 OO kg: 
l . Rastislav Tomaga 

gramu je naučiť l'udí žiť tak, aby 
choroba nevznikla a cielom pra

gramu je zmeniť spôsob života a 
zbaviť sa nesprávnych návykov, kto
ré k vzniku choroby viedli. Takmer 
75 %všetkých úmrtí má príčinu v 
nesprávnej strave. Kalorickej, tuč
nej, nevyváženej, jednostrannej. 
"Smrť číha v črevách" hovorí sa, ale 
tu, v črevách čaká i naše zdravie. 

Práve preto je pre každého dôležitý 
ozdravný program NNCH. Dnes 

považujeme za optimálne: stravu, 
základnú vyváženú stravu a potra
vinové doplnky výživy. V programe 

NNCH pristupujeme individuálnym 
poradenstvom ku každému osobit
ne, s prihliadnutím na jeho zdravot
né problémy (nadváha, cukrovka, 

vysoký krvný tlak, vysoký choleste

rol, opuchy, žalúdočné vredy, žlční
kové obtiaže, nervové a kožné 

ochorenia, osteoporóza a pod.) a 

poradíme mu vhodný ozdravný 
program v pitnom režime (nie tab
letky). V programe NNCH máme 

pre Vás produkty, ktoré v súčasnej 
dobe predstavujú 

AWK Žarnovica 
2. Peter Spusta 

AWK Vranov nad Teplou 
3. Michal Verzal Bratislava 

Celkoví víltlzi Slovenského pohára 
v sezóne 1998/99 

Kat. ženy do 60 kg: 
Ľudmila Janíková AWK Senec 

systém biologickej 

vín. Produkty, obsahuj 
potrebné vitamíny, mi 
ninu, všetky živiny, 1 1 
vyrábané zahraničnou fi 
nou v oblasti výživy, so 

na prevenciu civilizačných 
ní. Program vznikol 
odborníkov USA, 
Švajčiarska. V ČR 
"NEČEKEJ NA NEMOC" 
die prim. MUDr. Riedi ' 

pešne už 3000 abonen;ov. 
Odpoveď na to, či sa 

do programu Nečakaj na 
aby ste znížili riziko svojho 

nia, alebo aby ste sa zbavili 
by, si musíte nájs( sami. 
Vám zmysel a ciel' p 

kya chcete žit' dlho, 

pešne, pozývame Vás na 

NEČAKAJ NA CHOROBU l. 
DŇA: 8. apríla 1999 
od: 18.00 hod. 

MIESTO: lstracentrum 

Kat. ženy nad 60 kg: 
Martina Pastuchová AWK 
Kat. muži do 70 kg: 
Peter Jarombek AWK Senec 
Kat. muži do 80 kg: 
Miroslav Koczka AWK 
Kat. muži do 90 kg: 
Ján Germánus AWK 
Kat. muži do l OO kg: 
Peter Augustín AWK DNV 
Kat. muži nad l OO kg: 
Rastislav Tomaga AWK 

Mgr. Miloš 
predseda 

pine švajčiarskym 
čom jednotlivé kategórie 
hodnocované samostatne. 

Umiestnenie hráčov šK 
Devínska Nová Ves: 

Kategória chlapcov do 16 

4. Lukáš ŠIMON 
6. Martin BEZÚCH 

7. Igor FRATRIČ 

V kategórii dievčat do 16 

Majsterkou brali 
stala licenčná hráčka 
Devínska Nová Ves 
CHALOVÁ z Budmeríc. 

l'kokapacitné kontajnery v uvede
ných termínoch. Kontajnery budú 
určené len na odpad: 
- drevo, papier, starý nábytok, od
rezané konáre stromov. 
Nepoužíva( na chemický odpad a 
na staré železo! 

kontajnerov: • d • l . 
ul. Na hriadkach, Spa ovo - De ena 
ul. Pieskovcová, Záhradná 
ul. Delená-Charkovská, Mečíková 
ul. Mlynská-Rybník, Poniklecova 
ul. Slovinec-Prímoravská, Novoveská 
ul. lstrijská-P. zbrojnica, Janšáková 
ul. Na kaštieli, Pod lipovým 
ul. Kosatcova, Na vyhliadke 
ul. Na hriadkach, Spádová-Delená 
ul. Pieskovcová, Záhradná 
ul. Delená-Charkovská, Mečíková 
ul. Mlynská-Rybník, Poniklecova 

ZBERŇA 

DEV EX 
prinesiete film, zajtra si prídete 

pre fotografie 
farebné fotografie 9x 13 cm 
už nie 5,50 Sk ale 4,80 Sk 

• 0-2 r., fusak, 

dvojdielny overal. látkové plienky, 

detskú vysokú stoličku. 

Tel.: 64 77 74 65 

• Predám detskú autosedačku. 

Cena 1300,-. Tel.: 64 77 94 24 

• Predám detský bicykel 3-6 rokov 

(800 Sk). Tel.: 64 77 78 16 

• Predám zachovalý skladací bicy

kel. Tel.: 64 77 77 09 

C-......::_.;._;0~4:._-..::::.:SL::.:::::U=iB::..:Y-'---'-) 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 64 77 83 62 

PREČO 
NEODVIE.ZLI? 
Oznámenie o nesprístupnení kont. 
na domový odpad za mesiac febru
ár 1999 v MČ Devínska Nová Ves. 
4.2.99 
lstrijská 77- v bráne stálo vozidlo 
BLA 65-49 o 8.25 h 
M. Pišúta 2 - zamknutá brána 
o 8.00 h 
5.2.99 
l. Bukovčana l ZŠ - v bráne 
stálo vozidlo BA 851 BP o 7.15 h 
6.2.99 
Opletalova Hotel Morava 
-zatvorená brána o 6.45 h 
8.2.99 
Š. Králika 18 - pred stojiskom 
stálo auto BA 531 BI o 9.05 h 

l. Bukovčana 12- BU 31-13 
o 11.25 
10.2.99 
M. Marečka 16 MŠ- BAB 50-23 
o 7.05 h 
11. 2. 99 
Devínske jazero 
- zatvorená brána o 8.15 h 
12.2.99 
l. Bukovčana l ZŠ - BA 079 AT o 
6.40 h 
Š. Králika l 0-12 - SG 137 BY o 
7.30 h 
13.2.99 
J. Jonáša 7-19 HOBYT a THORIN -
kont. zaviate snehom 
Opletalova 66 - záveje pred kont. 
Opletalova Hotel Morava - zatvo
rená brána o 6.50 h 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

PREDAJŇA 

š. Králika 12 
Devínska Nová Ves 

ponúka široký sortiment detskej, dámskej a pánskej 

športovej obuvi, tenisky značky "PRESTIGE", rôzne 

druhy plátených tenisiek, kopačky, cvičky, 

ortopedické šľapky, šľapky na plaváreň. 

Detskú, dámsku a pánsku jarnú obuv, 

šnúrky a vložky do topánok 

rôznych druhov. 

otvorené: 

Pondelok- piatok: 14.00- 19.00 hod. 
sobota: 9.00 - 12.00 hod. 

• TV - servis Baláž - oprava televí

zorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 

• Šijem, opravujem. 

Tel.: 64 77 67 48 

• Výroba nábytkových stien, 

kuchynských liniek na mieru 

+ montáž. Kladenie parkiet. 

Tel.: 602 94 514, 

večer 64 77 55 54 

(06 ~NEHNUTHNOSH) 
• Predám záhradu 911 m2 v DNY, 

nie stavebný pozemok. 
Tel.: 64 77 57 31 

( 07 - ROZLIČNÉ ) 
• Prenájmem garáž v rodinnom 
dome. Tel: 64 77 53 22 (večer) 

Dámsky módny salón 

ť! ;::::: 
~ ) Predaj originálneho 

dámskeho ošatenia 

..._\\ Predaj metrového textilu 

RfWA Telefón 
'·,,',\,:~' :',~' 07/52733005 

Inzercia: Cenník: 1 znak= 1,1 O Sk, l /8 str. = 600 Sk, l 14 str. 1200 Sk, l /2 str.= 2400 Sk, l strano= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' 1 o,- Sk + 23 % DPH. ZJavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

det5kých vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám· 50%. Príplatky: l. strano+ 100%, posledná strano+ 50%. l cm2 = IO Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvoro (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00, sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 9 



O k ie nko 
[MJ@~~~~@n 
polície 

• Dňo 19.2.1999 v čase o 23.45 
hod. bola na ul. Eisnerova, hliadka 
mestskej polície, ktorá riešila priestu· 
pok dvoch občanov, ktorí hlučn)Ím 
správaním rušili nočný klud. Hliadka 
zjednala na mieste nápravu a prie· 
stupcov vyriešila v zmysle zákona o 
priestupkoch. 
• Dňa 23.2. 1999 bola vykonaná po· 
riadková akcia, zameraná na kontre· 
lu dodržiavania VZN mestske/· časti č. 
4/1995 o miestnych pop atkoch. 
Hliadkou mestskej polície bolo ziste· 
ných pät' priestupkov, v dvoch prípa· 
doch boli priestupky vyriešené v bio· 
kovom konaní a v troch prípadoch sa 
začalo objasňovanie. 
• Dňa 24.2.1999 v čase o 22.40 
hod. bola na ul. l. Bukovčana hliadka 
mestskej polície, ktorá riešila priestu· 
pok občana, ktorí rušil nočný klud 
hlasným spevom. Za uvedené kona· 
nie mu bola uložená bloková pokuta. 
• Dňa 25.2.1999 ranných hodinách 
bolo telefonicky oznámené na stanicu 
mestskej polície, že na ul. l. 
Bukovčana útočí na ludí pes. Hliadka 
po príchode na miesto psa odchytila 
a vyrozumela o tomto pracovníka slo· 
body zvierat. Odchytený pes bol pre· 
vezený do útulku pre opustené zvie· 
ratá. 

Jaroslav Luky 
velíte!' stanice MsP DNY 

~~ÍŽO V~ a 
V od or o vn e :A/ K ON l EC T 
A J N l Č K Y •· B/ Akadémia mu· 
zických umení v skr. • horná časí 
stlpových hlavíc /hovor./ • babička 
po nemecky.· C/ Rožný statok · 
vlas po rusky.· D/ Slučky · priest· 

ronstvo pri dome · červená tekutina 
živočíchov.· E/ Role · spodne s ro· 
chotom.· F/ Rieko v Arménsku · 

otočenie.· G/ Omasta · doj pod· 

peru ten po rusky.· H/ 
Podrodovocio spojka · ochabuje, 
stráca silu · česká predložko.· 1/ 
Úroveň hovor./ z franc./· rímsko 

šestka · prúd po modarsky.· J/ 
STRED TAJAIČKY.· 
Z v i s le: l/ Predložko 6. pádu · 

ručné náradie no prácu so sypkým 
materiálom · národný podnik 

v s kr.· 2/ Prezývka amerického vo· 

joko · zbraň po rusky.· 3/ 
Ovoniava · roztok živíc no natiera· 

nie· športový kód Slovensko.· 4/ 
Zabávaj · dvojveršie . • 5/ Strach · 

mnoho ráz spiaci.· 6/ Listnatý 

KAžDÁ ŽENA MÔŽE BYŤ 
Oči sú zrkadlom l'udskej duše. 

Nech máte akýkolvek tvor o farbu 
očí, vždy môžu vyzera( krásne. 

No zvýraznenie o prehlbenie výra· 
zu očí so používajú očné tiene. 
AVON nám ponúka viacero druhov 
očných tieňov, napríklad očné tiene 
DUO. Sú hladké o vláčne, neusod· 
zujú so v záhyboch viečok, rovno· 
merne so nonášojú. Obsahujú mikro 
· kapsule s hydratočnými zložkami, 
ktoré vyživujú pokožku viečok. Tiene 
sú dostupné v ôsmich dvoj· súpravách 
teplých alebo studených farieb. 

Niektoré ženy uprednostňujú nesti· 
erotelné tiene PERFECT WEAR. Tieto 
tiene majú extrémnu trvanlivos( sú 
nezmývotelné vodou o majú dobrú 
pril'novosť k ocnym viečkam. 
Krémovo · púdrová konzistencia 
umožňuje perfektne hladké nonese· 
nie. Farby nezonechávojú odtlačky 
oni flaky no odeve. Farby obsahujú 
vitamín E o lahko so používajú. 

Pre mladšiu generáciu AVON pon· 
úko kolekciu COlOR TREND, z ktorej 
si môžu vybra( hodvábne hladké od· 
tiene v živých farbách. 

No očné linky môžeme použi( KA· 
JAl, ktoré umožňujú jemné a hladké 
nonesenie línie no horné viečko a 
pod mihalnice. Na výber máme 6 od· 
tieňov. 

strom · svet z lot.· 7 l éidlo zroku · 
úrad rabína.· 8/ Národ po nemec· 

ky · druh pretekárskeho psa · lieta· 
dio /hovorovo/.· 9/ Bôžik lásky · 
vskutku.· l 0/ Teba ·Z A Č l AT O 

o 1 2 3 4 

A 

B 

c: 
D 

E 

IF 

G 

H 

l 

J 

5 

Na očné kontúry môžeme použi( oj 
vysúvotelnú tužku no oči, ktorú nie je 
potrebné zaostroval' o AVON nám 
dávo možnost' vybra( si z 5 farieb. 

Dámy, ktoré dávajú pri líčení pred· 
nos( tekutým očným linkám, si môžu 
vybra( medzi klasickými očnými linka· 
mi so štetčekom alebo môžu upred· 
nostnit' špeciálnu tužku · fixku no očné 
linky. 

Podstatnou súčasťou líčenia očí je 
špirála. Použitím špirály možno mihal· 
nice predfži( spevniť o opticky zhustiť. 
Pred použitím špirály mihalnice jemne 
prepudrujeme, aby so zabránilo ich 
zlepeniu. Po zoschnutí nonesieme dru· 
hú vrstvu farby. AVON nám ponúka 6 
druhov špirál, každú v troch ož šty· 
roch farebných odtieňoch. Svoju špi· 
rálu si môžu vybrať oj ženy s citlivými 
očami alebo s kontaktnými šošovkami. 

Nepatrný poprošok farby na lícach 
pomôže zdvihnú( lícne kosti o zvýroz· 
niť tvár. Farba no líca patrí k nojtažšie 
oplikovotel'ným líčidlám, pretože so 
musí dokonale rozotrie( aby nevznikli 
ostré hranice. Farbu si vyberajte velmi 
opatrne, vhodné je aplikova( ju velmi 
striedmo. Nonesenie farby no správne 
miesto tváre zabezpečí, že voša tvár 
bude vyzerať žiarivo a čerstvo. No vý· 
ber máme 6 farebných odtieňov, určite 
si každá nájdete tú svoju farbu. 

K TAJ N l Č K Y · moji po česky. 

Pomôcky: F/ Aroks.· C/ Toj.· 1/ 
Árom.· 4/ Nikolón.· 8/ Volk.· 

d 

6 7 8 9 10 

Rúž je koruna ma 
spája( všetky farby, 
pri líčení a oživi( tvár. 
narúžované pery 
ne a hrubo. Rúž a 
ruzka umožnia upraviť 
im perfektný symetrický 
lanú farbu. Vel'mi dôležitá 
technika aplikácie rúžu 
pery nonesieme mokeup. 
prepudrujeme. Potom 
krivku pier kontúrkou no 
aby sme im dali želaný tvor 
ec nonesieme špeciálnym 
pery rúž. No pery jemne 
obrúsok a rúž nanesieme 
pery pôsobili sýtejšie. 

AVON COlOUR ponúka 
ber rúžov so•c~,.v ... 
uspokoja potreby 
Záleží len na Vás, či 
generačné rúže, 
lačné, matné 
tomín E, niektoré 
mi látkami a vitamínmi, 
obsahujú OF. 

Popri mokeupe tváre 
zabudnú( oni no noše 
nechty zo:;úlo1der1Ý 
šiat značne zvýši 
laky no nechty 
trvanlivé, majú 
nos( obsahujú 
AVON KERAVITE a no 
škálo farieb. 

·Ako zomrel 
·Spáchal <rmnovražl 

·A aké boli ieho 
pred smrťou? 

·Nestrieláite 

..... 
·Zo Sibíri sa po rokoch 

trestanci. Maiú vráskavé, 
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"'asť DNV je v súčasnosti najväČŠÍm sponzorom 
c "' E Dev:ínsl~onovovesl~eho xpresu 

vyrába priority 
ponúka. Raz to 

potom rôzne ná· 
o mocenské 

smery ož po 
presviedčajú· 
o výhodách. 

Iste vojny, bieda, 
rôzne sekty, smery 

l'udom. Hoci tá 

sa" z neduhov 
sa dostal, dnes 

·emvsl••n .. vyrábané 

nedávajú . 
a ideológii 

niekol'ko jedno· 
svetovým hos· 

v tomto čase 
znechucoval' 

z vel'konočnej 
chcem poznome· 

kresíanského 
noci dokázalo 

tisícročia bez nut· 

To je ná· 

s s 

r 

infonnačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

26.3. 1999 Ročník: IX. Číslo: 6 bezplatne 

f)Miestne i mestské zastupitel'stvo 
DK Vel'kej noci DJarné tradície 
~Programové vyhlásenie MZ 

Žijú medzi nami lD] Nečakaj na chorobu 

Deň otvorených dverí 
Daňový úrad Bratislava IV z no daniach s príjmov na informoč· 

dôvodu poskytovania základných nej tabuli vo Vašej miestnej časti 
informácií pre daňové subjekty sú· patriacej obvodu BA IV a v prípade 
visiace s podávaním daňových možnosti z hladiska aktuálnych ter· 

priznaní na daniach z príjmov so mínov dní otvorených dverí i prost· 
rozhodol organizova( dni otvore· redníctvom miestnej tlače resp. iným 
ných dverí. Ciel'om tejto iniciatívy spôsobom obvyklým pre Vašu miest· 

Daňového úrodu Bratislava IV je nu čast'. 
poskytnM služby pre daňové sub· 

jekty, súvisiace s podaním daňo· 
vých priznaní a úhradou vyčíslenej 
daňovej povinnosti a usmernil' do· 

ňové subjekty no právo a povinnos· 

ti, ktoré majú voči daňovému úrodu 
a čo môžu od daňového úradu 

očokávot'. 
Z uvedeného dôvodu Vás žiada· 

me o vyvesenie informácie DÚ BA 

IV k podávaniu daňových priznaní 

Za iniciatívnu spoluprácu a po· 

chopenie vopred da kujeme. 
Ing. Eleonóra Lukočková 

riaditel'ko DÚ BA IV 
Dňa 22. 3., 25. 3., 29. 3. 1999 

od 8.00 da 17.00 h 
sa konajú no DÚ Bratislava IV 

dni otvorených dverí 

v nadväznosti no dňové priznanie 

podávané za rok 1998. 

Uzávierka dnešného čísla bola 18.3. 1999. Uzávierka nasle· 
dujúceho čísla bude 2.4. 1999, číslo vyjde 1999. 

Krátke správy 
Poslanci vo Volkswagene 

Z iniciatívy predsedu komisie 
výstavby, architektúry a dopravy 

miestneho zastupitelstva Ing. 
Jozefa Dobríka sa v piatok 

19.3.1999 uskutočnila návšteva 
poslancov a zamestnancov 

miestneho úradu vo Volkswagene. 
Cielóm návštevy bolo preveriť stav 
rozpracovanosti nových výrobných 
obiektov v areáli Volkswagenu a to 

konkrétne zvarovne a lakovne 
a prediskutovať so zástupcami 
Volkswagenu zámery dálšieho 
rozvoia podniku. Poslanci sa 

presvedčili o tom, že rozostava· 
nos( oboch stavieb ie už značne 

vysoká, pričom legislatívne podklady 
nie sú dostatočné. Zástupcovia 

Volkswagenu to zdôvodňovali ai 
zdlhavými postupmi pri schvalóvaní 

ich zámerov kompetentnými 
úradmi, na ktoré nemecký investor 
nie ie zvyknutý. Poslanci miestneho 

zastupitelstva konštatovali malú 
informovanosť o zámeroch 

Volkswagenu a o výsledkoch 
doteraiších rokovaní medzi 
vrcholnými predstavitelŕni 

Volkswagenu a mestskei časti. 
K zlepšeniu teito informovanosti by 

mala prispie( ai skutočnost', že 
miestne zastupitelstvo poverilo 

zástupcu starostu Ing. Petra 
Raikoviča realizáciou programového 
vyhlásenia miestneho zastupitelstva 

v oblasti investičnei činností a 
územného rozvoia. Práve ieho 
pomocou by sa mala zlepši( 

vzáiomná spolupráca 
Volkswagenu a mestskei časti tak, 
aby to bolo na prospech všetkých 

iei obyvatelóv. 
Ing. Ján Žatko, ooslan•e<: 
mestského zas;lt.IEJtilelfstv'a 



® robničky 
1l radnice 

l rokovania mieslneho 
zastupitelstva 16.3.1999 

Miestne zastupitelstvo na svojom 
rokovaní schválilo program, ktorý 
obsahoval 37 bodov. Na svojom 
zasadaní z programu prerokova· 
lo 17 bodov. Ďalšie pokračovanie 
je na programe 30.3.1999. Na 
zasadaní sa zúčastnila aj pred
nostka okresného úrodu 
Bratislava IV ing. Navrátilová jej 
zástupca p. Barborík. 

Zastupitel'stvo k prerokovaným 
bodom prijalo nasledovné stano
viská: 

• zobralo na vedomie správu o 
plnení uznesení z predchádzajú
cich zasadnutí MZ. Pri prerokova
ní terminovaných uznesení prijalo 
ich časové plnenie. 
• zobralo na vedomie správu o 
investičných akciách realizova
ných mestskou častou 
• uložilo predsedovi stavebnej 
komisie preverí( atest dlažby no 
terase a predloži( správu na ro
kovaní MZ 
• uložilo miestnemu kontrolórovi 
pripravi( prehl'ad podnikatel'
ských subjektov , ktoré nemajú 
zabezpečenú likvidáciu odpadov 

• uložilo miestnemu kontrolórovi 
predloži( správu o príčinách z.vý· 
šenia nákladov na stavbe kanali
zácie Na hriadkách 
• vymenovalo do funkcie pred
nostky MÚ DNY JUDr. Šamovú s 
nástupom od l .4. l 999. 
• prerokovalo správu komisie na 
vyhodnotenie činnosti miestneho 
kontrolóra a na základe zistených 
skutočností dňom 16.3. odvolalo 
ing. Tótha z tejto funkcie. Zároveň 
vypísalo konkurz so stanovenými 
podmienkami a schválilo podmi
enky ~ 
• schválilo záverečný účet MC 
DNY za rok l 998 a schválilo 
rozdelenie zostatku bežného účtu 
• schválilo záverečné účty prís
pevkových organizácií Denova, 
lstracentrum a VDPZ 
" prerokovalo materiál ohl'adom 
tepelného hospodárstva a uložilo 
komisiám predloži( rozpracovaný 
materiál do MZ 
• požiadalo starostu MČ zvola( 
mimoriadne zastupitelstv~ na pre
rokovanie rozpočtu MC na rok 
1999 
" schválilo mimoriadnu odmenu 
ing. Žatkovi vo výške 5násobku 
priemerného platu za vykonanú 
prácu pre mestskú časí vo funkcii 
prednostu MÚ 
• schválilo do komisií MZ členov 
neposlancov 
• schválilo programové vyhláse
nie miestneho zastupitelstva a 
uložilo jeho rozpracovanie 
• schválilo zasadací poriadok 
miestneho zastupitel'stva 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, 
Istrijská 49, 843 l O Bratislava 

vypisuje konkurz 
na obsadenie funkcie miestneho kontrolóra. 

Podmienky konkurzu: 
-vysokoškolské vzdelanie ekonomického, resp. právneho smeru, 

- prax v ekonomickej alebo právnej činnosti (7 rokov). 

Uchádzači sú povinní zaslať prihlášky do termínu 6. 4. 1999 vrátane, 
v obálkach s označením "Konkurz na miestneho kontrolóra" 

s poznámkou "Neotvárať". 

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES, lstrijská 49, Bratislava 

Vyhradené parkovacie l!liesta 
Eisnerova ulica - pred VUB 

Miesto: Vyhradené parkovisko na Eisnerovej ulici - pred VÚB 
Počet vyhradených parkovacích miest: 6 
Obdobie: l. 5. 1999 - 30. 4. 2000 
Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doruči( v zalepenej 
obálke s označením 

"SÚŤAž - PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ" 
do podatelne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 843 l O 
Bratislava 
Žiadosť musí obsahovať: 
• meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadotela, 
• typ automobilu, farba, ŠPZ 
• kto je vlastníkom automobilu, 
• v prípade, že vlastníkom je fyzická osobo, údaj o tom, 

či sa využíva alebo nevyužíva na podnikatelskú činnos( 

DEVDC2 

Z rokovania mestského 
zastupitelslva 

Dňa ll.marca 1999 sa v 
Primaciálnom paláci uskutočnilo za
sadnutie mestského zastupitel'stva 
mesta Bratislavy. Na výsledky tohto 
zasadnutia zamerali svoju pozor
nos( aj médiá hlavne kvôli kauze 
poslanca NR SR Petra Ďuračku. Ten 
je totiž zároveň aj poslancom mest
ského zastupitelstva a členom mest
skej rady. Nakoniec sa avizované 
odvolanie Petra Ďuračku z funkcie 
člena mestskej rady neuskutočnilo. 
Pán Ďuračka zvážil svoje postave
nie a vzdal sa tejto funkcie sám. 
Nedolej však zostáva poslancom 
mestského zastupitelstvo. 

Poslanci mestského zastupitel'stva 
sa na tomto zasadnutí venovali 
hlavne odpredajom pozemkov. 
Schválili odpredaj celkom 7 pozem
kov rôznej vel'kosti a kvality v celko
vej hodnote 22 miliónov korún. 
Tieto odpredaje boli dôležité oj 
kvôli tomu, že hlavné mesto je v sú
časnosti vo velmi zlej finančnej situ
ácii. Nie je to problém iba 
Bratislavy, ale všetkých slovenských 
miest a obcí. Jedným z riešení oko 
sanovať nedostatok financií je od
predaj mestského majetku. Takéto 
riešenie sa však nedá uplatňova( 
donekonečna, tak isto sa nedá do
nekonečna zvyšovať zadrženos( mi
est. Situáciu môže zmeni( iba zme
na daňového systému, ktorá zmení 
prerozdelenie daní v prospech miest 
a v neprospech štátu. Túto zmenu 
súčasná vládna koalícia avizovala a 
mala by sa v druhej polovici voleb
ného obdobia aj realizovať. Zatial' 
si teda mestá musia pomáha( ako 
vedia. 

Okrem predajov schválili poslan
ci podmienky výberového konania 

má záujem o n•i,Jnli~.:. •. : .. 
ných zariadení v 
Podla informácie pani 
ministerstvo zdravotníc 
nosti prehodnocuje 
vatizácie zdravotníckych 
ní. Podla navrhovanej 
budú v roku l 999 
privatizácie len obvodné 
strediská, ktoré sú 
riadeniami sarno:stallný,:h 
alebo nemocníc s 
zaradení ďalších druho 
níckych zariadení do 
napr. samostatných 
bo nemocníc s polikli1nikc 
uvažova( na základe 
v roku 2000. Uvedený 
cepcie zatial' nebol 
rokovanie vlády SR. 

Záver rokovania bol 
interpeláciám 
Interpelácie vzniesli cel 
poslanci a všetky boli 
na námestníka 
Jaroslava Jelšíka. Znenie 
cie týkajúcej sa DNY je 
na inom mieste. 

• cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto 
na obdobie jedného roka. 

Poplatok zo l parkovacie miesto: . 
Paušálna suma poplatku so určí pre všetky vyhradené parkovacre 
jednom parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie 
vo výške najnižšej cenovej ponuky uchádzača, ktorému bolo 
esto na danom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku nemôže byí nižšia ako 7200,- Sk/ 
600,- Sk/ mesačne a nemôže byt' vyššia ako 40 000,- Sk/ 
3300,- Sk/ mesačne. 
Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobil na 
znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre 
ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jednu 
tok je možné uplatnií obyvatelmi jedného bytu spolu iba '~'"'~,•nlmJr. 
Uzávierka prihlášok: 26. 4. 1999 o 14.00 h -v tomto term1ne 
uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie súláže: 27. 4. 1999 
Vyhradené parkovacie miesta budú pridelené šiestim žiadatelom 5 

mi cenovými ponukami, aby sa pridelili všetky vyhradené 
na konkrétnom parkovisku. 

Slovenského 
l v Devínske; 
svoiich členov 
z príležitosti 
Červeného 

Slovo k Veľkej noci 1999 
Vel'ké sviatky prežívame vždy na 

viacerých úrovniach: Na úrovni 
prírodnej, na úrovni kultúrnej, a 
napokon na duchovnej. {Duchovné 
nemusí byí to isté ako nábožen
ské). V prípade vel'konočných sviat
kov to prírodné súvisí s príchodom 
jari. Tešíme sa zo slniečka, kveti
niek, ba aj z vody. V tomto zmysle 
patrí Vel'ká noc najmä mladým l'u
dom. 

Kultúra Vel'kej noci, lo sú naše 
zvyky a tradície - od jedál v našich 
domácnostiach cez ludové piesne a 
ma lova né vajíčka až po slávnostné 
koncerty umeleckých súborov. 

Duchovná rovina Vel'kej noci je v 
posolstve, ktoré nám pre náš život 
zvestuje. Duchovné posolstvo - od
poveď môže byí aj odpoveď ateis
tu, napr. taká, že život treba unies( 
aj ked' je (ažký, aj keď nás po tom
to svete už nič nečaká ... 

Náboženská odpoveď začína 
pri vďačnosti. Začína tam, kde sa 
nám život (všetko to, čo vnímame 

ako jestvujúce) prihovára osobne 
(nie anonymne ako "osud"), kde 
ho vnímame ako dar. 

Kresťanská náboženská odpo
veď sa potom hlási k presvedčeniu, 
že to, čo nás obdarúva, nie je 
Ono, ale On, že ho možno vníma( 
ako Darcu, Stvoritela, Oka. Že ho 
možno počuÍ o vidie( v tých, cez 
ktorých sa nám daroval - najmä v 
Ježišovi. 

Pri vel'konočnej večeri pozdvihol 
Ježiš podla židovskej tradície ka
lich s vínom, aby chválil Boha za 
skúsenost slobody, ktorú poznal je
ho židovský národ. Sám sa k tejto 
tradícii aj prihlásil novým spôso
bom, keď povedal: Vypite tento ka
lich oko moju krv, ktorá so vylieva 
za vás na odpustenie hriechov. 
(Krv tu rozumieme ako symbol 
obety, ale myslíme aj na konkrétnu 
a nevinnú krv spravodlivého.) 

Je to zaujímavá skúsenost': 
Krestania spomínajú na krv a obe
tu, veria však život. Vyznávame, že 
nevinného a obetovaného Ježiša 
Boh vzkriesil z mŕtvych. Ježiš žije! 
Žije inak ako naši predkovia v nás. 
Inak ako pamäÍ predchádzajúcich 
generácií. Jeden môj priatel' kedysi 
povedal: "Vyznávam, že Kristus ži
je, to mi dáva silu zvládnu( môj ži
vot." 

Páči sa mi táto formulácia. A 
prajem celej našej obci, veriacim i 
vieru nevyznávajúcim, pekné ve
ľkonočné sviatky. Prajem sviatky 
bratstva s prírodou a úcty ku kultú
re, najmä však sviatky duchovnej 
radosti, úcty k iným a viery v život 
vdaka Ježišovi. 

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave - Dev. N. Vsi 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave 
- Devínskej Novej Vsi 
cez vel'konočné sviatky 1999 

28. 3. (Kvelná nedele) - sv. omše o 8.00, l 0.30, 19.00 

1. 4. (Vel'ký alebo Zelený štvrtok) - o 19 .OO h 

2. 4. (Vel'ký piatok) - 17.00 h 

3. 4. (Vel'ká alebo Biela sobota)- o 19.00 h 

4. 4. (Vel'konočná nedele)- 8.00, l 0.30, 19.00 h 

5. 4. (Vel'konočný pondelok)- 8.00, 10.30 h 

oo~u~w~wu~ 
meniny v nasledujúcich dvoc~ 

týmoch oslávia: 
27. 3. -Alena, 28. 3. - Soňa, 

29. 3. - Miroslav, 
30. 3. • Vieroslava, 

31. 3. - Ben;amín, 1. 4. - Hugo, 
2. 4. - Zita - Vel'ký piatok, 

3. 4. Richard, 4. 4. - Izidor, 
5. 4. - Miroslava - Veľkonočný 

pondelok, 6. 4. Irena, 
7. 4. - Zoltán, 8. 4. -Albert, 

9. 4. - Milena. 

Blahoželáme ! 

Vyhodnotenie 
sút"aie 

Dňom 23. 2. 1999 sa skončila 
Miestnou knižnicou vyhlásená sú
Íaž "0 najkrajšie a najúprimnejšie 
vyjadrenie svojho vzíahu k 
Devínskej Novej Vsi. 

V minulom čísle sme uverejnili 
text vyhodnotenia aj vybrané prís
pevky. Z nich sme uverejnili 
Spomienku od Andrei Mlynárovej 
(omylom sme uviedli autorku 
Renátu Pokornú). 

V dnešnom čísle uverejňujeme 
druhý príspevok - báseň 

RODNÁ DEDINA 
Renáto Pokorná 

To miesto, kde detstvo som prežila, 
kde rastú teraz moje deti, 

kde dobré i zlé som skúsila, 
to miesto zo srdca nikdy nevyletí. 

Brehy Moravy ho obmývajú, 
v blízkosti lúky zelené, 

pestrou kvetinou oplývajú, 
lákajú deti nezbedné. 

Keď zahladím sa na rieku, 
komár pri uchu zabzučí, 
privolám milú spomienku, 
vŕba kolíše ma v náručí. 

Nad dedinou lesy zelené, 
lákajú svojou krásou, 

obklopia tajomstvom zelene 
pod Kobylou krásnou. 

Polia šíre sú navôkol, 
zem poddá sa sile oráča, 

nerastie na nej ~úkol', 
každý rád po nej kráča. 

DIEVEX 3 



[E~T~UI 
centrum pre vol'ný čos, lstrijská 2, 6 

Pravidelné aktivity 
NEČAKAJ NA CHOROBU l. 
prvé konzultačné stretnutie Klubu Nečakaj no chorobu; 
kde so možno dozvedieť o aktivitách klubu v oblasti 
posilňovania zdravia o zdravého životného štýlu 
- 18.90 h, učebňa, lstrijská ul. č. 6 

11.4. "GASPARKO A JANKO V PEKLE" 
- detské divadelné predstavenie, 
účinkuje Strožonovo bábkové divadlo 
- 16.30 h, vel'ká sálo, vstupné 10,- Sk 
KRÁť DETSKÝCH ČITATE(OV Devínskej Novej Vsi 
- literárno-vedomostná súťaž žiakov poriadané 
Miestnou knižnicou v DNV 

13.4. 

c 13.00 h, vel'ká sálo 
"DEŇ ZEME" ALEBO "ZACHOVAJME KRÁSY PRÍRODY 
PRE NÁS A NASLEDUJÚCE GENERÁCIE" 
-projekt aktivít pre deti, ktorý je zameraný 
no environmentálnu výchovu o ochranu životného prostredia 
c projekt j.e pripravený v spolupráci s oddelením životného 
prostredia MU, základnými o materskými školami 

v Devínskej Novej Vsi 
- DETSKÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM v maskách prírody 
no záver týždňa Zeme spojený s vyhodnotením poduj~tí 
o sprievodnej výstavy detských prác ku Dňu Zeme. 

Tel: 64 77 OO 33 

OCHOfA AKO SAMOZREJMOSf 
"Nesl'ubui, že vykonáš, nevystatui 
sa, že si vykonal, ole nechai, aby 
za teba hovorili lvoie skutky." 

J. A Komenský 

Už uplynulo pár týždňov odo 
dňo pofošiongového pochovávania 
basy. Pomaly sme zabudli no fašian
gové hodovanie, zábavy, moška
rády o plesania. Čitotel' týchto slov 
so diví, prečo so k nim vraciam 
teraz, s poriadnym odstupom času. 
Mojou povinnostou je krátko o mú
dro odpovedať. Nuž, urobi( čosi 
neskoro je lepšie, oko neurobiť 
nikdy! 

Fašiangy nie sú iba dni hier, zó
bav, l'udových zvykov o plesania 
dospelých, ole tešia so no ne oj de
ti. Každoročne so plné očakávania 
pripravujú no svoj ples masiek - fa
šiangový KARNEVAL. Tohtoročný 
karneval takmer tristo päťdesiatich 
masiek zo ZŠ no ulici lstrijskej o 
Charkovskej so konal v priestoroch 
nášho lstrocentro. Všetci zamest
nanci tejto kultúrnej ustanovizne 
vyšli maximálne v ústrety organizá
torom (ZŠ lstrijská) v tom najkraj
šom zmysle slovo. Možno je to pre 
nich rutinná, bežná vec, nič neoby
čajného. Tok sme to my, pedagó
govia brali o žiaci prijali, nezobú
dajúc no vyjadrenie vdaky. 

DEVEX4 

Napriek tomu, nemôžem nechať 
bez povšimnutia mimoriadnu ocho
tu o fantastický prístup k organizá
cii tohto podujatia od pána 
Rastislava Šimkovičo, pracovníko 
tohto kultúrneho zariadenia. Je 
ochota, výnimočné gesto, spôsob 
komunikácie o pomoci, jednoznač
ne potvrdil pozitívny prístup k veci. 
Spolupracoval nie len pri príprave, 
výzdobe, ole nešetril radomi o 
praktickou snahou pri realizácii 
scenára i jeho realizácii. Jeho skú
senosti technického o praktického 
zamerania boli no nezaplatenie. 
Jednoznačne potvrdil, že je člove
kom znalým detskej duše. A nie len to. 
Sám je nie len pracovníkom v oblas
ti kultúry, ale l'udový umelec, muzi
kant, ktorý bytostne s kultúrou žije. 

Viem, že si pán Šimkovič zo no
še slová vďaky nič nekúpi, to osi 
preňho nie je tak dôležité. Svoju, v 
tomto čase neobyčajne nezištnú 
ochotu berie príslovečne skromne a 
bez dlhých komentárov. A práve 
touto cesiou, zo vedenie školy, pe
dagógov o hlavne naše by som 
Vám, pán Šimkovič, chcel podako
vo( zapriať vela zdravia o umelec
kých úspechov v oblasti šírenia lu
dovej kultúry. Lebo platí to staré o 
múdre: "Zrkadlom múdrosti a lásky 
je skromnosí." -cc· 

Program 
kina 

@rnwcr[ľa 
26. 3. - PERFEKTNÁ VRAŽDA 

USA-MN 15-s.t. -46,
Vplyvný manžel, neverná 

manželka, žiarlivý milenec. 
Všetci maiú motív. 

21.-28. 3. 
- UTOPENEC NA ÚTEKU 
USA - MP 12 - s. t. - 50,

Bláznivá komédia 

8.·9.4. - LOLITA 
- USA MN 18 - s.t. 

'fei.: 64 77 5 J 

JARNÉ TRADÍCIE 
Príďte v nedelí.. 28.03.1999 o 15.00 hodine 

do lstracentra. 

Čo Vás čaká? Matiné deti materských škôl v Devín 

Vsi, ktoré pripravili k jarným tradíciám až po 

ny v rieke Morava. Ale aj ochutnávka z receptov 

materí. To všetko pre Vás pripravilo lstracentrum a 

odbor Matice slovenskej. Či uvidíme pletenie 

malovanie kraslíc, to zatial' nevieme. Prís( však 

1998 IH 

dkladaného programového vyhlásenia MZ je riešenie postavenia Devínskej Novej Vsi ako mestskej časti s jej určitými špecifikami z hladiska , P:~ katastrálneho územia ako aj vo vztahu ku svojmu okoliu a spojeniu s centrálnou čos(ou hlavného mesta Bratislavy. Predmetom riešenia je 
romžiadoviek jednotlivých územných častí DNY z hladiska potrieb investičnej výstavby, sociálnej starostlivosti o kultúrno - spoločenských potrieb . 
~0. so svojou polohou, územím z pohladu prírodných zaujímavostí ako aj historického bohatstva patrí venova( náležitú pozornos( Povinnos(ou 
~~s poslancov v tomto volebnom období je postara( so , aby naša mestská čas( so rozvíjala a aby sme svojimi rozhodnutiami a činmi prispeli 

0 ro~oju. oj ciele s ich podrobnejším rozpracovaním do jednotlivých oblastí. Finančné naplňanie rozpočtu a vzájomná súvislos( s plánom 
vyhlásenia určujú aj časový horizont realizácie akcii o ich rozdelenie do troch časových celkov o to ciele krátkodobé - určenie doby do l 

s časovým horizontom 2 - 3 roky a ciele dlhodobé s výhladom 4 roky a viac. 

tvorí komplex otázok vzhladom k vekovej a miestnej kategorizácii. Vzájomné prepojenie so zdravotníctvom vytvára oblasí, ktorú je potreb
vz(ahmi o doprňaním so týchto oblastí. 

sociálna starostlivos( z pohladu riešenia potrieb je rozdelená z demografického hladiska no dve skupiny : 
starších občanov z pohladu ich potrieb a záujmov. V tejto oblasti so jedná o rozšírenie služieb z hladiska opatrovatel'ských aktivít. V tejto oblasti 

a pripravi( podmienky pre ich rozšírenie. ide o spoluprácu s Červeným krížom a organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti. Ďalej je to posky
strciVOiranle o úhrada vytypovaných služieb dôchodcom. 

činnosti je to podpora aktivít klubu dôchodcov. Pre spropagovanie aktivít v tejto oblasti viac využíva( jestvujúce možnosti cez média - DTV, 
pre zvýšenie informovanosti obyvotelov. 

v rámci celého volebného obdobia s realizáciou vo vz(ahu k rozpočtu MČ 
sociálne odkázaných občanov. Pri tejto príležitosti poskytova( príspevky no stravovanie detí -oko účelová dotácia. Poskytovanie sociálnych prís

zásad no tento účel. V oblasti pracovných príležitostí využíva( informácie získané z danej oblasti a poskytova( ich obyvatelom. 

v rámci celého volebného obdobia s realizáciou vo vztahu k rozpočtu MČ 
služieb, ktoré zatial' niesu v našej MČ podla zisteného záujmu našich starších občanov vytypoval' o zača( prípravu s orientáciou no výstav

resp. obdobného spôsobu ubytovania a starostlivosti pre starších občanov. 

resp. objekty vhodné pre dané účely. Rozpracova( ponuku poskytnutia pozemku pre výstavbu takéhoto zariadenia. 

kontakty pre získanie informácií chladom financovania / samosprávou, štátnou správou , dotáciami z fondov resp. sponzorských dotácií 
chladom správy a prevádzky daného zariadenia 

na projektovej dokumentácii a vyjadreniami dotknutých organizácií 

strednodobý 
rot>YVCI!el'l;tva je podmienený najmä udržiavaním dobrých životných podmienok , orientáciou miestneho zdravotníctva na prevenciu a poskytovanie 

tohoto hladiska sa budeme usilova( o prevod zdravotníckych zariadení do vlastníctvo MČ a to podla aktuálneho rozhodnutia ministerstvo 

projekt na rekonštrukciu zverených objektov podla potreby potrebnosti služieb o stavu jednotlivých objektov. Ma( taktiež spra
zdravotníckej služby. V tomto smere sa orientoval' na geriotrický program , ktorý je najpotrebnejší vo vz(ahu k našim starším spolu

tejto služby. Zabezpečenie čo najširšieho záberu služieb podla potrieb celého spektra obyvatel'stva. 

ODiemovE!iší•:n otázok v celej spoločnosti je zabezpečit' podmienky o určit' spôsob dosiahnutia primeraného bývania, hlavne pre mladé rodiny. 
no dve hlavné skupiny : 

bývania mladé rodiny 
ononrnovo.,MI území podla podmienok MČ vyplývajúcich zo schválenej územnej dokumentácie 

uv•,•uonn.' '" zabezpečenia vlastného bytu pre mladé rodiny pre vysoké finančné náklady , ponúka MČ nasledovné riešenie : 
"MladeJ rodiny". V donom objektu poskytnút mladým rodinám bývanie no určitú dobu pre možnost' následného zabezpečenia bývania vlastnými 

vkladom 200 000,-Sk pre mladé rodiny s dalším splácaním do výšky nákladov - formo pôžičky s určením splátkového kalendára. 
Z variant penziónu -výstavba malometrážnych bytov so sociálnym servisom pre obyvatelov tohto zariadenia 

oe:~urc:X:nÝch pôžičiek na vytvorenie novej bytovej jednotky. Vyčlení( v tohoročnom rozpočte MČ tri milióny Sk no tento účel. 

rámci celého volebného obdobia s realizáciou vo vz(ahu k rozpočtu MČ 
rodinných domov v lokalitách podla schválenej a platnej UPD MČ 

podporíme pri komplexnom riešení väčších územných celkov s kompletnou výstavbou inžinierskych sietí a dopravného riešenia. 

v rámci celého volebného obdobia s realizáciou vo vztahu k rozpočtu MČ 
ozemkovej politiky rokova( s investormi a prichádza( s vlastnou iniciatívou pre možnost' výstavby rodinných domov o udrža( prijatelnú cenovú 

DEVEX5 



Koordinoval' výstavbu v starej časti tak, aby boli dodržané podmienky výstavby v pamiatkovej zóne .V danom bode spolupracova( MÚ PO a podielať sa na 
tvorení legislatívnych noriem v danej oblasti. V rámci projektov nezrealizovaných v predchádzajúcom volebnom období zamerat' sa a vydať stanovisko k 
lstrijskej ulici. 

Ciele krátkodobé v rámci celého volebného obdobia s realizáciou vo vztahu k rozpočtu MČ 
21 Občianska vybavenost' a služby 
Táto oblast' má v rámci jednotlivých lokalít mestskej časti svoje špecifiká a rôzny stupeň zastúpenia. 
Vybudovanie nových priestorov pre prevádzkovanie nedostatkových služieb a priblíženie služieb do všetkých lokalít. Podpora vzniku a prevádzkovanie 

chodných služieb a remeselných predajní. Túto uskutočnil' cez fond podnikania. 
Pri realizácii novej budovy Denovy a VDPZ v rámci spoluinvestorstva vytvorit' priestory pre podnikatelské aktivity a administratívne priestory v danej lokalite. 

Ciele v rámci celého volebného obdobia s realizáciou vo vz(ahu k rozpočtu MČ 
Budeme využíval' zákonné prostriedky a možnosti na sprevádzkovanie obchodného strediska na námestí J. Kostru. Podporíme vybudovanie komplexu služieb v 

ži i MČ alebo prostredníctvom vhodného investora. Zároveň tým odstránime nevzhladný objekt v intraviláne MČ. 

Ciel strednodobý vo vztahu k rozpočtu MČ 
31 Technická infraštruktúra - doprava a inžinierske siete 
V rámci zvyšovania štandardu infraštruktúry pripravit' analýzu jednotlivých lokalít a rozpracoval' štúdiu s vytypovaním priorít . 
Pre oblast' Devínskeho jazera pripravit' analýzu možného rozvoja tejto časti z hladiska skvalitnenia infraštruktúry. 
Doviest' projekt rozšírenia prístupovej cesty do realizácie s nadväznými úlohami tak ,aby negatívne vplyvy počas výstavby boli čo najmenšie. Z dôvodu 7V1tšovn,,;. 

prepravných kapacít MHD vo vzťahu k rozširovaniu výroby VW Bratislava, rokovať s dotknutými organizáciami ohladom skrátenia intervalu liniek .S DP 
Bratislavy rokova( o možnostiach vzájomnej spolupráce. 

Pre lokalitu sídlisk pokračova( v budovaní a zabezpečovaní nových parkovacích miest a garáží. V tomto smere podporoval' súkromných investorov v danej 
využívaním plôch určených v schválenej UPD. 

Dosiahnut' skvalitnenie stavu komunikácii Ili. a IV. triedy patriace do správy MČ určením harmonogramu opráv a údržby. 
Úprava a výstavba chodníkov na chýbajúcich úsekoch a opravy jestvujúcich na štandardnú úroveň. V lokalite starej časti sa zameriame na doriešenie preložky 

ty na ulici Mlynská a úpravu celého areálu Vápencová na využívanie podlo potrieb obce. 
Združením prostriedkov dokončiť výstavbu kanalizácie v jestvujúcej zástavbe v čo najkratšom termíne. V rámci otvárania nových území sa podielot' na 

v lokalitách s bytovou výstavbou. 
Pokračova( v projekte budovania bezbariérových priestranstiev pre bezproblémový pohyb pre starších občanov a matky s deťmi. 

Ciel krátkodobý vo vztahu k rozpočtu MČ 
Rozpracova( analýzu postupu prác pre vytvorenie možností prepojenia SR a Rakúska v oblasti Marchegskych mostov. Túto činnost' zamerat' na získanie mt,-.m;,,;r 

zo štátnych úradov a získat' lom podporu a zaradenie do programu činnosti v rámci medzinárodných vztohov. 

Ciel_strednodobý vo vztahu k rozpočtu MČ a získaných prostriedkov pre túto akciu 
41 Skolstva a kultúra 
V oblasti školstva sa ešte aj v tomto období prejavuje tzv. monotropný syndróm - prechodný jav súvisiaci s vekovou skladbou obyvatelstva. Pokračova( v 

a projektoch z minulého volebného obdobia na príprave a zriadení strednej školy v Devínskej Novej Vsi. 
Pracoval' na demografickom projekte využívania škôl v období rokov 1999 - 2002 . 
Sledovať smerovanie školskej politiky a pripravova( projekty pre prechod školských zariadení do správy obce. 

Ciel strednodobý až dlhodobý vo vz(ahu k rozpočtu MČ 
V oblasti kultúry sú dané pre volebné obdobie dve hlavné oblasti 
Prvou oblasťou sú investície do kultúrnych zariadení. V tomto smere pokračoval' v dobudovaní Kultúrno spoločenského centra , zrekonštruoval' objekt vily 

a podpora Istro centra na skvalitnenie poskytovania služieb 
Druhou oblast'ou je podpora kultúrnych združení a klubov MČ. Vel'kú pozornosť treba venovať reprezentačným aktivitám prezentujúcim MČ navonok a 

primeranú pozornosť prezentácií tak v miestnych médiách ako aj v médiach s väčším záberom informovanosti. V tomto smere venovat' pozornosť Chorvátskemu 
valu , Kultúre bez hraníc piesňovým festivalom v MČ a spolupráci s rakúskou stranou. 

Pozornos( venovať aktivitám a činnostiam zameraným na mládež - ZUŠ , detské súbory. 
V rámci aktivít zriadenia ZUŠ so sídlom v Devínskej Novej Vsi zúčastňovať sa na daných rokovaniach a výstupy prednášať na zasadnutiach miestneho zastupiteľstvo. 

5 l Šport , rekreácia , telovýchova a oddych 
V súčasnosti chýbajú v dostatočnom množstve podmienky pre neorganizovanú telovýchovu. Z toho dôvodu vyčleníme prostriedky pre vytvorenie športovo-

očnej zóny s prepojením sídlisk a zónou rieky Morava. 
Prebudovanie jestvujúcich ihrísk pre využitie pre mládež - in-line areál pre skateboarislov a korčuliarov. 
Vybudovanie športovej haly na využívanie športovými klubmi a pre jednorázové aktivity. 
Podpora klubom venujúcim sa mládeži. Vybudovanie oddychovej zóny v duchu minimálneho technického zasahovania a prepojenie na cykloturistickú trasu. 
Rozšírenie využitia rybníka a prilohlého areálu a prípravu realizácie projektu vodáckeho areálu. 

61 Ochrana životného prostredia 
V oblasti ochrany životného prostredia sa zamerat' na ochranu prírodných daností lokality Devínskej Novej Vsi a vplyvu priemyselnej činnosti. 
Pre využitie a ochranu prilahlej chránenej oblasti pripravit' projekt využívania tejto lokality s rešpektovaním vyjadrení a stanovísk ochranárov a inštitúcii v rámci 

valného prostredia. 
V tejto oblasti sa zamerat' na riešenie skládky gudronóv v lokalite Srdce, s následnou možnosťou využitia pre rekreáciu a oddych. Pokračovať v započatej 

MČ na trvalé vyriešenie v jej likvidácii z daného priestoru. 
V oblasti priemyselnej činnosti vytvorit' informačný systém a určit' spôsob kompenzácie do investičnej oblasti akcií životného prostredia. 
Humanizáciou prostredia 
- na sídliskách osadením lavičiek , pergolami ,fontánami, výsadbou zelene 
- v starej časti náhrada prestárlej zelene výsadbou vzrastlej zelene a kvetinovou výsadbou 

7 l Priemysel podnikatelské aktivity 
Priemysel a výroba sú sústredené do dvoch lokalít a to oblast' VW a oblast' Štokerovskej vápenky. 
Polnohospodárska výroba je zastúpená dvorom Družstva podielnikov. Tu prebieha proces transformácie. 
Priemyselné aktivity sú podla schváleného UPD smerované do prilahlej oblasti VW , kde má vyrás( nová priemyselná zóna. V tejto oblasti dodržiavať 

projektovú dokumentáciu s riešením širších komplexných vzt'ahov. 
V oblasti podnikatelských aktivít podporoval' tie , ktoré chýbajú alebo sú potrebné . Tieto umiestňoval' v lokalitách zástavby. 

lng.Peler Rajkovič, zástupca 

DEVIEX 6 

medzi 

la múrmi devínskych pane

sa odohrávajú rôzne ži

príbehy, ktorých deje nie 

písané perom autora a 

d a sú zaujímavé, smutné, 
pre s 

. Každý je tak trochu ta-

. s'"om Teraz jedno pood-lom lY • 

halíme. 
Bývajú na druhom poschodí, 

v dvoch spojených bytoch s 

fenkou Jessi a hudobnými ná

strojmi (saxofón, klarinet, trúb

ko, syntetizátor, husle, gitara a 

bubny). Je ich jedenást' - devät' 

detí o dvaja rodičia. Spolu si v 

Devínskej vytvorili hniezdo -

čo víkend "odlietajú" v 

mikrobuse potešiť ludí žijúcich 

v rôznych kútoch Slovenska, 

ole oj Polska, Nemecka. 

Odohrali stovky koncertov a 

sa Súrodenci Jendru

chovci a ich spoločným hnacím 

motorom je láska (najmä tá k 

hudbe) o čom svedčí aj ich naj

novšie CD (druhé v poradí) s 

textom nám približujú to čo 

podávajú svoje videnie, 

poznania. V l'udoch ne-

V decembri minulého roka 

im udelili zlatú platňu za pre

daj kaziet s názvom Súrodenci 

Jendruchovci. Ich repertoár je 

žánrovo velín i pestrý. Tvoria ho 

skladby klasikov, chrámové 

skladby, l'udové piesne, muzi

kálové árie i populárna hudba. 

Spievajú v slovenčine, polštine, 

taliančine angličtine. 

Účinkovali v televíznych reláci

ách aj rozhlase. Bolo im udele

ných niekol'ko ocenení napr. 

Mladý talent reprezentant 

Slovenskej republiky, Dar roka, 

ktorý každoročne udel'uje 

Humanitná Rada Slovenska, 

Jendruchovci ho dostali za 

množstvo odohraných benefič

ných koncertov počas päťroč

ného pôsobenia toho vokálno

inštrumentálneho súboru, či 

strieborný Rad Sv. Brigity ude

lený pri príležitosti osláv milé

nia mesta Gdaňsk za upevňo

vanie života v cirkvi a medzi

l'udských vztahov. Okrem týchto 

ocenení im ostáva množstvo 

spomienok a zážitkov. Vel'kú 

hŕbu si ich priniesli z pol'skej 

Lodže, kde hrali počas vianoč

ných sviatkov. Tri desiatky kon

certov, tisíce priaznivcov, ra

dost', úsmev, tragický osud že

ny a jej nájdenie samej seba i 

to dokáže hudba. Po návrate z 

Pol'ska sme mali možnost' i my 

stole. Napriek tomu, že bol po

značený únavou, prinášal po

solstvo viery, ktorá prekonáva, 

nádeje, ktorá zostáva a lásky, 

ktorá je. Ďakujeme. 

Momentálne sa Jendruchovci 

pripravujú na ekumenické stret

nutie v Amsterdame a v lete ich 

čaká let ponad oceán, daleko 

na západ medzi kovbojov do 

USA, kde strávia hudobné 

"prázdniny". 

Popri nácvikoch vedených 

taktovkou otca Mila sa deti ve

nujú štúdiu - ako hovorí mama 

Mária to je prvoradé, dalej re-

kreačnému športu, domácim 

prácam o svojim zál'ubám. 

Podvečer sa stretávajú pri ro

dinných radách a spoločnej 

diskusii. 

Žijú s nami Mária, Milan, 

Tomáš, Lucia, Mário, Matúš, 

Ruth, Petra, Alexandra, 

Deborah, Filip. Majú svoje sny, 

ciele, no najmä chu( byt', žít', 

nielen existovať. 

A za dverami bytu si nechá

vajú svoje tajomstvá. 

-MG-



FUTBALOVÁ JAR JE TU 
S príchodom kalendárnej začína aj 
futbalová jar. Po dlhej zimnej prestáv
ke začalo oj !ll. liga. Futbalové druž
stvo mužov FC lokomotíva Devínska 
Nová Ves po zimnej príprave vstúpilo 
14. 3. 1999 do sútaže na ihrisku der
by súpera Dúbravky do sMože s vý
sledkom l: l (O: 1), keď gól zo nás 
vsietil hráč liptaj. Tento dôležitý bod 
z ihriska súpera dobre rozbehol vstup 
do sMože, v ktorej noše mužstvo bo
juje o umiestnenie v strede tabul'ky. 
Pred ouvertúrou sezóny došlo k posil
neniu mužstva na viacerých postoch s 
jasným cielom udrža( pre Devínsku 
Novú Ves Ili. ligu. Ako vyzerá káder 
mužstva: 

Začiatkom apríla otvoria v línio
vom centre obchodov na Eisnerovej 
ul. 56 {bývalá predajňa Javor) no
vú prevádzku stávkovej kancelárie 
HORIZONT SlOVAKIA a.s., spolu 
s novou prevádzkou B.M.G. IN
VEST spol. s.r.o. 

Stávková kancelária HORIZONT 
je najrýchlejšie sa rozvíjajúca SK 
na Slovensku. Punúka svojím zá
kazníkom každý týždeň širokú šká
lu stávkových udalostí {futbalové li
gy 1., ll., kompletnú tenisovú ponu
ku ATP, WTA, basketbalové a hoke
jové podujatia ... ). Kurzový lístok je 

Ako víÍaz Bratislavského kraja v 
kategórii žiakov základných škôl 
reprezentoval ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves na Majstrovstvách 
Slovenska žiakov základných škôl 
Martin BEZÚCH, ktorý svojim umi
estnením potvrdil svoju stúpajúcu 
výkonnos( 
Poradie: 
1. Štefan MAČÁK Košice 5,5 
2. Peter KALATA Bardejov 5 
3. Pavol FEDERIČ Modra 5 

Brankári: Rybár, Kromp!, Čavojský 
(Artmedia Petržalka) 
Hráči: J. Šašík, Hlaváč (Žiar 
n/Hronom}, Madar, Putík, ~iptaj, 
Ondruš, Bôžik (Slovan levice), Subín, 
Marčan IČadco), Marček, Ležók, 
Uhlík, Gália, Gulyaš, Stančík 
(Trnávka}, Tóth,_ Tomus (Strojár 
Krupina}, Hudec (SKP Devín). 
Z rozličných príčin neabsolvoyali celú 
prípravu hráči - Kajúch, Cačik a 
Brestovanský. Všetci fanúšikovia ve
ria, že tomuto kolektívu pod vedením 
trénera P. Kuchariča sa podarí splni( 
úlohu v tomto ročníku t. j. umiestnenie 
do l O. miesta. Pre priaznivcov futba
lu oznamujeme termín konan io zápa
sov mužov, staršieho dorastu a star
ších žiakov A a B a zároveň vás všet
kých pozývame, príďte podpori( naše 
mužstvo. D. Spišiak 

v 
bežne dostupný pre všetkých zá
kazníkov v pobočkách SK o vy
chádza aj ako príloha denníka 
Nový Trhák. 

Spoločnos( G.M.B. INVEST po
skytuje svojim klientom možnos( in
vestovania peňazí formou uzatvo
renia zmluvy o tichom spoločen
stve, resp. zmluvy o pôžičke na 
rôzne časové obdobie. 

O podrobnostiach možností o sí
del dalších pobočiek oboch subjek
tov sa prídte včas informoval osob-
ne. 

Boris Malérik 

4. Imre KUKEL Komárno 5 
5. Miroslav GRUCA Trenčín 4,0 
6. Martin BEZÚCH DNY 4 
7. Peter OlŠÁK Trenčín 3,5 
8. Andrej SEITlER PiešÍany 3,5 
9. Stanislav PASTIR Prešov 3,5 
l O. Roland HEGEDUS Komárno 3 
ll . Marek ZELOVIČ Nitra 3 
12. Jozef K(UČKA Žilina 3 
13. Peter BERTA V. Kapušany 2,5 
14. Boris BUGÁR B. Bystrica 2,5 
15. Milan KURillA Nitra 1,5 
16. Ján RAFAY Nitra l 

mj 

Chceš si vyskúšať svoju kondíciu? 
Chceš skúsiť, koľko vydržíš? 

II. MARATÓN 
aeróbnych cvičení v Devínskej Novej V si 

27. marca 1999 
ZŠ I. BUKOVČANA č. 3 

o 11.00h 
štartovné: 100,- Sk 

Prezentácia: 9.30 h- 10.45 h 
Kategórie: 

l. 1979- mladšie 
II. 1969-1978 

III. 1968 -staršie 

Vyhradené parkovacie miesto pre prívesné vozíky 
Oznamujeme majitelom obytných prívesov a prívesných vozíkov možnos( vy
hradeného parkovacieho miesta (za úhradu) no novom parkovisku na ulici Jána 
Poničana. 
Záujemcovia si môžu poda( žiados( na Miestny úrod, lstrijská 49, DNY. 

-EOMÚ-

DIEVEX 8 

Najbližšie slremulia: 

Seniori 28.3. -nedela o 15,00 h 

3.4. -sobota o 10,00 h 

Starší dorast 28.3. -nedele o 14,30 h 

4.4. -nedele o 13,30 

AŠK Inter B - D.N.Ves 

VTJ Malacky - D.N.Ves ihr. 

Rača - D.N.Ves 

Jakubov- D.N.Ves 

Starší žiaci A 27.3. - sobota o 12,00 D.N.Ves - Petržalka B 

10.4.- sobota o 9,00 h Stupava D.N.Ves 

Starší žiaci B 27.3. - sobota o 13,30 h D.N.Ves -Dunajská Lužná 

10.4. -o 13,00 h Poz. Stavby- D.N.Yes 

PRESSKAM s.r.o. Vápenka 4 
Bratislava, DNY 

príjme automechanika 
Požiadavka: SOU 

- oprava motorových vozidiel 
prax v autoservise min. 3 roky, 

po ZVŠ, vek do 35 r. 
Bližšie informácie na tel. č.: 

64 28 72 06 

TOPÁNKY jamé 

č. 22 - 36 do vypredania 

zásob v DEVEX-e 

Novoveská 14 z dvora 

po-pia: 1530 
- 1800 

sobota: 800 
- ll 00 

• Firma STRUKELY vám 
- rekonštrukciu bytových jadier 
- inštaláciu vody, plynu, kúrenia 
- murárske a obkladacie práce 
- montáž sádrokartónových 
- pokladanie laminátových 

Tel.: 64 77 88 98 
0903 • 42 54 75 
0903 - 53 64 57 

MENOVKY A ŠTÍTKY 

na dvere a 

EXKLUZÍVNE VIZITKY 

prídte si vybrať 

do inzertnej kancelárie 

DEVEX-u 

DEVEX 
Dnes prinesiete film, zajtra si prídete 

pre fotografie 
farebné fotografie 9x13cm 
už nie 5 Sk ale 4 Sk 

Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 

predmetov 

Nemusíte chodiť do mesta 

PEČIATKY 
klasické, samonamôčode, skladacie. 
ponúka . .. · ... · ·.······ ... ·· ·. · .. ·.· 
DE'(EX - Novoveskô 14 (z dvora) . . • .·· . 
po - pio: 15.30 ~ 18.00 . so: R.OO - lLOO 
objednávl<}': tel./fax: 64 n5.275 < • 

PRVÁ 
STAVEBNÁ 
SPORITEĽŇA 

Základný kameň Vašej budúcnosti. 

otvára od l. 4. 1999 nové obchodné zastúpenie 

v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej l 
(Rodinný dom pri zastávke Hradištná) 

Sme tu pre vás: Pondelok 9.00-18.00 

Utorok 8.00- 16.00 

Streda 11.00- 19.00 

štvrtok 9.00-18.00 

Piatok 9.00-15.00 

Môžete nám aj zavolať na telefónne číslo: 64 77 45 86 

Ponúkame vám: 
• komplexné informácie o možnostiach a výhodách stavebného sporenia 

• na mieru šité poradenstvo 
• možnosť uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporeni 

Novinky od l. 3. 1999: 
• všetky medziúvery s výhodnou úrokovou sadzbou 

• medziúvery s delovou sumou do 600 000,- Sk len s 1 ručiteľom 

!opis a odovzdajte ho v inzertnej 
kancelárii v zalepenej obálke na 
značku Publik rleation - styk s ve
rejnost'ou. 

OPR Telefónneho čísla v KATALOGU 

(...__-=-04_-__ Sl....:.U_iB_Y_~) 
" Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 64 77 83 62 
" TV - servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe č. 3. 

Tel./zázn: 64 77 69 63 
" Šijem, opravujem. 

Tel.: 64 77 67 48 
• Kvalitná a kompletná prerábka 
bytových jadier, dlažieb a obkla
dov, za výhodnú cenu. 

Tel.: 0901 732 671 

(..._. ---=0-=-5 --· B::....:Y-=-TY"---~) 
• Vymením 2-izb. DB v DNY za 3-
izbový. Tel.: 64 77 OO 53 
" Vymením jednogarsónku na ulici 
Jána Jonáša 11 {sídlisko pri 
Volkswagene) - samostatná kúpe-

strana č. 33 
chybné 

64775 066 

číslo faxu obchodov 
opravené a služieb 
64770 566 r. 1999 

( 06 ~ NEHNUTE[NOSTI ) 
" Predám záhradu 911 m2

, nie sta
vebný pozemok. Tel.: 64 77 57 31 

Kúpim dom alebo stavebný 

pozemok v DNY resp. v okolí 

teL: 0905 219 458 .~ 
C 07 -Rozuc· NÉ ) 
.__~....:..::.:..::=.:....:..=..-~ 

• Hlodám učitel'ku NJ. 
Tel.: 64 77 84 45 

• Kto naučí začiatočníčku hra( na 
gitare? Tel.: 64 77 80 35 

Eštejecas 
PODVOJNÉ ~ ~··§"· 

r;:. . ::j. Ct 
~ -oit2!i: 

JEDNODUCHÉ ~·~ 
účtovníctvo @.~ 

~.$» 

~··~. 

Dámsky módny salón 
Zákazkové šitie 

f\) 
\( / Návrhy modelov 

~ ) Predaj originálneho 

dámskeho ošatenia 

dve l'ňa; WC, lodžia, za 2-izbový, prí-

•Vlastníte, alebo máte v DNY pre
najaté nebytové priestory cca 20-
30 m2 a už vám nevyhovujú, chcete 
ich ponúknu(, alebo končíte s čin
nost'ou? Vašu ponuku, s kontaktom 
na vás, nechajte v zalepenej obálke 
na značku Priestory v inzertnej kan
celárii Devexu. 

\) Predaj metrového textilu 

nezamestnaná žena, 
komunikatívna a má

sa realizova(? 
SVoj krátky profesný živo-

padne jednoizbový byt. Doplatok 
dohodou. Kontakt: 5055 97 52 

v čase 9.00-15.00 h, 
alebo mobil: 0901 728 858 

RfWA Telefón 
07/5273 3005 

l nm do: Cenník: l znak= l, l O Sk, l /8 str. = 600 Sk, l l 4 str. = 1200 Sk, l /2 str.= 2400 Sk, l strano= 4800 Sk. K cenám trebo pripočítať 
l cm' l 0,- Sk + 23 % DPH. Ilavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuk o 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám· 50 %.1'ríplolky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. l cm2 = 1 O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel. fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou). Po·pio: 15.30- 18.00, sobota 8.00- 11.00 

DEVIEX 9 



od 5. 3. 1999 do 19. 3. 1999 
• Dňa 5. 3. 1999 bola vykonaná 
previerka poškodeného alebo chý· 
bajúceho dopravného značenia v 
mestskej časti Devínska Nová Ves. 
Hliadka mestskej polície zistila v 13 
prípadoch chýbajúce dopravné zna· 
čenie, súpis zistenia bol zaslaný na 
príslušný cestný orgán, ktorý má v 
správe miestne komunikácie. 
• Toho istého dňa hliadka v nočných 
hodinách v čase o 23.00 h vyriešila 
na ulici Ivana Bukovčana priestupok, 
ktorého sa dopustili štyria miestni 
obyvatelia. Títo rušili nočný klud hlas· 
ným spevom a hlučným zabávaním 
sa. Po kontrole totožnosti boli hliad· 
kou vyriešení v zmysle zákona o prie· 
stupkoch. 

KlUB NEČAKAJ 
Chcete by( zdravší, odolnejší, schud· 
nM, prestať fajčiť, spomaliť starnutie? 
Ako sa zapojiť? Ak chcete z hladiska 
zdravia či choroby niečo zmeniť vo 
svojom živote, napíšte nám a zašlite 
na adresu DEVEXu 
KlUB · NEČAKAJ NA CHOROBU 
KAUŠTNÁ 9, 841 07 Bratislava 
Ako odpovieme? Na spoločných 
stretnutiach, na stránkach novín DE· 

Vodorovne: A. ZAČIATOK TAJ

NIČKY. - B. Vysoké štátne vyzna· 

menenie · meno básnika Vergília • 

atol v Maledivách. - C. Organická 

zlúčenina - prasknem, buchnem. · 

D. Menil, vymieňal • značka ná

kladných ául. • E. Nóvestie, ozná· 

menie - jenské chemické sklo (z 

Jeny). · F. Kapustové zeleniny· po· 

skytovali ponaučenie. • G. Bývalé 

britské platidlo • vlastnila - ŠPZ 

Komárna.· H. DRUHÁ ČASŤ TAJ

NIČKY.-

Zvisle: l. TRETIA ČASŤ TAJNIČ

KY. • 2. Ženské meno • vrch po rus· 

ky. - 3. Chlapčenské meno · japon

ská držková miera • druh gibona. • 

4. ŠPZ Liptovského Mikuláša • ko

panice· vlastní. • 5. Nižší anglický 

šlachtický titul ·prístav v Alžíre. • 

6. Rieka v Ukrajine· poskytli. · 7. 

Kôlňa • oznámiÍ úradom. - 8. 

• Aj ll. 3. 1999 o 23.00 h hliadka 
mestskej polície na ulici Eisnerova za· 
schovala v podobnom prípade za ru· 
šenie nočného kludu dvoma miestny· 
mi občanmi. Tiež boli vyriešení v 
zmysle zákona o priestupkoch. 
• Dňa 16. 3. 1999 hliadka mestskej 
polície vykonala poriadkovú akciu, 
zameranú na dodržiavanie doprav· 
ného značenia státia motorových vo· 
zidiel v miestach zákazu zastavenia a 
earkovania na chodníku na ulici 
Stefana Králika. Bolo zistených päf 
priestupkov, v jednom prípade vyrie· 
šený na mieste v blokovom konaní, v 
ostatných skutkoch bolo začaté objas· 
ňovanie. 

• Dňa 17. 3. 1999 hliadka mestskej 
polície vykonala poriadkovú akciu, 
zameranú na kontrolu dodržiavania 
VZN č. 411996 m. č. ONV. Išlo o 
skutky, pri ktorých priestupcovia par· 
kujú v mestskej časti nákladnými vo· 
zidlami v čase od 22.00 do 06.00 h. 
Bolo zistených pät' porušení uvedené· 
ho VZN, všetky sú v štádiu objasňo· 
vonia. veliteľ stanice MsP ONV 

Jaroslav Luky 

NA CHOROBU~ 
VEX, alebo individuálne · telefonic· 
kou konzultáciou v dňoch utorok a 
streda od 8.00·1 0.00 h na tel. č.: 
0903 434 571 
OPÝTALI STE SA • ODPOVEDÁME 
• DANA (31) VÚB: AKO ZISTÍM Čl 
MÁM NADVÁHU 
• MilAN, POD liPOVÝM: SOM Tl· 
STÝ, V NOCI SA POTÍM, TŔPNU Ml 
RUKY, ZlE SPÍM. POMÔŽETE Ml? 

Cudzie mužské meno • Tl'ebíča 

·písmeno. - 9. Rieka v Etiópii -lia· 

tina z hliníku, niklu a železa. · 10. 

KONIEC TAJNIČKY.· 

G 1 2 3 4 
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• IVETA (29) l. BUKOVČANA: MÁM 
168 CM A 83 KÍL MÁTE TÚ TRÚFA· 
lOSŤ ZAČAŤ PROGRAM AJ SO 
MNOU? 
• P. (ulicu nechce zverejni(): MÁM 51 
ROKOV SOM PO DVOCH INFARK· 
TOCH. CHCEM SCHUDNÚŤ A ZA· 
ČAŤ S OZDRAVNÝM PROGRAMOM: 
Najpresnejší odhad našej váhy dosi· 
ohneme tzv. indexom BMI (BODY 
MASS INDEX), ktorý zohladňuje výš· 
ku a je nezávislý od veku a pohlavia. 
Vypočítava sa podla vzorca 
BMI = Telesná váha v kg l výška v m 
x výška v m 
Príklad: žena s výškou 168 cm a vá· 
hou 83 kíl 
BIM= 83 l l ,68 x l ,68 = 29,4 
HODNOTY BMI A ICH VÝZNAM: 
BMI menej ako 18 = nebezpečne má· 
lo. Navštívte lekára 
BMI 19 až 24 = Nachádzate sa v tzv. 
"normovej" váhe. Blahoželáme 
BMI 25 až 30 = Máte miernu nadvá· 
hu. Mali by ste Vašu váhu zreduko· 
va( Nemáte už niektoré zdravotné 
problémy {vysoký krvný tlak, vysoký 
cholesterol, lahko sa zadýchate, noč· 
ný smäd, polen ie, tŕpnutie rúk a kŕče 
v lýtkach, ráno po prebudení lep viac 
ako 80 za jednu minútu)? 
BMI cez 30 = Bezpodmienečne 
schudnúť. Vaša váha už ohrozuje trvalo 
vaše zdravie. Neodsudzujte sa sami k 
metabolickým chorobám, cukrovke, 
infarktu srdca, náhlej cievnej mozgovej 
príhode, vzniku nádorového ochorenia. 
NEČAKAJTE NA CHOROBU a začni· 
te BOJ PROTI NADVÁHE, boj za 
zdravie. 

Pomicky: B. Ari. · E. Duran. • 

Ora. · 6. Prut.- 9. Erer. · 

d 
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' časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsk.onovovesl~ého Expresu 

~ 

l o es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

res mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

III)Z diára starostu f) Bytová politika 

l) Deň zeme ~Kultúra a šport 

ll1 Neiíakaj na chorobu 

TE PRED POZIARMI 
Tohtoročná bilancia vypalovania 

suchých trávnatých porastov na 
Slovensku zaznamenala už dve 
obete na l'udskom živote a zdraví, 
materiálne škody ešte nie sú vyčís· 
lené. človek akoby sa musel pepó· 
lií na vlastnej škode, či koži, aby 
uveril, že opatrnosti skutočne nikdy 
nie je desí. 

Suchú trávu, lístie, odrezky ko· 
nórov ... je najl'ahšie spálií. Čo ho· 
voria normy by mal každý občan 
vedieí. Veď pri ich nedodržiavaní 
mu hrozia pokuty. Predsa však ne· 
zaškodí pripomenúÍ niekol'ko do· 
brých zásad, ktoré vo vlastnom zá· 

ujme, ale aj v záujme verejnom tre· 
ba dodržiavaí. 

Nesnažme sa vypalovaí vel'ké 
plochy, kde vietor dokáže "zózra· 
ky", za niekol'ko sekúnd rozšíri( 
malý ohník na nekontrolovatel'ný 
požiar. Nesnažme sa všetko zvlád
nu( sami, najmä ak náš vek nedáva 
záruku ani len úniku na vlastných 
nohách. Pri likvidácii suchých mate· 
riálov v prírode, záhrade, pri dome, 
či inde, keď ich už chceme spálií 
majme na zreteli, čo všetko sa môže 
staí. Nesnažme sa byí pritom sami. 
Nielen viac hláv, viac rozumu, ale 
aj viac nôh a rúk. Pri probléme je 

Uzávierka dnešného čísla bola 2.4. 7 999. Uzávierka nasledujú
ceho čísla bude 15.4. 7 999, číslo vyjde 23.4. 1999. 

Z pracovného 
diára starostu 
mestskej časti Devínska Nová Ves. 
Z 12. ·14. pracovného týždňa 
vyberáme: 

• Dňa 15.3.1999 rokoval starosta 
mestskej časti so zástupcami spo/oč· 
nosti Eko/ s.r.o za účasti spoločnosti 
Tedom s.r.o. Predmetom rokovania 
bolo prehodnotenie možností finan· 
covania realizácie umiestnenia koge· 
neračnej jednotky v okruhu kotolne 
K-30. Spoločnost' predložila MČ vy· 
hodnotenie ekonomickej návratnosti 
vloženej investície a ponuku na jej fi· 
nončné krytie. Ponuka bola predme· 
tom rokovania MZ MČ DNV 
16.3.1999, pričom poslanci rozhodli 
o bližšom oboznámení so s ponukou 
o o výjazde technickej skupiny po· 
s/oncov do miest umiestnenia obdob
ných zariadení. 

{pokračovanie na strane 3) 

každá z nich užitočná. Pred zapá
lením si položme otázku, či pri ne· 
predvídanej okolnosti si budeme 
vedi et' poradiť. Máme poruke vo· 
du, lopatu, zeminu ... ? Dokážeme 
rýchlo sa šíriaci oheň uhasiÍ? 
Alebo zariadi( aby to uhasil niekto 
iný, aj keď požiar nezaložil? Vedia 
naše deti niečo o ohni, alebo ak 
čosi vyvedú, čo majú urobit' v pr· 
vom rode? Suché úradné oznáme· 
nia síce upozorňujú, varujú, ale 
akosi si ich nevšímame. Ono lo ale 
nie je popálenie sa na vlastnom 
sporáku, keď vedl'a máme vodo· 
vod so studenou vodou. 

Vlani vzniklo na Slovensku l 056 
lesných požiarov, spôsobené škody 
predstavovali okolo desa( miliónov 
korún. 

Kde všade mohli byt' tieto koru· 
ny použité? 



® robničky 
11 radnice 

Z rokovania miestneho 
zastupitelstva 30.3.1999 

Miestne zastupitel'stvo na svojom 
zasadnutí prerokovalo zvyšné bo· 
dy z programu prerušeného za· 
sadania zo 16.3 . Do programu 
zasadania bol priradený bod k 
areál VW Bratislava. 
Miestne zastupitel'stvo k preroko· 
vaným bodom prijalo nasledovná 
uznesenia : 
• schválilo koncepciu bytovej po· 
li tiky MČ na roky 1999·2002 a 
uložilo zástupcovi starostu spra · 
cova( návrh VZN k danej proble
matike 

Jedným z podstatných bodov 
volebného programu koa lície KDH, 
DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS boli 
konkrétne prísl'uby na zlepšenie 
situácie v Devínskej Novej Vsi v 
oblasti bývania . Išlo o tieto prísl'uby: 

l. Poskytneme 3 milióny korún 
ročne na pôžičky na bývanie. 

2. Poskytneme byty za 200 tisíc 
korún. 

3. Poskytneme možnosti bývania 
v Dome mladej rodiny. 

4 . Zabezpečíme možnos( 
výstavby rodinných domov. 

Na rokovanie miestneho zastu· 
pitel'stva, ktoré sa konalo 
30.3.1999, predložil zástupca sta · 
rastu Ing . Peter Rojkovi č návrh 
koncepcie bytovej politiky mestskej 
časti DNY na roky 1999 až 2002. 
Návrh koncepc ie vypracova l Ing. 
Jána Žatko. Koncepcia hovorí o 
konkrétnych krokoch, ktoré je pa· 
trebné urobi( na splnenie horeuve· 
dených prísl'ubov. O návrhu kon· 
cepcie sa vel'mi dlho diskutovalo, 
tak isto ako pred vol'bami, kedy 
tieto zámery protikandidáti tvrdo 
kritizovali ako nereálne. Nakoniec 
sa však reálnos( týchto zá merov 
prejavila aj v tom, že koncepciu 
podpori la vel'ká väčšina poslancov 
a boli medzi nimi aj poslanci 
"opoziční ". Schválená koncepcia 
bytovej politiky sa opiera o štyri pi· 
li ere, z ktorých každý bude pomá· 
ha( inej skupine obyvateiOv. 
1. Podpora výstavby nových 

rodinných domov. 

DEVEX 2 

Devínskonovoveskej televízie, 
spol.s.r.o. o zároveň schválilo za 
konatel'a spoločnosti ing. Žatka a 
dozornú rodu spoločnosti 
• zvolilo nových členov do Rady 
samosprávy MČ pre verejnú infor· 
mova nos( 

• uložilo zástupcovi starostu ing. 
Rajkovičovi a predsedovi legislatív· 
nej komisii pripravi( návrh zmien a 
doplnkov Rokovacieho poriadku 
miestneho zastupitel'stva 
• prerokovalo postup starostu pri 
hodnotení práce riaditelé:~ Denovy a 
požiadalo starostu prerokováva( 
dané hodnotenia so zástupcom 
starostu a predklada( ich do orgá· 
nov samosprávy 
• schválilo zmeny odmeňovacích 
poriadkov dotýkajúcich sa samos· 

Týmto pilierom bude miestne za· 
stupitel'stvo pomáha( tým najsal
ventnejším. Hlavnou úlohou pritom 
bude príprava lokalít vhodných na 
výstavbu rodinných domov. 
Plnením tejto úlohy sa bude zaobe
ra( hlavne novovytvorená komisia 
územnej stratégie. 
2. Bezúročné pôžičky 

na bývanie. 
Druhý pilier koncepcie bytovej 

politiky nadväzuje na už odskúša· 
né poskytovanie bezúročných pôži· 
čiek obyvatelom mestskej časti na 
vytvorenie novej bytovej jednotky. 
Množstvo pridelených pôžičiek sa 
zvýši a každoročne bude takto po· 
skytnutých celkovo 3 milióny korún. 
V rozpočte mestskej časti na rok 
l 999 bola v súlade s touto koncep· 
cicu schválená suma 3 milióny ko· 
rún na pôžičky na vytvorenie novej 
bytovej jednotky. 
3. Byty za 200 tisíc korún. 

Podstata tejto ponuky bola vy· 
svetlená v poslednom Devexe pred 
komunálnymi vol'bami. Ponukou sa 
poslanci snažia pomôd mladým 
rodinám z DNY zabezpeči( si svoj 
vlastný byt. Kedže pre mladých l'u
dí je väčšinou neprekonatel'ným 
problémom da( dohromady viac 
ako milión korún na kúpu bytu, po· 
núkajú im možnos( úhrady cenu 
bytu v dlhodobých splátkach. Prvá 
splátka bude vo výške 200 tisíc Sk 
za jednoizbový byt, 300 tisíc Sk za 
dvojizbový byt atď. Ostatné splátky 
sa rozrátajú na obdobie 15 rokov. 
Spracovate!' koncepcie navrhuje, 
aby tieto splátky boli bezúročné. O 

právy a príspevkových organizácii 
a tiež zmeny organizačného po· 
riadku samosprávy. Následne 
schválilo platy funkcionárov a pra· 
covníkov MČ. 
• schválilo odpredaj pozemkov v 
katastrá lnom území DNY 
• schválilo prevod bytov do vlast· 
níctva nájam·cov 
• schválilo komisiu pre spoluprácu s 
obcou sv. Ilja 
• schválilo rozpočet MČ DNY na 
rok 1999 a splnomocni lo radu raz· 
pracovaním členenia výdavkovej 
časti rozpočtu 

• zobralo na vedomie stav vymá· 
hania požiadaviek voči neplatičom 
a požiadalo starostu o pokračova· 
nie v danej veci 
• uložilo zástupcovi starostu pripra· 
vi( materiál k spôsobu prevádzko· 

tejto veci sa však ešte bude diskuto· 
va(, pretože niektorí poslanci sa na· 
zdávajú, že by sa kupujúcim mal do 
ceny zahrnM aspoň minimálny 
úrok. Prvých 15 bytov si takýmto 
spôsobom budú môd mladí l'udia 
zakúpi( ešte v tomto roku v rozosta· 
venom objekte na ul. Š.Králika a už 
na budúci rok budú môd býva( vo 
svojom. O kritériách, ktoré budú 
musie( žiadatelia spiÍía(, budú po· 
slanci rozhodova( na najbližšom ro· 
kovaní miestneho zastupitel'stva a 
obyvatelia DNY budú o nich infor· 
movaní hneď po ich schválení. 
4. Dom mladej rodiny. 

Pre tých mladých l'udí, ktorí si ne· 
budú môd dovoli( kúpi( si vlastný 
byt ani formou dlhoročných splátok, 

JSTRA CENTRUM, 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2 

lstracentrum, centrum pre volný 

čas a ku ltúrne zariadenie 

v Devínskej Novej Vsi príjme do 

pracovného pomeru ženu vo veku 

do 40 rokov na pracovné 

zaradenie prevádzková 

pracovníčka. Nástup možný 

ihneď . Záujemkyne sa môžu 

hlási( osobne u riaditel'ky 

kultúrneho domu. Bližšie 

informácie na čísle 64 77 51 90 

u vedúceho prevádzky 

p. Rastislava Šimkoviča 
v čase od 8.00 do 16.30 h. 

pozýva na 

VEtKONOČNÝ 
KONCERT 

speváckeho zboru 

Dátum: 

11.apríla 1999 (nedelol 

Čas: 
17,00 hod. 

Miesto: 

Kostol Ducha Svätého 
Bratislava · Devínska NoÝÓ 

Deň Zeme 
19.4.-23.4.1999 

19.4.1999 

O. OO ·"Tri prasiatka"- návšteva 
divadelného predstavenia 

l O.OO vyhradené pre Mš ) 

• Dňa 23.3.1999 sa starosta MČ zú· 
častnil na celodennom medzinárod
nom Workshope organizovanom za 
účasti projektového týmu slovenských 
a medzinárodných expertov, ktorí 
predstavili projekt "Rámec rozvojo· 
vej stratégie trilaterálneho pohranič· 
ného regiónu Slovenska, Rakúska a 
Madarsko" financovaného z Phare 
CBC ako súčasti programu EU /cez· 
hraničná spolupráca/. 
Na tomto Worshope sa zúčastnili zó· 
stupcovia samosprávy, miestnej štát· 
nej správy, ústredných orgánov štát· 
nej správy, ako i zahraniční experti · 
zmocnenci Phare CBC pri Európskej 
únii z Grécka, Dánska a Írska. 
Workshop organizoval odbor regia· 
ná/nej politiky Úrad~ pre stratégiu 
SR. 
Zahraniční experti predniesli účastní· 
kom svoje praktické skúsenosti z apli
kácie obdobných projektov cezhra· 
ni čnej spolupráce v oblasti podpory 
turizmu, cestovného ruchu, hospodár· 
skej spolupráce, ekonomického ma· 
nažmentu, ako i podpory malých a 
stredných podnikatel'ských aktivít. 
Hlavné otázky účastníkov Work-sho
pu smerovali hlavne na neuplatnenie 
požiadaviek slovenskej strany vo 
vztahu k Phare CBC v minulosti 
/h lavne cyklotrasy, hraničné prepoje· 
nia a pod./ 
Starosta vystúpil s požiadavkou na 
presné definovanie partnerov Phare 
CBC pre obce a oboznámil účastní· 
kov s čiastkovým projektom cyklotu· 
ristického prepojenia Marchegg · 
ONV· Devín a Hainburg s lávkovým 
prepojením pri Marcheggských mos· 
loch a kempovým prepojením v loka· 
/ite Devín. V súčasnosti obce nemajú 
partnera v Phare CBC, vzhladom na 
jeho priame konštituovanie pod 
Úradom vlády SR. 
Účastníci Workshopu obdržali matri· 
ce /formuláre/ pre definovanie 
okruhov námetov v cezhraničnej spo· 
lupráci, ktoré môžu byt' zaradené a 
prezentované expertmi Phare CBC pri 
EÚ. 

8.00-11.00 -"Kvetena Sandbergu" -stret
nutie žiakov 5.-6. ročníkov ZŠ 

8.00-11.00 -"Geológia Sandbergu" 

8.00-12.00 · Jykloturistické výlety" · 
stretnutie žiakov 8.-9. ročníkov ZŠ l. 
Bukovčana 3 o ZŠ Devín, spojené s odbor
ným výkladom o mokroďových lúkach v 
spolupráci s DAPHNE 

· rekonštrukcia tabuli Náučného chodníka 
- pozorovanie vtáctvo 

21. 4. 1999 

9.00-10.00. "Tri prasiatka" · návšteva 
detského divadelného predstavenia 
(9.00-10.00 vyhradené pre 2. ročníky ZŠ) 
l 0.30-11.30 vyhradené pre žiakov 2. roč
níkov ZŠ 

• Dňa 24.3.1999 sa starosta zúčast· 
ni/ na neformálnom pracovnom stret· 
nutí starostov MČ hl. m. SR Bratislavy 
s primátorom hl. m. SR p. Jozefom 
Moravčíkom. Cielom stretnutia bolo 
vzájomné oboznámenie sa s predslo· 
vou vedenia hl. m. SR o predstavíte· 
/'ov mestských častí o postavení hl. m. 
SR Bratislavy v budúcnosti. Hlavne 
prinavrátenie postavenia Bratislavy 
ako hl. m. Slovenskej republiky a vo 
vzt'ahu k tomuto postaveniu i uplatne· 
nie dostatočných finančných zdrojov 
zo štátneho rozpočtu pre plnenie 
funkcií hlavného mesto našlo plnú 
podporu všetkých účastníkov tohto 
stretnutia. 
Mestské časti vzniesli požiadavku na 
spoluúčast' a pripomienkovanie pri· 
pravovaných legislatívnych noriem 
týkajúcich sa Bratislavy. 
• V ten istý deň, 24.3.1999 sa sta· 
rosia zúčastnil na rokovaní finančnej 
komisie Mestského zastupitel'stva hl. 
m. SR Bratislavy. Hlavnými bodmi ro· 
kovania tejto komisie bol návrh roz· 
počtu hl. m. SR Bratislavy pre rok 
1999 o návrh zmeny Štatútu hl. m. 
SR Bratislavy. Návrh rozpočtu hl. m. 
SR na rok 1999 je zostavený vo výš· 
ke schodku 750 mil. Sk, čo predslo· 
vvje takmer 20% z predpokladaného 
objemu výdavkov. MČ ONV v navr· 
hovanom rozpočte mimo bežných vý· 
davkov na celomestské funkcie 
/osvetlenie, doprava, údržba komu· 
nikácií, čistota, mestská polícia a 
pod./ naš/a uplatnenie čiastky 4 mi/. 
Sk na realizáciv l. etapy preložky ko· 
munikácie Mlynská, 1, 1 mil. Sk na 
prípravu rekonštrukcie privádzača do 
ONV a 850 tis. Sk na rekonštrukciv 
oplotenia cintorína a jeho peších ko· 
mvnikácií. 
Komisia odporvčila poslancom mesta 
navrhovaný rozpočet schválil'. Velmi 
dôležitým bodom tohto rokovania bol 
i návrh na zmenu Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy vo väzbe na del'bv podie· 
lových daní zo ŠR. Návrh predpokla
dá zníženie podielu mestských častí 
v 1 2 z dnešného 

8.00-11.00- "Kvetena Sondbergu" · stret
nutie žiakov 5.-6. ročníkov ZŠ P. Horovo, 

8.00-12.00 ·"Cykloturistické výlety"· 
stretnutie žiakov 8.-9. ročníkov ZŠ P. 
Horova o ZŠ Devín, spojené s odborným 
výkladom mokrodových lúkach v spolu
práci s DAPHNE 

. rekonštrukcia tabuli Náučného chodníka 

. pozorovanie vtáctvo 

22. 4. - "Deň Zeme" 

9 .OO -sprievod detí po Devínskej Novej Vsi 
8.00-17.00 ·"ZOO"- bezplatný vstup po
čas celého dňo 

8.00-11.00 · "Geológia Sandbergu" · 
stretnutie žiakov 7. ročníkov ZŠ Devín 

20% podielu. Vzhladom na to, že do
pod zmeny Štatútv bol zapracovaný 
do príjmov rozpočtu hl. m. SR pre rok 
1999 v absolútnej výške cca 48 mil. 
Sk, návrh bol doporvčený na schvále
nie do mestského zastvpite/'stva. 
• Dňa 25.3. 1999 sa starosta zúčast· 
ni/ na celodennom rokovaní mestskej 
rady hl. m. SR . Z viac ako 30-bodo
vého programv rokovania najväčšiv 
pozornos!' opätovne vzbvdila Správa 
o činnosti mestskej polície, ktorú čle
novia mestskej rady -hlavne starosta· 
via odmietli prijat'. 
Vzhladom na opakovanú neprítom· 
nost' predkladatela tejto správy - ná· 
mestníka primátora hl. m. SR 
p. Vavríka na rokovaní, po pripomien· 
kach bvde správa predmetom roko
vania mestského zastvpitel'stva. 
Nesúhlas členov mestskej rady vzbu
dil i návrh zmeny Štatútu hl .m. SR 
Bratislavy týkaiúci sa zmeny del'by 
podielových daní vo vzťahu k mest· 
ským častiam . Hlavným dôvodom bo
lo neprerokovan ie zmeny tejto celo
mestskej normy v Miestnych zastupite· 
/Stvách. Návrh nebol doporučený na 
prerokovanie v mestskom zastvpitel'· 
stve. Návrh rozpočtu no rok 1 999 po 
pripomienkach bol doporučený na 
schválenie do mestského zastupitel'
stva. 
• Dňa 29.3.1999 st~rosta MČ prijal 
staros tv Marcheggu p.Krehulu a zó· 
stupcov Distelverein. Predmetom roko
vania bolo opätovné prerokovanie 
premostenia Moravy cyklolávkou. 
Starosta MČ ONV navrhol spoločné 
rokovanie starostov pril'ahlých rakús· 
kych obcí, mestských častí hl. m. SR 
za účasti hl. m. 
SR Bratislavy a orgánov štátnej sprá· 
vy. Toto stretnvtie by sa malo uskutoč· 
nit' v rámci pripravovanej trilaterálnej 
konferencie, ktorá sa bude konať 
16.4. 1999 v mestskej časti Dúbravka. 

AZ· 

23.4.1999 

9.00. "Rozprávka o princeznej Drokolube" · 
ekorozprávko o vymierojúcich rozprávka· 
vých drakoch o ich l'udskej sebeckej sestre · 
návšteva detského divadelného predstave· 
ni o 
-Vstupné: l 0,- Sk 

8.00-11.00 . "Geológia Sandbergu" ·strel· 
nutie žiakov 7. ročníkov ZŠ 

24. 4. 1999 -Detský zábavný program v 
maskách prírody na záver týždňo Zeme 
spojený s vyhodnotením podujati o sprie
vodnej výstavy detských výtvarných prác 
ku Dňu Zeme 
vel'ká sálo. Srdečne pozývame všetky deti 
v Devínskej Novej Vsi. 

DEVEX3 



( Naši jubilanti ) 
v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
jozef BESEDA 

75rokov 
Pavlína BESEDOVA 

štefan HLA.DEK 
štefan KRA]ČiR 

HermínaMARTANOVIČOVA 

František OSVALD 

BO rokov 
Irena KARL/KOVA 

92rokov 
Mária RUŽOVIČOVA 

Blahoželáme ! 

ť}dišli z našich radoV) 

štefan EBRINGER 

ea., 
MANIZMUS 

JEJ ŽIVOTNÁ FILOZOFIA. .. 

JubVejných 80 rokov l!_behlo od vzni
ku Ceskoslovenského Cerve-ného krí
ža ako súčasti Medziná-rodného 
Červeného kríža založeného v ll. po
lovici devätnásteho storočia (26. X. 
1863). Základnými princípmi jeho 
činnosti sú: humanita, nestrannosť, 
neutralita, nezávislosť, dobrovol'nos( 
a jednota. Jeho nádherným základ
ným poslaním je predchádza( a 
zmierňova( utrpenie všetkých l'udí bez 
chladu na národnosť, pohlavie, rasu, 
náboženstvo a politické presvedčenie. 
Pri príležitosti výročnej schôdze ZO 
Slovenského Cerveného kríža (od ro
ku 1993) som si dovolil položi( pár 
zvedavých otázok jej predsedkyni, 
pani Márii Hanyovej. 

• Pani Hanyová, sto
jíte na prahu sedem
desiatky, dá sa kon
štatovať, že si čo-to z 
histórie Červeného 
kríža v našej obci 
pamätáte ... 
-Vzhladom na to, že 

40 rokov som pôsobila ako zdravot
ná sestra, \·e mojou profesionálnou, 
ale hlavne 'udskou povinnosfou sa o 
túto humánnu činnos( interesova( 
Môj záujem je o to väčší, že som 
členkou tejto organizácie od jej zalo
ženia v Devínskej Novej Vsi. Na pre
lome rokov 1946-1947 ju zakladal a 
jej prvým predsedom bol p. František 
Lachkovič. Organizácia vznikala 
v nerozlučnom spojení so vznikom 
dobrovolného hasičského zboru v ob
ci. Červený kríž tvoril symbiózu s ha
sičskou, neskôr požiarnickou organi
záciou. 

• Kde hlada( pramene vašej čin
nosti v tejto organizácii? Je to gene-

DEVEX4 

tický, profesionálny a či jednoducho 
l'udsko-etický faktor, ktorý vám v tejto 
práci pomáha, dodáva síl? 

- Moja stará mama, teta a hlavne 
mama inklinovali k jednoduchému 
spôsobu l'udového liečitel'stva, teda 
mám čosi po predkoch. Pomáhal mi 
aj neustály štýl samoštúdia a nakoni
ec aj 40-ročná prax zdravotnej ses
try, z toho vyše 16 rokov tu, v našej 
obci. Organizova( zdravotnícku prí
pravu obyvatel'stva, školenie o posky
tovaní prvej pomoci, pomáha( pri or
ganizovaní a zabezpečovaní bez
príspevkového darcovstva krvi a spo
lupracova( pri každej verejnej zdra
votnej a sociálnej starostlivosti, to sú 
hlavné atribúty môjho prostého živo
ta. A bez nich si svoj život ani neviem 
predstavi( A v mojich stopách kráča 
i moja staršia vnučka. Mladšia sa eš
te nerozhodla. 

• Od roku 1976, teda 23 rokov 
sJe na čele Základnej organizácie 
Cerveného kríža v našej obci. Zaiste 
to nie je jednoduchá a samoúčelná 
práca a v súčasnej situácii činnos( 
nezávideniahodná ... 

- Problémy s dobrovol'nou činnos
(ou organizácií vždy boli, sú a budú. 
Mladí l'udia akoby stratili záujem o 
takúto formu užitočnej činnosti. A tak 
gro práce ostáva na nás skôr narode
ných. Od spolupráce so školami, po 
návštevy chorých a osamelých obča
nov až po zabezpečenie opatrovatel'
skej služby a susedskej pomoci naši
mi členkami chorým a bezvládnym 
spoluobčanom. 

Nemôžem neseomenM vynikajúcu 
spoluprácu so ZS na lstrijskej ulici, 
kde sme zabezpečili stravovanie spo
.,ené s donáškou pre našich osame
ých dôchodcov pripútaných k lôžku. 
Spolu so mnou sa o roznášku a opa
teru týchto delia p. Jamborová a 
Roglšeková. Nedá mi nespomenúť 
nezištnú a aktívnu pomoc Pavly 
Krajčírovej, Mariky Kalnovej, 
Boženky Agayovej, Hedvigy 
Miloševičovej, Otílie Honekovej, 
Elenky Ebrignerovej, Martušky 
Grožajovej, Miladky Pokornej, 
Magdušky Gorecovej, Agnešky 
Brnavej a dalších, ktorých mená mi 
momentálne neprišli na myse!' ... A ak 
sme už pri menách" nesmiem zabud
núť a podakova( a spomenúť si aj na 
meno Ernesta Gašearíka, dlhoročné
ho predsedu ZO S<; K. No a ešte pani 
Martine Pokornej. Skoda len, že roky 
bežia, staroba nás okráda o obetavé 
ženy. 

• A čo členská základňa? 
- Tá je pomerne vysoká, pozostáva 

z viac ako 300 členov, horšie je to už 
s aktivitou a iniciatívou. To nie je iba 
vyplatenie ročnej známky a účasti na 
schôdzi. To by už bola samostatná 
kapitola na niekol'ko husto písaných 
strán. Nenasadzujem si ružové okuli
are, ale nevidím problémy ani v čier
nych farbách. Základom je omlade
nie základne a jej zaktivizovanie, 
aby sme mali komu odovzda( výsled
ky našej práce. Nik nevie, kedy bude 
pomoc Slovenského Červeného kríža 

NIKA 
potrebova( Súčasná vojna v Kosove 
je toho nepriamym dôkazom. 

• Pani Hanyová, dovol'te, aby som 
vám osobne, všetkým vašim kolegy
niam v organizácii, podakoval a za
želal vela síl a energie v živote. Aby 
ste nezostarli a boli našou náde,·ou. 
(udia vášho typu nosia milotu, ud
skos( a lásku v srdciach i duši. Bodaj 
by Sf!le takýchto ludí mali čím viac. 

- Dakujem a pozývam mladé ženy 
i mužov do našej do~rovol'nej organi
zácie Slovenského Cerveného kríža. 
Pozývam a vyzývam k aktívnej čin
nosti a práci, k nezištnej spolupráci. 

-cc-

Keď Izabela Pažítková - moderá

torka popoludnia pre učitelov, vy
chovávatelov i katechétov z 

Devínskej Novej Vsi - ohlásila v 

piatok 23. marca 1999 program 
v podaní Základnej umeleckej ško
ly E. Suchoňa, jej pedagógov a 

žiakov, nebolo pochybností, že 
lstracentrum pripravilo pedagógom 
to naj ... Ba dalo by sa prirovna( 
učitelia a žiaci - učitelom. 

"Štát bude taký bohatý, aké budú 
bohaté vedomosti a vzdelanie ná-

~®U~~~ 
men in~ v nas 

t~ždnoc~ os 

ho stretnutia učitelov 
Slová vdaky za ich 
čestnos(, trpezlivos(, 

skosL vyjadrili žiaci 

ňoch, prednesoch na 
nástrojoch tak, že 

nechcel musel 
zmysel dávania 
Osobný príklad · 
mentom. A oe<ja,ló~O' 

rozdávajú celý 
vám, a nielen v tento 

Uevínskej Novej Vsi no 
ll. ročník morotónu 
tejto akcie bolo doť 

preveriť si svoje 
cvičenky, ktoré ne

veľkých maratónoch: 

2:0 

3:0 

3:2 

3:0 

0:2 

l :1 

Tento maratón bol netradičný v tom, že odborná po· 
roto počas maratónu cvičenky nevylučovalo. Cvičilo 
so 4x50 minút vo výbornej atmosfére. Cvičenky boli 
rozdelené do dvoch vekových kategórií. 
V prvej vekovej kategórii do 27 rokov bolo poradie 
nasledovné: 

l. miesto Veronika Kurkovó 
2. miesto Zuzana Podhorská 
3. miesto (ubomíro Tománková 
4. miesto Michaela Nemethová 

21. kolo- 14. 4. o 16.30 h 
Lamač- DNY 
22. kolo- 18. 4. o 16.00 h 
DNY - ŠKP Devín B 
Starší dorast 
20. kolo- 10. 4. o 10.00 h 
DNY - Trnávka 
21. kolo- 14. 4. o 16.30 h 
Petržalka - DNY 
22. kolo- 18. 4. o 14.00 h 
DNY - ŠKP Devín B 

· Starší žiaci A 
18. kolo- 17. 4. o 12.00 h 
DNY - Kostolište 
14. kolo- 22. 4. o 16.00 h 
DNY- SC BCT 
Starší žiaci B 
14. kolo- 17. 4. o 13.00 h 
DNY - Krasňany 

_111. liga -výsledky 
SK Strelec DNY .,A": 

VÚZ- DNY "A" 
DNY "A" · Doprastav .,C" 
Doprastav .,D" - DNY "A" 
Krasňany B" - DNY A" 
Športbyt .,B" -DNY "Ä" 
DNY "A" - Dúbravka .,A" 
DNY "A" - Slovan .,E" 

ms 

3,5:4,5 
6,5:1,5 

5:3 
1:7 

2,5:2,5 
6,5:1,5 

6:2 

Program 
kina 

@~wo[ľ[] 
Celovečerné 
predstavenia 
v pia o 19.45 h, 

v so a ne o 17. 15 a 19.45 h 

8.-9. 4.- LOLITA 
- USA-FRAN. - MN 18 

-s. t.- 50,-

8. 4.- o 19.45 h, 
9. 4. o 17. 15 a 1 9.45 h 

10.-11. 4. -STAR TREK: VZBURA 
-USA- MP 12- s. t., 46,

Sci-fi 

16. 4.- GURU 
-USA- MN 15- s. t. 55,-

V druhej vekovej kategórii nad 28 rokov: 

l. miesto Beata Agalareva DNV 
2. miesto Iveta Vítekovó 
3. miesto Renáto Ebnerovó 
4. miesto Dana Kmetíkov«Í DNV 

lenko Šníderovó DNV 

Srdečne ďakujem organizačnému výboru o všetkým 
sponzorom, bez ktorých by so táto akcia nedala 
uskutočniť a to hlavne riaditeľom Zš l. Bukovčano č. 

Spoje .,B" - DNY "A" 5:3 
DNY "A" - Radegast .,C" 3,5:4,5 
Svätý Jur - DNY "A" 3:5 
DNY "A" - Tatran .,A" 7:1 

Konečná tabul'ka: 
l. Spoje B 29 
2. SlovanE 28 
3. DNVA 24 
4. Radegast C 19 
5. Krasňany B 16 
6. Svätý Jur 14 
7. Tatran A 13 
8. Dúbravka A 13 
9. Športbyt B 12 
l O. D<;prastav D 8 
ll. vuz 8 
12. Doprastav C 5 

; 

STOLNY TENIS 
13. kolo 
Trnávka .,B" - ne DNY 0:10 
14. kolo 
ne DNY- Svätý Jur .,B" 10:0 
15. kolo 
ne DNY · Sineol 10:3 
1. Devínska Nová Ves 16 
2. Mostex Rača D 15 
3. Senec B 16 
4. Banka 16 
5. Stavbár B 16 
6. Síneal A 16 
7. Sv. Jur B 15 
8. Priemstav 16 
9. ŠKPA 16 
lO. Spoje C 16 
ll. Lamač B 16 
12. Spoje D 16 
l 3. Trnávka B 15 

len o 17.15 h 

16.-17. 4.- DRVIVÝ DOPAD 
- USA - MP 1 2 - s. t. - 44,

Katastrofický film 

17.-18.4. - POLOVIČNÁ ŠANCA 
-FRANC.- MP 12 č. t.- 50,-

17. 4. o 1 9. 45 komédia 
(A. Delon - J. -P. Be/mondo} 

18. 4. o 17. 15 a 19.45 h 
23.-24. 4. - MERCURY 

USA- MP 12- s. l.- 44,-

23. 4. o 19.45 h, 24. 4. o 17. 15 
a 19.45h 

Detské predstavenia: o 15.30 h 
11. 4. - ROZPRÁVKY LOLKA A 

BOLKA Pol. - 1 0,-

18. 4. - SNEHOVÁ KRÁľOVNÁ 
Rus. - 10,-

Tel.: 64 77 51 04 

l a 3, starostovi Obecného úrodu ONV, Muscle
Fitness, predajňa Papier, J. Smreka č. 7, Sportex 
Eisnerovo č. 46, Diskont Rosi, Drogéria Dúha, reš· 
taurácio Rolanda, CK Globtur, kožená galantéria 
Gama, predajňa Šport· Suché mýto 29, reštaurácia 
u Michala, boutique (ubica, predajňa Garáž, zelovoc 
Horváth, cukráreň u Zuzky, šport- bicykle Marečka 
č. 6. 

Srdečne Vás pozývam na 111. ročník v roku 2000. 

(ubomír Baláž 

O bronzové umiestnenie, ktoré nás 
vôbec neu~eokojilo sa zaslúžili: 

Miroslav ROHACEK 7,5 z ll 
Ondrej SZÔllOS 6,5/10 
Ján ANTALA 5/10 
Marián JURČÁK 4,5/8 
Mária MACHALOVÁ 3,5/5 
Andrej LOBC?DÁŠ 5/11 
Ivan SYROVY 10/11 
Peter TÓTH-VAŇO 7,5/11 
Milan BÓRIK 7/9 
Róbert VERNER 0/1 
Karol HORVÁTH 1/1 
Družstvo z"ískalo najvyšší celkový počet 
bodov z jednotlivých šachovníc, doplati-
lo však na celkové zaváhanie v zápa-
soch so slabšími súpermi. 

76. kolo 
Priemstav - ne DNY 8:10 
17. kolo 
ne DNY - Spoje .,D" 10:1 
18. kolo 
Poz. stavby .,B" - ne DNY 2:10 
19. kolo 
nCDNV- ŠKP 10:0 

15 o l 152:41 46 
14 o l 147:37 43 
14 o 2 146:48 43 
9 2 5 121:106 36 
8 l 17 118:110 33 
7 l 8 l 03:117 31 
7 l 7 104:98 30 
6 l 9 103:123 29 
6 2 7 97:119 29 
4 3 9 82:133 24 
3 l 12 77:143 23 
l 4 ll 100:146 22 
o o 15 21:150 15 

DEVEX 5 



mtl7P:rP sami vyskúšať. 
hr•?kiJ'dhPm'P na Vás 

Ak máte záujem o kozmetiku AVON, vyplňte, prosím kupón a zašlite na nasledujúcu adresu: 
AVON Cosmetics, s.r.o., Prešporská 9, P. O. BOX 144, 810 OO Bratislava 

Rad(a) by som bol(a) informovaný( á), ako sa stať: 
O Zákazníkom firmy AVON O Poradkyňou AVON 

Meno .. .... ...... ... . . . ............... Priezvisko . . . .. .. ... .. . .......................... Vek . 

Adresa . PSČ 

AVON COSMETICS, Inc., založená vr. 1886, je najväčším sve
tovým priamym predajcom kozmetiky produktov, spojených s krásou 
žien. Na Slovensku pôsobí od r. 1992. 

AVON pôsobí v 135 krajinách sveta. AVON umožňuje priamym predajom svojich výrobkov, zákazníkom (zväčša zamestna· 
ným ženám) vybrať si zo širokej ponuky v pohodlí a súkromí svojich domovov, bez zbytočného stresu a nedostatku času. 
Zástupca firmy poskytuje porodensfvo zdarma. Tovar je dodaný bezplatne až do bytu. Zákazníci zaplatia za tovar až po 
jeho prevzatí. 
AVON sa už 113 rokov venuje starostlivosti o ženy na celom svete. Ponúka im atraktívne pracovné prnežitosti a dodáva im 
výrobky najvyššej kvality. Predaj kozmetiky dáva ženám možnos( zárobku a tiež získania kozmetiky pre seba a svoju rodi-

DEVIEX 6 

nu so zľavou. Tím skúsených manožeriek 
zaškolí každého záujemcu o túto prácu a 
ďalej sa im venuje prostredníctvom ob
chodných stretnutí, telefonátov a kozme· 
tických školení. 
AVON nepredáva formou multi·level marke
nngu. 
Prvou AVON lody bolo pani Albee of 
Winchester, manželka zaklodoteľa firmy, 
ktorá položila základy priameho predaja 
kozmetiky tok, ako ho poznáme i dnes. 
AVON dal ženám jednu z prvých možností 
zarábať a byť finančne nezávislými v čo
se, keď ich tradičné miesto bolo v domác
nosti. Ženy predávali výrobky AVONu 34 
rokov predtým, ako oficiálne získali právo 
voliť. 

AVON je spoločnosť pre ženy. Je riadený 
ženomi a slúži ženám. 67 %z celkového 
počtu zamestnancov firmy sú ženy. 
AVON je celosvetovo známa firma pre svo
ju zodpovednosť, ktorú preberá za kvalitu 
svojich výrobkov. Všetky výrobky firmy 
AVON sú dermolologicky leslovoné. 
Vzťahuje sa na ne bezpodmienečná záru
ka, t. j. v prípade akéhokolvek dôvodu no 
nespokojnosť s výrobkom sú zákazníkovi 
vrátené peniaze v plnej výške alebo je to
vor vymenený. l OO % záruka na 
výrobky je zákazníkom poskytovaná už 
od prvého dňa vzniku firmy. 
AVON je špičkou v oblasti vývinu no
vých technológií. Oddelenie výskumu 
o vývoja firmy AVON- SKIN CARE LA· 
BORATORIES, sídliace v Suffern, New 
York, patrí podľa počtu noviniek medzi ve· 
dúce v kozmetickom priemysle. Jeho pra· 
covníci sú experti v oblasti biochémie, 
mikrobiológie, toxikológie, dermatológie a 
klinického testovania. 
V centre výskumu v Sufferne stojí tím od
borníkov Bio Science, ktorý úzko spolu
pracuje s vyše 20 významnými lekármi· 
dermatológmi a výskumníkmi z univerzít 
na celom svete (Brazília, Japonsko, 
Mexiko, atď.). Táto spolupráca pomáha 
firme AVON získať potrebné informácie o 
trendoch v pleťovej kozmetike, nových su
rovinách a metódach vývoja nových výrob
kov. 
Ciel'om výskumu firmy AVON je priniesť na 
trh výrobky špičkovej kvality, vyrobené z 
prvotriednych surovín najmodernejšími 
technológiami a za dostupné ceny. 
Tím špecialistov kozmetických laboratórií 
AVONu vyvinie a testuje každoročne viac 
oko 600 výrobkov v oblasti kozmetiky a 
vôní. Rovnakým množsfvom noviniek po· 
čas jedného roku so nemôže pochváliť ži
adna iná kozmetická firma. 
Viac ako 80 polenlov zaraduje AVON 
medzi popredné kozmetické firmy s vlast· 
ným výskumom. 
AVON bolo prvou firmou, ktorá predstavila 
širokému trhu výrobky dennej starostlivos· 
ti s obsahom antioxidantov o slneč· 
ných filtrov (r. 1985). prípravky s ob
sahom čistého vilomínu A (r. 1986), 
so stabilizovaným vitamínom C (r. 
l986),očnýkrémOF IS (r.l995),vý
robky využívajúce technológiu regulá
cie enzýmov (Hydrofirming, r. 1995), 
denný rad pleťovej kozmetiky s pomo-

testovanie. 
AVON sa angažuje aj v 
prostredia. Medzi prvými 
na svete vylúčil zo sv ·· 
hujúce CFC. Žiaden zo 
je ozón. Väčšina obalov 
AVON sponzoroval 
Olympijských hrách 
AVON Slovensko sa stol 
lom kozmetiky slovensk 
raolympijského družsfva no 
1996. 
AVON je spoločnosť známa oj 
a spoločenskými aktivitami. 
ho aj na celosvetovom hnutí 
koviny prsníka. Táto kampaň 
viac než 22 krajinách. Symbolom 
ne prsníka sa stala ružová stužka, 
pili milióny zákazníkov firmy AVO 
AVON Slovensko sa ako jedna 
nej Európy zapojil do pr 
žien. Ciel'om programu je 
nádorovom ochorení a 
len včasné odhalenie tejto 
pešnej liečby. 
Partnerom firmy AVON v tomto 
národná nezisková nadácia 
nadácia bola založená v r. l 
pomáhať l'uďom tak, aby si 
mi. 
Zakúpením brošne Ružová 
proti nádorovému oc 
tak k tisícom žien na c 
mujú zodpovednosť za 
ze sa použijú na realizáci 
na zlepšenie intn.rmm,nno! 
vanie verejnosti, rizikových 
pracovníkov o na l 
prekonanou chorobou. 
ku 1999 realizované 
Bratislave, Partizánskom, Bardejove 

STAVEBNÁ 
SPORlTHŇA 

Základný kamei1 Vr:lšej budúcnostL 

otvorila od l. 4. 1999 nové obchodné zastúpenie 

v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej l 
(Rodinný dom pri zastávke Hradištná) 

Sme tu pre vás: Pondelok 9.00- 18.00 

Utorok 8.00-16.00 

Streda 11.00-19.00 

štvrtok 9.00- 18.00 

Piatok 9.00- 15.00 

Môžete nám aj zavolať na telefónne číslo: 64 77 45 86 

Ponúkame vám: 
• komplexné informácie o možnostiach a výhodách stavebného sporenia 

• na mieru šité poradenstvo 
• možnosť uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení 

Novinky od l. 3. 1999: 
• všetky medziúvery s výhodnou úrokovou sadzbou 

• medziúvery s cieľovou sumou do 600 000,- Sk len s l ručiteľom 

x-ové chodítko (50,-). 
Tel.: 64 77 89 65 

(_---=0:....:...4 :......:· S:..::..l U=-=Z::..::..BY-'---_) 
• Pôžičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 64 77 83 62 
• TV-servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe č. 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 
• Šijem, opravujem. 

Tel.: 64 77 67 48 
• Kvalitná, kompletná prerábka byto
vých jadier, dlažieb a obkladov, za 
výhodnú cenu. Tel.: 0901 732 671 

Predaj: _ 
Byty: 

Na vyhliadke 23 "Tel.: 07/6477 6728 

- 4-izbový, Dúbravka ul. Sekurisová, OV, 3/3, 74 m', 1,650 mil./Sk 
- 4-izbový, Dúbravka, ul. Nejedlého, OV, 1/6, 80 rn', 1,990 miL/Sk 
- 4-izbový + garáž, DNY, ul. Kalištná, 4/4, 76,5 m', 1,650 miL/Sk 
- 2-izbový, ul. Murgašova, OV, 3 p., 50m2, 1,3 miL/Sk 
-l-izbový, DNY, ul.]. Smreka, DR, 2/6, 830 tis./Sk 

Záhrady: 
-Svätý Jur- Rebrá, záhrada 3798 m' + chata, á 150 Sklm' 
- DNV pod Kobylou, záhrada, á 450 Sk/m', výmera 1154 m' 

Rodinné domy: 
-DNY, ul. Istrijská, S-izbový, pozemok 4000 m', 6,9 mil./Sk 
-DNY, ul. Slovinec, pozemok 1000 m', cena 2,6 rnil./Sk 

Chaty: 
-Záhorská Bystrica- Pod Kerapášky, obytná chata, pozemok 370m', 

cena 890 tis./Sk 

Stavebný pozemok 
-Lamač, ul. Pod násypom, 4235 m', 2000 Sklm' 

Prenájom byty 
-3 izbový, DNV ul.]. Smreka, 4/8, nezariadený, 10.000 Sk/mesiac 
- 3 izbový, DNV ul. PHorova, 3/12, 73 m', čiastočne zariadený, 

10.000 Sk/mesiac 

Inzercia: Cenník: l znak= l, l O Sk, l /8 str. = 600 Sk, l/ 4 str. = 1200 Sk, l /2 str. = 2400 Sk, l strana = 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
l cm' l 0,· Sk+ 23 %DPH. 1/avy: pri troch uverejneniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hlodám- 50%. Príplolky: l. strana+ l OO%, posledná strana+ 50%. l cm2 = 1 O Sk+ 23 % OPH. 
Inzercia l 64 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad i 15.30 ·l sobota 8.00 · 11.00 
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KlUB NEČAKAl NA CHOROBU 
SPÝTALI STE SA - ODPOVEDÁME 

• Jana (41), J. Poničana: Chcela 

by som si spraviť "očistnú" kúru te

la. Čo mám užívaf? 

• Cyril (?), Pieskovcova ul.: Čo je to 

"koenzym QlO"? Je to naozaj taký 

"zázrak"? 

• Bohuslav (35), Prímoravská: Od 

úrazu mám zdravotné problémy, 

bolesti hlavy, neviem sa sústredi( 

mám nadváhu. Mám záujem zlep

ši( si svoj zdravotný stav. 

• Peter (39), Eisnerova ul: Napriek 

veku mám vysoký krvný tlak. 

Beriem lieky, som však unavený, 

bojím sa, že dostanem infarkt. Čo 

mám ešte užívaf? 

Je vel'a návodov na "očistné" kúry 

tela. Základom očistnej kúry popri 

dodržiavaní zásad správnej živo

tosprávy, dostatočného príjmu te

kutín (2-3 l denne), obmedzení tu

kov a vylúčení cukru zo stravy sú 

antioxidanty a minerálne látky. 

Antioxidanty chránia naše telo 

pred jedmi, toxínmi a tzv. vol'nými 

radikálmi (čo sú agresívne látky zo 

stravy a ovzdušia, ktoré v tele po

škodzujú bunky). Antioxidačné en-

~~ÍŽO V~ a 
Dobrí l'udia sa dostanú .... dokonče
nie v tajničke 

Vodorovne: A. STRED TAJNIČ
KY- dokončil visenie. - B. Rýchle, 

ihneď- existovalo - vladár chaldej

skej dynastie. - C. Spä(, dozadu 

po česky - vládlo - štiepalo. - D. 

Severský vták- vzťahujúca sa na si

to -väčšia stojatá voda - vlani po 

česky. - E. Orúbala - KONIEC TAJ

NIČKY- ženské meno ( 12. 12.) - F. 
Brazílsky spisovatel' - výzva - stra

nou. - G. Patriace Eve- tabak. - H. 

ZAČIATOK TAJNIČKY.-

Zvisle: l. Ospanlivo. - 2. 

Otočenie - túzy. - 3. Väčšie hospo

dárske usadlosti -odstraňujeme hli

en z nosa. - 4. Najmenšia čiastka 

hmoty - mesto v Albánsku - sprie

vodca lodí. - 5. Vzťahujúca sa na 

nížinu - obal na spisy - ukazovacie 

zámeno. - 6. Nepoddávaj sa - mi-

zýmy vyžadujú prítomnosť vitamí

nov A, D, C, E, Beta karoténu a ni

ektorých B vitamínov, ale aj koenzý

mu Ql O a prvkov: selén, zinok, 

mangán, meď. Detoxikácia je teda 

spôsob revitalizácie, obnovy, 

ozdravenia buniek nášho tela uží

vaním dostatočného množstva anti

oxidantov a minerálií, živín a teku

tín a prečistenie organizmu. 

Zabezpečenie všetkých potrebných 

živín a účinných látok docielime 

však jedine užívaním potrebných 

výživových potravinových doplnkov. 

Lekárne nám ich ponúkajú v dosta

točnom výbere. Osobne dávam 

prednosť produktom, ktoré sú MZ 

SR deklarované na ochranu zdra

via, sú v nápojovej forme, s obsa

hom vysoko účinných látok a rých

lou vstrebatel'nos(ou z tráviaceho 

traktu do krvi a z krvi už k bunkám. 

V roku 1978 Angličan P. Mitchell 

získal Nobelovu cenu za objavenie 

koenzýmu Q10. Je to látka so sil

ným antioxidačným a detoxikačným 

účinkom, znižuje hladinu choleste

rolu v krvi, posiluje srdce, regeneru-

enil, mal vôl'u - čas. - 7. Mužské 

meno - stiahnu si kožu - urobí bo

hatším. 8. osobný vlak hovor. - sní

macia obrazovka (z gréc.) - 9. 

Hlavná zložka éterického oleja -

1 2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

f 

G 

H 

5 

je bunky, spomal'uje starnutie a sti

muluje obranyschopnosť organiz

mu. Koenzým Ql O je "výrobcom 

energie v našom tele - taká malá 

elektráreň" v bunkách - je to naša 

sila energia, sviežosť, vitalita. 

Koenzým QlO je nazývaný aj ako 

srdcový "zázrak", "živá voda" pre 

srdce a telo. Tento úžasný energe

tický "zázrak" vám potvrdzujem aj 

z vlastnej skúsenosti. Žial' o jeho 

mimoriadnych účinkoch na telo, 

pleŕ a srdce nevie ešte vela l'udí, ba 

ani lekárov ... 

Očistnú, detoxikačnú kúru tela by 

si mal spraviť každý raz ročne. 
Odporúčame však, aby sa zdravý 

či chorý človek pri výbere najvhod

nejších produktov a forme poradil 

so svojim lekárom, či v lekárni, ale

bo u zaškoleného odborníka. my 

Vám poradíme na mob. tel. č. 

0903 434 571, alebo v našej po

radni, v Lekárni Pri radnici (oproti 

Pošte) každú stredu od 15.00-

17.00 h 

MUDr. J. Kirňáková 
Pharm.Dr. H. Grešnerová 

skratka Limity. - l O. Údolie.

IPomôck:y: B. Nabonid. - F. 
Amado. - 4. Potok. - 8. Ortikon. -

9. Linalol.-

d 
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S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

~Nová prednostka l) Deň Zeme 

9Z diára starostu ~Festival národnej 

piesne 9.5. mJ Klub nečakaj na chorobu 

DEŇ ZEME 
alebo 
Zachovajte krásy prírody pre nás 
a nasledujúce generácie. 

ma naša mestská časf aj cestou toh

to projektu. Týždeň výchovno-vzde

lávacích, zábavných a turistických 
aktivít sa pre nás stal živou tradíci

ou. Niektorí z Vás možno stretli sku-

piny žiakov so svojimi učitel'mi, s 
Vážení čitatelia, milí priatelia, odborníkmi na trase Náučného 
v tomto týždni sa opäf stretávame, chodníka, iní sa možno pobavili po-
už po štvr1ý rok, na spoločných ak- hladom na sprievod detí v maskách 

tivitách materských a základných prírody kráčajúcich k rybníku v sta-
škôl, oddelenia životného prostre- rej časti Devínskej Novej Vsi ... aj to 

dia miestneho úradu a lstracentra sú momenty prejavu vzŕahu k príro-

tvoriacich myšlienku a obsah pro- de, vedomia detí a dospelých. 
jektu venovaného sviatku našej pla- lstracentrum prináša v tomto 1ýždni 

néty Zem. Potreba ochrany a úcty k deŕom materských škôl a naj mlad-
prírode, všetkému živému na Zemi, ším školákom rozprávku o troch le-

zachovanie života na našej planéte nivých prasiatkach. Tretiaci sa stretli 

sa stáva čoraz naliehavejšírn. na tradičných premiérových ekolo-
Otázku zachovania krás prírody, gických predstaveniach a spolu s di-

zdravého životného prostredia vní- (Pokračovanie na strane 3) 

Uzávierka dnešného čísla bola 15.4. 7 999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 29.4. 7 999, číslo vyjde 7.5. 1 999. 

Krátke správy 
Pre životné prostredie 

Predpokladáme, že nielen deti v 
rámci akcie Deň Zeme, poupratujú 
našu Devínsku, ale zapoja sa všet
ci občania. Jarnému upratovaniu 

chceme pomôcf aj pristavením 
vel'kokapacitných kontainerov v 

dňoch 24.-25. 4. 1999/Kde budú 
umiestnené? 

Kolónia - za hotelon!l Morava 
lstrijská - pred pli:>štou 

Grba - Bridlicová, Charkovská 
Prí moravská, Na hriadkach. 

Š. Králika - pri garážach.MU 

Rybárom 
V snahe vyjst' v ústrety rybárskej 
verejnosti v Devínskej Novej Vsi 

starosta mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves rozhodol 
umožniť pri začiatku rybárskej 

sezóny pokusný odchyt rýb 
v rybníku v dňoch: 

30. apríla od 14.00 h do 22.00 h 
a l. a 2. mája 1999 od 7.00 h 

do 22.00 h 
Podmienkou účasti sú platné 

rybárske lístky a vklad do fondu 
ochrany životného prostredia 

mestskej časti vo výške 50,- Sk na 
deň. Výťažok bude použi1ý 

na dalšie zarybnenie. 
Deti do 15 rokov budú môcf chytaŕ 
ryby zdarma. Chýbajúci rybársky 

lístok a vklad zaplatia záujemcovia 
v stánku pri rybníku. 

Všetci účastníci rybolovu sú povin
ní sa riadi( zákonom č. 
l 03/1963, vyhláškou č. 

l 02/1963 a rybárskym poriad
kom. lov a mura je zakázaný! 

Zelená linka 
Telefónne číslo Zelenej linky 

je 0820169090, 

všetkým záujemcom na otázky 

súvisiace s problematikou 
životného prostredia odpovedia 

zodpovední pracovníci 
z oddelenia ochrany životného 

prostredia vo VW Slovakia, a. s. 



® robn ičky 
ll radnice 

Koncepcia bytovej politiky MČ 

DNV - následné kroky 
Po zverejnení odsúhlasenej byto
vej koncepcie v minulom čísle, via
cerí obyvatelia chceli vedie( bliž
šie informácie o tomto materiály. 
Najčastejšie otázky viedli k bytom 
za 200.000. 
Chcel by som však oboznámi( s 
celým materiálom, ktorý ponúka 
viac možností. 
Už v minulom volebnom období 
miestne zastupitel'stvo poskytovalo 

Dnes hovorime 
s novou prednostkou miestneho 
úradu. Miestne zastupitel'stvo po 
vypísaní konkurzu, do ktorého sa 
prihlásilo osem uchádzačov určilo 
komisiu na vyhodnotenie tohto 
konkurzu. Komisia po skontrolova
ní splnenia podmienok a po vypo
čutí uchádzačov určila poradie. 
Starosta MČ po osvojení si tohto 
vyhodnotenia pozval prvého 
uchádzača na zasadnutie miestne
ho zastupitel'stva. V tajných vol'
bách bola zvolená JUDr. Maria 
Šamová za prednostku miestneho 
úradu. 
•Pani prednostka, môžete nám 
povedať aké máte skúsenosti s 
prácou vo verejnej správe ? 
-Vo verejnej správe pracujem od 
ukončenia štúdiu Právnickej fakulty 
UK v Bratislave roku l973.Najprv 
na národnom výbore hl. mesta SR 
Bratislavy, kde som pracovala na 
majetkovoprávnom oddelení fi-

Z rokovania 
mestského zastupitelstva 

Dňa 8. apríla 1999 sa v Prima
ciálnom paláci poslanci mestského 
zastupitel'stva zišli na dôležitom 
zasadnutí. Rokovali totiž o rozpo
čte mesta Bratislavy na rok 1999. 
Najbúrlivejšia atmosféra však bola 
pri inom bode. Návrhom na zme
nu financovania MHD sa vedenie 
mesta snažilo aspoň čiastočne rie
šil' zlú finančnú situáciu mesta a 
zároveň zaangažovať na pre
vádzke MHD v Bratislave aj jed
notlivé mestské časti. Dotácia zo 
štátneho rozpočtu na MHD v 
Bratislave napriek každoročnej in
flácii už niekol'ko rokov prakticky 
nerastie a je dokonca nižšia ako v 
rokoch 1991 a 1992. Kým v roku 
1992 bola dotácia štátu vo výške 
786 miliónov korún, v minulom ro-

DEVEX 2 

pôžičky na vytvorenie novej byto
vej jednotky. Táto pôžička sa po
skytuje aj naďalej. Pôžička môže 
dosiahnut' sumu až 300.000 a to 
za predpokladu, že žiadate!' vkla
dá do svojej investície viac ako je 
výška pôžičky. Transparentnos( po
skytovania je daná tým , že žia
dos( o pôžičky prerokováva komi
sia a odsúhlasuje miestne zastupi
tel'stvo. Podmienky pre získanie 
pôžičky sú k dispozícii na miest
nom úrade. 
Druhá čas( koncepcie určuje po
skytovanie bytov za 200.000 ko
rún. 
V tomto bode miestnym zastupite
l'stvom bola schválená možnost' zís-

nančného odboru. Po rozpade ná
rodných výborov mojim pôsobis
kom bol živnostenský odbor 
Ministerstva vnútra SR a potom 
Miestny úrad druhej najväčšej 
mestskej časti Bratislavy -Ružinov, 
kde som pracovala vo funkcii pred
nostky úradu. 

Prax z predchádzajúcich miest a 
získané skúsenosti sú predpokla
dom schopností riešil problémy 
občanov a podnikatelov. 
•S akými predstavami po svojom 
prvom pôsobení ste išli do kon
kurzu a s akými predstavami ste 
nastupovali na terajšie pôsobis
ko? 

ku klesla iba na 456 miliónov ko
rún. A tak je na fungovanie MHD v 
Bratislave napriek zvýšeniu ceny 
cestovného potrebná stále vyššia a 
vyššia dotácia z pokladnice mesta. 
V roku l 992 mesto na prevádzku 
MHD ešte nedoplácalo. V roku 
1999 však bude potrebných až 
302 miliónov korún z pokladnice 
mesta, aby MHD fungovalo aspoň 
tak ako doteraz. Okrem toho mes
to vynaloží dalších 149 miliónov 
korún na splácanie nových autobu
sov zakúpených v minulom roku. 
Preto vedenie mesta prišlo s návr
hom, aby sa na financovaní pre
vádzky MHD podielali aj mestské 
časti. Predložený návrh napríklad 
predpokladá, že Devínska Nová 
Ves by na fungovanie MHD v roku 
l 999 pri spela sumou l ,6 milióna 
korún. Tento spôsob financovania 
MHD sa stretol s nesúhlasom staro-

kania bytu aj touto formou. 
Zástupcovi starostu bola uložená 
úloha pripravi( a predloži( do za
stupitel'stva všeobecne záväzné na
riadenie o pridel'ovaní bytov, 
spôsobe financovania a určenia 
kritérií pre zaradenie do porado
vníka na získanie bytu touto for
mou. Po schválení tohto VZN bude 
možné prihlasovanie občanov. 
Predpoklad prerokovania je v au
guste. 
Ďalší bod koncepcie bolo vybudo
vanie Domu mladej rodiny. Výhlad 
realizácie tohto projektu je v roku 
2000-2001. Bližšie informácie o 
tomto projekte budú publikované 
po prerokovaní v komisiách po zís-

-V mestskej časti Ružinov som sa 
podiel'ala na riešení problémov 
hlavne typu výstavba bytov pre ob
čanov, organizovanie vol'nošporto

vých aktivít mládeže z pohladu rie
šenia drogových závislostí a výstav
by nových športových stredísk. 
Po oboznámení sa s DNV zist'ujem, 
že vel'ká aj malá mestská čad v 
Bratislave rieši rovnaké problémy. 
Je potrebné zabezpečit' bývanie 
mladých l'udí, postara( sa o prestár

lych spoluobčanov, zveladit' MČ a 
vylepšit' životné prostredie. 
Rovnaké predstavy majú aj poslanci 
MČ s vedením úradu, čo je deklaro
vané schválením programového vy
hlásenia MZ. Na problémoch , kto
ré boli v skratke načrtnuté, už spo
lupracujem s pracovníkmi úradu a s 

poslancami. Vel'kým problémom 
MÚ je nedostatok pracovných pries
torov pre realizáci u úloh , ktoré nás 
čakajú do budúcnosti. Tento pro-

slov, ale aj časti poslancov. 
Nakoniec však bol po búrlivej dis
kusii schválený. 
Rozpočet mesta bol schvalovaný v 
ovela pokojnejšej atmosfére a nako
niec ho podporilo až 64 zo 68 prí
tomných poslancov mestského za
stupitel'stva. Pôvodné požiadavky 
na výdavky presahovali 6 miliárd 
korún. Návrh rozpočtu predložený 
do komisií rátal už iba s výdavkami 
vo výške 3,87 miliardy korún. V ko
nečnom návrhu boli výdavky ešte 
viac zoškrtané na výšku 3,7 6 mili
ardy korún. Celkový schodok roz
počtu bol pritom schválený vo výške 
400 miliónov korún. Vzhl'adom na 
to, že až 430 miliónov korún je 
použitých na splácanie predchád
zajúcich úverov, v roku 1999 by 
vlastne mesto malo viac vyproduko
val' ako vyda(. Je to však za cenu 
vel'kých reštrikcií vo výdavkoch mes-

ka~í predpokladu fi 
pro1ektu. 
Zabezpečenie 
rodinných domov 
prerokovanú Uš 
DNV. Zabezpečenie 
plôch pre výstavbu 
na nových miestach p 
UŠMČ. 
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Toto schválenie má 
schválenie UŠ mesta 
Informácie o týchto 
dú zverejnené po ich 

blém riešime re 
Košt'álová a výhl' 

je výstavba priestorov 
útvary MÚ v dostavbe 
ZŠ lstrijská. 
•Napriek krátkosti 
prednostky MÚ 
vedať aké priority si 
svojej práci ? 
-Zistila som , že 
trebujú opateru 
l'udí okamžite, ale 
pre rok 99 je 

Odpoveď: 
na poslaneckú interpeláciu 
Ing. Ján Žaikovi, 
poslancovi mestského zastupitelstva 

Vážený pán poslanec, 
na základe interpelácie Vám pred
kladám stanovisko k vybudovaniu 
zvodidiel na ceste medzi Devínom 
a Devínskou Novou Vsou. 
V zmysle normy STN 73 61 Ol 
článok 196/a sa zvodidlo osadzu
je v priestore nespevnenej časti 

krajnice na násypoch vyšších ako 
4,00 m a pri sklone svahu väčšom 

mavou témou pre siedmakov bola 
druhová ochrana živočíchov, o ktorej 
besedovali s RNDr. Vongrejom zo 
SaŽP v Bratislave. Vybrané skupiny 
najstarších žiakov ZŠ absolvovali 
cykloturistickú trasu po náučnom 
chodníku, venovali pozornost' 
drobným úpravám náučných tabuli 
za odborného výkladu pracovníkov 
združenia Daphne. Ich pozornos( 
sa sústredila na mokradové lúky a 
kvetenu tohto chráneného územia. 
22. apríl je celosvetovým sviatkom 
našej planéty a my sme priniesli 
možnost' všetkým det'om našich škôl 
bezplatne navštívi( zoologickú zá
hradu v Bratislave podla vlastného 
rozhodnutia. Do scenára tohto dňa 
prispela z vlastnej iniciatívy ZŠ na 
ul. l. Bukovčana l sprievodom detí 

Stavanie májov bolo vždy záleži
tost'ou regrútov. Bola to tradícia, 
ktorá bola i sviatkom všetkých oby
vatelov Devínskej Novej Vsi. 
Chceme tento pekný zvyk obnovit' 
už aj preto, že bude posledný v 
tomto tisícročí. Chceme, aby sa tá
to tradícia udržala i v ďalších ro
koch tretieho tisícročia. 
Preto Vás milí spoluobčania pozý
vame na túto malú slávnos(, na 
ktorej vám bude k počúvaniu i tan
covaniu vyhráva( dychovka 
"Záhorácki strýci" a nebude chý
bat' ani stánok s občerstvením. 
Začiatok je 30. apríla o 17.00 h 
na ploche pred radnicou, resp. 
poštou. Tešíme sa na Vašu účast'. 

Jakub Encinger 

ako l :2. Tieto parametre na uve
denej komunikácii nie sú prekroče
né. Zároveň na cestách s návrho
vou rýchlost'ou 60 km/h a nižšou 
je možné od osadenia zvodidiel 
upustí( pozdlž všetkých pevných 
prekážok vzdialených od hrany 
jazdného pásu menej ako 4,50 m 
a päta tejto prekážky leží nižšie 
ako l ,50 m nad hranicou koruny 
cestnej komunikácie. Osadením 
zvodidiel by sa zúžil jazdný profil 
vozovky minimálne o l m, čím by 
došlo k porušeniu normy STN 73 
61 Ol. 

MŠ a ZŠ v ekologických maskách. 
Pre účastníkov sprievodu, ako aj 
náhodných divákov pripravili reali
zátori program pri rybníku - cieli 
sprievodu - vlastný program na 
podporu projektu a oslavu všetké
ho pekného okolo nás tak, ako sa 
sami vyjadrili a ako to vedia zanie
tení a ochotní učitelia. 
Tradičnou sprievodnou súčas(ou 
projektu je výstava prác detí, ktorá 
je zrkadlom ich vzt'ahu o vnímania 
našej vzácnej okolitej prírody. 
Tradične sprevádzajú tento týždeň 
aktivity škôl vo vlastných priesto
roch - úprava tried, vestibulov a 
areálov. Dobrá vôl'a zo strany uči
tel'ov škôl a škôlok určite nechýba, 
čo si vážime a vysoko ceníme. 
V sobotu 24. apríla o 15. hodine 

Cl MESTO 
prianie každého z nás 

Starostlivost o psa neznamená len 
na kŕm it' ho a íst' s ním párkrát den
ne von. Pes potrebuje našu pozor
nos( lekársku opateru a v nepo
slednom rade dobrý výcvik. Jednou 
z prvých vecí, ktorí sa zvyčajne 
snažíme nášho psa naučit', je nevy
konával' svoju potrebu kdekolvek 
sa mu zachce. Začat' by sme s tým 
mali samozrejme už od malička. 
Psa treba nauči( reagova( no váš 
povel. Mal by rozumie( povelu na 
vyšpinenie na vhodnom mieste. 
Každý má určite rád príjemné čisté 
prostredie a či už má doma psa 
alebo nie, vadia mu psie výkaly 
kdekolvek na ulici. Preto, či z ohla
duplnosti voči svojmu okoliu alebo 
k sebe, zbierajte psí trus po svojom 
psíkovi. Jednorázové papierové 
alebo mikroténové sáčky na zber 
psieho trusu kúpite v obchode s ky
nologickými potrebami, prípadne 
môžete použiť sáčok alebo noviny. 
Bohužial', v máloktorom meste sú 

Pri premeraní komunikácie pracov
níkmi oddelenia cestného hospo
dárstva bolo zistené, že by sa mu
seli osadit' zvodidlá v dlžke cca 
2800 m, čo predstavuje finančný 
náklad 4,042 milióna Sk. V prípa
de realizácie stavby musí jej zora
denie do plánu schváli( komisia 
dopravy a informačných systémov. 
Nakol'ko sa jedná o investičnú 

stavbu, celú prípravu aj realizáciu 
by zabezpečoval GIB - investor 
hlavného mesta. 

Ing. Jaroslav Jelšík, 
námestník primátora 

vyvrcholí projekt zábavným pro
gramom a detskou diskotékou v 
maskách s témou prírody vo vel'kej 
sále lstracentra. Okrem tanca a zá
bavy vyhodnotíme výsledky výsta
vy, najkrajšie práce odmeníme a 
spoločne si zasút'ožíme s autorkami 
a realizátorkami programu pani 
učitel'kami zo ZŠ na lstrijskej ulici. 
Na záver doku jeme všetkým, ktorí 
sa podielali na tohtoročnej tvorbe, 
realizácii a zabezpečení projektu a 
veríme, že myšlienku osláv zdravej 
a krásnej planéty Zem úspešne roz
vinieme a naplníme v nasledujú
com ročníku. 

Katarína Bergerová 
riaditel'ka lstracenlra 

inštalované koše na psí trus, preto 
ste nútení psí trus zahodií do koša 
s komunálnym odpadom. Žiadajte 
mestský magistrát o zavedenie ko
šov na zber psieho trusu. Psie vý
kaly sú totiž nielen neestetické, ale 
môžu byt aj nebezpečné. Môžu 
obsahovať vajíčka črevných para
zitov (najznámejšia je škrkavka -
Toxocara canis}, ktoré sú infekčné 
aj pre l'udí. Riziko nákazy sa však 
dá zredukovať už spomínaným 
zbieraním psieho trusu na verej
nosti, čistotou a hygienou a pravi
delným odčervovaním. 
Odčervovanie je lacné, jednodu
ché a efektívne. Odstraňuje škrkav
ky o pásomnice, ktoré u mladých 
zvierat spôsobujú hnačky a celkové 
ochorenie, u starších sa však tieto 
symptómy nemusia prejavi( 
Dospelí psi by mali byt' odčervova
ní raz za pol roka, gravidné feny 
so šteniatkami častejšie. 
V ordinácii Dr. Baculáka 
Novoveská ul. 9 je možné zakúpiť 
indentifikačnú známku pre psa za 
20,· Sk (na ktorej sú uvedené úda
je o očkovaní}. 

DEVEX 3 



racovn 
mestskej časti v priebehu 15.-17. 
pracovného týždňa vyberáme: 
• 6.4.1999 rokoval starosta MČ 
DNY s dodávatelom stavby kanali
zácie na Slovinci, Na Hriadkach. 
Predmetom rokovania bolo dofi
nancovanie stavby kanalizácie a 
dokončenie povrchových úprav ko
munikácií do konca apríla 1999. 
• 7.4.1999 prijal starosta MČ 
DNY l. námestníka primátora hl. 
m. SR Bratislavy p. Minárika s od
bornými pracovníkmi magistrátu. 
Zástupcovia hl. m. SR Bratislavy a 
predstavitelia samosprávy DNY 
navštívili Volkswagen Slovakia a.s., 
kde prerokovali další postup do
pracovania územno plánovacích 
podkladov zonálnou formou v prie
myselnej zóne v dotyku na VW. Na 
radnici DNY prerokovali so staros
tami MČ Devín, Z. Bystrica, Lamač, 
Dúbravka za účasti spracovatela 
urbanistickej štúdie DNY, dotykové 
hraničné zóny z pohl'adu širších 
vzíahov v náväznosti na spracova
nie výsledného variantu UŠ DNY 
/tzv. severozápadný rozvoj/. 
• 8.4.1999 sa starosta zúčastnil 
na rokovaní mestského zastupitel'
stva hl. m. Bratislavy. Hlavnými 

GO 

l 

st t 
bodmi rokovania bola zmena 
Štatútu hl. m. SR Bratislavy a roz
počet hl. m. Bratislavy na rok 
1999. Schválením uvedených nori
em MČ DNY napriek nesúhlasu 
MZ MČ DNY sa bude spolu podie
la( na financovaní MHD čiastkou 
cca l ,6 mil. Sk. Zároveň vzhladom 
na reštrikcie v rozpočte hl. m. SR 
Bratis-lavy nebolo do rozpočtu hl. 
m. SR zaradené požadované fi
nancovanie dopravných stavieb na 
území MČ DNY. 
• 9 .4.1999 prebehol kontrolný 
deň stavby Kultúrno-spoločenského 
centro no lstrijskej ul. 68. Do nasle
dujúceho kontrolného dňo MČ 
DNY pripraví návrh Financovania 
stavby chorvátskeho múzea pre 
rokl999. 
• 12.4.1999 so starosta zúčastnil 
no rokovaní hl. m. SR Bratislavy tý
kajúceho so koncepčného riešenia 
postavenia mestskej polície v hl. m. 
SR Bratislave. Zo účasti starostov 
MČ hl. m. SR, velitelov staníc Msp., 
veliteiOv okresných staníc Msp., ná
mestníka primátora p. Vavríka boli 
vznesené kritické pripomienky k 

činnosti a pôsobnosti Msp. 
Otázkou personálneho obsadenia 
náčelníka Msp ako i koncepcie jej 
dalšieho pôsobenia sa budú zao
bera( poslanci mestského zastupi
telstva na najbližších rokovaniach. 
• 13.4.1999 sa starosta zúčastnil 
na rokovaní Správneho výboru 
okresného úradu práce Bratislava 
IV. Predmetom rokovania bolo pos
údenie žiadostí na poskytnutie prís
pevkov pre podporu aktívnej politi
ky práce. Z kladne hodnotených 
projektov bol podporený jeden v 
prospech občana DNY. V tento deň 
starosta prijal prednostku okresné
ho úradu Ba IV. p. Navrátilovú, s 
ktorou prerokoval podmienky užšej 
spolupráce samosprávy a štátnej 
správy vo vzájomných vzíahoch. 
Zároveň navštívili za účasti riadite
la a ZŠ p. Jaška školské zariadenie 
na lstrijskej ul. 22. 
• 14.4.1999 rokoval starosta MČ 
DNY na úrade vlády SR s odbor
nými pracovníkmi PHARE CBC. 
Predmetom rokovania bolo uplat
nenie požiadavky MČ DNY na fi
nancovanie lávky spájajúcej cykle
trasu Marchegg-DNY-Devín z pro
striedkov PHARE v roku 1999. 
• 15.4.1999 sa starosta zúčastnil 
ako člen sekcie Zdurženia miest a 
obcí SR- práce a sociálnych vecí na 

jej prvom rokovaní. 
kovania bolo prinnrnl,.nla'"
gislatívneho návrhu zákona 
ciálnej pomoci, ktorý má 
vaf vláda SR. Sekcia s 
s Ministerstvom práce, 
vecí a rodiny. V tento deň 
navštívil velvyslanca 
republiky v SR p. Deželiča, 
požiadal o podporu 
rokovaniach o s 
realizácie chorvátskeho rn 
DNY. 

starostu 
Krehul'u. Na spoločnom 
dohodli návštevu riaditela 
obce Marchegg a starostu, v 
na organizovanej akcii 
Zeme", s účasfou učitelov i 
Marcheggu. 

Niekoľko poznámok vážnym témam 
V Devexe č.6 o .7 boli uverejnené dva závažné dokumenty novoveskej 

samosprávy, ktorých naplnenie má výrazným spôsobom poznomenaÍ nie
len začaté volebné obdobie. 

Prvý je návrh programového vyhlásenia MZ no volebné obdobie rokov 
1998 - 2002 a druhým koncepcio bytovej politiky. 

Kedže považujem za normálne, aby sa k takýmto veciam vyjadrila oj 
verejnosť mám potrebu zapoji( so do diskusie v oblastiach, ktorými so zao
berám profesionálne, oj v obecnom dianí viac rokov. 

Prvý dokument začína slovom "Návrh" teda je daný no diskusiu. Sú v 
ňom deklarované mnohé ciele ktoré so celú jeseň prezentovali v predvoleb
nej kampani. Pre mňa osobne je prekvapujúco skutočnos( že v ňom chýba 
to najpodstatnejšie. Vôl'o pokračova( v prácach, dokonči( o schváliť 
Územný plán našej mestskej časti (zóny) ktorý mol byt', o reálne oj mohol 
byŕ, dokončený v minulom volebnom období. Uznesenie a harmonogram 
o jeho vypracovaní a schválení stále platí. Žia!' , v pôvodnom termíne sme 
nedokončili oni poloprodukt- urbanistickú štúdiu. Aj tá má byí, údajne, 
dokončená rok po pôvodnom termíne no konci roku 1999. Kedy bude v 
Devínskej plati( záväzný územnoplánovocí dokument nesl'ubuje oni návrh 
programového vyhlásenia. Kedže nový primátor si vytýčil ako jeden zo 
svojich najpodstatnejších cielov (aspoň v predvolebných vyhláseniach) vy
pracovanie o schválenie moderného územného plánu hlavného mesta, má
me jedinečnú šancu noviozaí sa no tieto celomestské aktivity. Inak nemož
no braí niektoré deklarované zámery programového vyhlásenia, vel'mi 
vážne. Odvolávajú so na "schválenú" územno plánovaciu dokumentáciu 
mestskej časti, ktorá nejestvuje. V texte Návrhu ... , ma zaujala jedna veta : 

"Rozpracova( analýzu postupu prác pre vytvorenie možností prepojenia 
SR o Rakúska ..... " 

Priznám sa, že som mierne dezorientovaný. V prvých číslach Devexu v 
tomto roku a následne oj na rokovaní zostupitel'stva v marci, v priamom 
prenose DTV, starosta informoval poslancov aj verej nosÍ o vel'mi konkrét
nych krokoch, ktoré by mali vies( k relatívne skorému spojeniu brehov 
Moravy pre peších, cyklistov a pod. Zdá so že chýbajú už len peniaze z 
našej strany, ktoré so však, v spolupráci s inými subjektami, dajú zohna( 
Pripomienky k týmto informáciám som nezaznamenal oni v Devexe oni v 
DTV. Návrh programového vyhlásenia naproti tomu predpokladá ešte len 

DEVEX4 

"onolyzovaí postup prác pre vytvorenie možností ... " Neviem či 
rojší postup, ktorý nás priblížil po l O rokoch k ciel'u, je zlý. Treba 
covoŕ analýzu tohto postupu? Prípadne treba vymyslieť nový 
RozprocovoÍ (oj dokonči(?) jeho analýzu ? Pod o výsledkov 
dalej rozhodnúť? O čom ? V akom časovom horizonte ? Rakúska 
mieni čakaí? Alebo to skončí ako s kompou v roku 1990 ? Zámer 
nio odpláva dolu Morovou ? Tentoraz pre nošu Íažkopádnosf v 
cii v samospráve ? 

Druhý dokument nezačína slovom "Návrh". Jednoducho sa 
len oznamuje že už bol schválený. Rovnako členom komisie ktorá 
vé otázky v náplni. 

Autor koncepcie vo svojej predvolebnej kampani masívne 
tovú výstavbu, predovšetkým pre mladé rodiny. idea, nielen v 
vel'mi lákavá, a jej realizácio priam nutná. 

Aj preto, že dosf dobre poznám šírku tejto problematiky a 
práce ktoré bude stáÍ realizácio koncepcie musím byí šti plavý: 

Ak je rozvoj bývania v Devínskej srdcovou záležitosťou jej a 
chápem ako mohol dopusti(, že bytová komisia pri miestnom 
samostatne nejestvuje a problematiko bytov bola prilepené k 
nej o obsiahlej problematike ako je sociálna o zdravotná. Je mi 
že, pri konštituovaní komisií v Devínskej boli použité pravidlá 
legislatívy podpísanej Antonínom Novotným o Viliamom :-.nlaO'fl~u 
dl'o nich musia by( komisie zostavované s 
Predsedníčka komisie robila síce čo mohla, ale jednoducho 
misie dostaí odborníkov, z radov občanov, zo všetkých oblastí 
náplni. No ostatných nemohlo zvýšiÍ miesto, napriek tomu, že so 
sie hlásili. Aj tí z bytovej oblasti. Skodo. 

Takto zostavená komisia dostalo schválenú koncepciu len na 
Pre čudesný postup ale v Devínskej už odskúšaný. 

V Devínskej so v inej odbornej komisii často prerokúvojú 
stavby vel'kosti garáže, či stánku no predaj novín. Koncepcia 
tiky má trochu iný rozmer o takú závažnos( že by mola byí . 
nielen v odbornej komisii ale~ verejne. Aby so dostala do takeJ 
že sa bude daí oj realizova( . Ziol', nebol zvolený tento postup. 

(Pokračovanie na 

I§T~A [E~T~Ui 
centrum pre vol'ný čas, lstrijská 2, 6 
DEŇ MATIEK - slávnostný program venovaný sviatku matiek 
• program je pripravený v réžii J. Ferova a zostavený 
je z blokov základných škôl a záujmových krúžkov 
a súborov v Devínskej Novej Vsi 
• 17.00 h, vel'ká sála 

"AKO BOLO NA POČIATKU" - výchovný program 
pre žiakov základných škôl 
- 8.00 a 9.15 h, vel'ká sála 

"NOYOVESKÉ OBRÁZKY" - krst knihy pod uvedeným 
názvom za prítomnosti starostu MČ DNY Ing. Vladimíra 
Mráza a dalších oficiálnych hostí z oblasti kultúrneho 
a spoločenského života 

FESTIVAL NÁRODNEJ PIESNE - prehliadka programov 
amatérskych súborov a skupín zo Slovenska 
á zo zahraničia 
, začiatok festivalového programu je o 14.00 h 

nádvorí lstracentra na lstrijskej ul. č. 6 
festival poriada miestny odbor Matice slovenskej 
Devínskej Novej Vsi za podpory mestskej časti 
v spolupráci s lstracentrom 

SLOVA A TANCA - tanečno'dramatický program 
deti a rodičov v naštudovaní divadelného a baletného 

pri lstracentre pod vedením DalmyHolanovej 
Marty Petrovičovej 
6.30 h, vel'ká sála vstupné 10,- sk 

: 15.00 h privítanie 
h promenáde masiek 
15.30 h disco 

súÍože zo sladkú odmenu 
h vyhodnotenie 

ku Dňu Zeme 
8.00 vol'ná zábavo 
vel'ká sálo 

rnája 1999 usporiada 
Matice slovenskej 

zájazd na Bradlo no 

Letný tábor 
lstracentrum, centrum pre volný čas 
oznamuje, že poriada letný poby-

tový tábor v termíne 
od 12. 7.- 21. 7. 199 

v zariadení ŠvP Petrovci, 
pre deti vo veku od 7-12 rokov. 

Cena pobytu je 2000,- Sk. 
V cene pobytu je ubytovanie, stro
va, poistenie, doprava, pedagogic

ký dozor, zdravotný dozor. 
Prihlasovanie o informácie v 

lstracentre denne od 8.00-16.30 h 
u vedúcej detskej rekreácie p. 

Hrodekovej, prípade 
nalel.č.64775190. 

2. mája 1999 o 11.00 h spomien
kové stretnutie pri jeho buste no ro
hu Janšáková Opletalová. 
Všetkých vás srdečne pozýva 
miestny odbor Matice slovenskej. 

Odchod autobusu bude o 13.00 h 
od Istropolisu. Bližšie informácie 
získajú záujemcovia od členov vý
boru MO MS, alebo no tel. č.: 64 
77 83 53 o zo spravodajstva DTV. 

spomienkové slávnosti 80. výročia 
úmrtia gen. M. R. Štefánika. 
Predpokladaná cena zájazdu je 
130 Sk. Záujemcovia so môžu pri
hlási( u Grófových tel.: 64 77 83 53. 

Program 
kina 

@~WIT~ 
Celovečerné 
predstavenia 
v pio o 19.45 h, 

v so a ne o 17. 15 a 19.45 h 

23.-24. 4. - MERCURY 
USA- MP 7 2- s. 1. -44,-
23. 4. - o 7 9.45 ,24. 4. 

- o 7 7. 7 5 kriminálno dráma 
aulislického chlapca 

23. 4.- o 17.15 
ROZNÁŠAČ VODY 

USA -MP 72- s. 1.-55,
komédio 

24.-25. 4. ·KONTRABAND 
USA - MP - s. d. - 45,

akčný film 

24. 4. o 7 9.45, 25. 4. 
-o 77.75a 79.45h 

30. 4. - JE TREBA ZAB/T SEKALA 
čes. -slov. -poľ. 

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
25. 4. PRINC EGYPTSKÝ USA 46,-

'lei.: 64 77 5'1 04 

KRAl DETSKYCH CITATE(OU 
Devínskej Novej Vsi 1999 

V utorok 13. apríla sa vo vel'kej sá
le lstrocentro zišli mladí čitatelia z 
našej mestskej časti na literárno-ve
domostnej súŕaži o král'a detských 
čitatelov. 

Svoje schopnosti o vedomosti prišlo 
súfožnej porote predviesť 23 účast· 
níkov. Očakávanie súťažiacich vy
vrcholilo rozdaním otázok z odpo
ručenej literatúry, ktorú mali mož
nos( všetky deti číta( od konco mi
nulého kalendárneho roka. Do od
bornej poroty prijali pozvanie p. 
učitel'ky S. škulová (ZŠ l. 
Bukovčano 3), M. Drutovičová (ZŠ 
lstrijská 22), K. Kelemenová (ZŠ P. 
Horova 16) o pracovníčka miestnej 
knižnice p. A. Silná. 
Po vyhodnotení výsledkov sa na l. 
mieste umiestnila žiačka ZŠ l. 
Bukovčono 3 Dominika Komínková, 

Pekný príklad 
Vífozkou súťaže o král'om detských 
čitoteiOv so stala DOMINIKA KO· 
MÍNKOVÁ, žiačka 5. triedy 

Základnej školy no ulici l. 
Bukovčono č. 3. VíÍozstvo Dominiky 
v tejto súťaži skutočne nie je nijakou 

náhodou, ba ani výsledkom jej 
šťastných dní. Dominika no králov

ské kreslo sadalo už druhý raz, 
pretože toto miesto zaujalo po sve
domitom zápolení už v minuloroč

nom kole tejto súťaže. Mám z toho 
vel'kú rodos(, prezradila Dominika 

tesne po prevzatí hodnotných cien 
a hneď začala premýšlaŕ nad tým, 
oko so bude pripravovať do mest
ského kola súťaže. Velmi rada číta, 

čo v dnešnej modernej dobe nie je 
ož tok úplne samozrejmé pre mno

hé deti, ktoré dajú často prednosť 

čím si obhájilo vlaňajšie prvenstvo. 
Druhé miesto patrí Kataríne 
Bohunickej o na treíom mieste sa v 
tomto ročníku umiestnila Diana 
Stašáková, obe sú žiačkami ZŠ 
lstrijská. 
Chvíle očakávania výsledkov všet
kým deíom, súťažiacim a delegova
ným divákom spríjemnili v kultúr
nom programe tanečníci p. učitel'ky 
Hasbachovej zo ZUŠ E. Suchoňa a 
sympatická recitátorka Markétko 
Ďuriačová zo ZŠ Charkovská. 
Ďakujeme všetkým deíom, ktoré sa 
súÝaže zúčastnili, pedagógom, ktorí 
deti k súťaži viedli, základným ško
lám, obecenstvu a odbornej porote 
zo hodnotiacu prácu, ako aj pra
covníčkam miestnej knižnice, ktoré 
podujatie pripravili a viedli. 

Katarína Bergerová, 
riaditel'ka lstracentra 

televízii či videu. Ako samo vraví, 

číta odjakživa o číta rada. Tety v 

knižnici ju vel'mi dobre poznajú, 
pretože je ich častou návštevníčkou. 
Má rada akékOivek knihy, no naj
radšej číta dobrodružné romány. 
No Dominiku musíme dalej prezra

diť, že je vel'mi dobrou žiačkou a 

jej žiacka knižka nepozná žiadne 
iné známky len jednotky. Okrem to
ho, že rada číta, má rada aj hud
bu. Druhý rok navštevuje základnú 
umeleckú školu -odbor husle. Vel'mi 

rada by som vám o Dominike napí
sala viac, ale jednou z jej vlastností 
je vel'ká skromnosŕ. Preto som vel'mi 
rada, že som vám ju mohla pred

stavi( prostredníctvom jej zál'ub. 
Dominike držíme palce v dal šej sú
Íoži a prajeme pekné chvíle stráve

né v spoločnosti zaujímavých kníh. 

Soňa Škulová 

DEVEX S 



v c 
( Naši jubilanti ) 

v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Milan DÚBRAVčlK 

75rokov 
Hermína FARENZENOVA 

85rokov 
Anna KOVAR/KOVA 
Valéria WOlETZOVA 

Angesa GAZDOVA 

93rokov 
Rudoif~TANOVIČ 

Blahoželáme ! 

ť}dišli z našich radoV) 

Viliam LUSTIG 

ťa, 

Hoci toto slovo sa za štyridsat'pät 
rokov dokázalo vytratiť z našich 
domácností, turisti, ale aj l'udia 
pracujúci na západe sa stretli nie
len s týmto pojmom i prísnym dodr
žiavaním jeho regulí. Susedmi, 
úradmi a ak náhodou bolo treba i 
p<;:líciou. 
"Co za hlupáka si zmyslelo v nede
l'u - (7. 3.) o 12.45 h vŕta( príkle
povou vŕtačkou" som začul zaúpief 
susedku, ktorá, prežijúc už svojich 
šesťdesiatsedem krížikov, si po 
predpoludňajšom zhone a nede
l'nom obede sadla k obl'úbenému 
časopisu. "V Rakúsku by ho posa
dili na pár hodín do basy alebo 
naparili mastnú pokutu. A tu, jak 
za hlbokého socializmu ... " vzdy
chla si. 
Veru, uči( sa budeme možno dalšie 
dve generácie čo je to tolerancia, 
čo sú lo medzil'udské vztahy - čo je 
to taká obyčajná siesta. 

mr 

DEVE.X 6 

Pre sluchovo postihnutých 
Najkrajším a najväčším zázrakom 
na svete je prvé slovo diet'at'a. 
Túžbou všetkých rodičov je mat 
štastné a zdravé di eta. Nie všetkým 
rodičom bola splnená takáto túžba. 
Niektorým sa narodia handicapo
vané. K neviditelným poruchám pat
rí i porucha sluchu. Pre deti s poru
chami sluchu sú na Slovensku zria
dené špeciálne školy. Mnohí rodičia 
z rôznych príčin chcú svoje diet'a 
vzdeláva( v školách pre bežnú po
puláciu, ale bez odbornej rady a 
pomoci je ich práca zbytočne na
máhavá. 
Pracovníci MŠI a ZŠI pre sluchovo 
postihnutých v Bratislave na Drotár
skej ceste v spolupráci PdF UK a Fo
niatrickou klinikou FN v Bratislave, 
nadväzuje na vel'mi dobrú skúse-

nosí so sluchovo postihnutými det'mi. 
V týždni od 24. 5.-28. 5. 1999 je 
pripravený odborný program pre 
deti predškolského veku, počas kto
rého rodičia dostanú usmernenie a 
odporúčanie pre voju dalšiu prácu. 
Pre rodičov s deťmi je zabezpečené 
ubytovanie a stravovanie v interná
te našej školy. V tomto týždni tiež 
ponúkame pedagógom, odborní
kom i verejnosti možnost navštívi( 
školu, spoznať prácu, podel it sa o 
skúsenosti a poznatky. 
V prípade záujmu bližšie informá
cie dostanete na adrese školy: ZŠI 
pre sluchovo postihnutých, 
Drotárska cesta 48, 811 04 
Bratislava, tel. 62 80 11 96, 62 80 
12 07, 62 80 12 05, fax: 62 80 
12 09. 

Podoby detského šťastia 
(podla slohových prác žiakov 5.0 a 7.8 triedy ZŠ 

na ul. Ivana 8ukovčana 3) 

My dospelí často hodnotíme mladšie generácie podla ich vonkaišieho 

preiavu. Všímame si, čo deti a mládež robia, ale nezamýšlame sa, prečo 

v danom okamžiku konaiú tak, ako konaiú. Pohoršuieme sa nad tým, čo 

hovoria a ako hovoria, ale nechceme si pripusti(, že príčiny ich nevhod

ného vystupovania treba hladaľ ai v nás. V otázke generačného problému 

ie velmi zložité zastať sa fei či onei strany. Napokon to vyrieši život sám. 

Z malých výtržníkov sa stanú vážení otcovia rodín a starostlivé mamy. A 

budú prísne karhat' i trestal' svoiich potomkov za každý preiav neposlušnos

ti. Budú sa pohoršoval' a dohováral' im, čo vyvolá prirodzenú vlnu od

poru ai nepochopenia zo strany ich ratolestí. Hodiny večnosti sa pohnú 

o kratučkých dvadsat'- tridsat' rokov a akcia opät' vyvolá reakciu, že

lezný zákon spravodlivei odplaty sa vrchovato naplní. 

Dnes väčšmi ako inokedy hlodáme cestu k detskei duši prostredníctvom 

materiálneho zabezpečenia. Zabúdame často, že naše deti potrebuiú 

inú lásku a nepočuieme, keď ich malé srdiečka biiú na poplach. Tak 

teda - čo ie to štastie? 

Neviem ako vy, ale ja si myslím, 

že šťastie je iba náhoda, ktorá 

môže stretnút' každého. Napríklad 

keď starí rodičia zavolajú, že prí

du k vám na Štedrý večer. Aj to je 

šťastie. Ste spolu s rodinou, máte 

rados( z darčekov. Ale potom 

starí rodičia odcestujú. Darčeky 
vás už prestanú zaujíma( a už 

to nie je to š(astie, aké bolo v ten 

večer s rodinou. Vel'mi š(ostní ste, 

keď vám rodičia kúpia hračku, po 

ktorej ste dlho túžili. Máte rados( 

Ale čo o dva-tri dni, o týždeň? 
Nakoniec vás tá hračka prestane 

bavif. Šťastie sa teda aj zmensu1e. 

{Petra lat'ková, 5.0) 

Bol štvrtok. Mali sme poslednú vyu

čovaciu hodinu - a to telesnú vý

chovu. Hrali sme futbal. Vyhralo 

moje mužstvo. Boli sme vel'mi spo

kojní. Po zápase sme sa prezli

ekli v šatni a kedže bola posled

ná vyučovacia hodina, pobral 

som sa domov. Až doma som zis

til, že môj krásny biely sveter asi 

ostal v škole. Vrátil som sa, pýtal 

sa spolužiakov, či ho nevideli. 

Bol som aj v šatni, ale márne. V 

ten deň bolo v škole rodičovské 

združenie. Mama tam išla a opýta-

(Pokračovanie na strane 7) 

me 
lstracentrom a 
malo prebieha 
od 19. 4.-23. 4. 
všetkých aktivít by 
apríl - Deň Zeme. V 
s det'mL našej škol 
ších MS a ZS, 
ekologických 
symbolizoval 
Sprievod bude 
tou DNY a 
níku, kde 

náš 
De ví 
nedávno 
hy dnes tu 
veka láka jeho 
a oddychu. • . 
Oslávme preto vsetcl 
me v tak krásnom 
Devínska Nová 
stajní k prírode, 
lahostajná k námd .. 
PozýYame Y_ás,. eh, 
s detmi, pnda1te 
1999 o 10.00 hk 

detského šťastia 
(pokračovanie zo strany 6) 

či nevidel 

šÍastie. Ten 

e ležal na 

kedy si 

som velmi 

večer do

.si, že si bu

pozor. 

Soják 5.0) 

5.0) 

dobré známky, všetko sa mi dari

lo. Nikto mi nič zlé neurobil. 

Jednoducho, bolo m1 dobre. 

Nedostal so nijakú trojku. Ale po 

nejakom čase som ju dostal. A 

dokonca do žiackej knižky. Malá 

rada: Keď uvidíte štvorlístok, ne

hrňte sa k nemu, lebo nepri

náša stále iba šťastie! Mne raz 

priniesol smolu. Je to pravda, 

vážne. Podla mňa št'astie si len 

tok nenájdeš, ani ono teba. 

Niektorí l'udia ho majú a niektorí 

nie. Aj št'astný človek má raz 

smolu a vel'ký smoliar môže 

mat niekedy šťastný deň. 

(Tomáš Slovák, 5.0) 

šíastie sa skladá z malých štastí

čok. ... šíastie je, keď prekonáme 

(ažkú chorobu a dostaneme sa z 

toho. Poznám l'udí, ktorí nemajú 

v živote vel'a št'astia. Zomreli 

im blízki, trpia vážnou chorobou. 

Iní sú nešťastní, lebo sú rozve

dení. Preto som rada, že mám 

všetkých svojich blízkych, netrpím 

vážnou chorobou a mám úplnú 

rodinu .... Teším sa, keď sme všetci 

spolu, lebo sa máme radi .... 

(Dominika Komínková, 5.0) 

Šťastie je, že mám rodinu. šťastie 
je, že mám prababku .... ŠÍastie 

je, že sa mi nič vážnejšieho ne

stalo. ŠÍastie je, že máme kde bý

vať. šťastie je, že máme čo jesí. 

Šťastie je, že tu nemáme vojnu, ale

bo inú kalamitu. Šťastie je, keď sú 

ludia zdraví. šťastie je, že existu

je priatelstvo .... 

(Vladimír Kovačič, 5.0) 

Čo je št'astie? Neviem. O tom so 

ešte nikdy nerozmýšl'ala. .. . Ja 

osobne si myslím, že mám št'as

tie. Mám dobrých rodičov, ktorí sa 

o mňa starajú a vychovávajú ma. 

Mám dve sestry, s ktorými sa ob

čas hádam, ale som rada, že ich 

mám. Som zdravá a v škole sa mi 

darí. Mám skvelé kamarátky, 

ktoré by som nevymenila za nič na 

5.0) svete. Môžem im povedať úplne 

všetko, dá sa im veri( Sú jedno-

Ale ducho naj. Chodím do triedy, kde 

mám vel'a kamarátov, určite by 

som nechcela od nich odísÍ. 

Lásku, zdravie a priatel'stvo by 

mal za svoje štastie poklada( 

každý .... 

(Lenka Hrašková, 7.8) 

... šťastná chvíl'a môže byt', keď 

sa niekomu podarí dosta( na 

strednú školu. Lebo l'udia sú šfastní 

vtedy, keď sa im niečo podarí uro

bi( alebo keď niečo dosiahnu .... 

šťastie je, keď ma má niekto rád. 

Je dobré, keď sú l'udia spolu, majú 

sa radi a sú k sebe pozorní a 

úprimní. 

(Roman Roth, 7.8) 

Aby bol človek šťastný, potrebuje 

vela vecí .... Ale láska je asi naj

podstatnejšia. Život bez lásky, nie 

je život. Niekto by bez nej možno 

dokázal ži( ale ja rozhodne nie. 

... V živote by mali by( na prvom 

mieste rodičia. Veď nás vycho

vávali od malička. Učili nás cho

di(, rozpráva( porozumie( životu. 

... Vela pre nás obetovali. Mali by 

sme im byt' za to vdační. ... 

(Renáta Fischerová, 7.8) 

... Ku št'astiu treba mat' trochu pe

ňazí, asi aj viac ako trochu. Ale to 

ja určite nebudem ma( lebo ne

mám vel'mi dobré známky. Skôr ta

ké horšie .... Chodievam na ryby, 

tak by som si želal, aby sa mi na 

rybačke lepšie darilo. Ale kvôli 

rybám som mal asi pred dvomi 

týždňami zápal achilloviek na no

he. Dosf to bolelo. Chodil som 

aj na liečenie. Chvalabohu som 

sa uzdravil. 

(Vladimír Janský, 7.8) 

... Bez lásky sa človek nezaobíde. 

Pretože ak niekto nemá nikoho 

rád a ani jeho nemajú radi, tak 

sa cíti osamotený, neobl'úbený až 

zúfalý. Keď sme v núdzi, pomôžu 

nám naši blízki alebo priatelia. 

Niekedy zistíme až neskoro, či 

máme skutočných alebo falošných 

priatelov. Čím ich máme viac, tým 

lepšie .... 

(Andrea Lysá, 7.B) 

Š(astie v dnešnom svete je mat' pe

niaze, lebo bez nich si nič nekúpi

me. Potom mat' dievča, lebo keď 
je chalan v puberte, bez baby 

sa to jednoducho nedá vydržaÍ. 

šťastie je mat' dobrých rodičov, lebo 

keď máte rodičov alkoholikov, tak 

vás bijú, nadávajú vám a stále 

vás iba kritizujú. Šťastie je aj, keď 
máte dobrý deň, lebo sa celkovo 

cítite lepšie. A ešte, keď máte okolo 

seba dobrých priatelských kamará

tov, ktorým sa môžete vyspove

da(, pozhovárať sa ... 

(Vladimír Geci, 7.8) 

... Štastie majú ludia, ktorí nie sú 

slepí alebo hluchí. Poznám nie

kol'ko l'udí, ktorí sú hluchí. 

Používajú posunkovú reč. Majú to 

Íažké, nemôžu telefonovat' ani 

nič vybavi( Ale majú to o čosi 

lepšie ako slepí l'udia., lebo slepci 

sú úplne odkázaní na pomoc in

ých .... Zdravie je vel'ké št'ostie, 

ale najdokonalejšie št'astie je 

láska. Aj diet'a aj dospelý potre

buje lásku. Bez lásky sa nedá 

ži( 

(Štefánia Šajgalíková, 7.8) 

A na záver slová malého myslitela, 

azda budúceho filozofa, psycholó

ga či sociológa Tomáša Pilného 

zo 7. B. Je to také jednoduché, 

však, milí a vážení "dospeláci", len 

sa ešte dozvedie(- ako na to?! 

šťastie je najkrajšia vec na svete. 

Štastie je skoro všetko. 

Napríklad žena pre muža. Chlap 

by mal mat' ženu iba jednu. 

Nemal by ju podvádzať s inou a 

nemal by ju klama( Veď ona má 

sto povinností. Predstavte si, čo 

by robili muži bez žien? ŠÍastie 

je aj zdravie. Bez zdravia je život 

takmer úplne nanič. Keď som mal 

zlomenú nohu, bol som dva 

mesiace sám doma. To bola nuda! 

Spolužiaci hovoria, že by vydr

žali aj rok, ale ja im neverím . 

Nedá sa stále leža( o pozerat' na 

televízor. šťastie je mat' rodinu. 

Príbuzných, rodičov, sestru, brata, 

ale aj deti. Deti sú síce starost', ale 

aj potešenie. Každý rodič má rád 

svoje diet'a, aj keď to tak niekedy 

nevyzerá. Ak prídeš domov ne

skoro, rodičia ti síce vynadajú, ale 

to len preto, lebo o teba celý ten 

čas, čo si nebol doma, mali strach. 

Tieto tri veci si treba uvedomit': za 

peniaze si nekúpite ani lásku, ani 

zdravie, ani rodinu ! Šťastie je 

proste s u p e r. A preto mám život 

rád. 

Pre redakciu pripravila 

Mária Dobríková 
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prahu novej sezóny 
Ešte poriadne neobschli cesty po 
snehu, výtlky sme nestihli odstráni( 
o oj rekreační motoristi už stihli 
preplniÍ všetky komunikácie. 
Motoristických reprezentantov 
Slovenska sme videli v televízii ako 
ešte v zimných mesiacoch zarezá
vajú v tatranských terénoch i v po
silovniach. Ako so no sezónu pri
pravuje Motorsport Racing Team 
OMV Stuad so sídlom v DNY sme 
sa opýtali reprezentanta Slovenskej 
republiky Andreja Studeniča. 
• Kto tvorí tím Motorsporlu, na 
akých vozidlách budú pretekar v 
tejto sezóne a v akej skupine? 
- Najmladší Tomáš JUNG na for
mule 2000 v skupine E-2000. 
Jozef DANIŠ na Peugeote 306 v 
skupine A-2000. Igor ŠIMKOVIČ 
(z Devínskej Novej Vsi) na vozidle 
Ford Escort Cosworth v skupine 
N+2000. Peter RUISL na vozidle 
Lucchini v skupine CN-3000. 
Andrej STUDENIČ no AUDI A4 -
quattro Superturismo. 
• Na ktorých pretekoch bude mat' 
motoristická verejnost' možnost' uvi
dier majstrovstvo tímu Motorsport? 
- Všetkých spolu no pretekoch do 
vrchu na pezinskej Babe 23.-25. 
júla 1999. Ruisl, Šimkovič, Daniš 

27. marca 1999 
Výsledky 
predškoláci: 100 m 
l. Barborka Putalová 
2. Martin Šmahovský 
3. Miško Dočkal 
1.-2. ročníky: 300m 
l . Richard Malý l 1.35 min 
2. Janko Tarčák CH 1.36 
3. Richard Fiala CH 1.36 
l. Katka Mutňanská CH 1.34 
2. Monika Čora nová l l .40 
3. Lenko Hnojčíková CH 1.41 
3. ročník: 600 m 
l. A Šmahovský B3 2.27 min 
2. Matúš Balog Bl 2.29 
3. Martin Žilka Bl 2.33 
l. B. Kozlovská B l 2.4 
2. Hanka Beňáková Bl 2.46 
3. Timea Turjanová B l 2.50 
4. ročník: 600 m 
l . Jozef Lorenc B3 2.24 min 
2. Adrian Bohuš B3 2.26 
3. David Juriš l 2.34 
l. Lívia Klatov Sokol. 2.25 
2. Aďka Totárová l 2.26 
3. Ivano Gregorová l 2.40 
5.-6. ročníky: 1500 m 
l. Roman Soják B3 6.34 
2. Ján Prosúch G. Bil. 6.36 
3. Juraj Zaťko Košic. 6.39 
l. Natália Raková Inter 6.34 

DEVEX S 

v rámci 
Majstrovstiev Európy, 
Majstrovstiev Európy 
strednej zóny a 

'-"-'"'--..-"---' M a j s l ro v s t i e v 

Slovenska v pretekoch do vrchu. 
Tomáš Jung pôjde na okruhoch. Ja 
som sa rozhodol pre majstrovstvá 
Nemecka na okruhoch o pravdaže 
pôjdem aj do vrchu na pezinskú 
Babu. 
• Čo IO viedlo k takejto volbe? 
- Majstrovslvá Nemecka sú vo svete 
považované zo vrcholové preteky -
prípravou trate, organizačným za
bezpečením i obsadením jazdcov. 
Je prihlásených 26 pretekárov (oj 
bývalí jazdci Formule l) a konku
rencia bude silná. Ako prvý jazdec 
zo Slovenska idem skúsif a zbiera( 
skúsenosti na neznámom teréne a v 
neznámom prostredí. 
• Keď však pozerám tvoje pred
chádzajúce výsledky od roku 
1993 všade čítam majster v skupi· 
ne, majster v triede ... 
- No špičkové umiestnenie v tejto 
skupine majú fabrickí jazdci s no
vými vozidlami pre rok 1999. Idem 
na dvojročnom aute, ako som spo
menul, zbiera( skúsenosti o hoci 
som daleko najmladší (21 r.) 
chcem dokáza( v rámci možností 
dosiahnu( čo najlepšie výsledky. To 

2. Sylvia Sváková B3 6.37 
3. Lucio Hudáková B3 7.22 
7.-9- ročníky: 1500 m 
l. Ľuboš Tonáš Kalinč. 5.27 min 
2. Martin Jánoš B l 6.27 
3. Andrej Široký Batk. 6.38 
l. Zuzana Pavlišáková 6.04 
2. Zuzana Šaturová 7.02 
3. Alex. Jendruchová 8.07 
Muži: 12,4 km A 
l. P. Benco ml. MAC Račo 39.29 min 
2. L. Findl BEZ 39.12 
3. F. Fo Ideš Lučenec 40. 16 
B 
l . P. Benco st. Tri klub 42.50 min 
2. J. Kolarovič Sládkovičovo 43.00 
3. V. Cich BEZ 44.00 
c 
l. J. Krčmár BBS 43.10 
2. A Remiš Trnava 46.44 
3. V. Novák BBS 49.05 
D 
l. Ján Baláž BBS 53.24 
2. Tibor Opálka Bratislava 58.38 
~·Vojtech Orth Zohor 1.05.48 
Zeny: 8,4 km 
l . M. Krčmárová BBS 36.47 
2. A Durajová Sládkovičovo 40.18 
3. T. Fialová ZŠ Bukovčano l 45.11 
Ďakujeme všetkým sponzorom, ako 
aj organizátorom za prípravu pekné
ho športového dopoludnia. 

Ladislav JAŠKO 
predseda komisie športu 

a valného času 

by znamenalo umiestni( sa v strede 
štartového pola po posledných pre
tekoch. 
• Budeš mat' opä( číslo 77? 
- Je to moje šÍastné číslo a bol by 
som rád ak by som ho mohol ma( 
Držíme palce a o výsledkoch bude
me informova( aj v Devexe. 
Najbližšie preteky budú 5.-1 O. 5. 
99 na okruhu v Sachsenringu. p.k. 

Naši bodovali 
52. ročník národného behu 

Devín • Bratislava 
Takmer tisíc bežcov vybehlo v nede
l'u ll . apríla na tradičný národný 
beh Devín - Bratislava. Medzi účast
níkmi bolo vidieí aj našich 
NovovešÍanov a ich umiestnenia 
svedčia o náležitej príprave. Veď 
učitel' Jozef Mačák v hlavnej kate
górii mužov do 39 rokov, kde sa zú
častňujú aj registrovaní pretekári, 
zo 470 účastníkov sa umiestnil v pr
vej stovke na 84. mieste, desa( min
út za vífazom. V kategórii mužov 
40-49 rokov riaditel' základnej ško
ly l. Bukovčana l Ladislav Jaško zo 
168 pretekárov obsadil tretiu medai
lovú priečku, keď za víÍazom zao
stal o necelú minútu. V kategórii 
žien do 34 rokov sme videli na trati 
Táňu Fialovú a v kategórii dievčat 
11-12 rokov M. Mrlíkovú (8. mies
to) a S. Tanášovú ( 15. miesto). 
Všetci reprezentanti Devínskej boli 
zo ZŠ l. Bukovčano l. pk 

Konečná tabul'ka: 111. ligy 
l. Spoje B 29 
2. Slovan E 28 
3. Devínska Nová Ves A 24 
4. Radegast C 19 
5. Krasňany B 16 
6. Svätý Jur 14 
7. Tatran A 13 
8. Dúbravka A 13 
9. Športbyt B l 2 
l O. Doprastav D 8 
ll. VÚZ 8 
12. Doprastav C 5 

m.j. 

MAJSTROVSTVÁ MLÁDEŽE 
SLOVENSKA V ŠACHU 

Mojstrovslvá Slovenska v šachu vo 
vekových kategóriách do l 2 a 16 
rokov sa uskutočnili v lvánke pri 
Dunaji. 
Výsledky sút'aže chlapcov 
do 16 rokov: 
l. Markoš 7,5 
2. Hlas 6,5 
3. Rybanský 6,5 
4. Lednický 6,5 

2. 
3. 
4. 
5. 

výsledky Seniori 
20. kolo 
DNY - ŠK Vinoh 
21. kolo 
Lamač- DNY 
22. kolo 
DNY - ŠKP Devín B 
Starší dorast 
20. kolo 
DNY - Trnávka 
21. kolo 
Petržalka - DNV 
22. kolo 
ONV - ŠKP Devín B 
mladší žiaci A 
KOBA-ONV 
mladší žiaci B 
Stupava - DNV 

23. kalo - 25. 4. o 
ŠK Svätý Jur - ONV 
24. kolo - 25. 4. o 
ONV- Rapid 
Starší dorast 
23. kolo - 25. 4. o 
Zohor- DNV 
24. kolo - 2. 5. o 1 
DNV - ŠK Svätý Jur 
Starší žiaci A 
79. kolo- 25. 4. 0 

Lozorno - ONV 
20. kolo - l. 5. 0 

DNV - ŠK Svätý Jur 
Starší žiaci B 
15. kolo- 25. 4. 0 

Ekonóm -ONV 
16. kolo - 1. 5. 0 l 
DNY- Lamač 

rodinám. Mladé rodiny majú spravidla malé de
bytu rozrátaný na 15 rokov, tok deti 

do školy .... Jednoducho treba počítoí s byt
s tromi izbami a plošným štandardom aspoň 

Cca 70m2. Inak nastanú Íažko riešitelné situácie. 
5 rokov v jednoizbovom byte nebude reálne. A po
rokoch v strednom veku a bude maí konečne byt 
izbe? 
úvah len malú kalkulačku, tak zastupitel'slvo môže 

40 nových bytov podla piliera č.2. Zostáva 60 
účel a zabezpeči( dlhodobé bývanie mladým ro

okolo tých 70 m2. V rámci volebnej kampane 
oponentmi ceny, za ktoré mestská časí nadob

Štefano Králika. Krátkym prepočtom ide o cca 
cien na dalšie roky neuvažujem. Na jeden, vel'mi 

000 Sk. No 60 bytov l 05 miliónov. V tomto ro-
nič a v budúcom možno niečo rozostováme. 

no,tec1zrr1e za 300 tisíc, tak zóÍaž rozpočtu no 
obdobia bude eco 90 miliónov. Neviem, či 
akcie vymenované v Programovom vyhlá-

piliero .l. 

(...__.;__..::..::02=--·...::....PR::..::.::E:..=..DA:..::L.j __ ) 

• Predám zánovnú odsávačku mli
eko. Tel.: 64 77 88 18 
• TRIANGEL LEASING - splátkový 
predaj elektro - bez ručitela. 

Tel.: 64 77 73 80 

( 03 ~ VO(NÉMIESTA ) 

• Prijmeme penzistov no stráženie 
objektu v DNY. Tel.: 64 77 58 51 

Ponúkaiú sa ai dálšie otázky : 
- Kritériá, ktoré budú musie( žiadatelia spiÍíaÍ majú byí schválené už na 

najbližšom zasadaní miestneho zostupitelslvo. t.j. v máji. Zrejme bude pou
žitý rovnaký postup oko pri schvalovaní koncepcie. Namiesto vecnej spolu
práce no čo najlepšom riešení, budú všetci postavení pred hotovú vec. O 
diskusiu v príslušnej odbornej komisii zatial' autor koncepcie neprejavil záu
jem. 

- Uvažuje autor koncepcie nad nejakým alternatívnym modelom financo
vania bytov pre mladé rodiny, ktorý by nezo(ožil takým drastickým spôso
bom rozpočet mestskej časti ? Aj keď na Slovensku je toto väčší problém 
oko samotné byty postavi(, reálne existujú možnosti, ktoré by bolo treba vy
skúšaÍ. 

- Nie je žiadnym tajomslvom, že miestny úrad eviduje dlhodobo stovky 
žiadostí o byty. Ako so postavíme k tomuto problému ? .PA 

-V roku 1997 zostupitelslvo schválilo zámer výstavby bytového domu na 
ulici Ivana Bukovčano pre firmu Roman. Aj v tomto dome majú byí byty v 
rámci programu Domu mladej rodiny. Toto uznesenie zatial' platí a autor 
koncepcie zrejme objasní čitotelom či toto bude miesto kde bude DNV usku
točňova( svoje plány, alebo obec pripravuje inú stavbu ? Či uvedený zámer 
zostane do rezervy ? 

Na záver ieden názor : 
V modernom svete sa pri podpore tých, ktorí podporu potrebujú, uplat

ňuje v praxi akoby upravené slovenské príslovie: 
"Pomôž si človeče, aj štát, obec, banka, ... ti pomôže." Podl'a mňa je toto 

reálno cesta aj pre Devínsku Novú Ves pri zabezpečovaní bývania pre mla
dé rodiny. Nemôžem si pomôc( ale pri zohladnení vyššie uvedených desia
tok miliónov, zo ktoré postavíme len niekol'ko desiatok bytov, pri stovkách 
žiadotelov, považujem smer, ktorý naznačilo koncepcia bytovej politiky v 
pilieroch 2 o 3, za mierne vychýlený. Predovšetkým preto, že príliš zjedno
dušuje prístup k problematike, s ktorou sa v tomto štáte nevedia vyrovnať 
podstatne vyššie rozhodovacie úrovne. 

Viem, že riskuiem : 
Že po zverejnení týchto úvah budem možno obvinený z niečoho vážnej

šieho ako je "hádzanie kameňov." 
Napriek tomu mám pocite je treba prezentovaí oj iné oko oficiálne ná

zory funkcionárov o takých vážnych otázkach akými sú obidve témy. Práve 
preto aby nezostali len predvolebnými alebo po volebnými bonmotmi. 

('--_.:::...;04=--~-=-=Sl=--=U-=ZB::....:Y __ ) 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 64 77 83 62 
• TV - servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 
• Šijem, opravujem. 

Tel.: 64 77 67 48 
• Obnova vaní - glozúr. 

Tel.: 45 24 87 07 

(..._--'---:......::0~5--=· B:::..::.Y...:...:TY:.....· -~) 
• Vymením dva 1-izb. byty vedl'a 
seba zo jeden 2-izb., každá izba 
zvláš(+ tel. Tel.: 64 77 99 83 
• Predám 4-izb. DB v DNY zo l ,4 
mil. Sk. Tel.: 64 77 99 87 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP • WW, s.r.o. 

Ing. Miloš Encinger 

PRESSKAM s.r.o., 
Vápenka č. 4, 841 07 Bratislava, 

Devínska Nová Ves 
prijme: 

automechanika nákladných 
motorových vozidiel 

Požiad.: SOU- oprava nákladných 
motorových vozidiel, prax v auto
servise min. 3 roky, po základnej 
vojenskej službe, vek do 35 rokov 
• záhradníka 
Požiad.: SO, údržba zelene v are
áli spoločnosti, prax v odbore, 
obsluha ma lotra ktoru (môže byí aj 
dôchodca). Výhodné plotové pod
mienky. 

Bližšie inf. tel. č. 
07/64 28 72 06 

Š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

DEVEX 9 



Okienko 
[ij)@~~~~®] 
polície 

•Dňa 4. 4. 1999 hliadka mestskej 
polície v popoludňajších hodinách 
zistila počas pochôdzkovej činnosti, 
že v Chránenej krajinnej oblasti 
Sandberg traja miestni občania za
kladajú oheň. Túto činnosť im hliadka 
zakázala a oboch vyriešila v zmysle 
zákona o priestupkoch. 
•Dňa 6. 4. 1999 v nočných hodinách 
telefonicky oznámili na linku "159", 
že na ulici lstrijská skupina občanov 
ruší nočný klud. Hliadka zistila na mi
este štyroch miestnych obyvatelov, 
ktorí spevom a hlasnou hudbou narú
šali spokojný spánok spoluobčanov. 
Rušitelov vyriešila v zmysle zákona o 
priestupkoch. 
•Dňa 13. 4. 1999 v popoludňajších 
hodinách na ulici Eisnerova bola hli
adka mestskej polície vyrozumená o 
pomoc staršej miestnej o6':ianky, kto
rej vznikli zdravotné problémy. 
Hliadka 83-ročnú obyvatel'ku previ
ezla domov, kde sa jej ujal syn. 
•Dňa 15. 4. 1999 hliadka mestskej 
polície v nočných hodinách vykonala 
poriadkovú akciu, zameranú no kon
trolu dodržiaýania parkovania ná
kladných motorových vozidiel v našej 
mestskej časti podla VZN č. 4/1996 
mestskej časti. Zistila tri prípady ne
dodržania parkovania. 

Jaroslav luky 
velitel' slonice MsP - DNV 

Vk a 
Muž je žiarlivý, keď miluje ..... . 

dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Štátny úradník 

-daj stranou, polož na iné miesto. 

- B. Ženské meno - na aký účel -

kráča. - C. Vlastnil - jeden po rusky 

- čin, výkon (básn.). - L. Modly -

akváriová ryba. - E. Vznášal sa vo 

vzduchu - pomaž. - F. Rieka v Zair 

- nie je - nerozvitý kvietok. - G. 
Mesto na Kryme - kaprovité ryby. -

H. Bytie v stredovekej filozofii -

vztahujúca sa na osu vysádzaj. -

Zvisle: 1. KONIEC TAJNIČKY.-
2. Hmyz cicajúci dobytok - české 
mužské meno. - 3. Na to miesto

prístroj na meranie morských hlbok 

- ako po nemecky. - 4. Súhlas - v 

hudbe pomaly, vol'ne. - 5. Pokyny, 

návody- spodný oddiel jury. - 6. 

Vyval'ujú oči -spievali (básn.). - 7. 

KLUB NEČAKAJ NA CHOROBU 
OPÝTALI STE SA - ODPOVEDÁME 

Miroslav (47 ulicu nám nechcel 
udat'): Mám chronické zápalové 
ochorenie hrubého čreva. Bol mi do
poručený prípravok Phyto. Ako účin
kuje? 
Emília (67), lstrijská: Mám cukrovku, 
zapečenosť, stolicu 2 razy týždenne. 
Na nohe mám vred, ktorý sa mi ne
hojí. Lieky beriem pravidelne. 
Františka (29) P.Horova: Musím uží
vať stále preháňadlá, cítim sa unave
ná. 
Aktívny postoj k vlastnému zdraviu to 
je naša životná nutnosť, nie otázka 
módy. Čo robíte na ochranu svojho 
tela? iba "čakáte na chorobu"? Ale 
stres, fajčenie, alkohol, nepravidelná 
a príliš sladká strava pôsobia nega
tívne na naše telo a najmä na naše 
črevá. Zdravá a životaschopná dobre 
fungujúca črevná flóra je základom 
pre naše zdravie. Ak je črevná flóra 
narušená, nemôžu byť správne vstre
bávané živiny a vitamíny. To môže 
maí za následok rôzne poruchy 
zdravia. 
Ako prvý krok každého z nás by ma
la byť očistná kúra tráviaceho a zaží
vacieho systému. Niekto užíva bylin
kové čaje (aspoň 3 l denne), niekto 
propaguje tzv. odlahčujúce dni, kedy 
pijeme iba čerstvé ovocné šťavy. 
Niektoré neštátne medicínske zaria
denia ponúkajú tzv. "črevnú sprchu". 
Ak však chceme pomocou očistnej kú
ry aj revitalizovať črevnú Aóru, dodať 
organizmu vitamíny a živiny a vytvo-

Rieka v Rusku - rodia mládatá. - 8. 
51 rímskymi číslami - popravca -

strážne zviera. - 9. Zápach, pach

starogermánsky písomný znak. -

IO 1 2 3 4 

A 

B 
' 

c 

E 

IF 

G 

H 

rií v črevách predpoklady pre optimál
ny príjem živín, vitamínov a minerál
nych látok doporučujeme špeciálne 
výživové doplnky na tento účel, ktoré 
dostanete v lekárňach alebo obcho
doch predávajúcich produkty výživy. 
Phyto drink FIT UNE 
je základný produkt pre očistu zažíva
cieho a tráviaceho systému. Bol vyvi
nutý Výskumným ústavom liečby rako
viny v USA a je vyrábaný nemeckou 
firmou P.M. International. V SR je re
gistrovaný a posúdený ako výživový 
doplnok na ochranu zdravia. Phyto 
drink je koncentrát z prírodných ovoc
ných, zeleninových a obilných výťaž
kov, vláknin, tráviacich enzýmov a ži
vých kultúr cenných laktobacilusov 
(tzv. "dobrých" črevných baktérií). 
Phyto drink má antioxidačné vlastnos
ti, chráni sliznicu, znižuje tvorbu toxic
kých látok, zvyšuje vstrebatel'nasť ži
vín. Zabraňuje tvorbe pliesní v čre
vách, reguluje trávenie, upravuje vy
prázdňovanie. Stabilizuje črevnú Aóru 
a prispieva k obranyschopnosti orga
nizmu. 

5 

Je doporučovaný pri zažívacích a trá
viacich poruchách, črevných problé
moch, vrátane hemoroidov. 
Je doporučovaný pri zažívacích a trá
viacich poruchách, črevných problé
moch, vrátane hemoroidov. Pri jeho 
užívaní často ustupujú alergie, ekzémy 
a rada kožných ochorení. 
Phyto drink sa užíva vo forme nápoja, 
čo zaručuje najvhodnejšie prijatie a 
šetrné dodávanie obsiahnutých hod-

1 O. ZAČIATOK TAJNIČKY.-

Pomôcky: F. Umo. - E. Ens. -
d 

6 7 8 9 10 

.·· 

notných látok do organizmu. 
Doba potrebná na úpravu črevnej Aó
ry je u rôznych osôb rôzna a trvá šty
ri až osem týždňov. Phyto drink je 
najlepšie vypiť l až 2-krát denne asi 
30 minút pred jedlom (ráno a večer). 
Poradíme Vám na tel. č. 0903 434 
571, alebo v Lekárni Pri radnici 
(oproti pošte) alebo v predajni DE
VEX. V Devexe už dnes môžete 
uvádzané prípravky kúpiť oj s vysvet
lením a poradňou! 

MUDr. J. KIRŇÁKOVÁ 
Pharm.Dr. Grešnerová 

Chcete byť zdravší, mať 

dostatok energie? Existuje 

v živote niečo dôležitejšie? 

SPRAVTE SI JARNÚ 
"OCISTNÚ" KúRU TELA 

DEVEX- predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia:15.30-18.00, 
so:S.00-11.00 

VAM PONOKA PRODUKTY 

FIT UNE- KONCEPT 
TRANSPORTU žiVíN: 

PHYTO DRINK- na revitalizá
ciu črevnej flóry 

ZELI.SCHUTZ DRINK a 
FITNESS DRINK- na "očistu" 

detoxikáciu a ochranu 
organizmu 

EMUSOL KOENZVM QlO
"srdcový zázrak" na získanie 
energie a posilnenie zdravia 

SHAKE KOKTAJLY- na účin
nú redukčnú diétu 

RESTORATE - na ozdravenie 
nervov, !dbov, kostí, regenerá

ciu tela, dobrý spánok 

~(fjfľ(B[j} a ca 
~a\9®~@) 

- Prosím vás, prečo si mám pre fo 

opravené auto príst' až 12. júna 

10.30 hodine? Nešlo by lo skôr? 

- Dobre, tak prídíe o 9.20. 

••• 
- Slečna, vy vyzeráte čím dá/ej, 

tým lepšie. 

-Naozaj? 

••• 
Učiteľka napísala žiakovi 

do žiackej knižky: 

-Smrdí, umývat'!!! 

Otec odpísal: 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských 
hradí Mestká časŕ Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská l 

(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. sr. 
0

'
1 
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Mestsl~á Časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

s 

Sponzoruie 

v s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSK4 NOVÁ VES 

Nová Ves 

20.-21. týždeň 7.5. 1999 Ročník: IX. Číslo: 9 bezplatne 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavatel'a 

V tieto jarné dni mnohí absolvujú 

očistné kúry. Tela i ducha. 

Voľby prezidenta v DNV 

9 Náročný program VW Kultúra 

~Šport Nečakaj na chorobu 

Návrh vyhlášky 
Krajského úradu v Bratislave, ktorou 
sa vyhlasuje chránený areál 
"Devínske alúvium Moravy". • 

Obiloviny budeme strieka( v k. ú. 
Záhorská Bystrica, Devínska Nová 
Ves a Devín. DP Devín 

Krátke správy 
UZATVORENIE 

Oznamujeme občanom ONV, že v 
súvislosti s rekonštrukciou Hradištnej 
ulice bude táto pre cestnú premávku 

uzatvorená v období 
od 1. 6. do 30. 9. 1999. 

Zároveň upozorňujeme školákov a 
ich rodičov, že školský autobus č. 59 
nebude počas rekonštrukcie premá
va!' po ulici Novoveská, Na Grbe 

a Hradištná. Deti cestujúce do 
základnej školy v Devíne budú musieť 
nastupoval' do školského autobusu na 

zastávkach na lstrijskej ulici. Telu poskytuje príroda nespočet
né množstvo byliniek, slnko, vo

du, vzduch. Naše duchovno na 

očistu má tiež vel'a podkladov vo 

filozofii, náboženstvách, presved

čeniach ... 

Kra\· s ký úrad v Bratislave, Odbor ZP, 
pod a paragrafu 35 zákona NR SR č. 
287/1994 Z. z. o ochrane prírody<:' 
krajiny predložil na mie.stny úrad MC 
DNY návrh vyhlášky KU v Bratislave, 
ktorou sa vyhlasuje prilablé územie 
nivy Moravy v kat. ú. MC Devínska 
Nová Ves za chránený areál 
"Devínske alúvium Moravy". 

Váš domov na zelenom 
V oboch prípadoch sa však žia

da naša osobná a bezvýhradná 
účas(, ochota podriadi( sa stáro

čiami overeným návodom, recep

tom, radám. Potom nás aj naša 
viera uzdraví. 

Návrh vyhlášky s textovou časťou ná· 
vrhu vyhlásenia, základné údaje a 
mapka sú k nahliadnutiu a pripomien
kovaniu verejnosti do p. mája 1999 
na miestnom úrade MC DNY. lstrijská 
49, Oddelenie výstavby a životného 
prostredia. 

Oznámenie 
o postrelu.1 

Prečo ten úvod? Hoci aj náhle 

vzplanutie a kampaňovité kúry 

(či telesné, či duchovné) môžu 

ma( čiastočný úspech, chcem 

upriami( pozornos( na dve hl'a

diská: pevné presvedčenie a 

ochota, systém v pravidelnosti. 
A' d Oznamujeme vám, že Družstvo po-

l týž enná diéta urobí svoje, dielnikov Devín Záhorská Bystrica 
ale niet nad pravidelnos( plánuje uskutočni( postrek obilovín 
Nestačí v dni sviatočné byt a repky olejnej proti burinám a 
dobrým a milým k blízkym a po- škodcom. 
tom ... Veď sami hodnotíme iny' ch Na po strek repky proti škodcom 

dl
, použijeme DECIS v koncentrácii 

po a toho ako sa k nám ma1'ú t'l 0,1 %. 
s .a e, nielen v deň gratulácie. Postrek repky plánujeme vykon at 
Tteto jarné dni ponúkajú príleži- dňa 21. 4. 99 pozemným postre-
tos( Zača(, naštartovat ktorýsi z kovačom v k. ú. Záhorská Bystrica. 
pr Na postrek obilovín proti burinám 

·ogramov očisty. Záleží len od použijeme herbicídy ako AMIN EX 
~.as, od našej vôle a ochoty, či pur, U-OP-FLUID. 
Ctastočne alebo trvalo. Obiloviny budeme strieka( od 23. 

, • d l' 4. a potrvá l 5 pracovných dní asi 
Vas vy ovale do 15. 5. 99. 

~z~vierka dnešného čísla bola 23.4. 7 999. Uzávierka nasle-
0/Uceho čísla bude 12.5. 1999, číslo vyjde 21.5. 7 999. 

okraji Bratislavy 

Výstavba polyfunkčného domu 
s podzemnými garážami, 

nákupným centrom, športovým 
komplexom na prízemí s nad

stavbou 106 bytov v Devínskej 
Novej Vsi, ul. š Králika. 

Poskytujeme výhodný 
splátkový kalendár. 

[~~ml~~ 
~iE~~~~~]~ 

EIB, spol. sr. o. 
Spoločnosť pre investičnú výstavbu 
Židovská 5, 811 01 Bratislava 
tel.: 07/544 138 65, 544 123 65 
fax: 07/544 123 69 



® robničky 
1l radnice 

Miestna rada na svojom zasadnutí 
dňa 27.4.1999 schválila program, 
ktorý obsahoval 40 bodov zarade
ných no prerokovanie. K prerokova
ným bodom prijala nasledovné roz
hodnutia: 
• zobrala na vedomie kontrolu pl
nenia a rozpracovanosti úloh vy
plývajúcich z predchádzajúcich ro
kovaní MR a MZ 
• zobrala na vedomie informáciu o 
rozpracovanosti akcií a priebeh ob: 
chodných sMaží realizovaných MC 
DNV 
• zobrala na vedomie preverenie 
atestu dlažby z terasy M. Marečka 
a konštatovala, že atest potvrdil 
protišmykovos( dlažby 
• odporučila prerokova( v MZ vý
sledok kontroly likvidácie odpadu 

od podnikatelských subjektov na úze
mí MČ 
• uložila útvaru kontroly dopracovať 
správu k financovaniu kanalizácie 
Na hriadkach - Slovinec a predloži( 
správu do MZ 
• zobrala na vedomie správu komi
sie na obsadenie funkcie kontrolóra 
MČ 
• odporučila MZ schváli( záverečný 
účet Správy komunálneho bytového 
fondu pre rok 1998 
• odporučila MZ schváli( návrh roz
počtu Správy bytového fondu na rok 
1999 
• oboznámila sa s návrhom (-termu 
k realizácii rekonštrukcie a moderni
zácie tepelno - energetických zaria
dení MC, odporučila realizova( kro
ky v danej oblasti podla uznesenia 
MZ 
- problematiku zavedenia kogenerač
ných jednotiek v TEZ odporučila pre
rokova( po doplnení bodov podla 
uznesenia MZ 

trvalú úlohu pre komisie ustanovené 
MZ a uložila zástupcovi starostu in
formova( MZ o predložených podne
toch 
-pri predloženom návrhu zmien v ro
kovacom poriadku požiadala starostu 
a predsedov poslaneckých klubov o 
vyjadrenie sa k zmenám, prípadne 
podaní nových návrhov s následným 
prerokovaním v pléne zastupitelstva 
- zohladnením zmeny Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy požiadala starostu a pred-

Verejná diskusia a podnety -

vec otvorená 
V predchádzajúcich číslach 

Devexu bol uverejnený materiál 
Programového vyhlásenia MZ s 
dovetkom autora k diskusii a pod
netom. V čísle 8 bol uverejnený 
článok s názvom Niekoľko pozná
mok k vážnym témam. Chcel by 

or<)aram,ov,ého vy- som prednies( niekoľko myšlienok 
hlásenia MZ ako k tomuto článku. 

Rozdelenie volebných okrskov pre voľby prezidenta SR 
15. máj 1999 v MČ DNY 

sedov poslaneckých klubov predlo
ži( návrh rozpočtových opatrení 
rozpočtu MČ DNV na rok 1999 
• zobrala na vedomie výsledok ve
rejno obchodnej sútaže k rekonšt
rukcii komunikácie na ul. Hradištná 
• prerokovala návrh pridelenia 
príspevkov z Fondu pre podporu 
podnikatel'ských aktivít 
• schválila pridelenie parkovacích 
miest a určila poplatky za zaujatie 
verejného priestranstva 

Autorovi v tomto materiály chý
ba "vôľa pokračova( v prácach, 
dokonči( a schváli( Uzemný plán 
mestskej časti". Miestne zastupite
lstvo v predchádzajúcom volebnom 
období na zasadnutí v decembri 
r.l998 odsúhlasilo variant č. l s ur
čením pripomienok, presne špecifi
kovaných ,ktoré majú byt' zapraco
vané do výsledného riešenia štúdie. 
Zastupiteľstvo zároveň zaviazalo 
samosprávu MČ a miestny úrad 

(Pokračovanie na strane 3) 

Volebný okrsok Volebná miestnost' Ulice patriace do volebného okrsku 

č. l Kino Devín 
Opletalova 4 

Opletalova, Devínske Jazero, 
Poniklecová, Bystrická, ílová, Kremencová, Tehelňa, Tehliarska, 

Mečíková, Jána Jonáša, Janšáková, Záhradná, M. Pišúta 

č.2 

č. 3 

č. 4 

č. 5 
č. 6 

č. 7 

č. 8 

č. 9 

č. 10 

č. ll 

DEVEX2 

ZŠ Charkovská l 

Kultúrne stredisko 
lstrijská 2 

ZŠ l. Bukovčana 3 

ZŠ P. Horova l 6 

Na Vyhliadke, Samova, Spádová, ul. l . mája, 
Na Grbe, Novoveská- rod. domy, Delená, Kosatcová, Magnezitová, 
Mlynská, Brežná, Bridlicová, Vápencová, Záveterná, Charkovská, 

lstrijská 8, l O, 12, 14, 16, 18, Uhrovecká, Hradištná 

lstrijská - rod. domy, 
Na Kaštieli, Na Mýte, Eisnerova l, Slovinec, 

Pod Lipovým, Prímoravská, Želiarska, Na Hriadkach, 
Na Skale, Nám. 6. apríla, Podhorská, Pieskovcová, Vápenka 

l. Bukovčana 1-30 
J. Poničana l, 3, 5, 7, 9, ll, 13, 15 

M. Marečka l, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22 
Eisnerova3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 

M. Marečka 2, 4, 6, 8, l O, 12, 14 

J. Smreka 2,4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22,24 
Š. Králika - rodinné domy 

Š. Králika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20 
P. Horova 22, 24, 26 

P.Horova l, 5J, 9, l O, ll, 12, 13, 15, 17, 18, 19 
P. Horova 20, 21, 23, 28 
Eisnerova 38, 40, 42, 44 

J. Smreka l, 3, 5, 7 9, ll 

analýzu postupu prác pre vytvore
nie možnosti prepojenia SR a 
Rakúska ... " 

Informácie, ktoré doteraz boli 
prezentované sú v súlade a nie je 
tu rozpor. Prepojenie cez lávku dá
va základ pre ostatné časti tohto 
projektu prepojenia, ktorý má nad
väznost' na celú severozápadnú 
čas( Bratislavy. Prepojenie Rakúska 
s Devínskou prostredníctvom sú
čestných komunikácii by bolo má
lo. Analýzo, ktorá je tu spomenutá 
chce prispie( k vytvoreniu cyklotu
ristických trás s prepojením prilah
lých miest a mestských častí, s ich 
partycipáciou na takomto projekte. 

WQridôiležiteiším bodom rokovania mestskei rady 22.4. 99 bol návrh na 
,.,.,,,"m,me výkonovei tarify s možnostou prestupu v MHD v Bratislave. O čo 

ide ? Podstatou návrhu ie zásada, že cena za prepravu, ktorú ces
zaplatí, má zodpovedal' vzdialenosti, ktorú precestu;e. Uvedenú úlo-

vyriešili už prakticky všetky mestá západne; Európy prevádzkuiúce 
a v Česku napríklad Praha, Brno a Ostrava. Návrh predpokladá od
riešenie pre cestuiúcich používaiúcich časové predplatné lístky {tzv. 

Al~l·lri;:.,nlcv"l a ;ednorazové cestovné lístky. 

výkonová tarifa - pre 
lístky. 
použitie troch druhov 

lístkov v závislosti od 
času. Cestovný lis

cestujúci po nástupe do vo
tak ako v súčasnosti označí v 

Na rozdiel od súčas-
"dierkovacích" označovačov 
Však nové označovače vy

dátum a čas nástupu. Na 
lístok v hodnote 5 - Sk 

rnôc( cestujúci cestov;t' l O 
na lístok v hodnote l O - Sk 

rn· ' ~nú~ a_ na lístok v hodnote l 5,-
b rnlnut. Použitím tohto systé-

udú zn 'h d · t · • · evy o nen1 ces UJUCI, 

V SÚČasnosti platia l 0,- Sk aj 

za dlhé cesty jedným autobusom 
presahujúce 30 minút. No druhej 
strane budú zvýhodnení cestujúci 
no krátke vzdialenosti, ktorí môžu 
využif lístok v hodnote 5,- Sk. Týka 
sa to prakticky všetkých ciest v 
rámci DNY, týka sa to ciest z DNY 
do Dúbravky, týka sa to ciest v 
centre mesta. Tak isto budú zvý
hodnení aj cestujúci no stredné 
vzdialenosti, ktorí budú tak ako do
teraz plati( l 0,- Sk zo cestu do 30 
minút, budú však pritom môc( vyu
žíva( aj viacej spojov, pretože lís
tok bude prestupný. Ako klasický 
príklad môžem uvies( cestu do po
likliniky v Karlovej Vsi, alebo na 
Kramáre. V súčasnosti je nutné 
použi( dva cestovné lístky, teda 
cesto stojí 20,- Sk, v novom systé
me no to bude stači( jeden pre
stupný lístok, čiže l 0,- Sk. 

Zároveň s prechodom no výkonovú 
tarifu Dopravný podnik pripravuje 
aj dalšie zmeny v MHD, ktoré by 
mali zabezpeči( zvýšenie: 

• presnosti dopravy, 
• pravidelnosti dopravy, 
• bezpečnosti dopravy, 
• hospodárnosti prevádzky, 
• kvality dopravných služieb 

ceslujúcim. 
O osude návrhu rokovali poslanci 
mestského zastupitel'stva 6.5.99 
(po uzávierke Devexu). Mestská ra
da návrh no zavedenie výkonovej 
tarify s možnosťou prestupu podpo
rila. Na rokovaní mestskej rady 
som požiadal o vyriešenie nasle
dujúcich požiadaviek: 

Programové vyhlásenie MZ si 
dáva pre svoje volebné obdobie 
úlohy s ktorými so prezentovalo vo 
voľbách. Nadväznost' no prácu a 
no projekty predchádzajúceho za
stupiteľstvo sú prezentované v 
Rozpočte mestskej časti DNY no 
rok l 999 kde sú vyčlenené sumy 
no dokončenie začatých stavieb. 

K druhému materiálu o to k by
tovej politike so vyjadrím v samo· 
statnom článku. 

V závere príspevku ing. 
Encingera je vyslovená obava, či 
nebude obvinený z niečoho po
dobného ako je "hádzanie kame
ňov". 

l. Prevažnej väčšine cestujúcich z 
DNY stačí jednorazový cestovný 
lístok 30-minútový za l 0,- Sk na 
to, aby sa dostali do centro mesta 
autobusom 121 alebo 122. 
Neplatí to však v čase dopravnej 
špičky. Vtedy občan DNY cestuje 
nie vlastnou vinou, ale vinou pravi
delných dopravných zápch dlhšie 
ako stanovených 30 minút. Nie je 
spravodlivé, aby bol okrem straty 
času postihnutý ešte zvýšením ce
ny cestovného. Požiadal som preto 
riaditel'a Dopravného podniku o 
vyriešenie tohto problému. 
2. Skutočná cena cestovného lístka 
je ovela vyššia, ako zaplatí cestu
júci o blíži so až k 25,- Sk. Rozdiel 
medzi touto cenou a cenou zapla
tenou cestujúcim dotuje štát, ale v 
nemalej miere aj mesto. V roku 
1999 bude celková dotácia mesto 
pre Dopravný podnik vo výške 
482 miliónov korún. Nie je podl'a 
môjho názoru spravodlivé, aby sa 
touto dotáciou hradenou z daní 
občanov Bratislavy zvýhodňovali 
všetci cestujúci bez rozdielu. Preto 
som požiadal, aby boli v rámci 
novej výkonovej tarify zvýhodnení 
občania Bratislavy voči mimobroti
slavčanom. Toto zvýhodnenie sa 
nedá uplatniť pri jednorazových 
lístkoch, dá so však uplatni( pri 
"električenkách". Navrhol som, 
aby občania Bratislavy mali nárok 
na zl'avu z ceny časového pred
platného lístka. Takýto systém so 
bežne uplatňuje napríklad v rekre
ačných strediskách - na kúpalis
kách, no lyžiarskych vlekoch o 
pod. Tento môj návrh dalej rozvinul 
prvý námestník primátora Pavol 
Minárik a podporili ho aj další čle
novia rady. Konkrétny návrh no 
diferencovanú cenu "električeniek" 
dostal zo úlohu predloži( námest
ník primátora Jaroslav Jelšík už na 
nasledujúce zasadnutie mestskej 
rady. 

Ing. Ján Žatko, 
člen mestskej rody 
hl.m. SR Bratislavy 

Tento jeho príspevok som priví
tal, ako začiatok diskusie a vedenie 
dialógu. Stotožňujem sa s názo
rom, že je potreba prezentácia čo 
najširšieho spektra názorov. 
Komunálna politika -alebo pave
daná nie v terminológii politologic
kej - záujem o obecné záležitosti 
dáva priestor na vyjadrovanie so k 
daným témam hlavne z pohladu 
odborného a z pohladu znalosti si
tuácie o prostredia. Podiel právo
mocí na výkone správy je rozdiel
ny, ale zodpovednost' je indivíduá!-
no. 

Ing. Peter Rajkovič 
záslvpca starostu 

Tradície zostávajú 
Vytratili so podaktoré, mnohým 

l'udia vracajú pôvodnú podobu. 
Stavanie májov patrilo aj v 
Devínskej k tým tradičným zvykom. 
Je pekné, že súčasná generácia vá
ži si tradície, obnovuje ich. 
Pokazený vlaňajšok spomína( ne
budeme. Verme, že kým toto číslo 
vyjde ... 

Pred poštou, v piatok 30. 4. 99, 
vyhrávala dychovka, stánok s ob
čerstvením bol pripravený vyhovie( 
vari osemdesiatim záujemcom, 
mladí požiarnici si vysúkali ruká
vy ... a s pomocou autožeriavu po
stavili mohutný symbol mája - lásky 
času. (udia zatlieskali a pri dy
chovke besedovali do tmy. 

Druhý symbol mája sme videli 
stava( pri rybníku. Tiež urastený, 
tiež riadna "hrs(" divákov okolo, 
lebo ostatní usilovne lovili. V rámci 
pokusného odchytu rýb sa tu, len v 
sobotu zišlo vari osemdesiat rybá
rov. A z toho hádam polovica detí. 
No rados( prenáramná, keď sa de
saťročnému fofrnkovi podarilo ryb
ku dosta( do podberáka. Tí starší si 
pochutnávali na pečenej rybacine i 
dobrom vínku. Podvečer sa presu
nul aj tiger od pošty k rybníku, ale 
o tom no inom mieste. 

Tretí, o pekne vyzdobený máj 
sme zazreli na ulici No vyhliadke. 
Domáci tvrdili, že tam stáva každý 
rok a že je v~ru najkrajší. 
Neškriepili sme sa. Stvrtý, ten sa tý
čil kúsok pod vrchom Pieskovca. 

pk 

SEPAROVANÝ 
ZBER 

Vážení obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi 
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri 
separovanom zbere druhotných su
rovín. 
Nadalej triedime papier, sklo a že
lezný šrot, ktorých najbližší zber 
vykonáme 15. mája 1999. 
Vytriedené suroviny prosíme vyloži( 
na viditel'né miesto, najneskôr do 
8.00 hodiny. OLO a. s. 

DEVEX3 



) 
Iveta HÁ]OSOVA 

a Peter ŠUBIN 
Andrea VALLOVA 
a Mgr. Peter TÓTH 

:v kostole 
Andrea HRDKO VA 

aMílanHOZA 
Blahoželáme 

ť}dišli z našich radoV) 

jozef MATúŠOVÝCH 
Viliam KRECHŇAK 

( Spomienka ) 
V nedel'u 2. mája sa zišli členovia 
miestneho odboru Matice sloven

skej a priaznivci pri buste gen. 

M.R.Šiefánika v Devínskej Novej 

Vsi na rohu Janšákovej a 

Opletalovej, aby si uctili pamiatku 

80. výročia tragickej smrti veliká

na našich dejín v oblasti politickej 

diplomacie a vedy. Zaslúžil sa o 

vznik čs. štátu, bol aj francúzskym 

generálom, letcom, organizátorom 

čs. légií, ministrom vojny v l. ČSR. 

ZA MILANOM RASTISLAVOM 

ŠTEFÁNIK OM 

Letel popod hviezdy, 

túžbou vo svet hnaný, 

lebo videl slzu 

V piatok 30. 4. 99 sa v Devínskej 

roztrhlo vrece s podujatiami pre 

občanov. Stavali sa máje, vojaci 

mali prísahu, mladí futbalisti tur

naj. Večer pri rybníku spestroval 

ohňostroj. 
Popoludní pred poštou, len čo po

stavili máj, sa objavil tiger. Nie cel-

DEVEX: 4 

V pondelok 19. apríla otvorili vo 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s. 
nové zdravolné stredisko a záro

veň odštartovali týždeň dobrovo

lného darovania krvi. 

Niežeby vo Volkswagene zdravot

né stredisko doteraz nemali ale ... 

nové podmienky, dynamický rast 

produkcie a nárast zamestnancov 

žiadajú zmeny aj v sociálnom pro

grame. A ten leží manažmentu 

fabriky na srdci vari na prvom mies

te. Preto nové stredisko, vybavené 

špičkovou technikou, (nízko vy-

l'udu pod Tatrami. 

Vysvetlil si Milan, 

čo tá slza značí, 
čo sa v oku l'udu 

pod Tatrami zračí. 
A rozopäl krídla, 

ako mocný orol, 

keď niesol slobodu 

pri Vajnoroch padol. 

Biele Bradlo stojí 

v tichu pod horami, 

len spomienku milú 

nechal pod Tatrami. 

Odpočívaj tíško 

v lone rodnej zeme, 

tvoje jasné oči 

nikdy neuzrieme. 

GM 

Báseň zo 4. mája 1946 od našej 

čitatel'ky, vtedy l O-ročnej 

žaru1uce rontgeny, výkonný bio

chemický analyzátor a dalšie) v 

nových priestoroch, v prízemí dve 

ambulancie všeobecných lekárov 

a ambulancia prvej pomoci, reha

bilitačné miestnosti (vodoliečba, 

masáže, nápravný telocvik, para

fín, elektroliečba), na poschodí bio

chemické laboratórium a ambulan

cie zubných lekárov, uspokojí nie

len potreby firmy, ale aj najbližšie

ho okolia patriaceho do rajónu 

zdravotného strediska. (Celková 

suma investícií predstavuje asi 40 
mii.Sk.) Že šlo o ozaj program pre 

zamestnancov dôstojný sa prišli 

presvedčil' minister práce, sociál

nych vecí a rodiny SR Peter 

Magvaši, generálny riaditel' sekcie 

zdravotníckej starostlivosti Minister

stva zdravotníctva SR MUDr. Bielik, 

zástupcovia Slovenského červené

ho kríža, slovenských poist'ovní a 

další hostia. Ocenili ho aj hostia 

rehole Milosrdní bratia Paul Kohler 

- provinciál a Andreas Schupfer

ling - prior rehole. A nielen to. 

Zamestnanci Volkswagenu Slova

kia a. s. pripravili dalšie prekvape

nie. Práve v deň otvorenia nového 

zdravotného strediska spoločnost' 

VW Slovakia organizovala začia

tok týždňa dobrovol'ného darcov

stva krvi spolu so Slovenským čer

veným krížom. Riaditel'ka sekretari-

OO®u~~~m~~~ 
menin~ v nasleaujúcic~ a 

týžaňocn oslávia: 
8. 5. - Ingrida, 9. 5. - Roland, 

7 O. 5. - Viktória, 

7 7. 5. - Blažena, 

7 2. 5. - Pankrác, 

73. 5.- Servác, 74. 5. 

7 5. 5. - Žofia, 7 6. 5. -

7 7. 5. - Gizela, 7 8. 5. -

7 9. 5. - Gertrúda, 

20. 5. - Bernard, 2 7. 5. -

Blahoželáme! 

átu ÚS SČK Bratislava IV. 

Rajchlová so spolupracovníkmi 

la čo robi( aby cez množstvo 

jemcov o darcovstvo mohla 

cii predstavi( odberné nrr,r,..,.,;.1..-

kom sám, nie úplne vol'ne. Priviezla ho pani z 

pre záchranu tigra usurijského, pohyboval sa v 

Vraj mláda, takže pozvanie do klietky sme 

hoci ... veď vidíte. Ale atrakcia to bola zaujímavá a 

sa aj deti aj dospelí pri rybníku. Tiger totiž 

vítal aj medzi rybárov a fanúšikov rybolovu. Či 
do ohňostroja sme sa nedočkali, lebo bola 

Devexu. 

"'"''''-''u'""~ PIESNE - prehliadka programov 
amatérskych súborov a skupín zo Slovenska 

a zo zahraničia 
-začiatok festivalového programu je o 14.00 h 

na nádvorí lstracentra na lstrijskej ul. č. 6 

- festival poriada miestny odbor Matice slovenskej 

v Devínskej Novej Vsi za podpory mestskej časti 
a v spolupráci s lstracentrom 

5.1999 KOKTAIL SLOVA A TANCA - tanečno-dramatický program 

pre deti a rodičov v naštudovaní divadelného a baletného 

klubu pri lstracentre pod vedením Dalmy Holanovej 

a Marty Petrovičovej 

-16.30 h, vel'ká sála vstupné l 0,- Sk 

ten nedávno sme sí pripomenuli rôznymi zaujímavými akciami Deň Zeme. Žiaci 
našich základných škôl sa zúčastnili množstva skutočne zaujímavých akcií od či
stenia prírodných priestorov cez prednášky až k zaujímavým besedám, ktoré 
bo/; spojené s premietaním diapozitívov. Deti nás presvedčili, že svel okolo nich 
ich zajíma a záleží im aj na tom, aký bude v budúcnosti. Deti našej Základnej 
školy na ulici /. Bukovčana č. 3 svoj vz(ah k prírode vyjadrili nielen praktickou 
činnostóu, ale zúčastnili sa aj školskej literárnej sútaže venovanej práve prírode 
a ochrane životného prostredia. Sútaž nemá konkrétneho vítaza, pretože víta
zom bol každý, kto sa do sútaže zapojil a napísal báseň, príbeh či rozprávku 
s vyjadrením svojho pohladu na problémy našej planéty. Všetky práce svojou 
Í!primnostóu a jednoduchosťou odhalili myšlienky našich detí, ktoré boli neraz 
velmi kritické a ako sa vraví "ta/i do živého". 

moderná planéta Zem sa vzná
vesmírom už milióny rokov. 
1 pokojná a nemenná posky-

všetko, čo potrebuje pre 
na dýchanie, potravu 

voda na pitie, nerastné 
i možnosti oddychu. Človek jej 
brázdi a spútava sieťou ciest, 

doluje v jej hlbinách, brázdi 
vzduch nad ňou a má pocit, 

ovládol. Zem sa k l'udskej 
zvyčajne správa zhovievavo, 

Z času na čas poskytuje dôkaz o 
aké obrovské si ly skrýva vo svo

- vybuchuje, otriasa svojím 
valí prúdy vody, preháňa 
povrchu ničivé uragány 

poveda(: Nie! Už desí! 
zneužívaj, ale využívaj ma vo 
prospech a v prospech va rova
chráňme si ju 365 dní v roku, 
V ten deň, keď má sviatok. 

k 
(Alexandra Kolníková) 

rásna Kobyla, 
sa tu vypína. 

Sandberg 
z piesku zlatého 
rozžiari z vás 
každého. 
Ale domy smogom 
smrdia, 
ach, bože, čo to, 
l'udia! 
Čo lo stále robíte, 
keď mňa- Zem 

Poskytnem ich, 
všetkým z vás. 

(Silvia Augustínovál 
Och, iá naša Zem, 
pomôžeme jej? 
Možno príde raz 
ten náš krásny čas, 
keď sa všetci zídeme 
a milej zemi povieme, 
že je naša jediná, 
vzácna a nami vždy chránená. 
Papier, papier, papierik, 
si na každom kúsku, 
prečo ale nie si tam, 
tam na smetisku? 

(Marek Pafčuga) 
Naša Zem rodná 
na jar sa vždyzelená, 
úrodu nám dáva 
a je dobrá ako naša mama. 
Ak sa o ňu staráme, 
odvdačí sa nám. 
Ak ju zanedbáme, 
neurodí nič nám. 
Preto by sme mali chráni( 

Celovečerné 
predstavenia 
v pia o 7 9.45 h, 

v so a ne o 7 7. 7 5 a 7 9.45 h 

všetko to, čo Zem nám dáva 
staraí sa o ňu, 
aby nám dlho vydržala. 

(lenka Axamitová) 
Bolo raz kedysi jedno malé mestečko 
a volalo sa Bratislava. Žili tu dobrí lu
dia pokojným a poriadnym životom. 
Raz sem prišli dvaja neznámi. 
Vyzerali hrôzostrašne! Špinaví a ne
poriadni. Nič im nevadilo, odpadky 
hádzali na zem, večne mali okolo se
ba vel'kú špinu a neporiadok. Ľud ia 
z Bratislavy ich začali napodobňova( 
a tak onedlho pekné mestečko vyzera
lo ako to najvýstavnejšie smetisko na 
celom svete. Iba traja mudrci vedeli, 
že je zle. Poprosili matku Zem, aby 
zlým l'udom dala ponaučenie. O tri 
dni nastali vel'ké dažde, víchor sklá
ňal stromy až na kolená, rieky opúš
ťali svoje korytá, uragány ničili dozri
evajúcu úrodu a už - už sa zdalo, že 
sa život pomaly skončí. Ľudia sa spa
mätali! Cudzincov vyhnali, mestečko 
poupratovali a vrátili sa k svojmu 
pôvodnému spôsobu života. škoda, 
že tí mudrci už pomreli, lebo tak sa mi 
zdá, že aj dnešným l'udom by neza
škodilo daí riadnu príučku, aby si za
čali váži( života na zemi. 

(Branislav Grznár) 
To najkrajšie, čo na svete máme, 
je Zem v krásnom farebnom ráme. 
Slnečná a nádherná, obklopená 
cestami 
a posiata nádhernými mestami. 
Niekto si ju vel'mi váži, 
iný ju zas strašne kazí. 
Pozor na to! 
Zem je iba jediná, 
preto musí byt' v našich srdciach 
vážená! 

(Marek Yakonils) 

Soňa škulová 
ZŠ Ivana Bukovčana č. 3 

9. 5. o 7 7. 7 5 ha 7 9.45 h 

14. 5. o 19.45 
KUN DUN - ŽIVOT DALAJLÁMU 

USA- MP 72 

15. 5. 
Sa nepremieta 

VOľBY PREZIDENTA SR 

fei.: 64 77 5 '8 04 

Tak aka si nevieme predstaviť jar a už 
vonkoncom nie leto bez slniečka, tak si 
nevieme predstaviť ani naše školské roky 
bez dobrej knihy, dobrého časopisu. 
Veď dobrá kniha alebo časopis sú zdro
jom poučenia rovnako ako zábavy. No 
kniha ani časopis neprichádzajú na svet 
nadprirodzenou cestou. Každá nová 
kniha či časopis si vyžadujú obrovskú 
prácu vel'a vzdelaných múdrych a pra
covitých l'udí. O časopise a knihe pre 
mládež to platí dvojnásobne. A tak dňa 
20. 4. 1999 o 14.00 h sme vo vel'kej sá
le ISTRACENTRA privítali spisovatel'ku a 
spolutvorkyňu detského • časopisu 
Slniečko pani Mariu Surinovú. 
Ekologické myslenie a cítenie rozvíja v 
časopise Slniečko v rubrike "Deti zele
nom". 
Beseda bola spoj en á s prezentáciou vy
davotel'stva Mladé letá, ktoré prišla 
predstaviť pani Eva Hornišová. Deti vyu
žili možnosti tohto stretnutia a pani spi
sovotel'ku do slova i do písmena zaplavi
li otázkami na veci, ktoré ich zaujímajú. 
Počas besiedky sa deti zapojili do sútaže 
o pekné spomienky a zážitky z prírody a 
boli odmenené vecnými cenami. 

Komorníková 
Miestna knižnica 

V rámci týždňa Dňa Zeme sa deti preja
vili aj svojimi výtvarnými prácami. 
Odbornej porote pod vedením p. Strinku 
sa vel'mi tožko rozhodovalo z tol'kých 
pekných prác. 
Nakoniec sa porota rozbodla takto: 
vesné ceny získali z MS: FiliP. Choma ~: 
MS Na Grbe 35, Martina Tóthová:;. MS 
M. Ma rečka 16, Kmetíková z MS Na 
Gr_be 2 a diplomy ocenenia: Káčerová z 
MSM. Marečka 20, D,pvidko Chudý z 
MSJ. Smreka 8 a zo ZS vecné ceny zís
kali:j.enka Beňová a Petrq,Paulechovg 
zo ZS P. Horova, Veronika Cibová zo ZS 
l. Bu~ovčana l Devín, Martinka lhnátová 
zo ZS l. Bukovčana 3 
Všetkým r.ani učitel'kám z materských 
škôl a záKladných škôl, všetkým deíom a 
žiakom vel'mi pekne &,kujeme za pekné 
a podnetné vytvarné práce a tešíme sa 
naďalšie pekné podujatia. 

kb 
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FUTBAL 
SKUTOČNOSŤ, PERSPEKTÍVY 
Mestská čas( Devínska Nová Ves 

má podlo posledných známych 
ukazovatelov približne 16 000 
obyvatelov. Značnú čas( tvoria mla
dí l'udia obývajúci nedávno posta
vené sídliská Podhorské a Kostolné. 
Mladí ludia znamenajú perspektívu 
a hlavne deti sú jej zárukou. Je 
možné konštatovať, že 2/3 mest· 
skej časti tvoria mladí l'udia. Sú 
všeobecne známe fakly o kriminali
te, drogovej a alkoholickej závis
losti mládeže, a zároveň skutoč· 
nos( že mládež, ktorá aktívne 
športuje podlieha týmto záporným 
javom spoločnosti ovel'a menej, 
možno poveda( že takmer nie. A 
tu vzniká úloha pre celú komunitu 
našej mestskej časti zabezpeči( 
pre mládež možnos( športového 
vyžitia. 

Jedným zo subjektov, ktoré na 
území DNY pôsobia a aktívne za· 
pája mládež do športového života 
je i futbalový oddiel v rámci ktoré
ho sa venuje športu viac ako 150 
mladých l'udí, ktorí sú až na malé 
výnimky obyvatel'mi DNY. 
Zabezpečenie chodu futbalového 
oddielu je z väčšej časti zabezpe
čované vďaka podpore mestskej 
časti. Mestská čas( priamo finanč
ne a materiálne zabezpečuje pre· 
vádzku štadiónu (mzdy hospodár
ky a správcu ihriska), údržbu ihris
ka cestou podniku miestneho hos
podárstva Denova a prispieva na 
činnos( klubu sumou 30 000 Sk 
mesačne. Tieto prostriedky udržujú 
klub nad hladinou, veď mesačné 
náklady na mzdu trénerov, tajom· 
níka, ekonóma predstavujú sumu 
21 000 Sk. Zo zvyšnej čiastky 
predstavujúcej cca ll O 000 Sk sú 
len náklady na rozhodcov a sMaž
né poplatky za mužstvá viac ako 
80 000 Sk. Je zrejmé, že zvyšná 
suma 30 000 sk nemôže pokry( 
náklady na pracie prášky, bežnú 
údržbu, dresy (sada á 12 000 až 
20 OO Sk), lopty (až l 000 Sk), ob
čerstvenie pre hráčov domácich a 
súpera počas zápasov ( 60 ks si ru
pov á 30 Sk), cestovné a tak dolej. 
Tieto výdavky predstavujú sumu vo 
výške takmer 500 000 Sk. Teda 
celková suma prevádzkových ná
kladov sa pohybuje vo výške tak
mer l mil Sk. 

Chýbajúce peniaze je nutné za· 
bezpeči( a tak sa celá činnos( funk
cionárov sústreďuje namiesto na 
športovú činnos( na zháňanie fi
nančných prostriedkov. Prostriedky 
plynú do klubu jednak cestou spon
zorov, prenájmom reklamných 
plôch, príspevkami rodičov u mlá
dežníckych celkov. Všetkým patrí 
týmto vdaka. 

V priestoroch štadiónu sú 4 šat· 
ne, čo je pri dnešnom pošte 8 muž-

DEVEX6 

stiev absolútne nevyhovujúce, či po 
stránke priestorovej a ani po strán
ke hygienickej. Takmer varujúca je 
situácia s hracími plochami. Je bez· 
podmienečne nutné zabezpeči( dal
šiu hraciu (tréningovú) plochu 
vzhladom na zámery do budúcnos
ti. 

Zo všetkých horeuvedených fak
tov je zrejmé, že bez vybudovania 
šatní, ihriska a dostatočného fi
nančného zabezpečenia je akýko
lvek rozvoj masovosti ako aj výkon
nostného rastu futbalu v DNY ne· 
možný. Pokial' sa nepodarí zabez· 
peči( finančné prostriedky hrozí klu
bu kolaps. 

Cielom futbalu v DNY by malo 
by( v prvom rade materiálno-tech
nické zabezpečenie a od neho sa 
odvíjajúca výkonnostná športová 
krivka. 

V roku 1999 je preto potrebné 
zabezpeči( rekonštrukciu stávajú
cich športových plôch a výstavbu 3-
tej hracej plochy s celkovou sumou 
nákladov 2 mil Sk. Ďalej je potreb
né zabezpeči( výstavbu kabín vrá
tane rehabilitačnej jednotky v sume 
4 mil Sk. 

Po ukončení fázy materiálno
technického základu je možné sa 
zaobera( športovo-výkonnostnými 
ciel'mi. Perspektívne ciele v priebehu 
najbližšieho obdobia sú uvedené v 
tabul'ke. Je však nutné podotknú( 
že v poslednej, postupovej fáze je 
potrebné ráta( v počiatku s polo
profesionálnym štatútom hráčov a 
po postupe s profesionálnym štatú
tom. Takýto ciel' si vyžaduje získa
nie generálneho sponzora schop· 
ného poskytnú( finančnú garanciu 
vo výške cca l O mil Sk na jednu se
zónu. 

Pri vytvorení potrebných podmie
nok sú športové ciele nasledovné: 

BASKETBAL 
Na ZŠ Ivana Bukovčana pôsobí 

pod vedením trénera Daniela Čurku 
basketbalový oddiel DNY 
Bratislava. Chlapci hrajú oblastnú 

sMaž v ktorej sa medzi deviatimi 

družstvami pohybujú v strede tabu

l'ky. Naposledy vycestovali do Nitry, 
kde odohrali s domácou Sláviou 

sezóno 98/99 99/2000 2000/2001 2001/2002 
umiestnenie 

Muži A 
· Ili. liga lO ll. liga 

MužiB 
I.ITiedo IV.Iigo 

St. dorast 
·lll.ligo 12 1·3 
Ml. dorast 

• účasť v reg. Uge 
St. žiaci A· reg. liga 

5 
St. žiaci· reg. liga 

7 
Ml. žioci·A reg. liga 

7 
Ml. žiaci B·reg.ligo 

7 
Prípravku- reg. liga 

lO 

Výsledky 
seniori 
23. kolo 
ŠK Svätý Jur - ONV 1:1 
24. kolo 
ONV - Rapid 3: l 
starší dorast 
23. kolo 
Zohor - ONV O: l 
24. kolo 
ONV - ŠK Svätý Jur l :0 
starší žiaci A 
79. kolo 
Lozorno - ONV 2:1 
20. kolo 
ONV - ŠK Svätý Jur 2:0 
starší žiaci B 
15. kolo 
Ekonóm - ONV 2:0 
76. kolo 
ONV- Lamač 1:1 
mladší žiaci A 
Kablo - ONV 2:0 
ONV - Vajnory 6:0 
mladší žiaci B 
Lozorno ONV 3:0 
ONV - Sv. Jur 2:0 
prípravke 

SPU dva zápasi. Žial' po vyrovnanej 
hre oba prehrali. 

Chlapci hrali v zostave: Baraniak, 

Damico, Hoš(ák, Krajčír, Kuruc, 
Lády, Lehuta, Ludvig, Panák, Pohly, 
Sabela, Švoňava, Žatko. 

Texta foto: 
Alexander Vajgel 

Predpríprovko l účasť v súťažiach 
Predpríprovko ll účasť v súťažiach 
Záverom je potrebné zopakova( 
ku, že tieto ciele bez podpory 
zainteresovaných nie sú možné 
pravdepodobné, že v prípade 
nutia odpory dôjde k pádu športu 
tomto prípadne konkrétne futbalu' 
DNV. Veríme, že všetci kompetentní 
zodpovední za veci obecné, 
lské subjekty pôsobiace v 
ako aj široká občianska j 
peria snahy o zachovanie a 
športových aktivít na území 
s kej časti. Radi privítame akú 
nančnú, či materiálnu pomoc od 
kých subjektov. V prípade Vášho 
ujmu kontaktujte prezidenta klubu 
Kovarika na tel. čísle: 0903 208 
64 77 91 24 alebo osobne v 
Na štadióne v čase od 8.00 do 15.00 
Výbor FC LOKOMOTÍVA D.N.Ves 

Vinohrady- ONV 
ONV -Inter 

NAJBUŽŠIE ZÁPASY 
Seniori 
25. kolo- 8. 5. o 10.30 h 
Matadorfix - ONV 
26. kolo- 76. 5. o 17.00 h 
ONV - ŠK Malacky 
Starší dorast 
25. kolo- 8. 5. o 12.30 h 
Matadorfix - ONV 
26. kolo- 76. 5. o 15.00 h 
ONV - ŠK Malacky 
Starší žiaci A 
21. kolo- 9. 5. o 10.30 h 
SFM Senec - ONV 
22. kolo- 15. 5. o 12.00 h 
ONV - ŠK Slovan 
Starší žiaci B 
17. kolo- 13. 5. o 13.00 h 
Čunovo- ONV 
18. kolo- 15. 5. o 13.30 h 
ONV- Domino 

V nedel'u 25. 4. 1999 sa 
družstvá dorastu ll. triedy 

· Lokomotíva Bratislava a TK 
DNY na dvorcoch v DNY. 
Výsledky: 
TK Lokomotíva Bratislava ·TK LOB DNV 4:2 
Dvojhra: 
A. Nižňanský· B. Daráš · 6/1, 6/0 
A. Bence · R. Kurina· 6/3, 6/2 
T. Lukeš· V. Pánik· 7/6, 3/6, 4/6 
T. Trančík· M. Kríž· 7 jS, 3/6, 6/1 
Štvorhra: 
Nižňanský, Bence ·Kurina, Kríž- 6/0, 6/0 
Lukeš, Trančík· Daráš, Holý- 2/6, 1/6 
V ten istý deň so stretli družstvá mladších 
kov ll. triedy medzi ŠK ISKRA MATADORFIX o 
TK LOB DNV. 
Výsledky: 
ŠK Iskra Matadorfix· TK LOB DNV 1 "5 
Dvojhra: 
J. Pošiok · M. Broškovič- 1/6, 0/6 
M. Antalík -R. Dobrota -5/7, 6/3, 6 /l 
M. Mitucho · P. Ferenczy · l/ 6, 3/6 
E. Vaško· B. Polák ·1/6, 1/6 
štvorhra: 
Pošiok, Antalík· Broškovič, Dobrota· 2/6, 6/7 
Mitucho, Vaško· Ferenczy, Polák- 0/6, l/6 

v. 

tábory 
l.l.,,r.,r11rum oznamuje, 

tábory sa budú kona( 
v mesiaci august : 

od 2. 8.- 6. 8. 1999 
-športovo-turistický 

od 16. 8.- 20. 8. 1999 
- hudobno-tanečný 
na jedno die(a na týždeň 

450,- sk. v cene je zahrnutý 
obed, doprava, poistenie, 

vstupné na podujatia. 
Prihllascovaf sa môže denne v 

u p. Hrodekovej v 
od 8.00-16.30 h, alebo 

na tel. č. 64 77 51 90. 

intenzívne kurzy 
a NEMČINA 

Dlžka trvania kurzu 
je l O pracovných dní 
do kurzov: 31. 5.-11. 6. 
od 17.00 do 19.00 h v 

pracovné dni 
Bratislava - Dúbravka, 

Galbavého 3 (prízemie) 
Tel./fax: 07/64 36 29 59 

Mobil: 0905 531 129 
úroveň, malé skupiny, 
cena, audio-video. 

len poslucháčov 
ako 16 rokov. 

na dvere a 

EXKLUZíVNE VIZITKY 

prídfe si vybrať 

(~_0=--=4'---..::..:Sl=-=-U=ZB:....:.Y _____ ) 
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 64 77 83 62 
• TV servis Baláž - oprava televízo

rov. Na grbe 43. 
Tel./zózn.: 64 77 69 63 

• Obnova vaní - glazúr. 
Tel.: 45 24 87 07 

• Projektujem rodinné domy a iné 
stavby. Odborná spôsobilos(, prax. 

Tel.: 64 36 08 OO 

( 06 - NEHNUTHNOSTI) 
• Kúpim v Devíne alebo DNY zá
hradu do 300 tis. Sk. 

Tel.: 64 77 03 19 
• Vym. 4-izb. DB v DNY -

Podhorské + 2-izb. st. RD + záhr. 
(3,4 á) v st. časti DNY za väčší a 
novší RD cca: 4-izb. v DNY - pon-

úknite. Tel.: 0905 342 131 

(~_..:..;07'--·-"-'R:...:::..O=Zl:.;;_;IČ:.;;...;N.:..:::..É _____ ) 
• Hl'adám v DNY vysokozdvižný 
vozík na vykládku tovaru. 

Tel.: 0905 680 122 

• Dám do prenájmu garáž, 
Opletalova ul., l 000 Sk/ mesiac. 

Tel.: 0905 666 086 

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 

samonamáčade 

v DEVEXe 

za výborné ceny 

CHCETE SA STAŤ MESTSKÝM POLICAJTOM? 
Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava -Mestská polícia hl. mesta SR 
Bratislavy prijme do pracovného pome
ru výberovým konaním zamestnancov 

na pracovné miesto POLICAJT. 

Predpoklady: 
• vek od 21 do 35 rokov 

• ukončené úplné stredoškolské 
vzdelanie s maturitou 

• bezúhonnos( 

• výborný zdravotný stav 
Žiados( o prijatie do pracovného pomeru, osobný dotazník, životopis, 
výpis z registra trestov, doklad o ukončenom vzdelaní a potvrdenie leká
ra o spôsobilosti vykonáva( prácu policajta žiadame doruči( na adresu: 
Mestská polícia hl. m. SR Bratislava 

Gunduličova 10, 811 05 Bratislava 
Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači s kompletným ma

teriálom. Informácie poskytneme od 8.00 do 15.00 h 
natel.:54418223-8,kl.312 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP • WW, s.r.o. 
Š.Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

Mobilné telefóny v sieti 

EuroTel FOTOZBERŇA 

si môžete zakúpi( už aj v Devínskej Novej Vsi! 

Nájdete nás na ulici št. Králika č. 1, 
telefón: 64 77 92 37 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

Cenové relácie mobilných telefónov v akcii 
(s DPH): 

Alcatel '199,· Sk 

Siemens 999,· Sk 

Ericsson 1399,· Sk 

Nokia 1999,· Sk 

DEV EX 
Dnes prinesiete film, zajtra si prídete 

pre fotografie 
farebné fotografie 9x13cm 
už nie 5,50 Sk ale 4,80 Sk 

Ako nakupovať na splátky 
ane.mplatiť 

ani korunu navyše ? 

64 77 91 oo 
0905 541453 

Inzercia: Cenník: l znak= l, 1 O Sk, l /8 str. = 600 Sk, l/ 4 str. 1200 Sk, l /2 str. = 2400 Sk, l strano= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' l 0,- Sk + 23 % DPH. Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám- 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. l cm2 = l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia l 64 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora 15.30 ·l sobota 8.00-11.00 

DEVEX 7 



k ie n ko 
OO)@~~~&®] 
polície 

od 16. 4. 1999 do 29. 4. 1999 
• Dňo 16. 4. 99 hliadka mestskej 
polície v neskorých nočných hodi
nách no ulici Jána Smreka vyriešilo 
priestupok dvoch podnapitých obča
nov dôrazným dohováraním. Títo so 
hlučne správali o pokrikovali po se
be. 
• V sobotu 24. 4. 1999 hliadka 
mestskej polície, v čase okolo obeda, 
riešilo priestupok občano, bývajúce
ho v Petržalke, ktorý v príloh lom úze
mí rieky Moravy zakladal oheň. 
Ked'že uvedené konanie je v rozpore 
so zákonom, zo tento priestupok mu 
udelili blokovú pokutu. 
• O deň neskôr 25. 4. 1999 hliadka 
mestskej polície v nočných hodinách 
zasahovalo proti dvom občanom, 

ktorí no ulici Štefana králika rušili 
nočný kl'ud spevom o hlasným pokri
kovaním. Priestupok vyriešili v zmysle 
zákono o priestupkoch. 
• Dňa 28. 4. 1999 hliadka mestskej 
polície v dopoludňajších hodinách no 
ulici Pavla Horovo vyriešilo v bloko
vom konaní porušenie noriem miest
neho občano, ktorý si no verejnom 
priestranstve umýval svoje motorové 
vozidlo soponátmi. 

Jaroslav luky 
velitel' slonice MsP DNY 

V~ a 
Vodorovne: A. PRVÁ ČASŤ 
TAJNIČKY. - B. Ustúpilo - stredoveké 
české mince - suchá trávo - syn krála 
Došorothu - čistiaci P.rostriedok no 
hliník. - C. Kunovitá šelma - málo kul
túrne - vysoké listnaté stromy. - D. 
Nepôsob no niekoho yýchovne - po
loženie - jednoduchý l<ryt proti stre
lám. - E. Liek proti lámovosti - lepidlo 
- stanoví - vel'hod - dakto. - F. 
Ihličnatý les - starogrécky boh lásky -
lístok po česky - hámor po česky -
slonie zuby. - G. Náboženská kniha 
Moslimov - ženský pás ku kimonu -
mesto v Estónsku - predné tyče vozov 
- kgbelko po rusky. - H. KONIEC TAJ
NICKY.-
Zvisle: l . Rakva - nesprov - obec pri 
Vel'kom Mederi. - 2. Kráčalo s1 -
vzdelávate- droyý sokolovitý vták. -
3. Stvorenie - lahko udrel -Norbert 
po domácky - fázo mesiaco. - 4. 
Angl. skrotl<o rádiodalekopisu - be
nátsky cestovotel' - spieval básnicky -
yýchodné územie v Rusku.- 5. Druh 
kYslej polievky - hreší, karhá - zá
kladná číslovka. - 6. Zlúčeniny ozónu 
s orgonick-ími látkami - vrtíte - odná
šajú. - 7. Ŕyho jazva- obor po česky 
- strana telo - hohoto, vo vellej mie-

KLUB NEČAKAJ NA CHOROBU 
E. Z. (44) Eisnerova: Ako schud

núÍ a nepribraí? 

V. J. (39) Novoveská: Poradíte 
mi bezpečnú diétu na schudnutie? 

Bezpečne schudnúť znamená -
napriek obmedzenému množstvu 
kalórií dodaí telu všetky životne 
dôležité živiny a účinné látky, odbú
rať tuky a jedovaté látky (detoxiko
va() a dodaí telu energiu. Jednos
tranné diéty zanechávajú po sebe 
JO-JO efekt t.j. s počtom odskúša
ných diét vaša váha narastá. 
Bezpečne schudnúÍ možno s pro
gramom doplnkovej výživy. 

Poradíme Vám 4-týždňový re
dukčný program, v ktorom 2 jedlá 
cez deň nahradíte šejkom FIT LINE 
SHAKE (plnohodnotná výživa -
bielkoviny, sacharidy, všetky po
trebné živiny, vitamíny, minerálne 
látky, vláknina), l jedlo (obed) níz
ko kalorické. Zbavenie sa jedov v 
tele pri chudnutí podporíte prísu
nom antioxidantov - ZHLSCHUTZ 
DRINK (Vit. A, Beta-caroten, C, E a 
selén) a najdôležitejším antioxida
ntom a dodávatel'om energie 
Koenzimom Q 1 O. Q l O súčasne 
pozitívne ovplyvňuje činnosí srdca 
a ciev, znižuje vysokú hladinu cho-

re. - 8. Mužstvo (šport.) - druhá tráva 
- rieka v Rusku - Slovenský zväz mla
dých (skr.). - 9. Okolie ž1vých orga
nizmov - známy juhoslovanský prí
stav- tatársky nápoj z kobylieho mii-

o 1 2 3 4 

A 

B 

c 

D 

f 

G 

H 

lesterolu a napomáha odbúravaniu 
tukov z organizmu. 

JEDÁLNIČEK PRI INTENZÍVNEJ 
REDUKCII VÁHY 

TRVALE PLATÍ- denne vypijeme 
minimálne 2 l tekutín (čaj, čerstvé 
ovocné šÍavy) 

- jem 6x denne, pravidelne 

- obmedzím cukry, tuky, sol', al
kohol 

RAŇAJKY: 2 zarovnané polievke
vé lyžice FIT-LINE SHAKE do 250 ml 
vlažnej vody. Pomaly pijem + l /2 
pipety Emusol koenzym QlO pria
mo na jazyk a zapijem 

DESIATA: 150 g ovocia + nápoje 
ZELLSCHUTZ DRINK alebo FITNES 
DRINK (podla návodu) 

OBED: Nízkotučné jedlo (dusená 
a čerstvá zelenina). 

OLOVRANT: 150-200 g ovocia+ 
nápoj ZELLSCHUTZ DRINK (podl'a 
návodu) 

l. VEČERA: ( 18.00): FIT LINE 
SHAKE (šejk ako na raňajky 

eko. - l O. Opálil sa - posilnenia -
rmuty.-
Pomôcky: E. Rutín. - 6. Sone. - l. 
Okoč. - 4. RTIY. - 6. Ozonid. - 7. 
Švár. - 9. Ekotop. - 9. Kumis. - d 

5 6 7 8 9 'IO 

Výživové 

piÍ v lekárni Pri 
pošte) alebo v 
vysvetlením a 
0903 434 571) 
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časť DNV je v súčasnosti :najväčším sponzorom 
Devi:nsl~o:novovesl~ého Expresu 

novo es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

ll) Z diára starosh1 U,m Hlboké 
nedorozumenie OPonuky lstracentra 

m Festival • H l'adáme 
fli]Necaka na chorobu 

Z pracovného diára 
mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves lng.VIadimíra Mráza zo 
17.-20.pracovného týždňa vyberá-
me: 
• 19 .4. 99 rokoval starosta a zá
stupca starostu MČ DNY s teleko
munikáciami SR, ktoré budú v najb
ližších dňoch realizovať pokládku 
optokábla v DNY, čo umožní rozší
renie telekomunikačných služieb 
v celom regióne. Predmetom roko
vania bola snaha MČ DNY zosúla
di( a zainteresova( telekomunikácie 
SR na vybudovaní spojovacieho 
pešieho chodníka v spojnici ui.Na 
hriadkach a nám. 6. apríla. Parti
cipácia telekomunikácií je možná 
len pri zasahovaní pokládky do ve
rejných priestranstiev v trase po
kládky. 
• 20.4.99 sa starosta zúčastnil na 
rokovaní finančnej komisie hl.m.SR 

starostu 
Bratislavy, ktorá prerokovávala ma
teriály pred rokovaním zastupitel'st
va hl.m.SR Bratislavy. Vel'kú pozor
nosí rokovania komisie vzbudil dl
hodobý prenájom nehnuteiÍ10stí na 
Michalskej ul. č.22 a 26,vzhladom 
na nedôveru členov komisie v skúse
nosti a ma jetkové garancie záujem
cu o prenájom. Komisia odporučila 
prerokoval tento bod a podmienky 
prenájmu do mestského zastupitel'st
va. 
• 21.4.99 sa zúčastnil starosta MČ 
DNY za spoluúčasti poslanca MZ 
MČ DNY p.Encingera a predsedu 
chorvátskeho kultúrneho zväzu SR 
lng.Cvečka na rokovaní s ministrom 
kultúry SR p. Kňažkom. 

(Pokračovanie no strane 2) 

Uzávierka dnešného čísla bola 7 3.5. 7 999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 27.5. 7 999, číslo vyjde 4.6. 7 999. 

Krátke správy 
Obecná kronika 

Miestne zastupitel'stvo na svojom 
rokovaní dňa ll .5. 1999 preroko
vala správu kronikára MČ PhDr. 
V. Pokorného. Odsúhlasilo tuto 

správu ako aj činnos( letopiseckého 
výboru. Kronika MČ podla 

všeobecne záväzného nariadenia 
je vystavená raz do roko k nah
liadnutiu pre občanov Devínskej 

Novej Vsi. Vystavenie obecnej kro-
niky je určené termínom svätoduš
ných sviatkov. Tohto roku sú tieto 
sviatky 23.5. - čo je termín hodov 
v DNY. Kronika bude vystavená a 
daná k nahliadnutiu, s možnos(ou 
vyjadrenia a podania p<;>dnetov v 
termíne od 22. 5. do 30. 5. 1999 

na miestnom úrade. zs 

' 'Pokojná 11 

Devínska 
Keď sme sa nasťahovali do 
Devínskej fascinoval nás v nej po
koj. Žiadne električky, žiadne rušné 
križovatky a nepretržitá doprava ... 
Pokoj a kl'ud najmä v nočných ho
dinách vie vraj oceniť každý. 
Tie lietadlá, čo v ostatnom čase 
permanentne (v noci to počuÍ velmi 
dobre) prelietojú nad Devínskou is
to majú súvislos( s akciami aliancie 
NATO v Juhoslávii. Verte mi, sú to 
nepokojné noci. Hoci sa snažím 
rozumie( všetkému, pýtam sa pre
čo ja, prečo my musíme znáša( 
oné nepokojné noci. A nielen pre 
tie prelety. 
Neviem či je potrebný súhlas l'udí, 
čí stačí keď vláda rozhodne. Nie 
som presvedčený, že silou l'udia 
majú rozhodovať. Hádam tí, čo im 
rozumu chýba, musia sa k sile utie
kať. 
Je to môj súkromný názor, súkrom
ný postreh. Kto vie, kol'kí z vás 
zdielajú rovnaký názor? rd 



® robnicky 
1l radnice 

Miestne zastupitel'stvo na svojom 
rokovaní dňa 11.5. 1999 prero
kovalo program, ktorý pozostával 
z 25 bodov a prijalo nasledovné 
uznesenia: 
- prerokovalo informáciu ohl'a
dom začatia činnosti DTV s.r.o. a 
schválilo programovú skladbu vy
sielania DTV 

- zobralo na vedomie plnenie 
uznesení miestneho zastupitelstva 
-zobralo na vedomie informáciu 
o investičných akciách MČ reali
zovaných v roku l 999 
-zobralo na vedomie informáciu 
o akciách realizovaných Denovou 
a prijalo podnety pre realizáciu 
úprav podla pripomienok poslan
cov 

• neschválilo správu miestneho 
kontrolóra k investičnej akcii 
Kanalizácia na Hriadkach a ulo
žila ju dopracova( o úlohy, ktoré 
vyplynuli z rozsiahlej diskusie 
• zobralo na vedomie správu 
miestneho kontrolóra k likvidácii 
odpadov od podnikatelských sub
jektov a uložila kontrolórovi zo
pakovať túto kontrolu 
• požiadalo starostu prerokova( s 
poslaneckými klubmi návrh rez-

počtových zmien vyplývajúcich zo 
zmeneného štatútu hl.m. SR 
Bratislavy a predloži( tento návrh 
na najbližšie zasadnutie tvll 
• schválilo rozpočet fondu rozvoja 
bývania a schválilo prevody vlast
níctva komunálnych bytov 
• prerokovalo návrhy na zmeny 
Rokovacieho poriadku a uložilo 
zástupcovi starostu predloži( pa
rarafové znenie zmien na nasle
dujúce zasadnutie zastupitelstva 
· schválilo programy činností ko
misií miestneho zastupitel'stva na 
rok 1999 
· uložilo predsedovi komisie škol· 
stva a mládeže dopracova( návrh 
štatútu Rady fondu volnočasových 
aktivít 

• schválilo štatút Rady pre verejnú 
informovanos( 

• zvolilo do funkcie kontrolóra MČ 
DNY ing. K. Dedinského 
• schválilo rozpočet Správy byto
vého fondu ako predbežný a ulo
žilo mandatárovi dopracova( pri
pomienky 
• zobralo na vedomie správu o 
rozpracovanosti obecnej kroniky 
• zobralo na vedomie informáciu 
o interpeláciach poslancov 
• zobralo na vedomie informáciu 
o ateste dlažby na terase 
M.Marečka a požiadalo prednost
ku o doplnenie dalších informácii 

zs 

Z pracovného diára starostu 
(pokračovanie zo strany l) 

Predmetom rokovania bola požia
davka zástupcov DNY o podporu 
ministra kultúry pri budovaní chor
vátskeho múzea a kultúrno spolo
čenského centra na lstri'\ske'\ 
ui.68.Minister kultúry SR pri s 'úbi 
pomoc pri spostredkovaní rokovaní 
so zástupcami Chorvátskej republi
ky, s ktorými má prebehnúť spoloč
né rokovanie v Dubrovníku v júli 
1999. 
• 22.4.99 starostovi MČ DNY zlo
žili sl'ub členovia ll volebných okr
skov v mestskej časti DNY pre vo
l'bu prezidenta SR. 
• 27.4.99 zasadala celodenná 
Miestna rada MČ DNY, ktorá pre
rokovala materiály, ktoré boli ob
sahom rokovania MZ MČ DNY 
11.5.99 
• 28.4.99 sa starosta MČ DNY 
stretol s riaditel'mi základných a 
materských škôl na území MČ 
DNY. Na spoločnom neformálnom 
pracovnom rokovaní všetci zúčast
není vysoko hodnotili priebeh týžd
ňa a akcií venovaných z pohl'adu 

DIEVEX 2 

detí školského a predškolského ve
ku ku Dňu zeme. Spoločne prero
kovali problematiku základného 
školstva v DNY, a problémy pred
školských zariadení na území MČ 
DN V. 
" 30.4.99 sa starosta MČ DNY so 
svojim zástupcom zúčastnili na 
slávnostnej vojenskej prísahe vojsk 
hraničnej a cudzineckej polície SR 
v areáli akadémie PZ SR v DNY. 
Na stretnutí s vedením akadémie 
načrtli možnosti vzájomnej pomoci 
a spolupráce samosrrávy a PZSR. 
• 4.5.99 starosta MČ DNY s riadi
tel'kou lstracentra rokoval so sta
rostami Z.Bystrice a Devína. 
Predmetom rokovania bola prípra
va dalšieho ročníka festivalu 
Kultúra bez hraníc. Tohoročný fes
tival sa uskutoční v Z. Bystrici dňa 
13.6.1999 a bude spojený s tradič
ným kultúrnym podujatím " S 
Bystričanma pri muzice". Súčasťou 
podujatia bude športové predpo
ludnie, odpoludňajší kultúrny pro
gram a večerná veselica. 

• 6.5.99 sa starosta zúčastnil na ro
kovaní zastupitel'stva hl.m.SR 
Bratislavy. Najdôležitejším bodom 
rokovania bola zmena tarifné ho 
systému MHD v hl.m.SR Bratislave, 
ktorá vstúpi do platnosti od 
1.1.2000. 
• 9.5.99 prijal starosta a predstavi
telia samosprávy na Radnici hostí a 
organizátorov 6.ročníka festivalu 
slovenskej národnej piesne. 
• 11.5.99 sa uskutočnilo rokovanie 
Miestneho zastupitel'stva MČ DNY. 
V tento deň starosta MČ DNY, zá
stupca starostu, poslanec MZ 

p.Encinger a predseda 
ho kultúrneho zväzu na 
navštívili ministra 
vzťahov p.Kukana, 
dali o pomoc pri sp 
kontaktov na 
Chorvátskej republiky a 
l'skú sféru v Chorvátsku 
s dobudovaním ,-h''"'"~'-'··' 
zea a originálnej chorváts 
taurácie na lstrijskej 
p.Kukan našim zástupcom 
osobnú pomoc z pohl'adu 
diplomatických kontaktov. 
. Al. 

MIESTNY úRAD DEvíNSKA NOVÁ VES, Istrijská 49, H,.,,.;.t~
vyhlasuje 

Vyhradené parkovacie miesta Jána Smreka 10-12 

Miesto: Vyhradené parkovisko na ulici Jána Smreka 10-12 
Počet vyhradených parkovacích miest: 10 

Obdobie: l. 7. 1999-30. 6. 2000 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením 

"SÚŤA.Ž - PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ" 
do podatelhe Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, 

Istrijská 49, 843 10 Bratislava. 

Žiadost' musí obsahovat': 
-meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadatela, 

- typ automobilu, farba, ŠPZ 
- kto je vlastníkom automobilu, 

-v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, 
či sa využíva alebo nevyužíva na podnikateľskú činnosť, 

· cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto 
na obdobie jedného roka. 

Poplatok za l parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie 

miesta na jednom parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené 
parkovacie miesta, a to vo výške najnižšej cenovej ponuky uchádzača, 

rému bolo parkovacie miesto na danom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku nemôže byť nižšia ako 7200,- Sk/ročne 

alebo 600,- Sk/mesačne a nemôže byť vyššia ako 40 000,- Sk/ročne 
3300,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobil na podnikanie, 
znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osobný 
ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jednu tretinu. 

piatok je možné uplatniť obyvatel\ni jedného bytu spolu iba 

Uzávierka prihlášok: 21. 6. 1999 o 14.00 h- v tomto termme sa 
veň uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: 22. 6. 1999. 
Vyhradené parkovacie miesta hudú pridelené desiatim žiadateľom 

s najvyššúni cenovými ponukami tak, aby sa pridelili všetky 
parkovacie miesta na konkrétnom parkovisku. 

HARMONOGRAM 
letných odstávok technologických za
riadení výhrevní Devínska Nová Ves 
Hradištná 2. júna - 4. júna 
l. Bukovčana 3. augusta 
M. Ma rečka 19. augusta 
M. Marečka 27. augusta 
J. Poničana 4. augusta 
Š. Králika 8. júla 
L Poničana 1.\'pna 
S. Králika l. jú a 
l. Bukovčana 8. júla 
l. Bukovčano 28. júla 
Eisnerova 7. júla 
Eisnerova 27. júla 
M. Marečka 23. augusta 
M. Marečka 31. augusta 

J. Poničana 12. augusta 
J. Poničana 16. augusta 
P. Horova 17. augusta 
J. Smreka 9. júla 
J. Smreka 26. augusta 
Eisnerova 6. augusta 
P.Horova 2. augusta 
P. Horova 30. augusta 
P. Horova 13. augusta 
P. Horova 5. augusta 
P. Horova 6. júla 
J. Smreka 24. augusta 
J. Smreka 25. augusta 
Eisnerova 18. augusta 
Eisnerova 19. júla 
Eisnerova 20. augusta l 

C-lerm spo· 

NEDOROZUMENIE 
'rnito slovami Václava 
~nes už klasika českej po

politickej ;cén~, by, sa 
kterizovat " N1ekol ko 
k vážnym témam" z pe

Encingera, ktoré boli 

v 8. čísle Devexu. K pri-
týkajúcim sa 

vyhlásenia miestne-

•. -.;'"'''rvu sa už vyjadril zó
starostu Ing. Peter Rajkovič. 
·adrím k pripomienkam pi-

vyl . t "l k mô1mu ma ena u: 
bytovej politiky na roky 

2002". Vopred sa ospra
čitatelom, ak budem prí

Robím tak iba preto, 

nedorozumenia objasnili. 
bytovej politiky 

častí DNY na roky l 999 -
vychádza z volebné~o pro
koalície KDH, DU, DS, 

SOP a SZS. Tak ako pred 
tak i dnes sa ozvalo proti 
tejto koalície na riešenie 
situácie vel'a kritikov. 

sú rôzne. Od vel'kej fi
až po nemož

problémy všetkých žia
o byt. Na každú prípa
existuje uspokojivá odpo

Na druhej strane však nikto z 
dodnes neprišiel so žiad

lepším riešením, ako je rieše
Je to logické. Vždy je !ah
búra(, ako ich stava( 

" Niekol'kých poznámok" 
čas( svojho príspevku veno

bytovej politike ironickou 
otázkou, či je bytová 

naozaj mojou srdcovou 
Áno, je. Stala sa mojou 
otázkou odvtedy, ako 

funkcii prednostu miestneho 
denne odpovedal občanom 

· časti na ich prosby o 

bytovej situácie 
im mestská čas( nevie po-

Áno, pán Encinger má prav

úrad eviduje viac ako 
žiadatelov o byt. iba eví

pretože z týchto žiadatelov 

celé 4 roky uplynulého vo
obdobia uspokojení iba 

Nevedel som sa zmieri( s ta
postupom a preto som už v 

volebnom období prišiel s 

návrhmi, ako pomôcť 
DNY rieši( ich bytovú 

novými, netradičnými 
· Preto som prišiel už v 

996 s myšlienkou neminM 
ktoré mestská čas( získala 

obecných bytov, ale 
na bezúročné pôžičky 
bytu. Tento môj návrh 

sa mi podarilo presadi( a poslanci 
miestneho zastupitelstva, medzi ni

mi aj autor "Niekol'kých pozná
mok", ho schválili. Boli sme vtedy 
prvou mestskou časťou v Bratislave, 
ktorá sa rozhodla takýmto spôso
bom pomáha( svojim občanom a 

až postupne sa k nám pridávali 
dalšie. od roku 1996 boli poskyt
nuté bezúročné pôžičky na obsta
ranie bytu šestnástim žiadatelom v 
celkovej výške 4,175 milióna ko
rún. Aj na základe tejto finančnej 
pomoci vzniklo, alebo ešte len 
vznikne v DNY 16 nových bytov. 
Nóvum s ktorým prichádzam v 

rámci "Koncepcie bytovej politiky" 
je v tom, že miestne zastupitel'stvo 
vopred garantuje, že do roku 
2002 každoročne uvol'ní na tieto 
pôžičky minimálne 3 milióny ko
rún. Môže lo by( aj viac, ale nebu
de lo menej ako l 2 miliónov korún 
za 4 roky volebného obdobia. To 

znamená, že pôžičku dostane nie 
16 žiadatel'ov, ale minimálne 40. 

Nie najviac 40 ako uvádza Ing. 
Miloš Encinger,ale minimálne 40. 
Prvé štyri pôžičky v tomto voleb
nom období schválilo miestne za
slupitel'stvo minulý týždeň, každé
mu žiadatelovi po 200 tisíc korún. 

S druhým návrhom na riešenie 
bytovej problematiky som prišiel v 
decembri 1997. Predložil som po
slancom miestneho zastupitel'stva 

návrh na výstavbu Domu mladej 
rodiny. Dom mladej rodiny postaví 
mestská čas( a byty v ňom bude 
prenajíma( na dobu určitú 5 až l O 
rokov mladým rodinám, kým sa im 
nepodarí získa( sí financie na svoj 
vlastný byt. Potom sa byt uvol'ní a 
dostane ho dalšia mladá rodina. 
Poslanci miestneho zastupitel'stva 
tento zámer schválili. To, že sa do
dnes nezrealizovala, nie je moja 
vína, ale vina dodáva tela vybrané

ho miestnym zastupitel'stvom. Preto 
sa realizácia tejto myšlienky zjavila 

v "Koncepcii bytovej politiky" a mies
tne zastupitel'stvo sa zaviazalo 
Dom mladej rodiny do konca roka 
2002 da( k dispozícii mladým l'u
dom z DNY. Či bude stM na ulici 
I.Bukovčana, ako sa uvažovalo v 
roku 1997, alebo na inej ulici, to v 
tejto chvíli nepovažujem za dôleži
té. Za dôležité považujem to, aby 
sa v roku 2002 mohlo 30 mladých 
rodín nasťahovať do nových bytov. 
A ešte poznámka k finančným vý
počtom Ing. Encingera. Dom mla
dej rodiny bude slúži( na dočasné 
bývanie mladých rodín na začiatku 
ich spoločného života. Tomu bude 

zodpoveda( aj výmera bytov, ktorá 

bude podštandardné. Aj to bude 
jedna z motivácií, ktorá by ich ma
la núti( vyrieši( si o 5 - l O rokov 

bytovú situáciu lepším spôsobom. 
A preto aj náklady na jeden byt 
budú podstatne nižšie, ako uvádza 
Ing. Encinger. 

Tretí návrh na riešenie nepriaz
nivej bytovej situácie mladých l'udí 
z DNY som predložil na rokovanie 
miestneho zastupítel'stva 16. 9. 
1998. Vzhladom k tomu, že schvá
lený Dom mladej rodiny sa ešte 
stále nezačal ani projektovať a na 
ulici Š.Králika medzitým súkromný 
investor začal s výstavbou bytové
ho domu, navrhol som využi( stav
bu na ul. Š.Králika a zakúpi( z 
prostriedkov mestskej časti 30 ma

lometrážnych bytov. Tieto byty by 
boli podobným spôsobom ako byty 
v Dome mladej rodiny prenajaté 
mladým rodinám na dobu určitú. 
Tento môj návrh sa stretol v miest
nom zastupitelstve so značným nes
ú hlasom. Ing. Encinger, vtedy po
slanec miestneho zastupitel'stva, 
patril k najväčším kritikom tohto 
zámeru. Nakoniec poslanci schvá
lili aspoň kompromisný návrh, za
kúpenie 15 bytov pre mladé rodi
ny. Som rád, že sa podarilo aspoň 
to. To, že už na jar budúceho roka 
bude tých 15 mladých rodín býva( 
mi stojí za útoky niektorých poslan
cov miestneho zastupitel'stva na 
moju osobu a stojí mi to aj za ští
plavé články v Devexe. 

Môj štvrtý návrh poslanci miest
neho zastupitelstva schválili ako je

den z pilierov "Koncepcie bytovej 
politiky". ide o "Byty za 200 tisíc 
korún". Koalícia KDH, DÚ, DS, 
SDSS, SOP a SZS prišla s touto 
myšlienkou v predvolebnej kampa
ní a je odhodlaná tento svoj slúb aj 
dodrža( Zdá sa mi trochu zvlášt

ne, keď občan vytýka svojim zvole
ným zástupcom práve to, že neza
budli na svoje predvolebné sl'uby 

hneď na druhý deň po vol'bách, 
ale že ich chcú aj splniť. Podstata 

myšlienky "Byty za 200 tisíc" bola 
vysvetlená ešte pred vol'bamí. 
Mestská čas( zabezpečí výstavbu 
bytov, ktoré následne odpredá mla

dým rodinám z DNY na dlhodobé 
splátky. Prvá splátka bude závisie( 
od počtu izieb bytu. V prípade 
l-izbového bytu to bude 200 tisíc 
korún, v prípade 2-izbového 300 
tisíc korún atď. Ďalšie splátky už 
budú podstatne nižšie a budú roz

vrhnuté na dobu asi 15 rokov. Tíeto 
byty tak isto ako byty v Dome mla
dej rodiny budú vel'kosíou podštan
dardné. Z jednoduchého dôvodu. 

Bytová politika mestskej časti je po
stavená na tom, aby pomohla čo 
najväčšiemu počtu l'udí, pri riešení 
ich bytovej situácie. Nie je však jej 
účelom rieši( túto situáciu ideálne. 
To sí prípadný "nespokojenec" mu
sí zabezpeči( sám. Prvých l 5 by
tov bude týmto spôsobom odpre
daných v dome na ul. Š. Králika eš
te v tomto roku, dalších 15 do kon
ca volebného obdobia. 

Na záver ešte niekol'ko mojich 
poznámok k vážnym témam. Ing. 
Miloš Encínger je jednoznačne naj
ostrejším a najproduktívnejším kriti
kom súčasnej koalície v miestnom 
zastupitelstve na stránkach Devexu. 
Svoj názor na jeho kritiku , že po
slanci nezvolili do komisií každého, 
kto sa prihlásil som už vyjadril v 
Devexe č.5. Vidím, že som ho ne
presvedčil, pretože v svojich "po
známkach" prirovnáva vol'bu čle
nov komisií miestneho zastupitel'st
va ku stavu za čias Antonína 

Novotného a Viliama Šalgovíča. 
Sú to velmi silné slová a neviem, čí 
si ich autor vôbec uvedomuje ich 
dosah. Obzvláš( keď takéto súdy 
vynáša človek, ktorého tí istí po
slanci, ktorých porovnáva s diktá
tormi minulostí, zvolili až do dvoch 
komisií miestneho zastupítel'stva. 
Zhodou okolností práve do takých, 
kde sa bude môd aj on podiel'a( 
na riešení bytovej problematiky -
do komisie sociálnej, zdravotnej a 
bytovej a do komisie územnej stra
tégie. A zvolili ho do tých komisií 
napriek vete uvedenej v tomto člán
ku -že je najväčším kritikom súčas
nej koalície v miestnom zastupi
tel'stve. 

Myslím si, že tvrdenie Ing. 
Encíngera, že bytová komisia bola 
"prilepené" ku komisii sociálnej ne
obstojí. Neviem sí predstavi( prí
buznejšíu oblas(, ako oblas( sociál
nu a bytovú. Zvláš( v súčasností, 
keď mestská čas( nemá ambície 

vyrieši( problém nedostatku bytov v 
celej svojej šírke, ale máme ambí
cie rieši( tento problém diferenco
vane. Najviac pomáha( tým, čo to 

najviac potrebujú a primerane aj 
tým, ktorí sú skôr schopní postara( 
sa o seba aj samí. Nesúhlasím ani 
s kritikou, že "Koncepcia bytovej 
politiky" nebola prerokovaná v od
bornej komisií a ani vo verejností. 

"Koncepcia" totiž vychádza z vo
lebného programu koalície KDH, 
DÚ, DS, SDSS, SOP a SZS. Neviem 

sí predstavi( reprezentatívnejšie 
stanovisko verejností, ako ich hlasy 

odovzdané za tento program. 
Konkrétne kroky, ktorými sa táto 

(Pokračovanie na strane 6} 
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~ SPOLOČENSKÁ KRONIKA 
( Naši jubilanti ) 

v týchto dňoch oslávili: 

70rokov 
Emz7ia FRONKOVA 

75rokov 
judita KRALOVIČOVA 

jolana SKACALOVA 

94rokov 

ZuzanaREMŠ!KOVA 

Blahoželáme l 

ť}dišli z našich radov) 
Ferdinand BESEDA 

~ 
( Podakovanie ) 

Ďakujeme všetkým známym 
a priatelom, ktorí odprevadili 

na poslednej ceste nášho svokra, 
deda Ferdinanda BESEDU, účasťou 

a kvetinovými darmi 
zmiernili náš smútok. 

Nevesta Katka 

Vykrádači bytov 
Sú mimoriadne usilovní. Hoci o ich 
"kúskoch" počúvame v dennej tlači, 
či ostatných médiách sa celú prav
du nedozvieme. Iste, treba ich chy
tiť a nevyplašif, ale ... Počet vykrad
nutých bytov, počet vyriešených prí
padov, možnosti prevencie ... o tom 
by sa čitatelia, občania iste radi 
dozvedieť. O tom, že na Eisnerovej 
vykradli byt sme sa dozvedeli z 
Večerníka, že tých vykradnutých 
bytov je v priebehu týždňa aj šes( 
sme sa dozvedeli od ... nebudeme 
menova( Že je potrebné vchody 
zamykať, venovať pozornosť (as
poň takú akú zlodeji venujú vám) 
všetkým podozrivým sme už písali. 
Ale ... človek akoby sa iba na vlast
nej škode musel presvedčiť. Nie je 
to škoda? 

Už aj na nových 
Skrášliť si okolie svojho bývania je 
pre niektorých samozrejmosťou. 
Vysoké, prel'udnené činžiaky, kde 
je aj 48 bytov v jednom vchode a 
nájomníci rôznorodí, tam už ten 
záujem ... Názor poopravili na ulici 
J. Smreka 22. Do redakcie zavolal 
občan: "príďte, veď tu si obyvatelia 
upravujú okolie sami". Dobehli sme 
podvečer, už sa stmievalo a partia 
brigádnikov sa už rozchádzala. 
Zostalo iba svedectvo ich prístupu k 
vlastnému okoliu. r 

DEVEX4 

Vl. ročník festivalu slovenskej 

národnej piesne ONV 99 

Kto si váži tradície, vie sa oprieť 

o životné skúsenosti svojich otcov, 

vie pochopiť láskavé slová vlastnej 
matky. 

Z tohoto poznania vychádzali 

členovia miestneho odboru Matice 

slovenskej pri organizovaní festiva

lu slovenskej národnej piesne 

v Devínskej Novej Vsi. 

V usmiatu slnečnú nedel'u 9.má

ja 1999 otvorili brány už šiesty 

krát na nádvorí malej kultúrnej zá

hrady pri knižnici na lstrijskej. 

Organizátorom, MO MS, Istro 

centrum a starosta MČ DNV, sa 

tento rok podarilo vytvoriť homo

génny obraz slova, hudby, piesní, 
krojov a tancov. 

Riaditel' festivalu J. Slovinec pri

vítal hostí, V. Oberhausera, po

slanca NR SR, A. Števíka, tajomní

ka Matice slovenskej, starostu V. 

Mráza a poslancov MČ DNV, sú

bory, poslucháčov a divákov, 

ospravedlnil súbor Slovákov z ju

hoslovanskej Padiny, ktorí pre zná

me skutočnosti prísť nemohli. 

- Európa by sa mala spojiť vo 

vedomí odstraňova( zlo a vytvára( 

lepšie podmienky pre život, - pri

pomenul pri tejto príležitosti pred

seda MO MS Št. Horník, -zacho

vať a zvel'adova( tradície, našu 

materskú reč, piesne a tance, 

ochraňovať našu kultúru, naše mat

ky, náš národ a štát je našou po

,vinnosťou voči sebe i generáciám 

budúcim. 

Tajomník Matice slovenskej A. 
Števík upriamil pozornosť na konti
nuitu, keď vlaňajší rok Slovákov vy
striedal tohtoročný rok kresťanskej 
kultúry. 

- Národné a kresťanské v pod
mienkach slovenského historického 
vývoja sú spojené nádoby. Na tom
to festivale je osobitne cenné, že 

dáva priestor mladej generácií, 
ktorá na týchto doskách nachádza 

jeden zo zmyslov svojho života. 
Slovenská národná kultúra je kori
dor, v ktorom naše deti nemôžu za

blúdiť. Slovensko je vyživované 
z dvoch hlavných koreňov - národ
ného a kresťanského. Prajem nám, 
aby sme cez tieto korene hl'adali 
cesty k sebe a to aj napriek tomu, 
že je jednoduchšie mať rád člove
ka, ktorého nestretávam, ako svoj
ho suseda, s ktorým sa stretávam 

OO~u~m~W~h 
men in~ v nasledujúcic~ 

tjždnoc~ oslávia: 
22. 5. - Júlia, Juliana, 

23. 5. - Želmíra, 24. 5. -

25. 5. - Urban, 26. 5. -

27. 5. - Iveta, 28. 5. -

každý deň. Dokázali to naši 
kovia, vda ka čomu sme si 
národnú, politickú a dnes už aj 
nu identitu. Sú to hodnoty pre 
sa oplatí, aj nám, žiť. 

Potom už javisko zaplavili 
mládežníci. Hudba, spev o 

roztlieskávali preplnenú 
záhradu (priestory sú pris 
na väčšie podujatia). Úvod 
deťom z materských a 

škôl z Devínskej. Prvý krát sa 
stavil folklórny súbor 
potešil. Rovnako ako prvé 
nie detského folklórneho 
Čečinka. 

súborov Čečinka z 
Prvosienka zo Šamorína, 
z Devínskej Novej Vsi a 
z Gajár pripravili divákom a 
cháčom nezabudnutel'né 
nálne zážitky. 

Prekrásne kroje, precízne 

dované piesne a tance, 

prejav plný radosti i úcty k 
ným tradíciám, to bolo treba 

poču( a prežiť. 

Záverečné piesne Kto za 
horí Karola Kuzmányho a daj 
š(astia tejto zemi Viliama J. 
len podčiarkli význam festivalu. 

zároveň pozvánkou na Vil. 

v máji roku 2000. 

-obed 

I§T~A [E~T~Ui 
centrum pre vol'ný čas, lstrijskó 2, 6 

Pravidelné aktivity 
KOKTAIL SLOVA A TANCA - tanečno-dramatický program 
pre deti a rodičov v naštudovaní divadelného a baletného 
klubu pri lstracentre pod vedením Dalmy Holanovej 
a Marty Petrovičovej - 16.30 h, veľká sála, 
vstupné l O,- Sk 

"DETSKÁ NOVÁ VES" - programy venované deťom 
pri príležitosti MDD 
: nedeľné popoludnie pre deti a rodičov v prírode 
okolia Devínskej Novej Vsi 
- 15.00 h sídlisko Podhorské 
- organizované dopoludnie pre žiakov škôl 
pri programe "Ťuki-ťuki na dvere ... ", 
9.00 a 10.30 h, veľká sála 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽIAKOV 
Základnej umeleckej školy E. Suchoňa 
vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru 
pracoviska školy v Devínskej Novej Vsi 
- začiatok programu je o 17. hodine, veľká sála, 
vstup zdarma 

KOKTAIL SlOVA A TANCA- tanečno-dramatický program 
pre deti a rodičov v naštudovaní divadelného a baletného 
klubu pri lstracentre pod vedením D. Spitzerovej-Holanovej 
a M. Petrovičovej, začiatok programu je o 16.30 h 
vo vel'kej sále, vstupné l 0,- Sk Te1:64 77 OO 33 

15.00-16.30- vychádzka k rybníku -
eozorovanie labutí 
Stvrtok 5. 8. 99 
9.00-12.00- návšteva "ZOO" 
12.00- obed 
13.00-15.00- videorozprávky 
15.00-16.30- vychádzka na Srdce 
Piolok 6. 8. 99 
9.00-12.00 - výlet na Devínsku 
Kobylu - Sandberg 
12.00- obed 
13.00- príprava na diskotéku (výro
ba masiek) 
14.00-16.30 - diskotéka na dvore 
pred knižnicou 

M. Hrodeková 

14.00- oddychová časť (kni
čitáreň) 

Programová náplň 
hudobno-tanečného tábora 

v termíne od 16. 8. 99 do 20. 8. 99 
Vedúca tábora: 6.30 - športové hry, súťaže 

3.8,99 
2.00- výlet na bicykloch po 

chodníku 
-obed 
• kreslenie, malovanie na té

- prázdniny" 
16.30 - hry na lúke pri 
-volejbal, badmington 

4.8.99 
2.00 - výlet na Devín 
-obed 
- spoločenské hry 

p. Ľubica Hasbachová 
Denne od l 0.00-12.00 - pohybová 
príprava, zábavná forma nácviku 
jednoduchých choreografií tancov 
Macarena, Hafanana, Hip-hop, Rap 
a pod. 
12.00- obed 
13.00-14.00- popoludňajší oddych -
čítanie kníh, videorozprávky 
14.00-16.00 -vychádzky do okolia, 
bicyklovanie, kolieskové korčulovanie 

mh 

Pozvánka DEŤOM 
lstracentrum pozýva srdečne všetky deti z príležitosti MDD, 

h _3~· 5. 1999 o 15.00 h, na lúku Podhorské v DNY. Deti si zasút'ažia 
~c 'oboznámia sa so stavaním stanov a rôznych zručností v prírode. 

odboru jazdnej a poriadkovej polície prídu predviesť výcvik psov 
0 prehliadku koní. (V prípade zlého počasia sa akcia ruší}. 

M.H. 

22.-23. 5. RONIN 

USA- MP- s. t. -50,-

17.7 5 a 19.45 h 

28. 5. STAR TREK: VZBURA 

USA- MP 12- s. t.- 46,-

17. 15 a 1 9. 15 h 

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, 
Dolinského č. l. 841 Ol Bratislava, 
tel.: 07/64 36 43 
Podla platnej Vyhlášky 
o Základných umeleckých školách 
č. 477 z 15. ll . 1990 vyhlasuje 

• • l l 

na 9. jún 1999 (streda) v čase od 
15.00-17.30 h 
do hudobného odboru: 
• predškolská prípravná hudobná vý
chova (5-ročné deti) 
• prípravná hudobná výchova (l . trieda ZŠ) 
• hra na klavíri, husliach, violončele, 
akordeóne, hlasová výchova, spev (od 
2. triedy ZŠ, študenti stredných škôl o vy
sokých škôl, dospelí) 
• hra na viole, kontrabase, klarinete, sa
xofóne, trúbke, lesnom rohu o bicích ná
strojoch (od l O rokov, študenti stredných 
škôl o vysokých škôl, dospelí) 
• hra no gitare (podla fyzických dispozí
cií uchádzača) 
Do hudobného odboru budú skúšky 
prebiehať na: 
ZUŠ Eugena Suchoňa, Dolinského ul. l . 
(Dúbravke) 
ZŠ Bukovčano 3 (DNV) 
do literárno-dramatického odboru: 

SLOBODA 

Štatistika, ktorú ste žiadali: 

Počet nálezov živých zvierat - 50 

Počet umiestnených zvierat novým 

majitelom - 28 

Počet zvierat vrátených pôvodným 

majiteiOm - ll 

Čo je politika? 
Z médií sa dozvedáme, na jednej 
strane, o prebytku ropy, jej najnižšej 
ceny za posledné roky, ale aj opatre
niach krajín vyvážajúcich ropu - ob
medzovanie ťažby a teda aj vývozu. 
Americký motoristi plnia svoje nádrže 
za necelý jeden dolár za galón 

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v sobotu 

a v nedeJú aj o 17.15 hod. 

Predstavenia: 19. 3. o 17.15 h., 
20.-21. 3. o 15.30 a 17.15 

30. 5. STAV OHROZENIA 
USA -MP 12 - s. t. - 50,-

11.15 a 19.45 h 

4. 6. ŽIVELNÁ POHROMA 
USA - MP- s. t. 

17. 15 a 19.45 h 

Tel.: 64 77 5 'l 04 

• prípravná dramatická výchova (2. trie
da ZŠ) 
• dramatická výchova (od 3. triedy ZŠ) 
Do literárno-dramatického odboru bu
dú skúšky prebiehat' na: 
ZUŠ Eugena Suchoňa, Dolinského ul. l 
(Dúbravka) 
do tanečného odboru: 
• prípravná tanečná výchova (l. triedo ZŠ) 
• tanečná výchova (od 2. triedy ZŠ) 
• moderné a spoločenské tance (od l O 
rokov, študenti stredných o vysokých 
škôl, dospelí) 
Do tanečného odboru budú skúšky pre
biehat' na: 
ZŠ Batkova ul. - čast telocvičňa 
(Dúbravka) 
do výtvarného odboru: 
• prípravná výlvarná výchova (l. triedo ZŠ l 
• výtvarná výchova (od 2. triedy ZŠ, štu
denti stredných a vysokých škôl, dospelí) 
Do výtvarného odboru budú priiímacie 
skúšky prebiehať na: 
ZUŠ Eugena Suchoňa, Dolinského ul. 
(Dúbravka) 
ZŠ Batkova ul. (Dúbravka) 
ZŠ Bukovčana l (Devínska Nová Ves) 
Zaradenie záujemcov na štúdium je no 
základe úspešnosti výsledkov prijímacej 
skúšky a odporúčania prijímacej komi
sie, podla možností a podmienok školy a 
rozhodnutia riaditela. školy. 

Mgr. Magdaléna Hrubá,riaditel'ka školy 

Počet úhynov a eutanázie - 8 
Počet zozbieraných kadáverov 
(mŕtvych zvierat) - 8 
Počet hlásení - 205 
Počet strát - l O 
Počet zásahových výjazdov - 56 

V súčasnosti je v opatere Slobody 
zvierat ll 8 psov, 22 mačiek. 

(3,785 1), čo je menej ako cena mine
rálnej vody. 
Na druhej strane, tí istí Američania, 
strácajú približne l O tisíc pracovných 
miest za každý dolár poklesu ceny su
rovej ropy. 
My sme "iba" zaregistrovali zvýšenie 
ceny benzínu, ktorý so vyrába z lac
nej ropy, ktorej je vo svete nadbytok. r 
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HLBOKÉ NEDOROZUMIENRIE 
(Pokračovanie zo strany 3) 

koncepcia bude napliía(, samoz
rejme v odborných komisiách pre

rokované budú. Aj preto kritériá na 
pridelovonie "Bytov za 200 tisíc 
korún" neboli predmetom májové
ho rokovania miestneho zostupite
l'stva, pretože neboli prerokované v 
komisiách. Stone sa tak v najbliž
šom čase a teším sa na to, že bu
dem môcf s Ing. Encingerom pole
mizovat' o otázkach nastolených v 
jeho článku na pôde odbornej ko-

HI.:ADÁME 
Okresný úrad Bratislava IV, odbor 
sociálnych vecí sa na Vás obracia 
s výzvou o poskytnutie súčinnosti o 
aktivít v oblasti sociálnej prevencie. 
V tomto období sa naširoko rozbi
eha projekt transformácie det
ských domovov z doterajšej tra
dičnej formy na rodinné modely, 
kde by výchovná činnost' det'om s 
nariadenou ústavnou výchovou 
bola poskytovaná v náhradnom 
rodinnom prostredí. 
Detské domovy preplnené deťmi 
od nojútlejšieho veku ož do do
spelosti nedokážu v plnej miere 
zabezpečit' všetky ich potreby. 
Materiálne potreby vo všeobec
nosti sa k det'om dostanú, avšak 
to, čo diet'a najviac potrebuje -
blízkeho človeko, otca, mamu, po
cit istoty a rodinného zázemia -
detský domov nedokáže nahradi( 

m1s1e. Verím, že aj on nakoniec 
prispeje nemalou mierou k tomu, 

aby bola kritizovaná "Koncepcia 
bytovej politiky" úspešne zrealizo
vaná. A možno potom budeme me
nej navzájom diskutoval' v Devexe. 

Na záver jedna myšlienka z 
článku Ing. Encingera: 

" Pomôž si človeče, aj štát, obec, 
banka, ... ti pomôže". Schválená 

"Koncepcia bytovej politiky na roky 
1999 - 2002" vychádza práve z 
tejto zásady. Ak Ing. Encinger tvrdí, 
že táto zásada je reálnou cestou 

Súčasná legislatíva umožňuje, aby 
sa určité malé percento detí dostalo 
z detských domovov do rodín for
mou adopcie, prípadne do pestún
skych rodín. Takto dokážeme umi
estnil' zväčša deti malé, zdravé. 
Deti staršie, deti rómske, deti s urči-

pre DNY pri zabezpečovaní býva
nia mladých rodín a zároveň ozna
čuje smer nastolený koncepciou za 
mierne vychýlený, myslím si, že ide 
naozaj o hlboké nedorozumenie a 
možno o nedostatočnú komuniká
ciu. Zároveň ma to utvrdzuje v pre
svedčení, že ak budeme vychádza( 
z tejto zásady, dokážeme urob it' v 
prospech obyvatelov DNY aj to, čo 
možno stále doteraz vyzerá ako 
predvolebný bonmot. A úplne na 
záver ešte na upokojenie obyvate

lov DNY. "Koncepcia bytovej polití-

Pritom deti by zostali naďalej v 
kmeňovom stave detského domova 
a profesionálny rodič -vychováva
tel' by bol zamestnancom detského 
domovo. Za vychovávatel'skú čin
nost' by bol odmeňovaný mzdou -
podl'a počtu vychovávaných detí a 

NÁHRADNÉ RODINY 
tým handicapom tu však zostávajú 
ako nechcené nedolej. 
Na základe týchto poznatkov vzni
kol projekt OZ Návrat a MPSVaR 
SR, na základe ktorého by malo 
šancu dostat' sa do rodín podstatne 
väčšie množstvo detí rôzneho veku. 
ide o zriadovanie - vytváranie pro
fesionálnych náhradných rodín pri 
jednotlivých detských domovoch, 
kde by det'om zvereným do ústavnej 
výchovy bola starostlivost' a výcho
va poskytovaná v domácom prost
redí - v náhradných rodinách. 

podla rozsahu pracovného úväzku. 
Náklady no potreby diet'at'a by tok
tiež boli zabezpečované z rozpočtu 
detského domova. 
Projekt je vypracovaný, k jeho reali
zácii chýbajú práve profesionálne 
rodiny, záujemcovia o túto prácu. 
Veríme, že medzi občanmi so nájde 
množstvo citlivých l'udí, ktorí by 
chceli detom z DD pomôc( a súčas
ne mat' túto činnost' ako pracovný 
pomer. 
V súčasnej dobe, keď evidujeme 
stály nárast nezamestnanosti, by is-

Nikdy viac nechcené 
Jar je odveky spájaná so zro

dom nového života - rozkvitajúce 

stromy, lúky hýriace kvetmi a zvie
ratá tešiace sa z nového potom
stva. Toto krásne obdobie má však 

aj svoju druhú stránku. Je mnoho 
nezodpovedných majitel'ov psov, 
ktorí nevedia čo si poča( s tehotnou 
fenkou alebo hŕstkou šteniatok. 

Tehotné fenky končia na ulici, v 

kontajneroch, šteniatka umierajú 
od hladu, sú ubité alebo utopené. 

A aj keď sa nájdu psíčkari, ktorí 
majú pre šteniatka už vopred ná
jdený nový domov, sami nevedom

ky rozširujú rady nechcených mlá

dat. Každý človek, ktorý sa rozho
dol doviest' si do domácnosti psíka 

by mal totiž predovšetkým myslieť 
na opustené zvieratá v útulku ale
bo v mestskej karanténe, kde sú 
utrácané. Každoročne sa narodí ti

síce nechcených šteniat o mačiatok. 
Všetkým majitelom domácich zvie

rat (psov a močiek), by nemal byt' 

osud týchto zvierat l'ahostajný o 
moli by porozmýšl'at' o tom, ako 

môžu oni sami prispie( k riešeniu 
tohto problému. 

DEVEX 6 

šteňatá 

Sterilizácia je jednoduchá operá
cia, prerušujúca možnost' oplodne

nia. Sterilizované zvieratá nie sú 

agresívne oni frustrované, netrpia 
psychózami ani svojim biologickým 

nutkaním, fenky netrpia falošnou 
graviditou a znižuje sa u nich riziko 
vzniku nádorového bujnenia mlieč
nej žlazy. Je bezpečná a prevádza

ná bez bolesti v úplnom znecitlive

ní. Fenkám sa chirurgicky odstra
ňujú vaječníky a maternica, psom 
semenníky. 

Ak sa teda rozhodnete pre sterili

záciu svojho zvierata, nielenže za
bránite k zvyšovaniu počtu nechce
ných zvierat, ale ul'ahčíte život aj 
svojmu zvierat'u a aj sebe. Navštívte 

svojho veterinára o poraďte sa s 
ním o možnom termíne zákroku. 

Ak uvažujete nad adopciou zvie

rata z útulku, informujte sa na útul

koch Slobody zvierat na Poliankach 
8 alebo na Rožňavskej ceste, prí

padne na číslach 16 187 o 65 95 
6202. 

SŤAŽNOSŤ 
Dostali sme do redakcie st'ažnost' od 

čitatel'ky na priblokovanie tovaru v 

potravinách, ktorý však zákazníčka 
nekúpila. 

Hoci sme st'ažnost' preverovali, 

chceme odporuči( zákazníkom: 

Tovar zakúpený v predajni porov

na( s pokladničným blokom je po

vinný zákazník už v predajni. Tam, 

priamo na mieste je potrebné uplat

nil' reklamáciu, pretože: aj predá-

ky" nepredpokladá stámiliónové 
astky potrebné z rozpočtu 
časti ako sa obáva Ing. 
Je to z dvoch dôvodov. Za 
sledné náklady budú ovel'a 

za druhé v prevažnej miere 
hradené 

autor "Koncepcie bytovej 
MČ DNY na roky l 999 -

te bolo pre mnohých dobrou 
ecu venova( sa takejto práci 
jmä pre l'udí, ktorí majú 
det'om, prípadne spli'iajú i 
kačné predpoklady pre 
vatelskú činnost'. 
Obraciame so preto no Vás o 
moc pri vyhladávaní zó 
takúto prácu spomedzi 
Vašej obce a o poskytnutie 
informácií občanom o rno7n'""· 

ach profesionálneho rodi 
V prípade kladného výsledku 
dome Vás o nahlásenie záuj 
cov o ich nakontaktovanie na 
nojší odbor sociálnych 
Okresný úrad Bratislava 
Karloveská 2, na prnr.-.v'""'" 
OSY p. Oravskú, č. dv. 208, 
č. 65 42 29 60 - kde budú 
drobnejšie informovaní o 
pech o podmienkach, 
treba pre získanie tejto 
spliíat'. 

vajúci je človek, môže sa 

priamo na mieste je povinný 

napravi(, vel'mi tožko je uverit' 

niekol'kých hodinách, či 

že ... zákazník nemá záujem 

škodit' predajňu. 

kúskom Rechbergu bolo v 
:ájový víkend prvé podujati': 

tomobilov do vrchu, ktore 
au " , d . t' zároven prvym po u1a 1m 

ev Slovenska v tejto di s-

A-2000 .obsadil prvé 
DANIS na vozidle 

306 tiež z Motorsportu 
OMV STUAD. 
'ším slovenským prete

bez rozdielu triedy bol 
KRAJČÍ na Formule 

••• 
nedel'u 9. 5. 1999 sa uskutoč

podujatie majstrovstiev 
pretekov automobilov na 
skupiny Superturismo 

Supertourenwagen 
'·•~··"r'ntt 1999) v Sachsenrin-

gu, kde sa prišlo na skupinu 
Superturismo pozrie( okolo 20 000 
divákov. Prvýkrát v histórii so na 
tomto podujatí zúčastnil jazdec zo 
Slovenska. Za NATIONAL TEAM 
SLQVAKIA štartoval Andrej STUDE
NIC z MOTORSPORT racing teamu 
OMV STUD na vozidle AUDI A4 
Guattro. Po vel'mi dobrom čase v 
meranom tréningu bol už na pre
kvapivom 8. mieste, z ktorého štar
toval do prvého preteku - šprint. 
Počas prvého kola sa prebojoval 
až na 6. miesto avšak potom mal 
kolíziu s jazdcom Hondy -
Gabrielom TARQUINIM a prepa
dol sa na posledné miesto. Do ciela 
sa mu ešte podarilo prís( na výbor
nom bodovanom 12. mieste so 
stratou iba 0,665 s. Do druhého 
preteku štartoval teda z 12. miesta 
a postupne predbiehal súperov, až 
musel v 18. kole odstúpi( pre poru
chu už z neuveritel'ného 9. miesta. 
Do dalšieho podujatia v 
Zweibruckene 21.-23. 5. zostávajú 
dva týždne na opravy a zmeny na 
pretekárskych špeciáloch. 

T E N l s 
2.S.99 sa stretli družstvá dorastu ll. triedy medzi TK LOB DNY a TO 

ARÉNA Bratislava v Devínskej Novej Vsi 
TK LOB DNY 5:1 

Kurina - Ladislav Mazáček 
Pánik· Ondrej Duraj 

Kríž- Jakub Tillinger 

Hollý- Martin Kvasnička 

- 6/2,6/1 
-6/2,6/3 
-4/6,2/6 
-6/1,6/1 

-7/6,6/1 
-6/1,6/2 

istý deň 2.5. 99 sa stretli družstvá mladších žiakov ll. triedy medzi 
DNY a TK Kalinčiakovo Bratislava v Devínskej Novej Vsi 

TK LOB DNY 5: l 

Broškovič - Ján Labaš 

Dobrota - Tomáš Bíly 
renczy - lukáš Bučko 

Polák - Ján Budovský 

Dobrota - Labaš, Bíly 
Polák - Deyer, Budovský 

Výsledky 

8:0 

1:3 

0:6 

2:0 

-6/1,6/2 
-6/2,2/6, 6/2 
- 5/7, 6/2, 6/0 
-6/7,3/6 

-6/4,6/2 
"6/3,6/0 

Starší žiaci B 
77. kolo 
Čunovo- DNV 

18. kolo 
DNV- Domino 

mladší žiaci A 
Senec- DNY 
DNY- Slovan 

mladší žiaci B 
Inter- DNV 

Senec- ONV 

tenisový výbor 

0:2 

0:4 

6:1 
0:6 

4:0 
0:0 

Prípravke 
Matadorfix - ONV 1 :4 

ONV - Rapid 5: l 

Najbližšie zápasy 
Seniori 
27. kolo- 22. 5. o 10.30 h 
Bernolákovo (v lvánke) - DNY 
28. kolo - 30. 5. o 17.00 h 
DNY - Vel'ké leváre 
Starší dorast 
27. kolo- 23. 5. o 10.30 h 
AŠK Inter B - DNY 

28. kolo- 30. 5. o 15.00 h 
DNY- Modra 
Starší žiaci A 
23. kolo - 23. 5. o 13.00 h 
Spoje- DNY 

24. kolo- 29. 5. o 7 2.00 
DNY- Modra 
Starší žiaci B 
19. kolo- 23. 5. o 9.00 h 
Gajary- DNY 
20. kolo- 29. 5. o 13.30 h 
DNY - Dúbravka 

m.s. 

IV. ROČNÍK ŽIACKEH9 FUTBALOVÉHO TURNAJA 

POHAR MATICE 
V piatok 30. apríla sa uskutočnil 

na štadióne FCL DNY IV. ročník 
futbalového turnaja o pohár 
Matice slovenskej, v ktorom súperili 
štyri žiacke futbalové mužstvá z 
DNY. Tri z nich reprezentovali jed
notlivé ZŠ v DNY a štvoricu mužsti
ev tradične dopliía žiacke mužstvo 
FCL DNY. Turnaj otvoril predseda 
MS v DNY Štefan Horník a účastní
kom sa v úvode turnaja prihovorili 
Jaroslav Paška poslanec NR SR za 
SNS, Pavol Števček poslanec NR 
SR za HZDS, Alojz Moravec pred
seda MO SNS DNY a Rudolf 
Mičura predseda MO HZDS DNY. 
Jednotlivé súboje sa vyznačovali 

mimoriadnou vyrovnanost'ou. Žiaci 
zo ZŠ P. Horova 17, ZŠ l. 
Bukovčana 3 a ZŠ Bukovčana l 
mali po odohraní všetkých zápa
sov zhodne po 6 bodov. O vít'azovi 
turnaja rozhodli výsledky zo vzá
jomných stretnutí. 

SLOVENSKEJ 
Na prvom mieste a vít'azom tur

naja sa stali žiaci zo ZŠ P. Horova 
16, na druhom mieste skončili žia
ci ZŠ l. Bukovčana 3 a tretí boli žia
ci zo ZŠ l. Bukovčana l. Obhajca 
trofeje žiacke mužstvo FCL DNY 
skončilo štvrté bez zisku bodu. 
Treba však podotknú( že niektorí 
hráči FCL DNY štartovali v muž
stvách jednotlivých škôl. 

Najlepším strelcom s tromi gólmi 
sa stal Miroslav Rejžek. Za najlep
šieho hráča bol vyhlásený Marek 
Polák a najlepším brankárom sa 
stal Peter Vokalík. Sponzormi a or-

ganizátormi turnaja boli MO SNS 
DNY, MO MS DNY a MO HZDS 
DNY. Spoluorganizátorom bola 
FCL DNY a o stravovanie sa posta
rala Reštaurácia u Michala. 

Alojz Moravec 

DEVEX 7 



Na kvalitne obsadenom turnaji 
OPEN Slovan 99 šachisti ŠK 
Strelec zabodovali a dosiahli lepšie 
umiestnenie ako bol ich ratingové 
nasadenie do turnaja uvedené 
v zátvorke. 
Konečné poradie: 
l. MALOGH Tomáš (2) 

Nové Zámky 7,5 
2. VOJTEK Vladimír (4) 

Dubnica 7 

3. HAGAROVÁ Zuzana (5) 
Kežmarok 7 

4. MANÍK Mikuláš (l) 
Košice 7 

16. SZLLS Ondrej (37) 
Dev. Nová Ves 5,5 

33. JURČÁK Marián (48) 
Dev. Nová Ves 5 

55. ROHÁČKOVÁ Veronika (72) 
Dev. Nová Ves 4,5 

71. BEZÚCH Martin (85) 
Dev. Nová Ves 6,5 

Štartovalo l OO hráčov zo Sloven
ska, Rakúska a Madarsko. mj 

Malokarpatská štyridsiatka 
Odbor turistiky Štart: 7.00-8.30 h, 

TJ DOPRAVOPROJEKT Bratislava trasa 10 km od 9.00-13.00 h 
usporiada turistické podujatie 

XVIII. ročník 
22. mája 1999 

Prezentácia a štart: ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, rázcestie žltej a modrej 
značky, 150 m za konečnou auto
busovej linky č. l 02 

Ciel': do 18.30 h 

Podrobnejšie údaje a plán cesty: 
pri prezentácii na mieste štartu 
Informácie: Ing. Vladimír Pukančík, 
Dopravoprojekt a. s., Kominárska 
2, 832 03 Bratislava, tel. 50 23 42 
85 

pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNY 

30. 5. 99 - nedelli - cykloturistický výlet 

k zrúcaninám Pajštúnskeho hradu. 

Odchod z DNY o hod., informácie na tel. č.: 64 77 82 69 

PONÚKA 

obuv Milan JECK 

textil JECKOVÁ 

Hradištná 3 7 

• dámskych blúzok, kostýmov i pre moletky 

• široký výber topánok a sandálov 
i pre staršie ženy 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP - WW, s.r.o. 
Š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

DEVEX8 

....,. 

Co so šikovnými 
Mnohí rodičia, ktorí majú deti v 

4. ročníku základnej školy ich už 
prihlásili na osemročné gymnáziá, 
dúfajúc, že tak budú mat zabezpe
čené vzdelávanie svojho dietata až 
po maturitu. Čo však v tom prípade, 
keď sa Vaše dieta na osemročné 
gymnázium nedostane? Netreba si 
zúfa( veď každá základná škola 
vytvára také podmienky pre žiakov, 
aby sa deti čo najviac naučili, dob
re cítili a získali čo najviac. 

Jednou z takýchto ZŠ je aj ZŠ 
Batkova v Bratislave-Dúbravke. Je 
zaujímavá tým, že od 5. ročníka 
sústredíJje vybratých žiakov do tried 
s rozšíreným vyučovaním matema
tiky a prírodovedných predmetov. 
Rozšírenú matematiku sa žiaci učia 
od 5. ročníka, fyziku od 6. ročníka 
a chémiu od 8. ročníka (vela hodín 
venujú praktickým cvičeniam). 
Vel'ká pozornost sa venuje aj výuč
be cudzích jazykov - môžu si vybrat 
medzi anglickým a nemeckým jazy
kom. V mimo vyučovacom čase sa 
deti môžu prihlási( na nepovinné 
predmety: pohybové hry - plávanie 
(v našom bazéne) a prácu pri počí-

SPI RK 
11>4Í.JN![RSKO-REAUTNÁ KANCElARI!\ 

točoch (v našej 
techniky -
Príprava žiakov 
na dalšie štúdium 
Nemajú žiadne 
macích skúškach. 
školách dosahujú 
sledky. Chodia k 
Devínskej Novej 
l'mi dobré 

Na vyhliadke 23 • Tel.: 07/6477 6728 

Predaj: 
Byty: 
• l izb., ul. Haburská, DR, 2/5,41 m', 980 tis. Sk 
• l izb., DNV- ul.]. Smreka, DR, 790 tis. Sk 
• 2 izb., DNV- ul. š. Králika, DR, 1,10 mil. Sk 
• 3 izb., DNV- ul. Eisnerova, 2/8, 70 m', OV, 1,35 mil. Sk 
• 3 izb., DNV· ul.]. Poničana, 65 m', OV, 1,45 mil. Sk 
• 3 izb., DNV- ul.]. Poničana, 2/11, 76 m', DR, 1,35 mil. Sk 
• 3 izb., DNV- ul. P.Horova, 2/12, 64 m', DR, 1,30 mil. Sk 
• 3 izb., DNV- ul. Eisnerova, 76 m', DR, 1,23 mil. Sk 
• 3 izb., DNV- ul. P. Horova, 80 m', DR, l ,45 mil. Sk 
• 4 izb., DNV- ul. l. Bukovčana, 5/8, 90 m', 1,70 mil. Sk 
• 4 izb., Dúbravka· ul. š. Trnavského, 12/14,90 m', OV, 1,85 mil. 
• 4 izb., Dúbravka· ul. Sekurisova, 3/3, OV, 1,65 mil. Sk 
• 4 izb. +garáž, DNV· ul. Kalištná, 4/4, OV, 76,5 m', 1,65 mil. Sk 
• 4 izb., Dúbravka- ul. Fedákova, 1/8, 77 m', 1,57 mil. Sk 
• 3,5 izb., Dostojevského rad, 4/7, OV, 101m', 3,5 mil. Sk 
Rodinný dom: 
• DNV- ul. Istrijská, 5 izb., pozemok 4 000 m2, cena 6,5 mil. Sk 
Obytná chata: 
• Záhorská Bystrica- Pod Kerepušky, obytná chata, 
pozemok 370m', cena 830 tis. Sk 

Záhrady: 
• Svätý Jur· Rebrá, záhrada 3 789 m2 + chata, á 150 Sk!m' 
• DNV- Pod Kobylou, pozemok l 154m2, á 450 Sk!m' 
Stavebný pozemok: 
• Lamač- ul. Pod Násypom, pozemok 4 235m', á 2 000 Sk!m', 
• častá Papiernička, pozemok l 107m', á 450 Sk!m' 
Prenájom: , 
• 3 izb., DNV- ul. P.Horova, 3/12, 73 m', čiastočne zariadeny, 9 
• 3 izb., DNV- ul.]. Smreka, nadštandart, nezariadený, 14 000 
• 3 izb., DD- ul. Kolisková, 15 000 Sk/mesačne 
Predaj kancelárie: 
• ul. Heidukova, 60 m' + záhrada, OV, 3,5 mil. Sk 

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ: 

vám ponúka nové byty v strešnej bytovej 
nadstavbe Novoveská- Kal ištná 

do osobného vlastníctva 
-izbové od 46 m2 

• 3-izbové od 82 m2 
• 4-izbové od 1 01 m2 

Byty budú hotové 12/99 

Cena 1 m2 plochy bytu: 

19 500 Sk bez DPH 

ividuálny splátkový kalendár a individuálny štandard vybavenia bytu. 
Pôdorysy bytov a varianty financovania spolu 

s 1. stavebnou sporitel'ňou vám poskytnú na adrese: 

BAUMIDA Bratislava 

Mlynské Nivy 56 

Tel.: 07/53 41 75 12 
07/53 41 12 80 

Neváhajte: dobrá cena, reálny termín = vaša spokojnosť 

NOVÝ DISKONT 
POTRAVINY - PEKÁREŇ 

lstrijská 68 

• čerstvý chlieb a pečivo 
po celý deň 

• cukor- 18,10,
" mlieko - 7 7,30,-

po-pia: 7.30-18.30 
so: 7.30-13.00 
ne: 9.00-17.00 

rov. Na grbe 43. 
Tel./zázn:: 64 77 69 63 

• Opravujem, šijem. 
Tel.: 64 77 67 48 

• Opatrím die(a. Tel.: 64 77 97 93 

( _ _;"_,::,0..:....5--=-B:...:.Y..:....TY:..____;._____,) 

• Vymením pekný opravený 4-izb. 
byt v Petržalke OV, za podobný v 
DNV. Doplatok možný. 

Tel.: 0905 778 620 

(06.: NEHNUTHNOSH) 
• Kúpim v DNY pozemok. 

Tel.: 0905 533 077 

LENGUA AGENCY 
Letné intenzívne kurzy 

ANGliČTINA a NEMČINA 

Dlžka trvania kurzu je lO pracovných dní 

Zápis do kurzov 

Kedy: 31. 5.-11. 6. 1999 od 17.00 do 19.00 h v pracovné dni 

Kde: Bratislava- Dúbravka, Galbavého 3 (prízemie) 

Tel./fax: 07/64 36 29 59 

Mobil: 0905- 531 129 

Vysoká úroveň, malé skupiny, nízka cena, audio-video. 
Prijímame len poslucháčov starších ako 16 rokov. 

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 

samonamáčacie 

vDEVEXe 

za výborné ceny 

Alternatívna súkromná 

základná škola 

(Montessori pedagogika) 

s materskou školou v Záhorskej 

Bystrici a Lamači 

prijme 

žiakov do ročníkov 1-4. 

Informácie na tel. č.: 397 201 

alebo 64 28 71 36 

Inzerciu: Cenník: l znak= 1,1 O Sk, l /8 str. = 600 Sk, l/ 4 str. = 1200 Sk, l /2 str.= 2400 Sk, l strana= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' l 0,- Sk + 23 % DPH. Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuko 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hlodám · 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. 1 cm2 = l O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 9 



Okienko 
Uí])@~~~~@] 
polície 

od 29. 4. 1999 do 13. 5. 1999 
• Dňa 29. 4. 1999 v čase 23.00 h rieši
la hliadka MsP na ulici Eisnerova pri au
tobusovej zastávke podnapitého obča
na, ktorý tu vzbudzoval verejné pohor
šenie. Na mieste bola zjednaná okamži
tá náprava a priestupcu odoslali domov. 
• V pondelok 3. 5. 1999 v čase 13.00 
h na ulici P. Horova riešila hliadka mest
skej polície priestupok, ktorého sa do
pustili dvaja občana, popíjajúci pivo na 
verejnom priestranstve. Priestupok vyrie
šili v zmysle zákona o priestupkoch. 
• O týždeň l O. 5. 1999 hliadka mest
skej polície vykonala poriadkovú akciu 
zameranú na dodržiavanie VZN č. 
4/1991 o tvorbe, údržbe a ochrane ze
lene na území mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves. Hliadka MsP zistila 
pä( priestupkov, z toho štyri vyriešila v 
blokovom konaní a jedenkrát dohovo
rom. 
• Dňa 12. 5. 1999 bolo v dopoludňaj
ších hodinách telefonicky oznámené na 
linku "159", že na ulici Repašského v 
Dúbravke sa snaží v kríkoch prespa( 
podnapitý občan. Hliadka po príchode 
na miesto zistila, že ide o bezdomovca, 
ktorého z uvedeného priestoru vykázala. 

Zást. vel. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Oklamú sa. - B. 
KONIEC TAJNIČKY. - C. Stotina 
vojska - perované vozidlá na pre
pravu osôb - konečníkový otvor. -
D. Ktorá - vláčite na chrbte - odpa
rovacia spojka. - E. Popri - húžev
natý človek. - F. Pomalými krokmi -
druh lisovanej epoxidovej hmoty. -
G. Zvieracia noha - s rados(ou (str. 
rod.) - bozk (hovor.). - H. Ktorí -
spriadalo - predložka. - l. Vyzerali 
na teba. - J. ZAČIATOK TAJNIČKY 
Zvisle: l. Strmý breh - citoslovce 
udierania tvrdým predmetom. - 2. 
Zlato po latinsky - africký l'udový 
nástroj - kujný nerast. - 3. 
Prehrabávam - prejde popri nie
čom. • 4. Citoslovce pochopenia -
výklenok - telegrafické volanie o 
pomoc. - 5. Stranou - poobtína. -
6. České mužské meno - hmatal. -
7. Krúti, vrtí - neposkytol. - 8. 
Kráčate- mestský štát v staroveku. -
9. Druh korenia -starogrécky báj
kár - pichl'avá brva rastlín. - l O. 

KLUB NEČAKAJ NA CHOROBU 
Stravujete sa správne? Že nevi

ete? Spravte si 11tukový test". 
Odpovedzte na otázky týkajúce sa 
vášho stravovacieho režimu. 

l vždy 2 často 3 príležitostne 4 
nikdy 

Podl'a typu odpovede si započí
tajte body. Hodnotenie vám ukáže 
Vašu spotrebu tuku. 

1 2 3 4 
l. Chlieb (pečivo) jem nenatretý 
maslom 
l 2 3 4 
2. Zeleninu jem zásadne čerstvú. 
1 2 3 4 
3. Ryby najčastejšie upravujem pe
čením v alobale 
1 2 3 4 
4. Zmrzliny jem iba ovocné 
1 2 3 4 
5. Hamburger, hranolky, pizzu si 
viem odpusti( 
1 2 3 4 
6. MUsli tyčinku zjem radšej ako 
čokoládu 
1 2 3 4 
7. Denne raňajkujem iba čerstvé 
ovocie 
1 2 3 4 
8. Smotanu používam s nižším ob
sahom tuku 

Územie v Saudskej Arábii - európ
sky vel'tok. - ll . Nemecká skratka 
podniku zahraničného obchodu -
voš po nemecky - planétke. - 12. 

o 1 2 3 4 5 

A o 
B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J o 

6 

1 2 3 4 
9. V údeninách dávam prednos( hy
di novej šunke 
l 2 3 4 
l O. Vyprážané mäso nie je zdravé, 
ale keď už ho robím, používam !ef
lonový riad 
l 2 3 4 
ll. Coca-colu, sladké sirupy, alko
hol pijem iba výnimočne 
1 2 3 4 
12. Zákusok radšej nehradím celo
zrnným pečivom. 
Získané body zrátajte a vydelte poč
tom otázok (napr. 24: 12=2) 

VYHODNOTENIE: 
Skupina poč. bodov 
l. 1-2 spotreba tuku pod 30% 

= vel'mi dobré 
ll. 2-2,5 spotreba tuku 30-35% 

=dobré 
Ili. 2,5-3 spotreba tuku 35-40% 

=mnoho tuku 
IV. 3-4 spotreba tuku nad 40 % 

=kritické 
Ak ste sa "dopracovali" do 111. alebo 
IV. skupiny doporučujeme Vám vy
kona( si očistu a revitalizáciu zaží
vacieho a tráviaceho ústrojenstva 
resp. redukčnú diétu. Poradíme Vám 
na tel. č. 0903 434 571, alebo v 
predajni DEVEX. 

Rieka vo Francúzsku - rád (mn. č.). -
Pomôcky: C. Anus. - F. Epodur. -
l O. Sanam. - ll . AHU - La us. -

d 

7 8 9 10 11 12 

o 

o 

Chcete byť zdravší, mať 
dostatok energie? Existuje 
v živote niečo dôležitejšie? 

SPRAVTE SI JARNú 
.,OČISTNú" KÚRU TEL\ 

DEVEX- predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia:l5.30-18.00, 
so:S.00-11.00 

VAM PONÚKA PRODUKTy 

FIT LINE- KONCEPT 
TRANSPORTU žMN: 

PHYTO DRINK - na revitalizá
ciu črevnej flóry 

ZELLSCHUTZ DRINK a 
FITNESS DRINK- na ,.očistu" 

detoxikáciu a ochranu 
organizmu 

EMUSOL KOENZVM QlO. 
,.srdcový zázrak" na získanie 
energie a posilnenie zdravia 

SHAKE KOKTAJLY- na účin
nú redukčnú diétu 

RESTORATE - na ozdravenie 
nervov, idbov, kostí, regenerá

ciu tela, dobrý spánok 

~® rr(B rn a (B 

~a\9®~~ 
• Kam idete tento 

rok na dovolenku? 
• Do Madárska k Balatónu 

a odtiaľ sa chceme pozrie( 
Chorvátska. 

• Fíha, človeče, to musíte 
mat' velíni dobrý zrak! 

••• 

- Skúste diván v zime vynies( 
na mráz. 

- To sme už skúšali, ale ploštice 
zakaždým doniesli naspä( 

do tepla! 
••• 

V škole? 
·Kto vie ako 

sa rozmnožujú /údia? 
• Najprv z rebra 
a potom klasicky. 

••• 
- Dnes vyzeráte ove/á horšie 
minule. Dodržujete môj príkaz 

cigarety denne? 
-Áno, ale predtým 
som nefajčil vôbec. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvolýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, .1U:7oV')'da•vatEllsKych 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská l 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. sr. 
Klincova 35, 821 08 Bratislava, Registračné číslo: 103/90 • R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903-429 

DEVEX 10 

JV[estsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovoveského Expresu 

24.-25. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavatel'a 
Horúce letné dni prišli, na náš 

vkus, akosi priskoro. V tie uply
nulé, dominovali hody, deň detí 
a vol'ba prezidenta SR. Ku všet
kým boli najtolerantnejšie deti. 

Hoci atrakcie patria iba k do
tvoreniu atmosféry hodov, už bol 
"spor", prečo sú tam a nie onam. 
De(om to neprekážalo. 

Najviac si však bezstarostne 
zašantili v ten svoj deň. 

Nepotrebovali atrakcie, stačilo 
sMaži( hra( a vyhráva( 

Množstvo programov pripravili 
pre deti školy, ale aj fabriky pre 
deti zamestnancov, lstracentrum 
pod Devínskou Kobylou a možno 
aj rodičia samostatne. Deti boli 
spokojné. 

Pri vol'be prezidenta vládla 
tiež pokojná atmosféra, len neza
preli sme súčasné ( už roky trva
júce) rozpoloženie nálad a dôve
ry- málokto otvorene prezradil 
koho ide voli( Nakoniec dobre, 
že tých možností nebolo vel'a. 
Volili by sme do jesene. 

Nojspokojnejšie vol'by prežili de
ti. 

Verme, že budú s našimi sú
časnými postojmi spokojné aj 

~eď dospejú. Alebo potom už 
Vdú ma( starosti so svojimi de(

mi? 

Váš vydavatel' 

s 
infonnačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej Časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ. VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r. Devínska Nová Ves 

4.6. 1999 Ročník: IX. Číslo: 11 bezplatne 

~Z diára starostu Pochopíme sa 

• Odchody vlakov DM DD ~Kultúra 

Zo škôl ~Šport [i] Nečakaj na chorobu 

Na vozíčkoc 
do Marianky 
Zasvätí( sa nepoškvrnenému srdcu 
Panny Márie pozývame chorých, te
lesne postihnutých, najmä vozíčkarov 
i mladých priatel'ov v sobotu 12.júna 
1999 na IX. Pú( - peši i na invalid
ných vozíkoch z Bratislavy Devínskej 
Novej Vsi (o 6,45 h Samaritán, 
Novoveská 32, o 9,25 h Záhorská 
Bystrica pri kostole) do Marianky (prí
chod o 10,45 h). 
Program v Marianke 
l 0,00 h. - Večeradlo modlitieb 
s Pannou Máriou - pre tých, ktorí ne
pôjdu peši 
ll, 15 h. - slávnostná svätá omša, za
svätenie nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie 

14,45 h. - ruženec k Božiemu milosr
denstvu, adorácia, vešpery 
Kedže na túto pM prídu telesne postih
nutí so svojimi sprievodcami z celého 
Slovenska, obraciame sa s prosbou o 
noclah v rodinách ll. a 12.júna. Za 
vaše dobré srdce pútnikom da kujeme. 
Ak ste ochotní niekoho z nás prija(, 
ozvite sa na tel.č.: 07/ 64 77 64 52. 

Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže, Spoločenstvo Samaritán 

Uzávierka dnešného čísla bola 27.5. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 1 0.6. 1999, číslo vyjde 18.6. 1999. 

átke správy 
Ďalší 
denný tábor 
lstracentrum oznamuje, že vzhl'a
dom na vel'ký záujem verejnosti 
otvára dodatočne další denný tá
bor v termíne od 23. 8. do 27. 8. 
99. 
Tábor bude zdravotno-prírodoved
ný "Poznaj svoje telo". 
Cena na jedno die(a na týždeň je 
450,- Sk. V cene je zahrnutý obed, 
doprava, poistenie. 
Prihlasova( sa môže denne v 
lstracentre u p. Hrodekovej, v čase 
od 8.00 h do 16.30 h, alebo na 
tel. č. 64 77 51 90. 
Tábor bude zameraný na zdravot
né prednášky a praktické činnosti z 
tejto oblasti. Okrem toho sa budú 
podnika( rôzne výlety do okolia, 
hry - športové i spoločenské, ná
všteva knižnice, video a podobne. 

M. Hrodeková 

K uJ l ú r n e 
l elo 

Devínska Nová Ves 1999 

19.-20. 6. 
Festival chorvátskej kultúry 

-otvorenie kultúrneho leta 1999 

11. ročník medzinárodnej 
prehliadky folklórnych súborov 

- hlavný program sa uskutoční 
v priestoroch nádvoria VOTUM 

o 14. h 

25. 6. - Medzínárodný festival 
detských folklórnych súborov 

Bratislava 1999 

2. ročník medzinárodnej 
prehliadky detských 
folklórnych súborov 

-program sa uskutoční vo veľkej 
sále lstracentra o 17. h, 

vstupné 35,- Sk 



® robnicky 
11 radnice 

Miestna rada sa zišla na svojom 

rokovaní dňa 25. 5. 1999. Zo 

svojho programu, ktorý obsaho

val 23 bodov prerokovala všetky 

body. K jednotlivým materiálom 

rokovania prijala nasledovné 

uznesenia : 

• zobrala na vedomie informáciu 

o plnení uznesení miestnej rady a 

miestneho zastupitelstva 

• schválila etapizáciu rekonštruk

cie námestia 6. apríla v štyroch 

hlavných celkoch 

• zobrala na vedomie stav vymá

hania pohl'adávok mestskej časti 

voči neplatičom 

• zobrala na vedomie správu a 

návrh zmluvy na rekonštrukciu 

kanalizácie a komunikácie na 

Hradištnej ulici 

• prerokovala s firmou Satro sú

čestný stav šírenia programu a 

prevádzkovanie televízneho ka

beloveho rozvodu 

• zobrala na vedomie správu o 

rokovaní s Urbárom a stav uprá-

vy pozemku na ulici Vápencová 

• prerokovala možnost využitia 

Íažobného priestoru Tehelňa 

• zobrala na vedomie správu o 

možnom využití nadstavby ZŠ 

lstrijska s jej investičným nákla

dom 

• zobrala na vedomie správu o 

rokovaní s Národným múzeom

ohl'adom využívania priestoru v 

budovanom Chorvatskom múzeu 

• prerokovala možnost' prezentá

cie mestskej časti na internetovej 

stránke 

• zobrala na vedomie správu 

ohl'adom možnosti osadenia ko

generačných jednotiek v kotol'ni

ach na území mestskej časti 

• prerokovala a odporučila 

miestnemu zastupitel'stvu schváli( 

vstup MČ do združenia "Turistika 

bez hraníc" 

• uložila pripravi( protokolárny 

predpis mestskej časti 

" schválila rozdelenie príspevku z 

rozpočtu mestskej časti na účel 

pre združenia pôsobiace v mest

skej časti 

• zobrala na vedomie informáciu 

o podpise zmluvy o spolupráci na 

rok 1999 zs 

Obnova techni 
v Mestskom požiarnom zbore 

Mesto Bratislava spolu s Košicami 

zabezpečujú ako jediné dve mestá 

na Slovensku aj požiarnu ochranu 
svojich obyvatel'ov. V ostatných 
mestách a obciach túto činnost' za

bezpečuje štát. V roku l 999 bude 
prevádzka Mestského požiarneho 

zboru stá( Bratislavčanov 84 milió
nov korún. Okrem toho sa v tomto 
roku nakúpi technika pre požiarni

kov v celkovej sume 32,6 milióna 

korún a 25 miliónov korún sa pou

žije na výstavbu požiarnej stanice 
v Petržalke. Celkovo bude potreb

né v roku 1999 vynaloží( v 
Bratislave na požiarnu ochranu 

141 ,6 milióna korún. Z toho 34 

miliónov korún poskytne Bratislave 
štát vo forme účelovej dotácie, 

zvyšných l 07,4 milióna korún sa 
bude hradí( z rozpočtu mesta 
Bratislavy. 

Pomerne vysoká čiastka bola urče
ná na nákup techniky pre Mestský 

požiarny zbor aj preto, že väčšina 

DEVEX 2 

používanej požiarnej techniky je 

už zastaraná a je nevyhnutné ju čo 
najskôr obnovit'. Najkritickejšia si

tuácia je pri výškovej technike. V 
súčasnosti sa používajú dva 

30-ročné, prakticky muzeálne kusy 

výškových rebríkov typu Magirus. 
Preto sa v tomto roku zabezpečuje 
dodávka nového požiarneho rebrí

ka špičkových svetových paramet
rov na podvozku Mercedes Benz 
od firmy Metz. Na základe požia

davky komisie pre ochranu verej

ného poriadku sa dodávka novej 

techniky rozšírila aj o novú auto
mobilovú cisternu tak isto špičko
vých svetových parametrov na 
podvozku Mercedes Benz, od fir

my Sides. Táto cisterna bude umi

estnená na požiarnej stanici v 
Dúbravke a bude preto zasahova( 

aj v mestskej časti Devínska Nová 
Ves. Nový výškový rebrík aj auto
mobilová cisterna sa objavia na 

uliciach Bratislavy v decembri tohto 
roku. Dodávka novej techniky pre 

Mestský požiarny zbor sa dotkne 

Devínskej Novej Vsi aj iným spôso-

bom. Niektoré staršie cisterny bude 

Mestský požiarny zbor vyradovat'. 
Predsedovi komisie sa podarilo za

bezpeči(, že jednu z nich dostanú k 

dispozícii dobrovol'ní požiarnici z 
Devínskej Novej Vsi. Malo by sa 
tak sta( už v najbližších dňoch a 

Ing. Ján 
predseda komisie na 

rejného priadku hl.m. SR 

pracovného diár 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

Ing. Vladimíra Mráza z 21.-22. 

pracovného týždňa vyberáme: 

• 17.5.99 starosta mestskej časti 

rokoval v sekcii Združenia miest a 

obcí SR pre sociálne veci a rodinu 

na Ministerstve práce ,sociálnych 

vecí a rodiny. Predmetom rokova

nia s generálnym riaditelom minis

terstva bola príprava zákonnej re

formy verejnej správy súvisiaca s 

prenosom kompetencií na samos

právy v oblasti sociálnej starostli
vosti. 

Účastníci rokovania konštatovali, že 

pripravovaný prenos kompetencií 

hlavne vo vz(ahu k zariadeniam 

opatrovatel'ských služieb, domovov 

dôchodcov, penziónov ..... ,hlavne v 

náväznosti na prípravu novely zá

kona o sociálnej pomoci bude vy

žadova( reformu jednotlivých stup

ňov samospráv. V praxi to bude 

znamena( nutnos( vytvorenia stup

ňa miestnych samosprávnych jed

notiek a vyšších samosprávnych 

územných celkov. Túto potrebu si 

vynucuje súčasné regionálne rozmi

estnenie týchto zariadení v SR, ako 

i rozdielna vel'kost' obcí a miest, a 

teda i schopnost' plni( tieto kompe

tencie vo vzt'ahu k občanovi. 
Stretnutie zahájilo úvodné kolo ro

kovaní v legislatívnej príprave pre
nosu kompetencií. Účastníci roko

vania predpokladajú reálny presun 

týchto kompetencií na samosprávy 

v roku 2002. 

• 18.5. 99 sa starosta zúčastnil na 

rokovaní Správneho výboru okres

ného úradu práce Bratislava IV. 

členovia výboru prerokovali v tri

partite žiadosti na poskytnutie fi

nančných prostriedkov na novovy

tvorené pracovné miesta, čerpanie 

prostriedkov fondu za uplynulé ob

dobie, ako i výhl'ad na najbližší 

štvrťrok. 

"20.5.99 sa starosta zúčastnil na 

rokovaní mestskej rady hl.m. SR 

Bratislavy. Okrem bodov programu 

týkajúcich sa odpredaja mestských 

majetkov bol hlavným bodom návrh 

Záverečného účtu hl.m.SR 

starost 
Bratislavy za rozpočtový rok 1 

Príjmy celkom dosiahli 3 098 

tis. Sk, teda 98% plnenie a 

celkom 3 200 711 tis.Sk, teda 

čerpanie. Schodok dosiahol 1 

842 tis.Sk čo znamená 23,5% 
pred pokladanému 

Členovia rady požadovali 
Záverečného účtu doplni( o 

auditora a stanovisko 

kontrolóra, pričom odporučili 
skému zastupitel'stvu hl.m.SR 

návrh schválit'. 

• 22.5. a 23.5.99 starosta 

skej časti, za účasti členov 

pre spoluprácu s chorvátskou 
cou Sv. ilja, dalej velitel'a 

l'ného požiarneho zboru a 

denta futbalového oddielu 

lasti kultúry, športu, --'•:~.--:,.tv, 

školstva. 

časti riadil činnost' štábu 

mestskej časti ako súčasti 

nostného cvičenia Rady 

okresu Bratislava IV a Brali 

ského kraja. 

• 26.5.99 prijal starosta svojho 

legu z rakúskeho 
p.Krehulu. Starosta Marcheggu 

tvrdil účast' futbalového 

tohtoročnom Festivale "Kultúro 

hraníc", ktorý sa bude 

13.6.99 v Záhorskej 
Zároveň starosta Marcheggu 

zval občanov DNY na tradičné 
túrno·spoločenské 
"Sviatok bocianov", ktoré so 
kona( v dňoch 18.6.- 20.6.99-

nr"'"'"'mn miestneho zastupi

sa dňa 14. 5. 1999 skupina 

zúčastnila pracovného 

v brnenskej firme Ek ol. 

návštevy bolo bližšie sa 

s problematikou eko

prevádzkovania kotol

pohl'ad bol zameraný na 

osadzovania a možností 

kogeneračných jedno· 

tepelnoenergetických zoria-

z pracovnej cesty budú 

né poslancom na júlo
astupitel'stve, kde by sa malo 

o dalšom postupe . 

po zhodnotení investičné
a ekonomického využi

mali rozhodnú( o tom, či 
časí pôjde do tohto pro

alebo bude hlodaí iné mož-

Ing. P. Rajkovič 

zástupca starostu 

dav. V danej lokalite so pripravuje 
prekládko cesty Mlynskej ulice /pro· 
covná porada bude 3.6./ o z ekono
mického hladiska by lo boli zbytočne 
vynaložené prostriedky no úpravu tej
to plochy. Ďalší priestor no konci 
Mlynskej ulice pri podjazde bol vylú
čený z obdobných dôvodov. Lokalito 
no dotyku pôvodnej zástavby o sídli s· 
ka nám vychádzalo ako najvhodnej
šia. K tomuto rozhodnutiu sme dospe
li po dôkladnom zvážení všetkých pre 
oj proti spolu oj so starostom obce. 

Lokalito, ktorú pripravujeme pre 
budúci rok o dalšie je no Vápencovej 
ulici. Dúfam, že daná lokalito bude 
vhodná tok z hladiska vel'kosti o bez
pečnosti ako oj dostupnosti pre oby
votel'ov tok sídlisk ako oj pôvodnej 
zástavby. 

No záver len jednu poznámku. 
Hody so viažu ku kostolu o jeho zo· 
sväteniu. Devínska Nová Ves je jedno 
fornost' o slávenie tohto sviatku so 
viaže no duchovne hodnoty o kto so k 
ním hlási alebo ich akceptuje o nie 
kto v ktorej časti býva. Krest'onské 
sviatky sú sviatkami tolerancie o vzá· 
jomného porozumenia. Skúsme so 
orientoval' no tieto hodnoty o no to čo 
nás spája ,aby to bolo v prospech o 
no úžitok všetkých nás o celej 
Devínskej. 

Ing. P. Rajkovič 
zástupca starostu 

ODCH 
Platí od 30. 5. 1999 do 

SMER KÚTY 
Príchod Odchod č. vlaku 

4.09 4.10 2030 
5.04 5.05 2032 
6.09 6.10 2034 

6.19 2537 
7.09 7.10 2036 
8.09 8.19 2567 
9.09 9.10 2000 
11.09 ll. l o 2002 

11.17 2569 
13.09 13.10 2004 
14.09 14.1 o 2038 
15.11 15.12 2006 
16.09 16.10 20008 
17.11 17.12 2010 
18.09 18.1 o 2040 
19.09 19.1 o 2014 

19.19 2529 
20.09 20.10 2042 
22.48 22.49 2044 
23.35 23.36 2046 

l -nejde 24., 31. XII. 

Ani takáto podoba hodových dní nemôže chýbot'. Atrakcie, kolotoče, 
strelnice, cukrová vata, pukance, trochu divadla, trochu rámusu o ... je po 

hodoch. 

5. 2000 ~ železničná stanica Devínska 
SMER. 

Poznámka Príchod Odchod č. 

Kúty 4.38 4.39 2001 Štúrovo 
Kúty, x 5.17 5.18 2031 BNM,x 
Kúty 5.42 5.43 2033 BNM,3 
Viedeň, 2 6.01 6.02 2051 BNM,x 
Kúty 6.43 6.44 2003 Štúrovo 
Marchegg 6.53 6.54 2053 BNM,x 
Kúty 

7.44 7.45 2035 BNM,3 
Kúty 

8.44 8.45 2005 Štúrovo 
Marchegg 

10.44 10.45 2007 N. Zámky 
Kúty 

ll .38 11.45 2568 Ba hl. st. Kúty 
12.44 12.45 2009 N. Zámky Kúty 

Kúty 14.44 14.45 2011 Štúrovo 

Kúty 15.44 15.45 2013 N. Zámky 

Kúty 16.44 16.45 2015 N. Zámky 

Bi' ed av 17.44 17.45 2037 Ba hl. st. 

Viedeň 18.44 18.45 2039 BNM 

Kúty, l 19.51 19.52 2017 N. Zámky 
Kúty, l 20.44 20.45 2041 Ba hl. st. 
Kúty, x 22.36 22.37 1979 Ba hl. st. 

2 - ide 1-6, nejde 3. Vl, 26. X., l. Xl., 8., 25. XII., 1., 6. 1., 24. IV., 1., 13. V. 
3 - n . 25. XII. l . l. 

DEVEX 3 



( .Naši jubilanti· ) 
v týchto dňoch oslávili: 

75 rokov 
Janka BEsmovA 
· KolfYman HONEK 

t'•. ', • 

.• ",.".<·,·~ 

~sorokóv 

. ; . Hedpíga FABšičoÚ .i 
,, ' ! .. 

85 rokov ; • .: . 

~ Mád~JECJ(Qtt , · 
]arza '"p!LiNsKÁ· 

Blahoželáme ! 

({Jdišli z našich radoV) 
jozef MIKLETIČ 

ea, 

O vzrušenie na hody núdze nebolo. 

Na hody je všetkého dostato k. V 
d~me plno ludí, stoly sa prehýbajú, 
ultce i ko lotoče plné, ani odpadové 
koše nestačia. 

DEVEX4 

V sobotu 29.mája sa deti za
mestnancov firiem Presskam 

Bratislava a Strojárni Malacky 

zišli na futbalovom štadióne 
Lokomotívy v Devínskej. Deti . 

Samozrejme v sprievode rodi
čov a pravdaže celá hromada 
organizátorov. 

Už pri vchode ich čakali zau

jímavosti v podobe pretekár

skych automobilov, nalešteného 
kamióna, nafukovacieho hra

du. Automobily lákali nielen 

chlapcov ale aj ich ocinov. 

Pozerali a prezerali ich z kaž

dej strany, i z tej vnútornej. 

Potom už nasledovalo len 

množstvo súťaží, ktoré pre deti 

organizátori pripravili . Od 
pretekov najmenších s loptička
mi na lyžičkách, či nafukovaní 

balónikov, cez skúšky presnosti 

v hádzaní na ciel', rýchlosti 
v behoch, obratnosti v prete-

Pre deti 
zamestnancov 
koch vo vreciach až po strel'bu 
zo vzduchovky. Prišli aj živé 

koníky, aj na helikoptére sa bo
lo možno previezť. 

Tie naj najmenšie potrápilo va

ri všetko. Hoci moderátorka 

oo~u~w~wu~ 
menin~ v nasle~ujúcic~ ~Voe~ 

t~ž~ňoc~ oslávia: 
5. 6. - Laura, 6. 6. - Norb ert, 

7. 6. - Róbert, 8. 6. - Medard, 

9. 6. - Stanislava, 

1 O. 6 .. - Margaréta, 

1 1. 6. - Dobroslava, 

12. 6. - Zlatko, 7 3. 6. - Anto 

14. 6. - Vasil, 7 5: 6. - Vít, 

n, 

16. 6. - Blanka, 7 7. 6. _Adolf, 

18. 6. - Vratis lav, Vratislovo 

Blahoželáme! 

Marika Studeničová i hlavn ' 
. ' l M y organ1zator ng. arián Jurč 'k 

hneď nba začiatku porad~i, 
oporou ol predsa len ocino, či 
mamina. Priviedol, postavil, na· 
stavil a deíúrence s maximál· 

nym sústredením vykonali. 
Monika sa síce rozplakala keá • ..".nn,ra iz lácia 
pingpongová loptička nechcela hydroizolačné pásy 
na lyžičke poslúcha!', ale ostal· 

ným nevadi lo, keď paqali lap· 

tičky, lyžičky i pretekári. 

Tie staršie už súÍaži li sústredene 
a šlo im predovšetkým o vífat· 
sivo. Ako to však na športovis• 

kách býva, jednému sa darilo 

viac, inému menej. Pri vzdu· 

chovkách nebolo chlapcov viOC 

ako dievčat, na koníkoch sa VU' 

zili tí odvážnejší, k helikoptér1 

sa museli kúsok odviezÍ. 

Vydarený deň pre deti, tO' 

mes!nancov i zamestnávatelo"· 

trojzložkový 
komínový 
systém 

PRESPOR 

( ®}§) PRESPQ.R.) 
tel.: 07/44 45 34 03-4 • Turbínová 1, Bratislava 

Rekonštruujete byt ... kúpel'ňu ... 
staviate rodinný dom, chatku? 

Zateká ... opadáva ... ? Treba rýchlo opraviť? 
Kde zohnať? 

• tvárnice a priečkovky Hebel, PORFIX, UNIPOL 
• betónové tvarovky do základov 

• tvárnice a priečkovky na prímurovky 
• stropný systém PRESPOR • tehly 

ŠIROKÝ VÝBER • KVALITA 

• dlažby, obklady, umývadlá, kombi WC, 
laminátové parkety s príslušenstvom 

• štiepané obkladové pásy 
• betónové sokle • strešná krytina 

BETA • sadrokartón s príslušenstvom, 
kombi dosky, SUPRA dosky 

- ideálny podklad pre keramický 
obklad • plastové pletivo 

• kompletná ponuka murárskeho 
a maliarskeho náradia 

• elektrické ručné náradie 
• kotvy • hmoždinky • vrtáky 

.?0J'J.0~l,D~ ~ _, ;JJ;.~-_í0~ ~ -y'Ju 
SOBOTA 8 00 

• 1600 

NEDEEA 8 00 
• 1200 

•ca 
~ 

g! 
ca 
•C 
•N o a: 

200m 

•ca 
~ 

= •C 
•N o a: 

Slovinsk á SOBOTA 
NEDEtA 

·10°/o 
zla va 

SOITJ1MJUffiU • MW~ IM Jlltmm rum 
~·'\!III~Cl.JL u NAS 'l DNf Vl Tt!DN. 



dlažby 

laminátové 
podlahy 

parketové lišty 
+ príslušenstvo 

obklady 

strešné okná VELUX 

{.l 

CEMROC 

... 

• cement 
32,5 a 42,5 

• vápenný hydrát 
•vápenec 

škárovacie hmoty 
• tmely 

akrylátové vane 

• 

vaničky 

• sprchové kúty 

batérie 

drezy 

/l 

kontaktný 
zateplovací 
systém 

I § T ~ A [ E~ T ~ Ui 
ce ntrum pre vol'ný č as , lstr ijsk ó 2, 6 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ... • .. . <> " .. 
žiakov Základnej umeleckej školy E. Suchoňa . 
vystúpenie žiakov literárno-dramatického • •· 
odboru P.racoviska školy v Devínskej Novej Vsi 
. začiatok programu je o 17. hodine, vel'ká sála, 
vstup zdarma .. .•. . 

KOKTAIL SLOVA A TANCA / 
- tanečno-dramaticlo/ program P,re deti a rodičov :· ··. 
v naštudovaní divadelného a baletného klubu ·• •• ·· 
pri lstracent_r: po_d ve~.ením D. Spitzer<;>vej-Holanov; j 
a M. PetrovJcove1, zac1atok programu 1e o 16.30 h 
vo vel'kej sále, vstupné l 0,- Sk < , 

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE členov MO SČK a MO illP 
v De~ínskej Novej Vsi. pri príležito_sti ich vz. r')ik~ ; 
- zaČiatok programu 1e o 15. hod1ne vo vel ke1 sale, 
vstup na pozvanie · · 

FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY · .. 
- otvorenie kultúrneho leta v mestskej časti ... . 
- prehli_adka amat~rskychfoklc)rnych súborov .•. .. ·.· _· •, ••· . 
a spevackych skupm zo ;Siovenskap zo zahranJcJa •.. ,··.: •. ·.: 
-festival poriada Ch_orvátskyk~ltúrny zv~z na Slov,ensku . 
za pod mestske1 časti Devmska NovaVes • • ·_._····· ·• ... 
a v s lstracentrom teL: 6477-00 33 

Z jednej 
materskej školy 

Situácia v školstve je dnes vel'mi 

vážna. Nedostatok financií obmed

nákup výchovnovzdelávacích 

pomôcok a prevádzku MŠ v takej 

miere ako by sme si predstavovali. 

Musím ale poveda( že v našej MŠ 

sa napriek týmto problémom v tom

lo školskom roku uskutočnilo množ-

proces! 

Po celý rok tu prebiehala výučba 
anglického jazyka a pohybovo-ta

nečná príprava pod vedením špecia

lizovaných pedagógov. Ďalej spo

meniem návštevu štátneho bábke

divadla a množstvo divadel

predstavení v našich priesto

Deti sa taktiež zapojili do vý

sMaže a kultúrnych vystú-

pení v lstracentre. V rámci environ

mentálneho zamerania MŠ sa deti 

zúčastnili rady akcií zameraných 

na poznávanie a ochranu prírody. 

Taktiež škola v prírode poskytla ve

l'ký priestor pre upevnenie zdravia 

detí a ich vz(ahu k prírode. 

Zaujímavým stretnutím bola ná

všteva detí z MŠ Mokrohájska. Pri 

hrách a speve sme sa výborne za

bávali a rozumeli si. Naše deti sa 

dokázali vcíti( do situácie druhých 

a spoznali, že zdravie je to na

jdôležitejšie čo si môže v živote že

la( V súčasnosti sa pripravujeme a 

tešíme sa na návštevu ZOO a na 

oslavu MDD spojenú s karnevalom. 

Záver školského roka sa bude 

nies( v duchu lúčenia s našimi 

predškolákmi. 

Program 
kina 

@rnwcrWJ 
Celovečerné 
predstavenia 
v pia o 19.45 h, 

v so a ne o 17. 15 a 19.45 h 

4. 6. o 17.15 a 19.45 h 
ŽIVELNÁ POHROMA 
USA- MP- č. l.- 55.

komédia 
5. 6. o 17. 15 h 

ŽIVOT CHROBÁKA 
USA - MP - s. d. - 40.-

Naša škola 
už lO-ročná 

Keď má človek sviatok, obyčajne 
sa zamýšla nad svojim životom. V 
mysli mu bežia najdôležitejšie uda
losti , premieta si v hlbinách spomie
nok tie, na ktoré sa nikdy nezabú
da, tie, na ktoré rád spomína, tie, 
ktoré mu pripomínajú starú dobrú 
pravdu o tom, ako čas okolo nás 
neustále a nezvratne beží stále do
predu a dopredu . Niekedy si zobe
rie zrkadlo, aby si pozorne popre
zeral svoju tvár a spočítal , kol'ko 
mu na nej pribudlo vrások. 

V piatok 4. 6. sme mali taký svia
tok i my - učitelia, žiaci, pani vy
chovávatel'ky, slovom všetci peda
gogickí a nepedagogickí pracovníci 
Základnej školy na ulici Ivana 
Bukovčana 3. V tento deň sme si 
všetci spoločne pripomenuli chvíle, 
keď sa brány našej školy otvorili po 
prvýkrát, keď do lavíc zasadli žia
ci , ktorí si už dnes našli svoje pevné 
miesto v živote dospelých. Posedeli 
sme nad kronikou školy a potešili 
sme sa z úspechov našich žiakov. 
Stránky kroniky sú husto popísané 
a dokazujú, že v laviciach našej 
školy vyrastali a stále vyrastajú ši
kovné deti. 

kreslený film 
5. 6. o 19.45 h 

NIEČO NA TEJ MARY JE 
USA -MP -č.d. -40.-

6. 6. o 17.15 a 19.45 h 
MÔJ STRÝKO Z MARSU 

USA -MP - s. t. - 55.-
12. 6. o 17.15 a 19.45 h 

ŽIVOT JE KRÁSNY 
TAL. - MP - s. l. 
11., 12., 13. 6. 

PASCA NA RODIČOV 
USA- MP- s.t. - 46.

rodinná komédia 
11.6.o 19.45h, 12.6. o 17.75a 

79.45h, 13.6. o 77.15h 
13. 6. o 19.45 TITANIC 
USA - MP - s. 1. - 46 

1el.: 64 77 51 04 

Priniesli sme našej oslávenkyni k 
jej sviatku symbolickú kytičku vo 
forme stretnutí bývalých a súčas
ných pedagógov, stretnutí s milými 
hos(ami, výstav žiackych prác, škol
skej akadémie a iných akcií, aby 
sme jej poblahoželali k tomuto pek
nému výročiu. Deti oslávili sviatok 
svojej školy doobeda peknými vy
stúpeniami na školskej akadémii v 
lstracentre pod názvom "Deti de
(om". Prúd tancov bol popretkáva
ný bábkovými vystúpeniami, recitá
ciou básní a prózy, l'udovými pies
ňami, ludovým a country tancom, či 
klavírnymi vystúpeniami. Pani učitel'
ky boli s vystúpeniami žiakov vel'mi 
spokojné a azda najspokojnejší bol 
pán riaditel' Zvonimir Bartovič , kto
rému žiaril na tvári úsmev vyjadru
júci spokojnos( Veď škola 
l. Bukovčana 3 je vlastne jeho "die
(a(om ", ktoré už desahokov drž í 
pevne za ruku a vedie spolu s ostat
nými u č itel'mi dopredu napriek 
mnohým starostiam . Spomienková 
oslava pokračovala v podvečer 
stretnutím s rodičmi a milými hos(a
mi, ktorí si prez reli priestory školy a 
posedeli s celým kolektívom všet
kých pracovníkov. 

Zaspomínali sme si , stretl i sme sa 
a nezostáva nám nič iné, len ís( da
lej do dalšej desdročnic~ . Vel'a 
š(astia, milá škola! Soňa Skulová 

Ves je počtom obyvatelov také malé mesto. Na kultúrne podujatia využíva, keď je priaznivé počasie, malú kultúrnu záhradu na lstri jske j. 
je malá, úroveň vystúpení často trpí "podružnými" okolnos(ami . 

DEVEX 5 



Seniori 
27. kolo 
Bernolákovo - ONV 2:0 
28. kolo 
ONV - Vel'ké Leváre 3:2 
Starší dorast 
27. kolo 
AŠK Inter - ONV 8:0 
28. kolo 
DNV - Modra 2:0 
Starší žiaci A 
23. kolo 
Spoje - DNV 0:4 
24. kolo 
DNV - Modra 3:0 
Starší žiaci B 
19. kolo 
Gajary- ONV 
20. kolo 
DNV - Dúbravka 
Mladší žiaci A 
Devín - ONV 0:3 
ONV- Vinohrady 2:3 
Mladší žiaci B 

Konečná tabul'ka IV. ligy: 
l . Šachová škola A 33 
2. !vánka 30 
3. Apollo 29 
4. Pezinok 28 
5. UKSUP 21 
6. Spoje C 21 
7. Modra B 15 
8. Devínska Nová Ves B 14 
9. Dunaj D 14 
l O. Budmerice 7 
ll . Krasňany C 6 
12. DoprastavE 6 
13. Slovan F 3 

Body za Devínsku Novú Ves: 
SZÓLLÓS Ondrej 6 z ll 
ANTALA Ján 3/6 
SYROVÝ Ivan 2/4 
VERNER Róbert 3/6 
KOŠIBA Ivan 3,5/11 
ROHÁČIKOVÁ Veronika 5/11 
HORVÁTH Karol l ,5/6 
JURČÁK Ladislav 2/6 
ŠIMON Lukáš 7,5/9 
JURČÁK Stanislav 5/9 
BEZÚCH Martin 8/9 
JURČÁK Branislav 0/1 
JURČÁK Miroslav l/ 5 
ZAŤKO Juraj 0/1 

DEVEX: 6 

Devín- ONV 
ONV- Vinohrady 
Prípravka 
Senec - DNV 5:0 
DNV - Devín l :0 
Volkswagen 
Volkswagen - Štart l :2 
Vrakuňa B -Volkswagen 1 :0 
Naibliiiie zápasy 
Seniori 
29. kolo- 6. 6. o 17.00 h 
Slov. Grob - DNV 
30. kolo· 13. 6. o 17.00 h 
DNV- Kalinkovo 
Starší dorast 
29. kolo- 5. 6. o 15.00 h 
ŠK Vrakuňa - DNV 
30. kolo- 13. 6. o 15.00 h 
DNV- Spoje 
Starší žiaci A 
25. kolo - 6. 6. o 9.30 h 
Polygraf · DNV 
26. kolo- 72. 6. o 12.00 h 
DNV · Jarovce 
Starší žiaci B 
21. kolo- 5. 6. o 13.30 h 
DNV - Záh. Bystrica ms 

Konečná tabul'ka 5. ligy: 
l. Faust B 30 61 :27 
2. Devínska Nová Ves C 

3. Spoje D 
4. Tatran B 
5. Apollo B 
6. Doprastav F 
7. Dúbravka B 
8. GaKÚ 
9. Lokomotíva 
l O. Krasňany D 
ll. Šachová škola B 
l 2. Doprastav žiaci 

26 56:32 
26 53,5:23,5 
22 54,5:33,5 

16 44:43 
14 45:43 

14 42,5:43,5 
13 42:45 

ll 39,5:48,5 
7 43:45 
7 35:58 
09:78 

Za Devínsku Novú Ves C bodovali: 
JURČÁK Marián 
ŽITNIAK Jozef 
ROHÁČIKOVÁ Veronika 
HORVÁTH Karol 
ŠIMON Lukáš 
JURČÁK Stanislav 
BEZÚCH Martin 
JURČÁK Branislav 
URBAN Kristián 
JURČÁK Miroslav 
ZAŤKO Juraj 
HIPSZKI Július 
BABICKÝ Miroslav 
TOMKOVIČ Viktor 
FRATRIČ Igor 

6z9 
1,5/3 
4,5/6 

1/2 
6/8 

7/10 
9,5/11 

1,5/2 
1/3 

4,5/8 
5/10 
4,5/7 

1/1 
1/4 
3/4 

mj 

V nedel'u 23. 5. 1999 sa uskutočnilo 
už druhé podujatie majstrovstiev 
Nemecka pretekov automobilov na 
okruhoch skupiny Superturismo 
(Deutsche Supertourenwagen meis
terschaft 1999) v Zweibruckene, 
kde sa prišlo na skupinu 
Superturismo pozrie( okolo 30 000 
divákov. 
Za NATIONAL TEAM SLOVAKIA 
štartoval Andrej STUDENIČ z MO
TORSPORT racing teamu OMV 
STUAD na vozidle AUDI A4 
Quattro. V tréningu si vybojoval l 2. 
miesto na štarte. 

TENIS 
V utorok 11. 5. 1999 sa stretli družstvá 
mladších žiakov skupiny "B" medzi 
Slávia STU a TK LOB ONV na dvorcoch 
Slávie STU Bratislava 
VÝSLEDKY: 
Slávia STU - LOB ONV 6:0 
Dvojhra: 
Vajda Jozef- Broškovič Michal 

- 4/6, 6/2, 6/l 
Sem jan Jozef- Dobrota Radoslav 

-6/2,6/0 
Kližan Martin - Ferenczy Peter 

-6/0,6/0 
Skákala Martin - Polák Branislav 

-6/4,7/6 
Štvorhra: 
Vajda, Semjan - Broškovič, Dobrota 

- 6/2,4/6, 6/l 
Kližan, Baršovský - Ferenczy, Polák 

- 6/l, 6/l 
V nedel'u 16. 5. 1999 sa stretli družstvá 
mladších žiakov skupiny "B" medzi 
Slávia STU a TK LOB ONV na dvorcoch 
Slávie Bratislava STU 
VÝSLEDKY: 
Slávia STU - LOB ONV 6:0 
Dvojhra: 
Vajda Jozef - Broškovič Michal 

-6/2, 6/l 
Sem jan Jozef- Dobrota Radoslav 

- 6/l, 6/2 
Kližan Martin - Ferenczy Peter 

-6/2, 6/l 
Baršovský Michal - Polák Bronislav 

-6/4,7/5 
Štvorhra: 
Vajda, Kližan - Broškovič, Dobrota 

- 6/2,6/0 
Semjan, Skákala - Ferenczy, Polák 

- 6/7, 6/3, 6/2 
V nedel'u 16. 5. 1999 sa stretli družstva 
dorastu ll. triedy medzi TK LOB ONV a 
TK Strojár STU na dvorcoch v DNY. 
VÝSLEDKY: 
TK LOB DNY- TK Strojár STU l :5 
Dvojhra: 
Kurina Richard - Bohunický Marek 

-0/6, 0/6 

Štvorhra: 

V nedel'u 9. 5. 
dorastu ll. 1 

TK LOB ONV v 
VÝSLEDKY: 
VTC Pezinok- TK 
Dvojhra: 
Suchárek Matej -

PEČIATKY 
všetky druhy 

drevené, Trodat 

samonamáčade 

v DEVEXe 

za výborné ceny 

• Kúpim starší dom so záhradou v 
Devíne, DNV, Dúbravke, Záhorskej 
Bystrici alebo v Lamači. 

Tel.: 0905 533 077 

LENGUA AGENCY 
Letné intenzívne kurzy 

ANGLIČTINA a NEMČINA 

Dlžka trvania kurzu je 10 pracovných dní 

Zápis do kurzov 

Kedy: 31. 5.-11. 6. 1999 od 17.00 do 19.00 h v pracovné dni 

Kde: Bratislava - Dúbravka, Galbavého 3 (prízemie) 

Tel./fax: 07/64 36 29 59 

Mobil: 0905- 531 129 

Vysoká úroveň, malé skupiny, nízka cena, audio-video. 
Prijímame len poslucháčov starších ako 16 rokov. 

l l l l ~~ l l Llii 

FOTOZBERŇA 

DEV EX 
Dnes prinesiete film, zajtra si prídete 

pre fotografie 
farebné fotografie 9x13cm 
už nie 5,50 Sk ale 4,80 Sk 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

(..__~0:__7 _-..:..:R..:::O-=Z=li:....::Č:..:..N..:..:É::___) darčekových predmetov 

• Vezmem do prenájmu garáž v 
DNY. Tel.: 0903 206 024, 

0903 446 978 
• Prenojmem záhradu no 
Devínskej Kobyle. Ovocné stromy, 
vinohrad, vodo, el. 380/220, piv
nica. Výhlad od Moravy po Viedeň 
zabezpečený. 

Tel.: d: 62 31 04 53, 
p: 55 56 37 49 

Predám málo používanú zásuv
kovú mrazničku Calex M-130 s 
objemom 130 l. Cena 4.900,-

Sk. Tel.: 64778407 

PRESSKAM s.r.o., 
Vápenka č. 4, 841 07 Bratislava, 

Devínska Nová Ves 
prijme 

• Samostatný odborný referent SPC 
Požiadavky: SPŠ-strojnícka, prax v 

stroj. výrobe min. 5 rokov, meranie 
o vyhodnocovanie výliskov, práca 

s PC - Word, Excel 
Bližšie informácie 

na tel.č.: 64 28 72 06 

Predaj: 
darčekových , 

,'-
predmetov · 

WEP • WW, s.r.o. 
š.Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

MENOVKY A ŠTÍTKY 

na dvere a 

EXKLUZÍVNE VIZITKY 

príd~e si vybrať 

do inzertnej kancelárie 

DEVEX-u 

sobota: 
8.00-11.00 

DEVEX 7 



kienko 
[ij]@~~~~@] 
polície 

za obdobie 
od 13. 5. 1999 do 28. 5. 1999 

• Dňa 1 ó. 5. 1999 hliadka mest
skej polície v dennej dobe vykona
la poriadkovú akciu, zameranú na 
kontrolu dodržiavania miestneho 
VZN o státí, odtahovaní vozidiel a 
odstraňovaní opustených vozidiel a 
VZN o miestnych poplatkoch. Išlo o 
priestupky - dlhodobé státie moto
rových vozidiel na verejnom priest
ranstve a vraky motorových vozi
diel. Spolu bolo zistených 13 prie
stupkov, ktoré sú v súčasnej dobe v 
objasňovaní. 
"Dňa 21. 5. 1999 na základe te
lefonického oznamu hliadka mest
skej polície v nočných hodinách na 
ulici J. Jonáša zasahovala pri ro
dinnej hádke, kde manžel fyzicky 
napádal manželku. Hliadka MsP 
situáciu na mieste ukl'udnila. 
• V dalšie dva dni 22. a 23. 5. 
1999 sa v mestskej časti konali ho
dové slávnosti. Hliadky mestskej 
polície sa v tieto dni zamerali hlav
ne na dodržiavanie verejného po
riadku a kontrolu predávajúcich v 
zmysle miestneho VZN o trhovom 
poriadku. Pri kontrole predávajú
cich bolo zistených pät priestup
kov, všetky vyriešené v blokovom 
konaní. 

Jaroslav luky 
velitel' stanke MsP DNY 

V~ a 
ANLYŠETKA VEDOMOSŤJ>.!EPRINÁ· 
SA STASTIE, K TOMU STACI. .. dokon
čenie je v tajničke _ 
Vodol'ovne: A. KONIEC TAJNIC
KY. - B. Rítus- krík (hovorovo). - C. 
Vel'ké otvorenie úst- pomleté zrno
tažká infekčná choroba. - D. 
Liehovina z mlieka - silno pršalo. - E. 
Jednotka hlasitosti zvuku - mesto v 
býv. ZSSR- plyn. - F. Jeden z indián
sl<vch kmeňov- kmotrík z ukraUnčiny. 
- G. Dotyk po česky- rieka v SRN. -
H. Jednotka meny v Macao - prichy
lovanie substantív- vel'ký kus pola. -
l. Slávna talianska filmová herečka -
strom s bielou kôrou. J. 
~eňažova( -
%visie: l . Predložka 2. pádu - zú
častnilo sa zasadnutia. - 2. Pás ku ki
monu- potrubie no vedenie rogy. - 3. 
Ob~ie - nemecký idealistic!<>' filozof. 
- 4. Ceský vynika1úci lyžiarskY skokan 
- choroba zrážania Krvi, skleslosť. -
5. Zbavili kože - poíohové a prete
kárske zvieratá. - 6. Okraj šitých lá
tok- onfl.J· skratka Medzinárodného 
zväzu ucitelov lanca. - 7. Qrvil po 
česky- zmenšuje niečo. - 8. Cosí ro
ka - bulharskÝ l:iásnik so skratkou me
no no začiatku.- 9. Národná skupi
na v Laose - enzým spôsobujúci roz
klad mliečneho cukru. : l O. 
Podradovocio spojka - ZACIATOK 

LUB NEČAKAJ NA CHOROBU 
Môj príbeh "Rozprávka" až príliš 
pravdivá 
Mária F. 
Skôr ako som zo svojich predstáv 
pri odchode do dôchodku mohla 
niečo urobi( "zaskočil" ma srdcový 
infarkt a po ňom potrebná operá
cia na srdcových cievach. Ani nie 
za týždeň po operácii som dostala 
další infarkt. Po liečení v nemocnici 
nasledovalo doliečovanie v domá
com prostredí. Denne okrem pravi
delných liekov som musela často aj 
3x denne užíva( nitroglycerín. Bola 
som slabá, dušná, unavená, s osla
benou činnosfou srdca. Každý te
lesný pohyb aj chodenie mi robili 
zdravotné problémy. V tejto neute
šenej situácii, ako po stránke teles
nej tak aj duševnej, som sa zapoji
la do ozdravného programu "NE
ČAKAJ NA CHOROBU", pod ve
dením lekára. Pochopila som, že 
program je vhodný pre všetkých, 
ktorí majú zdravotné problémy, ale 
i pre tých, ktorí si chcú svoje zdra
vie posilni( a upevni( Už po dvoch 
týždňoch vymizol pocit únavy, den
né vychádzky som predlžovala, 
krok zrýchl'ovala. Po mesiaci boli 
výsledky výrazné! Dnes, po roku, 
sa cítim velmi dobre, mám dostatok 
energie, posilnený imunitný systém 
a (podla dokázatel'ných výsledkov) 

TAJNIČKY. 
Pomôcky: B. Kriak. - E. Aloi- G. 

()1 2 3 4 

F 

G 

H 

J 

o 25% posilnenú srdcovú činnost'. 
Opä( som sa začala na svet usmie
va(, a vrátila som sa spä( do sveta, 
ktorý stojí za to, aby v ňom človek 
radostne žil. A to je hlavným cielom 
a zmyslom aj programu Nečakaj na 
chorobu. 
Očami lekára: 
Program Nečakaj na chorobu plne 
rešpektuje oficiálnu zdravotnú lieč
bu, ale kladie dôraz na vlastné 
schopnosti organizmu pri harmoni
zácii psychiky, pohybu a stravy. 
Stravy plnohodnotnej vyváženej, 
bohatej na čerstvú zeleninu a ovo
cie. 
U pani Márie F. boli do jej liečebné
ho stravovacieho režimu zaradené 
výživové doplnky na detoxikáciu a 
revitalizáciu organizmu, dodávané 
všetky potrebné výživné látky, antio
xidanty, vitamíny, minerálne látky a 
energetické látky na úpravu telesné
ho a duševného výkonu a posilnenie 
srdcovej činnosti. A to všetko- psy
chika, pohyb, strava -viedlo u pani 
F. k príbehu, ktorý pomenovala 
"Rozprávka až príliš pravdivá". 
Príbeh uverejnený s dovolením 
prim. MUDr. J. Riedia po súhlase 
pacientky M. F. 

MUDr. J. Kirňáková 
Pharm.Dr. Grešnerová 

lbitz. - H. Moce. - 6. ICBD. - G. Milev. 
- 9. Laktózo. - d 

6 7 8 9 10 

PHYTO DRINK- na 

Lekáreň pri radnici (pri· 

Príďte so poradi( a · 

~®rr~oo a® 
~a\9®~ 

.. ... 
Stará dievka dostane 

na liečenie do Piešfán. 
Pýta sa doktora: 

• Čo myslite pán doktor, 
to bahno krajšou? 

• Iste, • odpovie zdvorilý 
ale nesmiete sa potom .... 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50'7b'A'da·vat•~ľských 
hradí Mestká časf Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. 5 

Turbínova l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: 103/90 • R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903-429 
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J'1estsk_á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

26.-27. týždeň 

Príhovor 
vydavatel'a 
Tak sme si zvolili prezidenta. 

Koruna sa stabilizovala, síce na 

tej vyššej hranici, ale čo už na ro
bíme. Verme, že celkom spolah

nM sa budeme môct na vlnu 
zdražovania čo nás očakáva. 

A dúfajme, že väčšinu nezmetie. 
Keď nazerám do peňaženky ne

trúfam si hladie( do budúcnosti 

s optimizmom. Keď vidím spokoj

ných "nezamestnaných", váham. 
Aj Devínska by mala pocitovat' 

tieto celospoločenské úsilia. 

Zatial' je menej peňazí na prelož

ku lstrijská-Miynská, dostavbe 

"Koštialky" budú tiež chýba( ne
jaké korunky, ale ... až po tvrdom 

zavedení, tak o dva-tri mesiace ... 

Teraz žijeme kultúrou. Kultúrne 

leto ponúkne možnosti na "za
budnutie" a príprava dovoleniek 

tiež. Ak však stúpne DPH na tlač, 
tak sa možno toho ani vel'mi ne

dozvieme. Alebo ak budeme 

chcie( trochu sa nechodíme. Aj 

to treba opatrne, lebo liekov niet 

a bol'avé nohy budeme musie( 

lieči( len v kúpeli z odvarov byli
niek čo si nazbierame. 

Ako rád by som napísal, že 
Počet pracovných príležitostí 
Y2:róstol o ... aspoň o 30 percent. 

Váš vydavatel' 

es ý 

r 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

18.6. 1999 Ročník: IX. Číslo: 12 bezplatne 

~Odstávka teplej vody • Nová lakovňa 

Súťaž Absolventi ZUŠ m Kultúrne leto 

Chorvátsky festival 

Krátke správy 
Jánske ohne 

Vo štvrtok 24.6.99 je Jána. K tomuto 
dátumu a menu sa viaže tradícia ján
skych ohňov. O čo ide ( či šlo) sa 
môžete dozvedie( aj vy práve na 
Jána 24. júna od 18.00 h. Miestny 
odbor Matice slovenskej usporiada 
v Srdci pod Devínskou Kobylou pose
denie matičiarov, priaznivcov a všet
kých záujemcov dobrej vôle. Prineste 
si niečo na opekanie, zajedenie, za
pitie a dobrú náladu. mk 

Triedený zber 
Pracovníci firmy OLOv pravidel
ných intervaloch organizujú zber 
triedeného komunálneho odpadu 
v ródinnej zástavbe. Papier, sklo, 

železný šrot - vytriedený 
a zhromaždený odoberajú 

priamo spred rodinných domov. 
V mesiaci júl prídu 

do Devínskej Novej Vsi 
v sobotu 17. 7. 1999 

List starostovi MC DNY Ing. V. 
, . 

raZ OVI 
Vážený pán poslanec, 

k Vašej interpelácii vo veci za

bezpečenia finančných prostried

kov na dobudovanie "Preložky ko
munikácie lstrijská - Mlynská" ešte 

v tomto roku, chcem Vám oznámit 

nasledovné: 
V návrhu rozpočtu hlavného 

mesta na rok l 999 bola uplatnená 

požiadavka na vyfinancovanie tejto 

rozostavanej stavby z roku 1999 

Mestské zastupitel'stvo hlavného 

mesta SR Bratislavy na svojom za

sadnutí dňa 8. 4. 1999 uznesením 

č. 39 schválilo rozpočet hl. mesta 

na rok 1999 s tým, že v kapitálo

vých výdavkoch na dopravné stavby 

vykonalo zmeny v menovitom zo

zname o na Preložku komunikácie 

lstrijská - Mlynská ostala len čiastka 

664 tis. Sk, čo predstavuje rozdiel 

medzi Vami združeným l ,O mil. Sk 

vo výške 4,0 mil. Sk na dokončenie a prestavanými finančnými prostri-

2. etapy - úpravy križovatky edkami 336 tis. Sk za úpravu chod-

Mlynská a Opletalova ul. níka na lstrijskej ul. (l. etapa). 

Uzávierka dnešného čísla bola 1 0.6. 7 999. Uzávierk~ nasle
duiúceho čísla bude 24.6. 7 999, číslo vyide 2.7. 1 999. 

V prípade, že sa v priebehu toh

to roku naskytne možnost' vyfinan

covaí túto stavbu, vykonáme tak v 

rámci úpravy rozpočtu hlavného 

mesta v 2. polroku 1999. 
Verím, vážený pán poslanec, že 

chápete súčasnú nepriaznivú fi

nančnú situáciu hlavného mesta a 

z toho plynúcu nemožnosť okamži

tého a súčasného odstránenia všet

kých nevyhovujúcich stavebných 

usporiadaní na území hlavného 

mesta. 

Primátor hlavného 

mesta Bratislavy 

Jozef Moravčík 



bnič 
dni ce 

Miestna rada na svojom 
zasadnutí dňa 8.6. 1999 

• zobrala na vedomie informáciu 
k plneniu uznesení miestnej rody 
o miestneho zostupitelstvo 
" schválilo dalšie kroky k zabez· 
pečeniu realizácie objektu Kul
túrno-spoločenského centro v 
nadväznosti no Chorvátsku reš
tauráciu 
• zobralo na vedomie informáciu 
k objektu viacúčelového zariade
nia vo vz(ohu k nájomným zmlu
vám 

" zobralo no vedomie správu k 
zámeru výstavby bytového domu 
v objekte s určením umiestnenia 
Domu mladej rodiny 
" súhlasilo s odpredajom pozem
kov v intraviláne obce 
• odporučila miestnemu zostupi
telstvu odpredaj obecných bytov 
"zobrala na vedomie informáciu 

Nová 
Miestny úrad Devínska Nová 

Ves oznamuje, že dňa 2. 6. 
1999 prijal záverečné stano

visko z procesu posudzovania 

navrhovanej činnosti 11Nová la

kovňa karosérií" v zmysle pa

ragrafu 20 ods. 4 zák. NR SR 

č. 127/1994 Z. z. o posudzo

vaní vplyvov na životné prost

redie, ktoré vypracovalo 

Ministerstvo životného prostre

dia SR v spolupráci s prísluš-

HARMONOGRAM 
letných odstávok technologických 
zariadení výhrevní Devínska Nová Ves 

kotolňa u li co termín 
K-31 Eisnerova 28. júla-30. júla 
K-32 Eisnerovo 23. júna-26. júna 
OST 
31-04 Bukovčona 3. augusta 
31-07 M. Morečka 19. augusta 
31-08 M. Marečka 27. augusta 
31-12 J. Poničono 4. augusta 
31-01 Š. Králika 8. júla 
32-04 Š. Králika l. júla 
31-02 l. Bukovčona 8. júla 
31-03 l. Bukovčana 28. júla 
31-05 Eisnerovo 7. júla 
31-06 Eisnerovo 27. júla 
31-10 M. Morečko 23. augusto 

DEVEX2 

k reklamácii dlažby na terase M 
Mo rečka 
• schválilo koncepciu riešenia 
trhoviska a jeho umiestnenie 
• zobrala na vedomie informáciu 
o prechode zdravotných zariade
ní do správy mestskej časti 
• odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu schváli( štatút Rady fondu 
bezplatných volnočasových aktivít 
• schválila postup prevodu bytov 
verejno-obchodnou súfažou 
• prerokovala prípravu a zabez
pečenie festivalov Kultúra bez 
hraníc a l O. ročníka Chorvátske
ho festivalu 
• schválila zakúpenie digitálnych 
ortofotomáp lokality DNY 
" prerokovalo umiestnenie nele
gálnych skládok no území MČ o 
uložila prednostke MÚ pripravi( 
návrh likvidácie týchto skládok 
• odporučila zostupitelstvu schvá
li( starostovi možnos( pridelova
nio jedného bytu ročne pre potreby 
zabezpečenia služieb nevyhnut
ných pre mestskú čas( 

zs 

ným orgánom - Ministerstvom 

hospodárstva SR. 

Uvedené záverečné stanovisko 

je na Miestnom úrade BA -
Devínska Nová Ves, oddelenie 

výstavby a životného prostre

dia/ kde je možné doň nah

liadnu( robií z neho výpisy a 

odpisy, a to - počas stránko

vých dní v úradných hodinách: 

Pondelok: 8·12, 13·17 h 

Streda: 8-12, 13-16 h 
Štvrtok: 8-12, 13-15 h 

31-11 M. Ma rečka 31. augusta 
31-13 J. Poničana 12. augusta 
31-14 J. Poničana 16. augusta 
32-02 Š. Králika 20. júla 
32-03 P.Horova 17. augusta 
32-05 J. Smreka 9. júla 
32-06 J. Smreka 26. augusta 
32-07 Eisnerova 6. augusta 
32-08 P.Horova 2. augusta 
32-09 P. Horova 30. augusta 
32-12 P. Horova 13. augusto 
32-11 P.Horova 5. augusto 
32-13 P. Horova 6. júla 
32-14 J. Smreka 24. augusta 
32-15 J. Smreka 25. augusta 
32-16 Eisnerova 18. augusta 
32-17 Eisnerova 19. júla 
32-18 Eisnerova 20. augusta 

C ·lerm spol. s. r. o. 

MIESTNY ÚRAD 
DEVÍNSKA NOVÁ VES, 
lstrijská 49, Bratislava 

&) ~u 
Vyhradené parkovacie 

miesta 
l. 8. 1999- 31. 7. 2000 

Miesto: 
Eisnerova ul. S-7: 2 miesta 
J. Poničana 7- 7 7: 3 miesta 
J. Poničana 3 
{pri dome Eisnerova 9- 7 7 }: 6 miest 
J. Poničana {nové parkovisko 
za Denovou): 2 miesta 
l. Bukovčana 20: S miest 
l. Bukovčana 7 2- 7 4: 3 miesta 
M. Marečka 7 8: 7 miesto 
Š. Králika 7 2: 3 miesta 
Š. Králika 20: S miest 
J. Smreka 7 8: 2 miesta 
P. Horova 7 8: 3 miesta 

Žiadosti o pridelenie parkovacieho 
miesta je potrebné doruči( v zale
penej obálke s označením "SÚŤAž 
- PARKOVANIE • NEOTVÁRAŤ" 
do podotel'ne Miestneho úrodu v 
Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 
843 l O Bratislava. 

Žiadosť musí obsahovať: 

- miesto vyhradeného parkovacie 
miesto (podlo uvedeného rozpisu) 
- meno, priezvisko a adresa trvalé
ho pobytu žiodotelo, 

PREČO NEODVIE.ZLI 
Odvoz o likvidácia odpadu, o. s., 
Bazová 6, 824 7 4 Bratislava 
Oznámenie o nesprístupnení kont. na 
domový odpad za mesiac máj 1999 v 
MČ DNY. 
3. 5. 99 P. Horovo 9 · BU 11·57 
5. 5. 99 M. Ma rečka potraviny 
- zamknuté o 7.55 
7. 5. 99 l. Bukovčana l 
-v bráne stálo BA 751 BP 
ll. 5. 99 Mlynská 8 - Hostinec Kolaj 
-pred kont. stálo BAS 39-24 o 8.40 
h 
12. 5. 99 l. Bukovčana l ZŠ · v brá· 
ne stálo auto BA 079 AT o 7.25 h 
M. Marečka 16 MŠ 
-v ceste BAU 85-92 o l 0.50 h 
13. 5. 99 M. Pišúta 5- Green plast 
· BAS 83-52 o 8.20 h v bráne 
14. 5. 99 l. Bukovčono l ZŠ 
· BA 079 AT o 7.30 h 
Š. Králika 18 
-BAT21-12o8.10h 
Podhorská 261 OBSERVER ITALY 
·nevybrali kont. o 8.45 h 

17. 5. 99 P. 
-BA 121 AVo 
Eisnerova 15 
- BAP 7587 o ll 
19. 5. 99 P. 
. BLE 87-71 o 
l. Bukovi!ana 7 · 
20.5.99 
Devínske jazero 6 
priecestia 
J. Jonáša 7-19-
21. 5. 99 
l. Bukovčono l 
zidlo BA 079 AT 
P. Horovo 13-15 • 
27.5.99 
Korpatio-
28.5.99 
Š. Králika 24 -
31.5.99 E 
J. Smreka 14 · P 

ČENSKÁ KR NIKA' oo~u~~~wu~ 
men in~ v nasledujúcien dvocn 

MLÁDEŽI 
V snahe vyjs( v ústrety školskej 

mládeži o rybárskej verejnosti 
v Devínskej Novej Vsi rozhodol sto· 
rosta MČ DNY no konci školského 
roka 1989/99 umožni( pokusný 
odchyt rýb v rybníku v dňoch: 

26. a 27. Júna 1999 od 7.00 
do 21.00 h 

Podmienkou účasti sú platné ry
bárske lístky o vklad do fondu 
ochrany životného prostredia mest
skej časti vo výške 50 Sk no deň. 

Výtažok bude použitý na dalšie 
zarybnenie. Všetci zúčastnení sú 

povinní evidova( úlovok do konco 
lovu no potvrdení o zaplatenom 
vklade. Mládež do 15 rokov bude 
môd chyto( ryby no jednu udicu 
zdarma, za dalšiu uhradia uvede· 
ný vklad. Vklad zaplatia záujem· 
covia v stánku pri rybníku. Mládež 
do 15 rokov sa preukáže bezplat
nou povolenkou vyzdvihnutou na 
mieste. 

Všetci účastníci rybolovu sú po
vinní riadi( so zákonom č. l 03/ 
1963, vyhláškou č. l 02/1963 a 
rybárskym poriadkom. 

lov Amuro o z brehu lstrijskej 
ulice nie je povolený 

t~ž~noen oslávia: 
7 9. 6. - Alfréd, 20. 6. · Valéria, 

27. 6. -Alojz, 22. 6. -Pavlína, 

23. 6. - Sidónia, 24. 6. ·- Ján, 

2S. 6. - Tadeáš, Olívia, 

26. 6 .. - Adriana, 

27. 6. - Ladisla"' Ladislava, 

28. 6. - Beáta, 

29. 6. -Peter a Pavot Petra, 

30. 6. - Melánia, 

7. 7. - Diana, 2. 7. · Berla. 

Blahoželáme! 

Základná umelecká škola E.Suchoňa 

Absolventi v školskom roku 1998/1999 
Martino Trebatická gitara 7 ped. p. Dlugoš 

7 ped. p. Klimová Eva Tužinská klavír 7 ped. p. Slováková 

7 ped. p. Klimová Ivan Tužinský violončelo 7 ped. p. Procházková 

4/11 ped. p. Schultzová Monika Uríčková flauta 4 ped. p. Vavro 

7 ped. p. Neščóková Veronika Vitková altová zobe. flauta 7 ped. p. Klimová 

7 ped. p. Fridnerová 

7 ped. p. Blesáková LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR 

4/ŠPD ped. p. Frotrišová " pedagóg: Mgr. Zinaida Špačková: 

7 ped. p. Jamnická Monika Hnilicová lucio Luknárová Patrik Nespešný 

7 ped. p. Fratričová Jana Okasová lucio Poláčková Anna Salayová 

4/11. ped. p. Jendruch lucia Quiltnerová 

4/11. ped. p. Chudovská 

7 ped. p. Benzírovó TANEČNÝ ODBOR 

4 ped. p. Vavro • pedagóg: (ubica Hasbachová: 

7 ped. p. Fridnerová Petra Černová Evo Havlíková Kataríno Hricová 

7 ped. p. Slováková Michaela Kirschová Evo Pafčugová lucia Quiltnerová 

7 ped. p. Jomnická Zuzana Roglšeková Anna Salayová Petra Šturdíková 

4 ped. p. Coudtová Denisa Švecová 

7 ped. p. Báleš 

4/11. ped. p. Slovákovó • pedagóg: Libuše Šetinová: 

7 ped. p. Froilovó Martina Ďurčanská Mário Keményová lucia Košičárová 

7 ped. p. Neščáková Kristíno Štrbáková 

4/11. ped. p. Žibrunová 

7 ped. p. Šujanská VÝTVARNÝ ODBOR 

7 ped. p. Žibrunová " pedagóg: akad. soch. Zuzana Štetsová: 

4/11. ped. p. Hrdina Veronika Dobríková Došo Kris~ová Barbora Mullerová 

7 ped. p. Fridnerová 

7 ped. p. Blesáková • pedagóg: Mgr. Anna Vrbová: 

7 ped. p. Frailová Dušan Hargaš Vladimír Kolenčiak Alexandra Maderová 

7 ped. p. Klottová Barbora Lauková 4/11. Oliver Tatarka 4/11. 

DEVEX 3 



~~<ell<e~ll.~~~ 
v mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 

Poriada: Istracentrum Devínska Nová Ves 
19.-20. júna 1999 od 14. hodiny 
Otvorenie Kultúrneho leta 1999 
XI. Festival chorvátskej kultúry 

Medzinárodné kultúrno-spoločenské podujatie Chorvátov 
v Devínskej Novej Vsi. Vo festivalovom 

programe sú zahrnuté vystúpenia súborov zo Slovenska a Chorvátska, 
stretnutia krajanov pri tradičných jedlách a chorvátska veselica. 

IDavný program sa uskutoční 20. júna na nádvorí 
VOTUM-u, lstrijská ul. 4 o 14. hodine. 

z;. júna 1999 o 19. hodine 
Medzinárodný festival detských folklórnych súborov 

Bratislava 99 
2. ročník medzinárodnej prehliadky detských folklórnych súborov. 

Program: DFS Kopaničiarik, Vienok, Lúčka a Grbačieta 
veľká sála, vstupné 35,- Sk 
l. augusta 1999 o 17.30 h 

Hudobný podvečer s populárnymi melódiami 
Posedeniepri slovenskej populárnej hudbe 

s D. Grúňom a L. Volejn.ičkovou 
nádvorie knižnice- Istrijská 6, vstup volný 

POZVAN KA 
do Marcheggu 18.-20. júna 1999 

Najkrajšie prírodné bocianie diva· 
dio v Marcheggu zažijete práve v 
období letného slnovratu. V dňoch 
18. júna - 20. júna 1999 sa tu 
opät uskutoční slávnosť bocianov. 
Organizátormi osláv je mesto 
Marchegg na čele so starostom pá
nom Krehulom1 ako aj organizácia 
WWF (Svetový: tond ochrany pri rody). 
Dennými atrakciami osláv sú: 
- most cez rieku Moravu, - jazda 
na kočoch ťahaných koňmi, -výsta
vy v loveckom zámočku ("Zo života 
bocianov" v priestoroch Afrického 
múzea, ale aj výtvarné diela umel
cov z Grazu), - informačné stánky, 
- bohatý program pre deti v zá-

Seniori 
29. kolo 

VÝSLEDKY 

Slov. Grob - DNV 
30. kolo 
ONV - Kalinkovo 
Starší dorast 
29. kolo 
ŠK Vrakuňa - ONV 
30. kolo 
DNV- Spoje 
Starší žiad A 
25. kolo 
Polygraf - DNV 
26. kolo 
ONV - Jarovce 
Starší žiad B 
Kalinkovo - DNV 
DNV - Záhorská Bystrica 
Mladší žiaci A 
Polygraf - ONV 
Mladší žiad B 
Polygraf - DNV 
Prípravke 
DNV- Rača 

DEVIEX 4 
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mackom parku,- koncerty,- bobria 
šou, atd. Medzi hlavné atrakcie 
patrí faklový sprievod k rieke 
Morave v sobotu o 21.30 ha ná
sledné spúš(anie svetielok po rieke 
Morave. 
Najväčším zážitkom je však pozo
rovanie života bocianov v mar· 
cheggskej kolónii: množstvo obrov
ských hniezd až 2000 kg (ažkých, 
prílety a odlety bocianí ch rodičov, 
kŕmenie mladých, klepoty zobákmi 
P.ri uvítaní člena rodiny na hniez· 
de ale aj pri zastrašovaní cudzích 
jedincov. Túto nádhernú scenériu si 
môžete priblíži( neinštalovanými 
dalekohl'admi organizácie WWF, 
ktorej členovia Vás zadarmo pre
vedú aj skvostnou prírodou morav
ských lužných lesov- prírodnou re
zerváciou WWF. 

K. Zlochová 

DEDINSKÝ TURNAJ VO FUTBALE 
Usporiadatelom 8. ročníka Dedins
kého turnaja vo futbale v nedel'u 
20. júna 99 je FCL Devínska Nová 
Ves. Na futbalovom štadióne FCL 
na Vápencovej ulici sa stretnú 
družstvá: Kolónia, Grba, 1. FC 
Trúnek, Bytovky, Výber BFR, l. FC 
Feku. 
Hoci prvý zápas Bytovky - l. FC 
Trúnek začne už o 9.00 h, otvore
nie turnaja bude o 9.45 h. (hrá sa 
2x20 min.). Časový rozpis zápa-
sov: 
10.00 
10.55 
l 1.50 
12.45 
13.40 

- Kolónia - l . FC Feku 
- BFR - l . FC Trúnek 
- Grba · 1 . FC Feku 
· Bytovky - BFR 
- Kolónia - Grbe 

16.00 -zápas o 3. miesto 
17.00 - finále 

Srdečne pozývame všetkých fanúši· 
kov futbalu. 

Celovečerné 
predstavenia 
v pia o 19.45 h, 

v so a ne o 17. 15 a 19.45 h 
18. 6. • ČAS DWHU 
Čes. -MP 12 · 46,-

19. 6.- Z PEKLA ŠTESTí 
Čes. -MP- 46,-

o 17. 15 h Klasická rozprávka 
19.-20. 6. 

- DRUHÁ, ALEBO PRVÁ 
USA-MP-s. t. -50,-

25. 6. - DVOJROLE 
Čes. -MP 12-40,
Psycho/ogický sci-fi 

26.-27. 6. -LÁSKA 
USA- MP 12- s. t. -55,-

27. 6. • VEČNÝ PRÍBEH 
USA- MP- č. d. 35,-

o 15.30 h rozprávkový príbeh 

'rei.: 64 77 5 'l 04 

CHORVÁTSKY KULTÚRNY ZVÄZ na SLOVENSKU a 
SKÁ ČASŤ Bratislava - Devínska Nová Ves 

vás pozývajú na 

FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY ' 
19. a 20. 6. 1999 

v priestoroch : kultúrna záhrada, lstracentrum, radnica, 
pred kostolom 

program: 19.6.1999 - L deň festivalu - sobota 

15.30 hod. Stretnutie Chorvátov 
žijúcich mimo svojho rodiska (veľká sálalstracentra) 

16.30 hod. Tradičné jedlá a nápoje 
(kultúrna záhrada lstrijská 6) 

výstavka a ochutnávka typických jedál, koláčov a 

19.00 hod. Xl. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 
(kultúrna záhrada Istrijská 4) Otvorenie L časti festivalu 

- vystúpenie zahraničných súborov: Prigorec - Markuševac 
Chorvátsko Podgorei, Chorvátsko Alpskí tanečníci, 

Varaždinci, Chorvátsko 

20.30 hod. CHORVÁTSKA VESELICA 
(kultúrna záhrada) do tanca hrá hudobná skupina 

Podgorci a Varaždinci 

20.6.1999 
2. Deň festivalu • nedela 10.30 hod. 

CHORVÁTSKA SVÄTÁ OMŠA 
(pred kostolom) koncelebranti: Mgr. F TAKÁč a 

hudobný doprovod: cirkevný zbor z DNV 14,00 
Prijatie u starostu DNV · vedúci súborov, zahraničné 
hostia starostu. Vernisáž výstavy. "Z tradícií rh'"""'tc:kPí 

na Slovensku". Dokumentačné centrum chorvátskej 
pri SNM. 

15.30 hod. FESTIVALOVÝ SPRIEVOD 
za účasti všetkých účinkujúcich a dychovky 

(trasa: radnica, Novoveská, Na grbe, 
Na vyhliadke, lstrijská, kultúrna záhrada) 

17.00 hod. Xl. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTúRY 
(kultúrna záhrada) 

Otvorenie Il. časti festivalu - vystúpenie domácich 
Jarovce, C:rip z DNV, Grbarčieta z DNV C:uňovo, 

Chorvaťanka, Rosica a Ruožice a Pašaky 

19.00 hod. BAVIME SA S CHORVÁTMI 
(kultúrna záhrada) 

do tanca hrá dychový súbor Záhorácki stríci 

fllová Ves - Dunajská Streda 
0,5:3,5 

. Devínska Nová Ves 2:2 
Devínskej Novej Vsi: 

o 
o 
l 

170 l funkčnú chladničku. 
69 43, 0905 587 978 

pánsky bicykel zn. 
Tel.: 64 77 70 81 (večer) 

0905 666 949 
svadobné šaty č. 38 so 

Cena dohodou. 
Tel.: 64 77 57 28 

spálňu - 2 postele + 
zost. 2,5 má 4000,-. 

Tel: 64 77 71 41 večer 
šteňatá Slovenského ču
ihneď. 

. 63 82 11 85 

l 
V nedel'u 6. 6. 1999 so stretli družstvá 
dorastu ll. triedy v tenise medzi BTC 
Danubius a TK LOB DNY v Bratislave -
Dúbravke 
Výsledky: 

1:5 BTC Danubius -TK LOB ONV 
Dvo/·hra: 
Prie ožný Igor- Daráš Branislav 

-6/1,2/6, 1/6 
Vidoman Michal - Kurina Richard 

-3/6,6/4,6/3 
Hajdiak Róbert - Pánik Vladimír 

-0/6, 1/6 
Hajdiak Daniel - Kríž Martin 

Štvorhra: 
- 6/3, 0/6, 3/6 

Prieložný, Vidoman - Kurina, Kríž 
- 6/0, 6/7, 6/7 

Hajdiok, Hajdiak - Daráš, Pánik 
- 1/6,0/6 

V. Pánik 

• Voda, kúrenie - montáž, rekonš
tr., oprava v bytoch, RD. 

Tel.: 07/64 77 87 28 
• Stolárska výroba a montáž par
kiet. Tel.: 60 29 45 14 

večer: 64 77 55 54 
• Malby, nátery, stierky. 

Tel.: 0903 791 083 
• Doučím na dome AJ/NJ. 

Tel.: 64 77 88 35 

(--:--:-7-05=-.:.;~_::::B..::..:..:YT:....::..Y..:.__~) 
• Predám byt v osob. vlast., 3-izb. 
v DNY. Tel.: 0903 206 024 

( 06 - NEHNUTEtNOSTI) 
• Kúpim starší dom so záhradou v 
Devíne, DNY, Dúbravke, Záhorskej 
Bystrici alebo v Lamači. 

Tel.: 0905 533 077 

firma A·c BRATBSI.AVA 
Vám ponúka svoje služby 

Podvojné účtovníctvo 
Jednoduché účtovníctvo 

Dane 
Mzdy 

Personalistiku 
Spracovanie ročnej závierky 

Daňové priznania 
Ekonomické poradenstvo 

práca na PC 

Tel.+fax: 07/64 77 54 14 

Po športe a požiarovosti sa vy
nrrwllm<> k inzercii. 

FOTO 

Dnes prinesiete 

V mesiaci máj 1999 zasahoval pri 
likvidácii požiarov Mestský požiar
ny zbor hl. mesta SR Bratislavy v 
okrese Bratislava IV 7 -krát, z toho 
v katastrálnych územiach mest
ských častí Devínska Nová Ves 2· 
král (priama škoda 5000,- Sk), 
Karlova Ves 2-krát (20 000,- Sk), 
Lamač l-krát (2000,- Sk) a 
Dúbravka 2-krát (2000,- Sk). 
Výška škôd spôsobená požiarmi 
dosiahla hodnotu 29 000,· Sk, 
uchránené hodnoty dosiahli výšku 
1 150 000,- Sk. Pri týchto požia
roch nebola žiadna osoba usmrte-
ná ani zranená. 

M. Šubín 

farebné fotografie 9x13cm 

už nie 5,50 Sk ale 4,80 Sk 

Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP • WW, s.r.o. 
Š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

MENOVKY A ŠTÍTKY 

na dvere a 

EXKLUZÍVNE VIZITKY 

prídíe si vybrat' 

do inzertnej kancelárie 

DEVEX-u 

8.00- 11.00 

Inzercia: Cenník: l znak= l, l O Sk, l /8 str.= 600 Sk, l/ 4 str. = 1200 Sk, l /2 str. = 2400 Sk, l strano= 4300 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' 1 0,· Sk + 23 % DPH. Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hradám· 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. 1 = 1 O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia 64 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad i 15.30 ·l sobota 8.00 · 11.00 

DEVIEX S 



ki en k o 
[iiň]@~~~~@] 

o líc ie 
:za obdobie od 28. 5. 1999 

do ll. 6. 1999 
• Dňa3. 6. 1999 v čase o 02.00 h 
riešila hliadka MsP na ul. 
Eisnerova v priestore zastávky 
MHD podnapitého občana, ktorý 
rušil nočný kl'ud hlasným spevom. 
PriestupoK vyriešili v blokovom ko
naní. 
" O deň neskôr 4. 6. 1999 v čase 
o 19.15 h na linku 159 oznámili, 
že pri DK v Dúbravke dochádza k 
hromadnej bitke. Po príchode hli
adka MsP zjednala nápravu a zú
častnení sa po dôraznom dohovore 
rozišli. 
" Dňa 5. 6. 1999 v čase o 20.45 h 
hliadka MsP, taktiež po ozname na 
linku 159, zasahovala v pohostin
stve Pod hradnou bránou v m. č. 
Devín proti občanovi, ktorý sa tam 
správal vulgárne a robil výtržnost' 
potúžený značnou dávkou alkoho
lu. Po zistení totožnosti priestupok 
vyriešili dohovorom. Občan opustil 
priestory zariadenia. 
• Dňa 5. 6. 1999 v nočných hodi
nách na ul. Eisnerová, v rozmedzí 
pätnástich minút, zasahovala dva
krát hliadka MsP pri rušení nočné
ho kl'udu proti spevuchtivým obča
nom. Hliadka MsP zjednala na 
mieste okamžitú nápravu. 

Zást. vel. stanice MsP DNV 
Ernest Kovarík 

~~ÍŽO V~ a 
Životné skúsenosti... dokončenie 
v tajničke. 
Vodorovne: A. Zvyšok vyfajčenej ci
garety - póza, stanovisko. - B. 
ZAČIATOK TAJNIČKY. - C. Útok -
opalok - poberal. - D. Pi - mužské 
meno- vokalizovaná preložka. - E. 
Letom sa spustil dolu - krútim niečo 
okolo osi. - F. Opica - chlapčenské 
meno • stredná držka pre ženskú mó· 
du - predložka. - G. Ihličnatý les -
nádražní posluhovači - časová jedno
tka. - H. Váhová jednotka - mesto na 
nemeckom ostrove Pollworm - mesto 
v Nemecku. - l. KONIEC TAJNIČKY. -
J. Okrasná rastlina- alegória.
Zvisle: l . Blanokrídly hmyz - mesto v 
Madarsku - tlačová agentúra Ghany 
(skr.).- 2. Uvažoval- premôž pri me
raní síl - 3. Vskutku - "a" po latinsky
morská ryba. - 4. Kôrovce - staro
egyptský boh slnka - 1150 latinskými 
číslicami.- 5. Kozlík lekársky (hovor.) 
- obec v okrese Teplice. - 6. Hynul -
osť. 7. Madridská obrazáreň - zamý
šla. - 8. Cepom spracuje obilie- prí
slušník organizácie. - 9. Severský pa-

KLUB NEČAKAJ NA CHORO 
POŠKODENIE KOŽE SLNKOM • 
PREDCHÁDZANIE VZNIKU RAKO· 
VINY KOŽE 
Slnko hralo vždy dôležitú úlohu 
v rozvoji života na Zemi a celé civi
lizácie využívali a využívajú ultra
fialové žiarenie (ÚV žiarenie) na 
liečebné účely. Na druhej strane 
má však ÚV žiarenie aj účinky po
škodzujúce organizmus na kožu: 
slnečný úpal, urýchlenie starnutia 
pokožky, tzv. "alergie" zo slnka, 
rôzne dermatózy, zníženie vitality, 
negatívna simulácia, rakovina kože. 
Na zemský povrch v lete totiž do
padá asi 3x väčšie množstvo ÚV 
žiarenia ako v zime. Výrazný roz
diel je najmä v zložke ÚVB žiare
nia, ktorej je v lete asi l Ox viac ako 
v zimných mesiacoch. ÚVB žiare
nie sa podiel'a na spálení kože a 
iba s odstupom času vyvoláva jej 
zhnednutie. ÚV žiarenie preniká 
hlboko do kože a ak človek ignoru
je obranný alarm organizmu kto
rým je spálenie (erytém) a opä( sa 
vystaví slnku - dochádza na úpravu 
bunky k biochemickým, metabolic
kým a degeneratívnym zmenám, 
tvorbe toxických jedovatých látok a 
k chemickému poškodeniu bunky -
tvorbe predrakovinových stavov až 
k vzniku rakoviny. 
Preto budíne pri opalovaní opatrní. 
Na ochranu kože (na zabránenie 

roháč - s radost'ou po česky- strýko. -
l O. Tropická rastlina - uvádzacia čas· 
tica opytovacej vety - mesto v Iráne. -
ll. Čast' obce - preháňajú. - 12. 

1 2 3 4 5 

A 

c 
D 

E 

F 

G 

H 
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spáleniu sa kože) používame prí
pravky (krémy, lotio, spray) s 
ochranným svetelným faktorom (po
dla typu pleti), ktoré umožňujú pri
merane dlhý pobyt na slnku aj oso
bám s vel'mi jemnou a na svetlo citli
vou pokožkou. 
Na podporu obrany organizmu, 
posilnenie imunitného systému a 
neutralizácie škodlivých vplyvov 
vol'ných radikálov t. j. na prevenciu 
poškodenia bunky a primárnu pre
venciu vzniku kožnej rakoviny, 
okrem zvýšenej konzumácie ovocia 
a zeleniny doporučujeme výživné 
doplnky na ochranu zdravia (v pit
nej forme), ktoré obsahujú vysokú 
koncentráciu životne dôležitých lá
tok, antioxidantov, vitamín C, E, 
Provitamín A (Betakarotén) a selén. 
Z prípravkov FIT LINE doporučujem 
nápoj Zellschutz drink, ktorý zaist'u
je dostatočný prísun antioxidantov a 
ich dennú dávku i v prípade zvýše
nej dennej potreby. Je ideálnym po
travinovým doplnkom pre fajčiarov, 
staršie osoby, športovcov, "ctitelov 
slnka") a pre všetkých l'udí, ktorí si 
chcú posilni( svoj imunitný systém. 
Jedno balenie vystačí na obdobie 6-
8 týždňov. 
Pýtajte si v DNY v Lekárni pri 
Radnici a v predajni DEVEX. 

MUDr.J.Kirňáková 
Pharm.Dr.Grešnerová 

Letný mesiac - opáčenie -vkladaj osi
vo do zeme.-
Pomôcky: H. Siel. - l. GNA. - 5. 
Odolen. - l O. Rešt. - d 

6 7 8 9 10 11 12 

DEVEX- predajňa 
Novoveská uL (z dvora) 

po-pia:l5.30-18.oo 
so:S.00-11.00 ' 

VAM PONÚKA ""'''"'"'"· 

PHYTO DRINK- na 
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so mnou zasnúbený? 
- Priamo nie. Hovoril 

že v mladosti urobil ve/á ..... 
usadia sa. Po chvíli príde 

a pýta sa: 
• Prajete si prosím? 

- Párky, • hovorí 
-Aj chren? • pýta s 

- Aj chren si dá 

- Môj manžel stále viac 
pamäť, - stažuje si 

Včera vošiel do vane 
- To musel byt' do nitky 

- hovorí susedka. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50~'1:,V'i'da•vaiE~I'ských 
hradí Mestké čosi' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. 
Turbínova l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: 103/90- R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903 • 
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Devínsk.onovovesl~ého Expresu 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Prího r 
davateľa 

Zazneli posledné zvonenia v 
roku, maturanti odložili 

absolventi vysokých škôl 
hladat' zamestnanie, 

na to majú začínajú dovo-

ehlbujúce sa krízy v mno
odvetviach, zvyšovanie ži

nákladov na jednej stra
zvyšuje obavy, neochotu a ne

zanecha( pohodlné 
minulosti núti zamýšl'aí sa. 

čo fí, odjakživa pracanti, 
makat' od svitu do mrku, 

stojaci o stupienok nad 
vnvum·vm• a teraz, div nie na 

najvyššie poberatel'nému 
Márnosí svojho sna

zval'ujú na štát. A vari aj 
Väčšina predsa nemusí 

na podnikanie. Oni potre
príležitost' robi( a primerane 
if. Vytvorit' takéto prostre

emôžeme očakáva( od nie
vel'kopodnikatel'ov. Aj tí 

ma( iba obmedzené mož-

kže štát, jeho rozhodovacie 
budú vždy pod tlakom 

umne v prospech 
(l'udí - teda voličov). 

ktorá to nezvládne, na 
. zostanú iba spomienky. 
Je lo u nás skutočne ta k, že 
generácia nemá šancu? 

Váš vydavatel' 

s o v es 

r 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

2.7. 1999 Ročník: IX. Číslo: 13 bezplatne 

[I)Z diára starostu OAko ďalej DTV • 
Anketa 0Festival chorvátskej kultúry 
DDovolenka 99 li]Poisťovna ponúka 

mJ Nečakaj na chorobu 

Z pracovného diára 
starostu mestskej časti Bratislava

Devínska Nová Ves lng.VIadimíra 
Mráza 

z 23.-27. 
pracovného týždňa vyberáme: 

· 31.5.1999 rokoval starosta 
MČ DNY lng.VIadimír Mráz za 
spoluúčasti predsedu Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu SR a zástupcu 
starostu s ministrom školstva 
p.Ftáčnikom. Cielom rokovania bo
lo získanie podpory tohto rezortu 
pri spolufinancovaní nového kultúr
no-spoločenského centra v DNY re
zortným partnerom MŠ v 
Chorvátsku. Minister školstva potvr
dil svoju vôl'u pomôct' pri sprostred
kovaní rokovaní s chorvátskymi 

starostu 
partnermi a požiadal o zdokumen
tovanie doterajšieho postupu vo fi
nancovaní a pôsobnosti chorvát
skeho etnika v DNY. V tento deň 
starosta prerokoval s riaditel'kou 
Marianumu -zabezpečujúcou údrž
bu cintorína opravu jeho oplotenia 
na náklady Marianumu. Realizácia 
prebehne zhruba do l mesiaca. 

· 1.6.1999 starosta rokoval so 
starostom Z. Bystrice o konkretizá
cii prípravy a realizácie festivalu 
Kultúra bez hraníc spojeným s kul
túrnym podujatím S Bystričanma pri 
muzice. V tento deň sa starosta zú
častnil na futbalovom zápase o pu-

(Pokračovanie na strane 2) 

Uzávierka dnešného čísla bola 24.6. 7 999. Uzávierka nasle
duiúceho čísla bude 28.7. 7 999, číslo vyide 16.7. 7 999. 

Krátke správy 
Ako bude vychádzať 

Ďalšie číslo Devexu vyjde 
16. 7. 1999, uzávierka tohto čísla 
je 8. 7. 9. Uzávierka dalšieho čísla 
po prázdninách a dovolenkách je 
26. 8. 99, číslo vyjde 3. 9. 1999. 

Zmena označenia 
autobusových liniek 

V súlade s postupným zavádzaním 
nového informačno-orientačného 
oblastného systému označovania 

autobusových liniek mestskej 
hromadnej dopravy v Bratislave 

od 1. júla 1999 
budú premáva( autobusy 

na linke 
č. 61 s novým označením č. 20 

na linke 
č. 121 s novým označením č. 21 

a od septembra 1999 
a linke 

č. 64 s novým označením č. 22 
Trasa a zastávky týchto liniek 

zostanú oproti súčasnosti 
nezmenené. 

Ríbezle volajú 
Družstvo podielnikov Devín Bratislava 
- Záhorská Bystrica oznamuje ši rok ej 

verejnosti, že v Devíne dozrievajú 
ríbezle. Zberovú sezónu začíname 

6. júla. 
Cena za pooberané ríbezle pre 

seba, tzv. samozberom bude 
8,- Sk zo l kg. 

DP Devín prijme i väčší počet bri
gádnikov na oberanie ríbezlí pre 

družstvo. Družstvo platí 6,- Sk za 1 
kg naoberaných ríbezlí. Naoberané 

ríbezle družstvo v drobnom 
neodpredáva. 

Informácie poskytneme osobne 
v kancelárii družstva v Devíne na 

Lomnickej ulici alebo telefonicky na 
čísle 65 73 Ol 69. 



® robničky 
11 radnice 

Miestny úrad Devínska Nová 
Ves, lslrijská 49, 843 10 

Bratislava 

Prenájom trhových miest na am
bulantný predaj, križovatka ulíc 
M. Marečka - Eisnerovo 
l. Počet prenajímaných stolov: l 
obdobie: 
l. 8. 1999-31. 7. 2000 
Žiados( o prenájom trhového 
miesta na ambulantný predaj je 
potrebné doruči( v zalepenej 
obálke s označením "Súŕaž -
Trhové miest č. 4 - neotvára(" 
do podatelne Miestneho úradu v 
Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 
843 l O Bratislava. 
Miesto: trhové miesto na križo
vatke ulíc M. Marečka a 
Eisnerovej ulice 
ll. Počet prenajímaných stolov: 1 
Obdobie: 
1. 9. 1999-31. 8. 2000 
Žiados( o prenájom trhového 
miesto no ambulantný predaj je 
potrebné doruči( v zalepenej 
obálke s označením "Súŕaž -
Trhové miesto č. 2 - neotvára(" 
do podatelne Miestneho úradu v 
Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 
843 l O Bratislava. 
Podmienky súťaží si môžete vy
zdvihnú( na Miestnom úrade. 

Žiadost' musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresu tr
valého pobytu žiadatela, 
- ak je žiadate!' právnická osoba 
obchodné meno o sídlo firmy, 
- cenovú ponuku zo prenájom 
počas jedného roka. 
Výška nájomného: výšku nájom
ného určí miestna rada podl'a 
najvyššej ponuky. Minimálna ce
na nájomného je 18 000,
Sk/ rok. Nájomné sa bude plati( 
mesačne. Prenajaté trhové mies
to nie je možné dat' do podná
jmu inej osobe. 
Uzávierka prihlášok: 15. 7. 
1999 o 10.00 h- v tomto termíne 
sa zároveň uskutoční no Miest
nom úrade aj verejné otvorenie 
obálok. 
Vyhodnotenie súlože: 20. 7. 
1999. Trhové miesto bude pride
lené žiadatelovi s najvyššou ce
novou ponukou. 

DEVEX 2 

diára starostu 
(pokračovanie zo strany l) 

lovný pohár starostu MČ DNV or
ganizovanom za spoluúčasti FC 

lokomotíva DNV. 
- 3.6.1999 sa starosta zúčastnil 

na rokovaní mestského zastupite
l'stva hl. m. SR Bratislavy. Najzá
važnejším bodom rokovania bola 
úprava taríf cestovného v MHD 
,ktorou mestskí poslanci zmocnili 
D.P.a.s. Úpravou týchto taríf po od
súhlasení príslušným okresným úra
dom -zvýšením u časových pred
platných kupónov do výšky 35% s 
účinnosťou od 1.7.1999. 

• 4.6.1999 sa starosta zúčastnil, 
za spoluúčasti prednostky okresné
ho úradu Ba IV, pedagógov na 
oslavách l O. výročia spustenia výuč
by a fungovania ZŠ I.Bukovčana 3 

• 8.6.1999 rokovala Miestna ra
da MČ DNV, výsledky rokovania 
ktorej boli obsahom predchádzajú
ceho čísla Devexu 

• 9.6.1999 rokoval starosta MČ 
DNV so starostami obcí lozorno a 
Marienka o možnostiach vzájom
nej spolupráce týchto obcí v oblas
ti kultúry. V tento deň rokoval sta
rosta za účasti prednostky MÚ so 
združením ponúkajúcim prestárlym 
občanom v DNV zvýšenie komfortu 
poskytovanej geriatrickej a zdra
votníckej starostlivosti ako súčasti 
volebného programu súčasnej sa
mosprávy. Účastníci rokovania sa 
dohodli na postupných troch eta
pách realizácie tohto programu s 
jeho prerokovaním v komisii sociál
no-zdravotnej a bytovej, s klubom 
dôchodcov a spádovými obvodný
mi lekármi. 

• l 0.6.1999 sa starosta zúčast
nil na výstave AQUA 1999 v 
Trenčíne. Na výstave prerokoval 
možnú spoluprácu s Fy Aqamont 
týkajúcu sa realizácie tlakovej ka
nalizácie v DNV, ako i spoluprácu 
s českou Fy Ekol s.r.o v oblasti na
sadenia kogeneračných jednotiek v 
kotolniach na území DNY. 

• 13.6.1999 sa starosta MČ 
DNY zúčastnil kultúrneho poduja
tia Kultúra bez hraníc, tohto roku 
usporiadanom v MČ Z.Bystrica. 
MČ DNV zastupoval futbalový tím, 
ktorý získali. miesto, ako i kultúrne 
súbory Kobylka, Ruožice a Pašaki. 

V tento deň sa starosta zúčastnil 
i na oslavách 30.výročia vzniku or
ganizácie telesne postihnutých v 

DNY, ako i 80.výročia založenia 
Červeného kríža. 

Starosta odovzdal Ďakovné listy 
zaslúžilým a zakladajúcim členom 
týchto organizácií. 

• 14.6.1999 prerokoval starosta 
MČ DNY s obvodnou lekárkou 
MUDr. Kohnovou požiadavku na 
premiestnenie ambulancie do prí
zemných priestorov v zdravotnom 
stredisku na lstrijskej ul. Táto požia
davka nebola akceptovaná. MUDr. 
Kohnová akceptovala ponuku zdru
ženia linda na zvýšenie geriatrickej 
a zdravotníckej starostlivosti v DNY. 

15.6.1999 začal starosta 
správne konanie so spoločnosťou, 
ktorej bolo preukázané svojvol'né 
ukladanie odpadu na verejne prí
stupných miestach v k.ú. DNY. O 
výške sta rostovskej pokuty ako sank
cii za porušenie VZN rozhodne sta
rosta MČ. 

• 16.6.1999 starosta privítal na 
Radnici primátorov a starostov zo 
SR, ktorí sú členmi sekcie ZMOS-u v 
odbore práce a sociálnych vecí. 
Sekcia prerokovala plnenie úloh z 
predchádzajúcich zasadnutí, a roz
hodla o uskutočnení stretnutia sekcie 
so splnomocnencom vlády SR pre 
rómsku problematiku p.Danihelom. 
Ďalšie stretnutie sa uskutoční vo 
Svidníku v 9/1999. 

členovia sekcie na pozvanie sta
rostu privítali možnost' prezrieť a 
zoznámiť sa s výrobným progra
mom VW Slovakia a.s. 

• 17.6.1999 sa starosta zúčastnil 
na rokovaní mestskej rady hl.m. SR 
Bratislavy. V tento deň prijal i po
zvanie primátora hl.m.SR Bratislavy 
p.Moravčíka, ako i prezidenta SR 
p. Schustera na pracovnom stretnutí 
so starostami MČ hl.m.SR Bratislavy 
v Primaciálnom paláci. Prezident SR 
sa zapísal do Zlatej knihy Bratislavy, 
a v neformálnom hodinovom pra
covnom stretnutí prerokoval so sta
rostami MČ problematiku hl.m.SR 
Bratislavy, jeho mestských častí, ako 
i pripravovanú reformu verejnej 
správy. 

• 18.6.1999 rokoval starosta 
MČ DNY so starostom MČ Staré 
mesto p .Ďurkovským o spoločnom 
projekte "Turistika bez hraníc". 
Tento projekt bol odovzdaný úradu 
vlády, ktorý ho odstúpi na financo
vanie z prostriedkov PHARE. Celý 
projekt predpokladá sfunkčnenie sie
te cyklotrás smerom z DNV-Devín
K.Ves-St.mesto-Petržalka v celkovom 
finančnom náklade cca 2 mil ECU. 

Čiastkový projekt 
Marchegg-DNY p 
tie v objeme cca 445 

• 19.6.-20.6.1999 so 
zúčastňoval ll.ročníko 
chorvátskej kultúry. 20.6.] 
jal oficiálnych hostí na 
DNY, pričom toto prijatie 
jené s vernisážou výstavy 
týkajúcich sa chorvátskeho 

• 21.6.1999 sa starosta 
nil na stretnutí s občanmi 
kine Devín. Stretnutia sa na 
nie občanov zúčastnil i 
MČ, zástupca starostu a 
delenia výstavby a ŽP. 
blémov ktoré bolo pred 
to stretnutia boli zámery 
v tejto časti DNY. Občania 
dovoli opakované stretnutia 
mesačnom cykle, ako i ri 
ektorých konkrétnych 
zlepšenie vzhladu tejto časti 

• 23.6.1999 sa starosta 
nil na pracovnom stretnutí 
dôchodcov na lstrijskej ul., 
luúčasti prednostky MÚ, 
združenia linda. 

Predmetom stretnutia bolo 
nie si zámeru plnenia 
programu na úseku 
zdravotnej starostlivosti s 
klubu. 

• 25 .6. 1999 sa stretol 
MČ DNY s prednostkou 
úradu BA IV.V no1·~"'""' 1 •nr 

nil na rokovaní so 
com vlády SR pre riešenie 
otázky p.Danihelom, 
odboru riešenia rozvoja 
tiky menšín v SR 
fam sekretariátu spi 
vlády SR p.Hulíkom. C 
vonia bola iniciatívo 
cie práce a sociálnych 
vztahu k riešeniu 
rómskych spoluobčanov. 
cnenec vlády informoval o 
vanom Programe vlády SR 
šenie rómskej proble 
odstúpi pred schvalovaním 
pomienkovanie ZMOS-u. 

• 29.6.1999 rokovalo 
rodo MČ DNY, ktorá 
materiály, ktoré budú 
kovania poslancov 
6.7.1999. 

•IIL.r-NÝ INFORMAČNÝ 

polícia v Zlí~-e už ~iek?
pouzlva pn pra-

'-''"mnŕrw systém AR
využíva najnovšie 
ponúka výpočtová 

Základným technickým 
je malý pr~~~sn~ P?číta~, 
á k dispoZICII kazda poll

hliadka. Tento počítač umož
naprjklad okamžite 

základe SPZ vozidla, či 
nie je hl'adané, tak isto 
preveriť hladoné osoby. Do 

policajti zadávajú všetky 
údaje o zistených prie-

0 aj spôsob ich riešenia. 
1 so na konci smeny za

centrálneho počítača a 
z centrálneho počítača 

do prenosného počítača 
údaje o riešených prie

mojú policajti k dis
potrebné údaje o do

priestupkoch priestupcu a 
základe toho priestupok 

Buď miernejšie pri prvom 
ku občana, alebo prísnej-

SYSTÉM ARBI 
šie pri opakovaných priestupkoch. 
Prenosný počítač má význam aj 
pre vyhodnotenie činnosti jednotli
vých policajtov, kedže so do neho 
zaznamenávajú všetky úkony, ktoré 
polica/·! počas hliadky robí a v 
centrá nom počítači je možné uro
biť analýzu činnosti každého poli
cajta za l'ubovol'né obdobie a tak 
isto analyzovať aj jeho pohyb po
čas služby. 

Policajný informačný systém AR
BI sa zatial' na Slovensku nepouží
va a v Česku bol zavedený iba v 
troch mestách - v Prahe, liberci a 
Zlíne. Skúsenosti mestskej polície v 
Zlíne s používaním tohto systému 
sú velmi dobré. Výrazne sa prejavil 
na zlepšení verejného poriadku v 
meste. Komisia pre ochranu verej
ného poriadku a magistrát mesta 
Bratislavy budú hl'adaŕ možnosti 
ako zabezpečit zavedenie tohto 
systému aj v Bratislave a zlepši( aj 
týmto spôsobom súčasnú nepriaz
nivú situáciu v dodržiavaní verej
ného poriadku v Bratislave. Aby aj 
zásluhou modernej techniky boli 
bratislavské ulice čistejšie a bez
pečnejšie. 

Ing. Ján Žatko 
predseda komisie pre ochranu 

verejného poriadku mesta 
Bratislavy 

ň deti- inak ako ho poznáme 
dom v Devíne patril všetkým 

v Devíne. Priestory stra
deti bezplatne, lebo to, čo 

udialo bolo nezvyčajné a pritom 
slelo sa na deti, ktoré sú také 

rodičov majú iných. Na deti, 
nálepku "domováci". Na ta

myslia žiaci zo školy v Devíne 
deso(ročie, ako to uviedli kon

Danka Predná a Veronika 
Ako dalej dievčence uvied-

1 sú to deti im podob-
aj lenivšie, nezbedné i 

urečnené i utiahnuté. 
mysleli na deti z Detského 
Vel'kom Mederi. "Máme ich 

so s nimi môžeme podeli( o 
My im síce starostlivos( a lásku 
~enohradíme, lebo pochopi( si
Ich osomelos(, pre ktoré sa stali 

· najväčšieho skla-
ledJonrl"'"'ó. Nie je jedno

detstvo v internátnom 
· desiatkami v podstate 

vystrieda( počas dňa nie
~ otcov v podobe ti et a u jo v 
•ch pozornos( s tuctom ka· 

čaka( na niečo v rode 
stále sa podriadova( 
o zákazov, ži( v stra

z domovo nebude
is(, lo si my vôbec nevieme 

· Vel'mi s nimi cítime a snaží
POmôc( aspoň darčekmi a 

stretnutiami." 
z nápadov našich deviatakov 

oj tento "výchovný 
ktorého zisk bude venova-

ný deťom vo Vel'kom Mederi. Deti vy
zbierali skoro 4000 Sk. Ich spolužiaci 
túto myšlienku prijali s nadšením, slovo 
dalo slovo a 45 minútový program bol 
úžasný. Účinkovali v ňom hudobníci, 
speváci, tanečníci rôznych žánrov · 
Janka Vargová, Súbor Grbačieta, 
Mimina Šafariková a Filip, Daniel 
Švarc, Katarína Saňková, Miška o Mi
chal, Richard Kožoušek, Nina Zeihla· 
mová, Marek o Broňa Balogovci, FS 
Klnka. 

Túto krásnu iniciatívu detí podporili. 
učitel'ky Dojča nová a Há nová. Samoz
rejme s podporou zástupkyne školy p. 
Škvorčekovej. Deti predviedli program 
no vysokej kultúrnej a etickej úrovni. 

Potvrdila so mi skúsenos(, že ak sú 
deti akceptované, naučia so dôverova( 
Ak sú uznávané, naučia sa oceňovať. 
Ak sú deti motivované, naučia sa ma( 
ciel'. Ak žijú v bezpečí, naučia sa veri( 
sebe i ostatným. Ak sú obklopené prio
tel'stvom, dokážu sa oň podeli( a sú pri
otelské a ukážu, že sa dá ži( pekne. 

Úprimne &:,kujem všetkým za tento 
program detí, za túto myšlienku, ktorá je 
nasledovania hodná. 

Úprimne ďakujem všetkým pedagó
gom o vedeniu školy v Devíne, ktorí pri· 
jali túto iniciatívu detí, kultúrnemu stre· 
disku v Devíne o ostatným sponzorom, 
ktorí sa akýmkolvek spôsobom pričiňujú 
počas celého roka a pomáhajú nám sp
ríjemni( chvíle de(om v detských domo· 
vach. Tým dokazujú, že láska medzi 
ludíni ešte žije a to je dobre. 

Stanislava Jurčáková 

Go~v:iíri;;~~ŕOhl:;y 
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Neviem z akých dôvodov so nám 
zvyšujú platby za dodávku teplej vody. 
Keď sa chceme okúpe(, alebo osprcho
vo( o 23. hodine tečie vlažná voda a 
nám sa ráta ako keby sme použili nor
málnu teplú vodu. Na lo, aby bola po
tom teplá voda ráno sa spotrebuje viac 
energie oko keby bola stále prihrievaná 
treba potom prehria( celé potrubie. Aj o 
to by sa malo zaujímať noše obecné za
stupitelstvo ako so hospodári s našimi 
peniazmi. 

Anton Salár 

no ktorej ulici a v ktorom objekte bývate. 
Nie všade majú takéto skúsenosti a za 
tou vašou možno väzí nezodpovedný 
človek kotolne. 

Nejasné 
Pred kinom Devín pribrzdím, aj ke

by široko-daleko nešlo žiadne iné auto. 
Po zmene prednosti v jazde tom bolo oj 
upozornenie, ole dnes ide skutočne o ži
vot. Autá veselo si lo hrnú, bez dávanie 
prednosti a tok možno očakáva( najhor
šie. Aleba to niekto sprehl'odní? Alebo 
sa zmenilo dopravné (ne)znočenie? 

ek 

A o d3Iej BTV? 
V septembri tohto roka Devínska 

Nová Ves oslávi tretie výročie za· 
čatia samostatného televízneho vy
sielania v mestskej časti. 
Devínskonovoveská televízia so no 
toto výročie dôsledne pripravuje o 
ponúkne obyvatelom DNY výrazné 
zmeny vo svo/" om vysielaní. 

Najbadate 'nej šou zmenou bude 
niekol konásobne väčší rozsah vysi
elania. V súčasnosti DTV pripraví o 
odvysiela 30 minútovú reláciu týž· 
denne. Od septembra tohto roku to 
už bude 30 minútový program 
denne. Obyvatelia DNY sa budú 
môCÍ z DTV každý deň dozvedie(, 
čo nové sa udialo za posledných 
24 hodín v DNY, ole aj v 
Bratislave. Okrem toho DTV pri
pravuje viacero relácií zameraných 
na každodenné problémy obyčaj
ných l'udí, priblíži vám zaujímavé 
osobnosti z DNY ale aj zo sveta 
vel'kej politiky, športu a umenia, vi
ac ako doteraz sa bude venova( 

de(om a mládeži, špeciálne relácie 
pripravuje aj pre dôchodcov. 
Bližšie informácie o jednotlivých 
programoch sa dozviete z prvého 
poprázdninového čísla Devexu. V 
septembri so teda naozaj máte na 
čo teši( a ak doteraz nemáte nala
dené vysielanie DTV, najneskôr do 
konca prázdnin to napravte. 

Uvedené rozšírenie vysielania a 
okrem toho oj zvýšenú kvalitu pro
gramov Vám DTV ponúkne vďaka 
rozhodnutiu poslancov miestneho 
zostupitel'stvo, ktorí schválili novú 
programovú štruktúru a schválili 
osamostatnenie DTV od miestneho 
úradu. DTV bude fungovaÍ ako 
spoločnost s ručením obmedzeným 
stopercentne patriaca mestskej čos
ti. Vdaka tomuto rozhodnutiu bude 
možné vysielanie DTV viac profesi
onalizovaí a prináša( obyvatelom 
DNY kvalitnejší program. 

Ing. Ján Zatko, riaditel' DTV 
s.r.o. 

Anketa • DTV • Anketa • DIV 
l. Ako často pozeráte Devínskonovo

veskú televíziu (DlV) ? 
a) vôbec nepozerám DTV 
b) menej oko raz za mesiac 

c) Kto vyhrá vyhrá, kto nevyhrá 
neprehrá 
d) Hitparáda DTV 
e) Kolotoč informácií 

c) asi raz zo mesiac 
d) asi raz za týždeň 

f) Priamy prenos z rokovania miestneho 
zaslupitelstva 

e) častejšie oko raz za týždeň 
2. Ktoré relácie DlV pozeráte ? 

a) Spravodajstvo DTV 
b) Horúce kreslá 

3. Aký vysielací čas DlV by Vám 
najviac vyhovoval ? 
a) doterajší vysielací čas 
b) iný vysielací čas a to 

4. Čo Vám chýba vo vysielaní DlV ? 

Meno a priezvisko ................................................................................ . 
Vek ..................................................................................................... . 
Adresa ................................................................................................ . 

Chcete prispie( k zlepšeniu vysielania Devínskonovoveskej televízie? 
Chcete vyhra( jednu zo zaujímavých cien ? 

·····~ 

Vyplňte o vyplnený anketový lístok odovzdajte na niektorom z nasledujúcich zber· 
ných miest do 31.7.1999: 
Miestny úrod, lstrijská 49, DlV, M.Marečka 18, Potraviny Branovičová no Mlynskej 
ulici, potraviny Katka na lstrijskej ulici, Potraviny Na Grbe, Potraviny no Hrodištnej 
ulici, Potraviny Jednota no ul. M.Morečka, Potraviny MPK na ul. I.Bukovčona, Potra
viny J + M na Eisnerovej ulici 
V priebehu mesiaca augusta budú anketové lístky verejne vylosované. Odosielatelia 
vylosovaných lístkov dostanú hodnotné ceny od devínskonovoveských podnikatelov. 
Zoznam cien uverejníme v nasledujúcom čísle Devexu. 

DEVEX 3 
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v týchto d11och oslávili: 

70rokov 
Aurélia BILKOVIČOVA 

85rokov 
Helna SLOVINCOV A 

Blahoželáme ! 

Qdišli z našich radoV) 
Milada KLASOVÁ 

ea, 

Desaťročia 

pomáha i ú 
30. výročie založenia zmiešanej 
organizácie SZTP a ZPCCH 
80. výročie vzniku Červeného kríža. 

Desaťročia pomáhajú 

V nedel'u 13. júna 1999 už od 
14.00 hodiny sa začali schádza( 
členovia základnej organizácie 
Slovenského zväzu telesne postih
nutých a postihnutých civilizačnými 
chorobami ako aj základnej orga
n1zac1e Červeného kríža v 
Devínskej Novej Vsi do kultúrneho 
strediska ISTRACENTRUM na sláv
nostné posedenie pri príležitosti 30. 
výročia založenia ZO SZTP a 
ZPCCH a 80. výročia vzniku 
Červeného kríža. Záštitu nad podu
jatím prevzal starosta MČ Ing. 
Vladimír MRÁZ. 

Pri zrode ZO SZTP a ZPCCH stá
la p. Zárecka, ktorá sa stala i pr
vou predsedníčkou. Jednou zo zó
kladných aktivít našej ZO je bez
platné poradenstvo a programy so
ciálnej rehabilitácie. Poskytujeme 
informácie o možnosti získavania a 
používania kompenzačných po
môcok, či odstránenia architekto
nických bariér v byte a okolí. 
Nezanedbatel'nó činnosť našich 
členov je i pôsobenie v komisiách 
miestnej časti, kde sa snažíme o vy
tváranie vhodných podmienok pre 
život zdravotne postihnutých obča
nov. 

Kultúrny program pre našich čle
nov pripravil p. DOBRÍK s dcérou a 
deti Základnej školy l. Bukovčana 
pod vedením p. zástupcu Cichého. 
Verše p. Rúfusa v podaní V. 
Dobríka chytili za srdce nejedného 
z nás. Nehovoriac o jeho prekrás
nom speve za klavírneho doprovo-

DEVEX4 

du Nikolety Habudovej. Kytica ho
voreného a spievaného slova v po
daní detí zo ZŠ chytala za srdce 
nie jednu babičku či starenku. 

Slávnostného posedenia sa zú
častnili i naši hostia p. riaditel'ka 
ZPCCH p. Reháková, p. Grancová 
oblastná pracovníčka, p. Kočišová, 
ktorí odovzdali plakety a diplomy 
našim členom na návrh ZO. Za 
SZTP prišli pozdravi( slávnostné 
posedenie Ing. Lackovič predseda 
oblastného výboru, za ZO Ružinov 
p. Bečáková, p. Ečeryová, za ZO 
Dúbravka p. Bátorová a za Úrad 
SZTP p. Zakatošová. P. lackovič s 
p. Sobom odovzdali medaily a di
plomy našim členom na návrh ZO. 
Velmi nás potešila účast p. starostu 
s manželkou i napriek pracovným 
povinnostiam. Pán starosta na ná
vrh ZO odovzdal dakovné listy naj
starším členom ZO ČK a prvej 
predsedníčke ZO SZTP a ZPCCH p. 
Záreckej. 

Na záver mi dovol'te podakovať 
sa našim sponzorom, bez ktorých 
by toto krásne a pre nás tak vý
znamné podujatie sa nemohlo 
uskutočniť: Reštaurácia u Michala, 
Retaurócia Rolanda, Kvetinárstvo 
Begra, Základná škola Dev. Nová 
Ves. 

Naša vďaka patrí i kultúrnemu 
stredisku ISTRACENTRUM. 

Ing. Monika Vrábl'ová 
predsedníčka ZO SZTP a ZPCCH 

OCENENIE ČLENKÁM 

Slovenského červeného kríža v 
Devínskej novej Vsi pri príležitosti 
80. výročia vzniku ČERVENÉHO 
KRížA 

za dlhoročnú prácu v organizá-
cii ku dňu 13. 6. 1999 

Katarína PAVlOVSKÁ (1910) 
pracovala ako predsedníčka 
Mária MOLNÁROVÁ (1932) 
pracovala ako predsedníčka 
Mária HANY OVÁ ( 1932) 
pracovala a aj v súčasnosti 
pracuje ako predsedníčka 
Martina POKORNÁ ( 1927) 
pracovala ako dlhoročná 
pokladníčka a hospodárke 
Pavlína KRAJČÍROV Á ( 1930) 
dlhé roky pracuje 
ako tajomníčka organizácie 
Hedviga MILOŠOVIČOVÁ 
(1952) dlhoročná a obetavá 
členka výboru 
Agneša GAZDOVÁ (l 909) 
najstaršia členka - velmi obetavá, 
pokial' jej slúžilo zdravie 

Ocenenie členkám odovzdával 
pán starosta Ing. Vladimír Mráz. 

l(to to zvoní, 
"' cenga ... 

" ... kto to zvoní, cengá ... ", znejú 
mi slová známej slovenskej l'udovej 
piesne. Slová aktuálne, akoby priam 
ušité na tento júnový čas. Zaznelo 
posledné zvonenie a nezadržatelne 
padla opona za ostatným školským 
rokom. Chválabohu, že fenomén 
času sa nedá spomalí(, urýchliť, či 
nebodaj zastavi( Dostali sme jasný 
pokyn na ukončenie. Príkaz pre 
učitelov, rodičov a žiakov. Vol'nó 
priepustka i vstupenka zároveň na 
dvojmesačný oddych. Pre koho 
ako. 

Je tu ten nežičlivý čas inventari
zácie vedomostí, rekapitulácie 
zručností a kontrola vedomostných 
a etických návykov. Nastal čas or
todoxných byrokratických a admi
nistratívnych odškrtóvaní úloh, 
opatrení a hlásení. Hodiny hier na 
čísla pravdivé i vymyslené, harmo
nogramy, pokyny, smernice a vy
hlášky s ustanoveniami. Čas "papi
erožrútstva", dni slov. V praxi je to 
neraz moment l'udí s mnohostran
nou neschopnosťou, ale bujnou 
fantáziou. 

Je to tiež čas pre schopných a 
múdrych. Príležitost pre l'udí glo
bálne mysliacich a lokálne konajú
cich, čas tvorivých a čestných. 
Takých, u ktorých sa za tabul'kami, 
hláseniami a štatistikami odráža 
pravdivos( dosiahnutých činov. 

V školstve som k dnešnému dňu 
odpracoval štyridsa(jeden rokov. 
Ten štyridsiaty druhý bude ostat
ným. Viac ako štvrťstoročie vo funk
cii. Možno prichodí bilancovať, či 
sa tým hrdil alebo hanbou červe
na( 

S rizikom posmeškov konštatu
jem, že som na to pyšný a spokoj
ný. Mal som a mám školu s jej oby
vatel'mi všetkých vekových skupín 
rád. Sám som si vyžobral miesto 
medzi romantikmi a práve preto si 
osobujem právo napísať týchto pár 
neformálnych slov. 

Písa( o školstve všeobecne mi 
kompetenčne neprináleží. Môj po
hl'ad na školu je podstatne užší, 
takpovediac pohl'ad radového čle
na učitelského stavu devínskonovo
veskej obci učitel'skej. 

Ani ma nenapadne operoval 
ekonomickou situáciou v školstve, 
sťažovať sa na platové pomery ale
bo roniť slzy nad spoločenskou de
gradáciou učitelského povolania. 

Nechcem tu pertraktovať mieru 
agresivity, vulgárnosti a intoleran
cie rozvetvenej rodiny žiackej, kto
ré sú chlebom naším každoden-

~~u~~~m~~ 
men in~ v nasleaujúcie~ 

t~žaňoc n os l á via: 
3. 7. - Miloslav, 4. 7. _ 

9. 7. - Luiza, l O. 7. -

ll. 7. - Milota, 12. 7. _ 
13. 7. -Margita, 14. 7. _ 

ným. A nakoniec nepokl 
vhodné písať o zvl 
stupov rodičov k škole a 
komunikácie a vztahu k 
Uvedené témy sú 
rozsiahle vedecké práce, 
nie doktorantsljch titulov a 
kých hodností. Skoda, že 
nú prax nepriniesli 
kých znalostí pod 
školstvo aj nadalej 
od desiatich k piatim, kým 
staví totálny kolaps. 

Nezastavila ho ani 
vláda, ani nové tváre na 
ministerstve. 

O čom sa dá teda v 
chudobnom školstve písať? 
kaz je možno odovzdať 
ko rozvetvenej obci 
vínskonovoveskej? 

Našli by sa slová kritiky, 
bol nežiadúci impulz na 
negatívneho echa a 
becnenia, nepochopenia a 
nom dôsledku narušenia 
ských vzťahov. 

Tak teda chváliť? Sám 
ako by to prijala masa 
gickej verejnosti s 
dávať slová kritiky na 
práce, neraz bez znalo 
matiky a rôznorodých 
škôl. Viem, neradi to 
ale všeobecne platí to 
lepší prostriedok na 
ba, je presvedčenie, že 
ako ostatní. Že práve my 
školou (možno i svetom) 
neraz zabúdame pohnúť 
bou. Vedomí si svojej 
cie prestóvame duševne 
ohladu na vek, duševne 
búdajúc, že človek sa o to 
va človekom, o čo viac 
šťastia robí iným. 

A tak moje slová, bez 
drobné l'udské chyby 
podakovanie, ktoré 
ko. 

Ďakujem tým naj 
jeseni minulého roku 
ročili prah triedy a z~ 
tedru vo funkcii učitela s 
že práve s nimi prichádza 

I§T~A [E~T~UI 
centrum pre vol'ný čas, lstrijskó 2, 6 

Pravidelné aktivity 
SLNEČNÝ LÚČ - "Šašo Šo na Kockohrade" - detské leto 
- divadelný podvečer pre deti a rodičov Scéna 
v oblúkoch o 17. h 
HRÁ A SPIEVA DYCHOVÁ HUDBA NADUČANKA 
- podvečerné posedenie s dychovou hudbou 
Nadličanka z Nadlíc pri Topolčanoch v predvečer 
sviatku Anny 
- program sa uskutoční na pódiu záhradnej reštaurácie 
U Michala o 17.30 h 
SLNEČNÝ LÚČ- "Tri prasiatka"- detské leto 
divadelný podvečer pre deti a rodičov Scéna v oblúkoch 
o 17. Hod. 

Tel: 6477 0033 

CHORVÁTSKEJ KULTúRY DNV 1999 

ADIČNE PRÍŤAŽLIVÝ 

prehliadka spolupat

súdržnosti, predvedenia 

a programov domácich a 

súborov bola !radič-

chorvátskej kultúry na 

pripravilo Dokumentač

chorvótskej kultúry pri 

Bratislave, tradičné jedlá a 

CHKS v DNY (scenár Dr. V. 

stretnutie Chorvátov žijú

svojho rodiska CHKS v 

réžiu a scenár kultúrneho 

CHKS v DNY Ing. 

a Ing. J. Čorejovó (mo-

programu oboch festivo
dní). 

1m prvého dňa festi

Yystúpenie zahraničných 
v podvečer na pódiu kul-

túrnej záhrady. Podgorci, či 

Varaždinci rozihrali žilky typickým 

južanským temperamentom. 

Dokonca, tento rok, aj počasie žiči

lo. 

Druhý deň festivalu - v nedel'u -

účastníci začínali chorvátskou 

svätou omšou. Po prijatí hostí u 

starostu na radnici a vernisáži vý

stavy "z tradícií chorvátskej kultú· 

ry na Slovensku", zaujal tradičný 

festivalový sprievod ulicami Devín

skej Novej Vsi. Prispeli k nemu aj 

obyvatelia DNY štedrým pohoste

ním účastníkov sprievodu. 

Popoludňajší program vystúpe· 

nia domácich súborov (Jarovce, 

Čríp, Grbarčieta, Čunovo, Chorva

tanka, Ruožice a Pašaki, Rosica) 

prilákal množstvo divákov a poslu

cháčov. 

A hoci gratulantov pri svojom 

výročí mal súbor z Chorvátskeho 

Grobu najväčší potlesk žali mláde

žníci zo súborov Grbačieta a 

Ruožice a Pašaki. Najmä Grba

čieta s precízne vypracovaným a 

predvedeným programom a detú

rence, vari od škôlkárov, roztlieskó

vali divákov takmer počas celého 

vystúpenia. 

Večery oboch dní končili veseli

cami. 

Popularitu chorvátskeho festivalu 

dokumentuje nielen množstvo divá

kov, ale aj záujem hostí. Tohtoroč

ného sa zúčastnili: zástupca MK SR 

pán Dr. Prokop, veiYyslanec 

Chorvátska v SR pán Deželič, pred

seda chorvátskej matice v Zógrebe 

Dr. A. Belo, generálny sekretár aso-

JÁNSKE OHNE 
Svätojánske tradície sa rozhodli 
obnoví( a zachova( členovia 

miestneho odboru Matice slo· 
venskej v DNY. 

Vo štvrtok 23. júna, na Jána, sa 

zišli na lúke v Srdci, už v pod
večer. Založili ohník, opiekli čo 
si priniesli, zaspievali, zaspo-

c1ac1e folklórnych súborov A. 

Feigel, starostovia Čunova, Chor

vátskeho Grobu a DNY. 

Takmer 200 zahraničným a 200 

domácim účinkujúcim pripravili or

ganizačne bezproblémový pobyt a 

účinkovanie lstracentrum, Denova, 

požiarnici, SČK a novoveské reš· 

taurócie, ktoré zabezpečili stravo

vanie. 

Už dnes sa organizátori i účin

kujúci tešia na stretnutie v roku 

2000. 

r,č 

mínali, ba aj ohník popreska· 
kovali a možno si aj čosi pri 

tom preskakovaní zaželali. Bol 
to čarovný večer, hoci na čary 
svätojánskej noci nevyčkali. To 
by museli vydrža( do polnoci. 
Vtedy by uzreli tanec víl, kvitnú( 

papradie, a možno aj iné. 

r 

DEVEX 5 



/(to to zvoní, 
" cenga ... 

(pokračovanie zo strany 4) 

lepší, modernejší svet. Vydržali ste 
prvý desaťmesačný školský rok, 
zostaňte v škole o krátky čas po
chopíte, že aj keď je učiteľstvo (až
ké povolanie, je v ňom čosi, čo je 
krásne, čo sa ani definova( slovami 
nedá. 

Aj vám pani učiteľky - kočovníč
ky, pedagogické beduínky je treba 
vyslovi( vďaku za to, že každé rá
no zo všetkých kútov Bratislavy sa 
schádzate tu, v našej obci, aby ste 
nám pomohli rieši( kritickú situáciu. 

Najväčšia (archa práce a zod
povednosti je no pleciach strednej 
vekovej, najvýkonnejšej kategórie. 
On plní, funkčné úlohy v školách a 
zároveň vekové spojivo medzi mla
dosťou a vekovou skúsenosťou kole
gýň a kolegov v dôchodkovom ve
ku, ktoré sa v ostatných rokoch stá
vajú doslova záchrannou pákou, 
vykúpením nášho školstva v oblasti 
kvalifikovaného kádrového naplne
nia učiteľských kolektívov. Dovoľ 
preto, celá učiteľská família, vzda( 
úctu, obdiv a vrelé podakovanie. 

A len tak, na margo, úplne na 
okraj posledná poznámka. V kaž
dom povolaní sú výborní odborní
ci, priemerný, slabí aj diletantskí 
fušeri. Pripusťme takúto možnos( i 
medzi nami a zo skromnosťou kon
štatujme, že nie sme mimoriadna, 
vyvolená a neomylná kasta alebo 
elita. 

Ak nechceme robi( medvediu 
službu nášmu stavu, uvedomme si, 
že povolanie učitela nenaplní ten: 

- kto si myslí, že v školských služ
bách zbohatne, 

- kto si chce na pár mesiacov zo 
školy urobi( prestupnú stanicu no 
čas hľadania výnosnejšieho za
mestnania, 

- kto svoju pracovnú dobu v ško
le vníma ako "odkrútenie" si povin
ného pracovného úväzku, 

- kto nemá duševné, ale aj fyzic
ké predpoklady, aby toto povolanie 
mohol vykonáva( 

- kto si chce iba "prilepšiť" k 
dôchodku, bez ohladu na výsledok 
svojej práce 

- kto sa nemieni vzdeláva( štu
dova(- duševne rás( 

- kto má výkonnostný zenit za 
sebou a kŕčovite sa drží zaužíva
ných nesprávnych bo škodlivých 
stereotypov, 

- kto nemá rád školu, nemiluje to 
najkrajšie a najlepšie v škole, deti. 

Predpokladám, že takých je má
lo alebo na devínskonovoveských 
školách nie sú, resp. nebudú. 

Želám vám všetkým kolegyniam 
a kolegom oddych, prázdninovú 
pohodu o zaslúženú rados( z od
počinku. A úplne nakoniec svojej 
drobnej úvahy, veršík, ktorý pre 

DEVEX6 

vás do piesne Vám ... vložili deti z 
hudobnej skupinky "Zvonec": 

Zložili sme pieseň, drobnú kra
tučkú len, pre všetkých ju dnes tu 
spievame. 

Lásku, úctu, vdaku zo srdca čisté
ho, do jej tónov čistých ukladáme. 

Pani učiteľka novoselskej školy, 
želáme my všetci, by ste zdravá 

boli. 
Aj vám pán učiteľ z tej devínskej 

školy, 
zo srdca prajeme, aby ste zdravý 

boli. 
Váš kolega -cc-

N 

V pondelok 14. júna sme so do 
Klenovca vybrali. Vlakom až do 
Zvolena, tom nás autobusom čakali. 
Pripravení relaxovať v lesoch, kop
coch, pri vode. Či sa nám to poda
rilo? To už sami posúďte. Prvé dva 
dni stočili nám, aby sme sa rozhli
adli. Robili sme krátke túry a hrali 
so rôzne hry. 

Výlet v lese Skorušine, vydaril sa 
prenáromne. Hrali sme sa vybíjanú, 
ohníček si pripravili, Špekáčky sme 
opekali. V potoku sme chodili, nohy 
sme si močili. Zvuk potoka, vôňa 
kvetov, hríbov ihličia. Taký to bol 
krásny pohlad, keby toto mohli vidi
et' rodičia. Deti tie sú veľmi zlaté, 
milé, usmiate. Baví ich keď môžu 
spozna( niečo nové, niečo skoro 
rozprávkové. Celú noc vždy leje, le
je a ráno so slnko smeje. Večer keď 
je desat' hodín spí už celá budova. 
Iba kde-tu tichý chrapot z izbičiek 
sa ozýva. Pred večerou teplá sprcha 
robí veľké zázraky. Deti čisté, vykú
pené, učesané tešia sa na diskoté-
ky. 

Polovníkov a ich revír videli sme 
vo štvrtok. Stúpali sme stále hore, 
veľmi, veľmi vysoko. To bol pohľad 
na Polanu, Chorepu, Sinec a Ostrú. 
Husté lesy, polia kríčky, sem-tam vi
diet' dreveničky. Je po búrke hora 
parí, hríby sa nám zbiera( darí. No 
a sme sa dozvedeli ako chránia 
zvieratá. A ako ich kŕmia v hore, 
keď je snehom prikrytá. To, že med
veď práve včera strhol štyri jahňatá. 
Ako má rád hrušky, slivky, včelárom 
med vyberá. Na diviaky striehnu v 
noci z posedov kde sedíme. Len čas 
veľmi rýchlo letí, tak na obed beží
me. 

Milá pani predsedkyňa zobrala 
nás do kravína. my sme asi pred
tým nevideli kravy dojiť naživo, 
preto sme si priamo v škole požičali 
video. Pán riaditeľ ponúkol nám, z 
regiónu záznamy, aby sme so zoz
námili, čo nás čaká v dalšie dni. 
Videli sme ako doja krovy veľké 
okaté. Teliatko čo kŕmili ich z napá
jadiel cumľami. A dvojičky dvoj
týždňoví očami len gúlali. Zabudli 

sme rýchlo na to, že to v čom stojí
me, vôbec nie je blato. Nebola to 
drogéria, parfém oni voňavka, ale 
veru moji milí, takto vonia močov
ka. Krava Milka na reklame naše 
deti iba klame. Jej farba a pekné 
reči nás už veru nepresvedčí. 
Žiadna farba fialová týmto kravám 
nepristane, lebo dobré mlieko zdra
vé práve takto získavame. 

Pitná vodo do dediny priteká tu z 
priehrady. Navštívili sme ju preto, 
že sme veľmi zvedaví, čo sa asi do
lu stane, keď ich vodo vyplaví. Keď 
sme prišli pod hrádzu, zima nás 
tam chladila. Nemohli sme pochy
bova(, že tá silná konštrukcio by tú 
vodu pustila. Zvedavos( nás pohá
ňalo pod vodou so prechádza( A 
oni sme nezbadali, že tých schodov 
čo tom boli, bolo stošesťdesiat. 
Keby sa tak ešte dalo, vidie( ryby 
pod vodou, lenže tuná nikto nesmie 
chytať ryby udicou. tolstolobik, 
amur, kapor kľudne pláva zhora 
nadol a vidief ich pri brehu. 

Unesení silou vody šli sme ďalej 
do prírody, varií guláš no chatu. 
Ani dážď čo začal podo( nemohol 
nás odradi( že ten guláš nevorií. 
Moli sme ston taký veľký, kde so 
skryli všetky dietky pri ohni. 
Niektorí však nosávali vodu ďalej 
no šaty. Neposlúchli nošu rodu o 
tok prišli zmoknutí. V chate piecka 
rozpálená, zohrialo nás do červe
na, a keď slnko zasvietilo už sme 
boli no lúke. Obed vlastne zname
nalo nastúpi( si do rodu, zjest' svi
ečkovú no smotane, o ís( sa hrot' 
pod chatu. Trávnik mäkký ako de
ko, krásny, krásny zelený. Ako so 
tam deti hrali? To keby ste vedeli. 
Všade bolo cíti( guláš, čo so varil v 
kotli. Ale oj tá vôňa dymu, potvrdila 
atmosféru akú sme si želali. Najviac 
nás však potešilo, že ten guláš po
jedli. V hoteli nás obsluhujú milé te
ty čašníčky, v prírode sa obslúžili 
samé naše detičky. Deň bol krásny 
pekne plynul, len so veľmi rýchlo 
minul. Musíme však poďakovať 
všetkým čo nám pomohli - vorit' gu
láš, priviezť obed, aby deň bol per
fektný. 

Hromy blesky spomíname keď so 
niečo nedarí. Práve také v kúpalisku 
no nás neskôr čakali. Aj keď jeden 
jediný krát kúpo( sme so vybrali, 
ledva sme so namočili, už sme do
mov bežali. Kúpalisko je tu krásne, 
soláriom vyhrievané, čistá vodo, 
pekný trávnik ... 

Aby sme však nechodili len po 
kopcoch o po lúkach, preto sme so 
zabávali oj no diskotékach. Nové 
hity našim deťom spríjemnili zába
vu, nakoniec však spravili sme jed
nu veľkú oslavu. Bez váhania zaslú
žil si diplom každý kto lu bol. 
Niekto však skôr večer zaspal, iný 
obed dojedol. Vyhrali s_em čo sa 
dalo s det'mi z Klenovca. Sportovoli, 
hrali futbal výborne ož do konco. 
Riaditeľstvo tejto školy, vyšlo nám 
vždy v ústrety, preto chceme poda-

kova( zo nás a oj za deti. 
V nedelu keď doma by sme 

ešte tichúčko, my sme sa 
liekali, kým vykuklo 
v noci búrka, lejak, no 
klopkali. Noše deti vysp1 
cestu so vybrali. A deti tie 
li. "Kdeže je tá jaskyňa? 
kopcom neďaleko o 
Ochtiná. Od zimy čo vnútri 
zamrzli nám úsmevy. No to čo 
uvideli, to bol zázrak hotový. 
no svete nájdete len tri takéto 
kyne. Tešíme so, že práve my 
po nej chodíme. Príroda tu 
je sochy oko umelec. 
svet závidie( nám môže 
vec. 

Posledný deň pršalo nám, v 
te sme sa bavili. Hrali sme sa 
sme o pomaly so balili. ' 
nám veci pekne poskladali 
šiek. Mrzí nás, že iné tašky 
sieme spä( Sem-tam blato, 
jogurt na šatách spä( nesieme, 
to čo videli sme, už nám nikto 
vezme. Nie pre deti no aj pre 
mnohé veci boli nové. Preto 
podobalo naozajstnej škole. 
sme vám priblíži( oko so dá 
žiÍ na dedine, v horách, v 
prírode. A to vdako dob 
dom, ktorí so nám venovali 
de. Vdaka detskej 7VP·rlmr .... .ti 

ujmu o nové veci tak tu žili, 
nie raz pochválili. 

Isté je, že mamu, otca 
di l nikto z nás, preto rodi 
sa domov k svojim 

ZŠ l. Hukovč<ana 

Letná čitáreň 
júl - august 1999 

Miestna knižnica ponúka pre 
jich čitote!Ov, ako aj jej 

návštevníkov v čase leta 
v letnej čitárni na nádvorí 

Nová Ves úspešne ron·"-'7e<nro• 
ročný Martin Bezúch. Další 
ntant Antala zaostal svojim 
kom za očakávaním. 
Konečný výsledok: 
l . Oprea 7 Slovan 
2. Kebis 7 Krasňany 
3. Procháczka 7 VUZ 
4. Masár 6,5 Doprastav , 
5. BEZÚCH 6,5 Devínska Novo 
6. Eärdeägh 6,5 Tatran , 
18. ANTALA 5 Devínska Novo 

v priamom prenose na sa
stanici DSF. 
týmto podujatím prišlo k 

technických predpisov seri
následkom čoho musia 

s pohonom všetkých kolies 
95 kg viac ako automobily 

pohonom kolies. Táto 
sa týka aj nášho jazdca o 

pre jeho automobil vel'ký hon-
ktorý znamená horší čas no 
kolo až o niekoľko desatín 

napriek tomuto opatreniu si 
dokázal v meranom tréningu 

pekné ll . miesto no 
rátkeho preteku šprintu. Do 
rintu prišli všetci jazdci bez 
problémov o Andrej STU

prišiel no 12. mieste. Z tejto 

V Dubaji, v hlavnom ob
a veľtržnom centre 
arabských emirátov 

6. slovenský vel'rrh v stálych 
priestoroch Obchodnej 
nej komory. Do dnešné

sa organizátorom z brali-
firmy IDEX s.r.o. prihlásilo 

firiem. 
údajov Štatistického úrodu 

republiky nodalej pretr
o:zitívny trend obchodnej bi
SR a SAE. Zo prvé štyri me
tohto roku stúpol export do 

0 
Yyše 48 %. Vel'kou mierou k 

prispieva oj každoročne or
ný jesenný kontraktačný 

Tohtoročný 6. ročník bude 

pozície štartoval do hlavného zá
vodu, ktorý bol napínavý od zači
atku ož do samého konco. V prie
behu prvých kôl so menilo poradie 
no každom úseku trate, čo malo zo 
následok oj niekol'ko kolízií. Náš 
jazdec so však týmto situáciám ús
pešne vyhýbal a prepracoval so ož 
no l O. miesto, ktoré ole ešte po vy
nikajúcej stíhacej jazde o jedno mi-

esto vylepšil o prišiel do ciela pre
teku na výbornom 9. mieste. 
Vdaka tomuto umiestneniu si pripí
sal dalšie body do seriálu medzi
národných majstrovstiev Nemecka. 

Najbližší pretek so koná o dva 
týždne v Norimbergu. 

MOTORSPORT 
racing team OMV STUAD 

termín 7. - 19. 8. 1999 

ll dní pri mori (+cesta) 

ubytovanie: A - bungalovy Villas Rubin 
B - hotel Monte Mulini 

cena: A - bungalov - dospelý 12.300,-Sk 
6.150,-Sk 

11.700,-Sk 
5.850,-Sk 

- dieťa do 12 r. na prístelku 
B - hotel - dospelý 
- dieťa do 12 r. na prístelku 

V cene je zabrnuté: ubytovanie, strava- polpenzia (raňajky a veče
re), pobytová taxa, služby delegáta. 

Doprava: 
autobus: dospelý 1.450,-Sk 

dieťa do 15 rokov doprava zdarma • 
(dieťa s rodičom) 

Pre tých, ktorí nechcú stravu ponuka apartmánov Villas Rubín 
3 členná rodina: 23.900,- Sk 0.966,- Sk na osobu) 
4 členná rodina:- 31.800,- Sk 0.950,- Sk na osobu) 
5-6 členná rodina: 37.100,- Sk 0.420,- Sk resp. 6.183,-Sk na osobu) 

Informácie a prihlášky dostanete v cestovnej kancelárii RlMI TOURS 
Eisnerova 46, 841 07 Bratislava- DNY 

tel.: 64 77 07 88 

vyvrcholením úsilia organizátorov, 
slovenskej ambasády v SAE a 
Dubajskej obchodnej o priemysel
nej komory, vdako ktorému so po
darilo zo krátke obdobie úspešne 
uvies( no miestny trh vyše l 30 slo
venských firiem a spoločností. 

Tohtoročné podujatie je o to vý
znamnejšie, že so ho zúčastnia aj 
významní predstavitelia hospodár
skeho života na Slovensku na čele s 
ministerkou financií SR B. Schmog
nerovou, ktorá by malo v čase ko
nania vel'trhu podpísať medzivlád
ne zmluvy o dohody o ochrane in
vestícií o zamedzení dvojitého zda
nenia, ktoré sú momentálne v štá
diu príprav. 

využite šancu 
Okrem samotného vel'trhu so 

vystavovatelia o účastníci obchod
nej misie stretnú s poprednými 
predstovitel'mi Obchodných komôr 
v Abu Dhabí, Dubaji o Šordži, da
lej s predstavitel'mi bankového sek
toru a niekol'kými investičnými spo
ločnosÍami, ktoré prejavili už v mi
nulosti záujem investoval' na 
Slovensku. 

Potrebujete bližšie informácie? 
Niet nič l'ohšieho. Získate ich pria
mo v Devínskej Novej Vsi u organi
zátora slovenského vel'trhu v 
Spojených arabských emirátoch fir
me IDEX s.r.o., Š. Králika 1, 841 
08 Bratislava - ONV. Tel.: 64 77 
04 47. 

všetky druhy 
drevené,Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

svadobné 
promočné 

a iné 

a 

na dvere 

exkluzívne 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

a kempingové 
príslušenstvo 

predaj 

DEVIEX 7 



SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 

Vážení klienti, 

Slovenská poisťovňa, a. s., odštepný závod pre hl. mesto SR Bratislava sa chce svojimi 
službami priblížiť ku klientom, to znamená, že okrem rozšírenia ponuky poistných pro
duktov rozširuje aj svoje pracoviská. Po dohode s firmou STELLASERVIS, ul 1. mája l, 
Bratislava- Devínska Nová Ves môžete navštíviť naše prechodné pracovisko pria
mo v ich priestoroch. Každý pondelok v čase od 15.00 do 19.00 h tu môžete 

>- uzatvoriť životné a majetkové poistenie 

>- cestovné poistenie do zahraničia 

>- nahlásiť poistné udalosti 

>- dozvedieť sa potrebné informácie. 

Vám však nevyjde čas na priamu návštevu nášho pracoviska, neváhajte a 
Ochotne k Vám príde pracovník Slovenskej poisťovne, a. s., a prostredníctvom knntit1'1.t>ľlo 
poistenia Vám zabezpečí spokojný spánok. 

Poistenie cez telefón v okresoch 

Navštívte nás na adresách: 

Zastupiteľstvo BA I- Dostojevského rad 28 

Zastupitelstvo BA II- Seberíniho 1 

Zastupitelstvo BA III- Račianska 62 

Zastupitelstvo BA IV- Karloveská 32 

Zastupitelstvo BA V- Holíčska 3 

DEVEX 8 

Bratislava l -0905 302 233 
Bratislava II - 0901 719 943 
Bratislava III -0901 728 082 
Bratislava IV - 0901 728 094 
Bratislava V - 0901 728 922 

tel. č. 59 63 21 21 

tel. č. 43 33 41 15 

tel. č. 44 25 80 OO 

tel. č. 60 29 72 19 

tel. č. 63 82 16 49 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zľavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpetňové zostavy 
e výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technického skla- Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 61, 63 

Tel./fax: 64 28 61 09 

detskú izbu DUBONA za 
Tel. večer: 64 77 69 43, 

0905 587 978 
Pánsky bicykel zn. 

Tel. večer. 64 77 70 81, 

0905 666 949 
detský bicykel od 3 do 6 

, cena 600 Sk. 
Tel.: 64 77 78 16 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEIP • WW, s.r.o. 

• Predám detskú poschodovú po· 

š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel : 07/64 779 779, 64 770 306, 

fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

stel'. Cena dohodou. Tel.: 64 77 83 62 
Tel.: 64 77 94 12 • N servis Baláž- oprava televízo· 

(~-0-3 ___ V_Q_[_'N-É~M-IE_S_TA-) rov. Na gr~d-~;Ózn.: 64 77 69 63 

• OTS, spol. s.r.o. Bratislava · • Opravujem, šijem. 
DNV prijme do zamestnania ihneď Tel.: 64 77 67 48 
strojníka · vodiča. VP skupiny C •Voda, kúrenie- montáž, rekonštr., 
potrebný. Informácie na oprava v bytoch, RD. 

tel. č. 64 77 86 77, Tel.: 07/64 77 87 28 

večer: 64 77 55 54 
" Na dome doučujem AJ/NJ. 

Tel. ráno 64 77 88 35 

(.__ _ __:0::.=...5_-::..::BYc..::..TY.:___) 
• Kúpim dvojizbový byt v DNV, 
najradšej na sídlisku Stred. 

Tel.: 64 77 67 76 

( 06 • NEHNUTHNOSTI) 
alebo 0903-447 539 • Mal'by, nátery, stierky. 

-----0-4-~ -S-lU~Z,_D_Y__ Tel.: 0903 791 083 • Kúpim starší dam so záhradou v 
('--_ __c::....:.........::..=-=.=0 .:..... __ ) • Stolárska výroba a montáž parkiet: Devíne, DNV, Dúbravke, Záhorskej Bys-
• Požičovňa tepovača KÄRCHER. Tel.: 60 29 45 14, trici alebo v Lamači. Tel.: 0905 533 077 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/8 str.= 660 Sk, 1/4 str. = 1320 Sk, 1/2 str.= 2640 Sk, l strana 5280 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' l 0,- Sk+ 23% DPH. ZJavy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hlodám· 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strana+ 50%. l cm2 = ll ,30 Sk+ 23% DPH. 
Inzercia l 64 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad i 15.30 ·l sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 9 



Okienko 
Gi]@~~~~®] 
polície 

od 11. 6. 1999 do 24. 6. 1999 

• Dňa 12. 6. 1999 vo večerných 
hodinách na stanicu mestskej polí
cie telefonicky oznámili, že na ulici 
Štefana Králika leží podnapitý za
krvavený muž. Po preverení si sku
točnosti nahláseného zistenia pre
vzala OO PZ DNY. 
• O deň neskôr, 13. 6. 1999 v 
skorých ranných hodinách hliadka 
mestskej polície na ulici M. 
Marečka riešila priestupok dvoch 
miestnych občanov dôrazným do
hováraním, ktorí rušili nočný kl'ud 
hlasným spevom. 
• Dňa 15. 6. 1999 v neskorých 
nočných hodinách bolo na stanicu 
mestskej polície oznámené miest
nym občanom, že mu na ulici Jána 
Smreka tvorí prekážku na cestnej 
komunikácii motorové vozidlo pri 
výjazde z parkoviska. Po preverení 
oznamu hliadkou boli podniknuté 
kroky k d'alšiemu šetreniu. 

Jaroslav luky 
velíte!' stanice MsP DNY 

~~ÍŽO V~ a 
V tajničke je citát l. Borneho 

Vodorovne: A. ZAČIATOK TAJNIČ
KY. - B. Či po česky- ploché kotúče 
- rádiotelegrafické volanie o po
moc. - C. Motala - bosoruj - stisk. -
D. Platidlo antického Ríma - mlieč
ny nápoj - egyptský král' 6-8 dyna
stie. - E. České mesto - člen cirkev
nej rady - a podobne skr. - F. 
Nákazlivá pohlavná choroba -
značka oxidu niobnatého - silný 
povraz. - G. Písmeno gréckej abe
cedy - zafarbené ako sneh - názov 
písmena. - H. Existuje - nutnosí
solmizačná slabika. -l. Jav- eden
verva. - J. KONIEC TAJNIČKY. -
Zvisle: l . Ohlas - STRED TAJNIČKY 
-letný mesiac. - 2. Nespíš- uteká. 
- 3. Poskytol si (básn.). -druh pa-
pagája - úradný preukaz. - 4. 
Ženské meno - planá nubijská ba
vlna - polúbenie. - 5. Slovenský fut
balový tréner - západoslovenské 
mesto. - 6. Vsiaknutie -zberaj ovo
cie. - 7. Pol'ský filmový časopis -

Nech je Vaša strava Vašim liekom 
Program Boj proti nadváhe má tri 

piliere: psychika, pohyb, strava. Nie 
iba ludia s nadváhou považujú hoj
nosí jedla za známku blahobytu. 
Väčšina životných úspechov a výročí 
sa oslavuje JEDLOM. Často spôso
bom "kol'ko sa toho do mňa zmestí". 
Ľudia sa behom svojho života preje
dajú. Obéznym sa človek nestane cez 
noc, ale niekedy to trvá celé roky. Tak 
si navyknú na pocit plného žalúdku, 
že sa bez neho nevedia zaobísÍ. 

ČÍM VIAC KÍL NOSÍŠ, TÝM 
KRATŠIU DOBU ICH BUDEŠ NOSIŤ. 

Tieto Hippokratove slová platia aj 
dnes. Obézni ludia venujú totiž mini
málnu pozornos( svojmu telu a zdra
viu. Obezita pre nich nie je odchýl
kou od správneho žitia. Nechcú pri
pusti( že obezita je už choroba. 
Existenciu choroby pripustia až vtedy 
keď z obezity nastane vážna porucha 
zdravotného stavu. Dokonca aj v ta
kom prípade niekedy zl'ahčujú prí
znaky choroby až do chvíle kedy situ
ácia patrí viac do rúk farára ako le
kára. 

Vel'a obéznych má predstavu, že 
im rôzne diéty umožnia schudnú! a 
oni si budú "labužníčit" dalej. 
Očakávajú zázraky za niekol'ko týžd
ňov (najlepšie za niekol'ko dní). Ale 
návrat k optimálnej váhe je priamo 

úmerný ich nadváhe! Diéta sama o 
sebe problém nadváhy nerieši a ak 
tak iba krátkodobo ako tzv. JOJO 
efekt. 

Aktívny postoj k životu je Vaša ži
votná nutnos( 

Cestou Klubu nečakaj na chorobu 
Vám chceme poda( pomocnú ruku. 
Poradil ako úspešne schudnú( zlepši( 
svoj zdravotný stav (znížil hladinu 
cukru v krvi, zníži( cholesterol a pod.). 
Nie diéta, ale program. Program 
zdravej životosprávy, program ozdra
venia. 

V druhej polovici septembra začí
name 2-mesačný kurz programu "BOJ 
PROTI NADVÁHE" - so vzájomnými 
stretnutiami l x týždenne. Ak máte zá
ujem sa do programu zaradil, prihlás
te sa v Lekárni pri Radnici (pri pošte), 
kde dostanete i všetky bližšie informá
cie. 

Realizujte sa v novom životnom štý
le, na svojom vlastnom zdokonalova
ní. Nezáleží na tom kol'ko máte rokov 
ani v akých pomeroch žijete. 

Program zostavíme s každým záu
jemcom po osobnej konzultácii spo
ločne a ciel' a motivácie sú v psychike, 
pohybe a strave, teda v životnom štý
le, aktívnemu postoju k životu, k úspe
chom, prítažlivosti a pôvabu. 

MUDr. J. Kirňáková, 
Pharm. Dr. Grešnerová 

·----------------· 
mastné tekutiny. - 8. Francúzska 
rieka - olej po anglicky - vzácne 
tvrdé drevo. - 9. Dievčenské meno -
vada, nedostatok - odparovacia 
spojka. - l O. Zápas, boj - nevlast-
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ním. - ll. Prehŕňa vlasy - znoj -
druhá. -
Pomôcky: D. Aes.- Ozva.- 3. Kea. 
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S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

ODen otvorených dverí f)Z radnice 
UAnketa o DTV [!Výročie ... 

l)Kultúra a šport EINecakaj na chorobu 

Deň otvorených dverí 
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. 
Bratislava, Devínska Nová Ves 

bežali pozrie( požiarnikov, či výcvik 
psíkov. My sme nazreli hneď pri 
vchode k lákavým dverám, kde 
ponúkali zdravotníci akési rýchle 
otestovanie - merali tlak a množstvo 
cholesterolu v krvi. {Pokračovanie na strane 4} 

Stalo sa už tradíciou v bratislav
skom Volkswagene začiatkom leta 
usporiada!' deň otvorených dverí 
pre zamestnancov, ich rodinných 
príslušníkov, deti, hostí i zvedavcov. 
Veď fabrika si hneď od začiatku 
otvorila dvere vysokej náročnosti a 
tá má stále zelenú. O tom sa mali 
možnos( presvedči!' návštevníci aj v 
nedel'u 4. júla 1999. Tento král 
hneď za vstupnou bránou čakalo Mestská čast' Bratislava 
záujemcov niekol'ko atrakcií a hlav- Devínska Nová Ves vypisuje po-
ne deíom pripravil Volkswagen nukové konanie na odpredaj ne-
pekný vstup do prázdnin. Tí naj- hnutelnosti v katastrálnom území 
menší dali prednost pestrofareb-
ným balónikom, starší "divokej jaz- Bratislava - Devínska Nová Ves: 
de" na zubrovi, jazde na koníkoch ide o predaj pozemkov parc. č. 
či detských motokárach, aby hneď 233/1 o výmere 440m2 a parc. 

Uzávierka dnešného čísla bola 8.7. 7 999. Uzávierka nasledujú
ceho čísla bude 26.8. 1999, číslo vyjde 3. 9. 1999. 

Krátke správy 

Miestny úrad Bratislava -
Devínska Nová Ves 

Obecné byty 
Vážení nájomníci obecných bytov, 
oznamujeme Vám, že Mestská čast 
Bratislava -Devínska Nová Ves bude 
v tomto roku končiť s prevodom 
bytov do osobného vlastníctva, 
ktorý realizuje Mestská časí pro
stredníctvom firmy KONTRAKT-ING 
a. s. 

Preto vyzývame všetkých nájomní
kov, ktorí majú záujem o prevod by
tu do osobného vlastníctva, aby pí
somne nahlásili svoj záujem o pre
vod bytu na adresu Miestneho úra
du v Devínskej Novej Vsi najneskôr 
do 31. S. 1999. 

Informova( sa môžete na Oddelení 

č. 955/2 o výmere 744m2
, mi

nimálna cena 2000 Sk/m2
• 

Písomné ponuky s uvedením 

ceny odovzdávajú záujemcovia 

v zapečatenej obálke výrazne 

označenej heslom "KÚPA poze
mok"- NEOTVÁRAŤ najneskôr 

dňa 28. 7. 1999 do 12.00 h 

v podatel'ni miestneho úradu 

Devínska Nová Ves, lstrijská 48. 

Informácie: Miestny úrad 
Devínska Nová Ves, lstrijská 49, 
tel. č. 64 77 52 50- odd. sprá
vy majetku. 



bnič 
ll dnice 

Miestna rada dňa 29.9.1999 sa ziš
la na svojom rokovaní. Program po
zostával z 38 bodov , ktoré rada pre
rokovala a prijala k nim nasledovné 
uznesenia: 

zobrala na vedomie informáciu 
o kontrole plnenia uznesení 
z miestnei rady a miestneho zastu
pitelstva 
odporučila prerokovať v miest
nom zastupitel'stve návrh rozpočtu 
Správy bytového fondu 
odporučila po zapracovaní pripo
mienok zobrať na vedomie 
informáciu k investičným akciám 
realizovaných z rozpočtu miestnei 
časti Denovou a dodávatelskými 
firmami 
prerokovala s odporučením pre 
miestne zastupitel'stvo návrh 
opatrení rozpočtu na r. 1999 
zobrala na vedomie návrh 
na zmenu organizačného poriadku 
Denovy a uložila do zastupitelstva 
predložiť návrh na doplnenie 
zriadóvacei listine 
zobrala na vedomie informáciu 
k hospodáreniu príspevkovej 
organizácie Denova 
prerokovala návrh zmien a dopln
kov k Rokovaciemu poriadku 
a odporučila ich prerokovať 
na augustovom zasadnutí miestne
ho zastupitelstva 
odporučila zastupitel'stvu schválit' 
program činnosti komisie kultúry 
prerokovala zásady fondu na roz
vo i bezplatných volŕ10časových 
aktivít a odporučila schváliť štatút 
rady tohto fondu a členov 
odporučila schválit' zástupcov 
zo samosprávy do športových 
oddielov pôsobiacich v našej 
mestskej časti 
zobrala na vedomie informáciu 
ku koncepcii bytovei politiky 
zabrala na vedomie správu 
k stavbe televízneho kábelavéha 
rozvodu 
odporučila prerokovať koncepciu 
územného rozvoia mestskei časti 
zobrala na vedomie informáciu 
k hospodáreniu a pohladávkam 
lstracentra 
schválila uvolnenie finančných 
prostriedkov na propagacw 
mestskei časti v turistickom sprie
vodcovi 
súhlasila s odpredajom pozemkov 
zobrala na vedomie prehľad 
vyhradených parkovacích miest 
a podlá súťaže pridelila na dalšie 
obdobie 1 O parkovacích miest 

DEVEX 2 

schválila projekt na sociálnu 
a zdravotnú starostlivost' o občanov 
prerokovala návrh zmeny organi
začnei štruktúry miestneho úradu 
a odporučila prerokovať v naib/iž
šom zastupitelstve 
schválila nové sadzby za reklamu 
a inzerciu v DTV 
zobrala na vedomie čerpanie roz
počtu mestskei časti k má iu 99 
zobrala na vedomie plnenie roz
počtu správy bytového fondu 
za obdobie január až máj toho roku 
odporučila zastupitelstvu zveriť ne
bytové priestory do správy DTV 
s.r.o. 
schválila príspevky pre podnikate
lav na území mestskej časti 
schválila pred/tenie náimu pod 
novinovými stánkami 
prerokovala návrh spracovania 
monografie v DTV 
schválila sociálnu výpomoc 

zs 

Miestne zastupitelstvo sa zišlo na svo
iom zasadnutí 6. 7. 7 999. Program 
rokovania miestneho zastupitelstva 
obsahoval 28 bodov. Miestne zastu
pitelstvo po prerokovaní iednotlivých 
bodov pri ia/o k týmto materiálom na
sledovné uznesenia : 

zobralo na vedomie informáciu 
k uzneseniam miestneho zastupitel'
stva 
zobralo na vedomie informáciu 
miestnei rady o zasadnutiach me
dzi zastupitelstvami 
zobralo na vedomie stav realizá
cie akcii realizovaných z miestne
ho rozpočtu 
schválilo zmenu rozpočtu mestskei 
časti znížením príimovei ai výdav
kovei časti oproti rozpočtu priiaté
mu na rok 7 999 
zobrala na vedomie plnenie roz
počtu k máju 99 
zobralo na vedomie protest okres
nei prokuratúry a poverilo skupinu 
poslancov pripraviť stanovisko 
k tomuto protestu 
schválilo zmeny rozpočtu Denovy 
na rok l 999 a čerpanie rozpočtu 
k júnu 99 
schválilo predbežný rozpočet 

Správy bytového fondu 
zobralo na vedomie plnenie roz
počtu lstracentra a VDPZ k máju 
99 
schválilo nový organizačný poria
dok Denovy a dodatok k zriadóva

cei listine 
prerokovalo návrh zmien a dopln
kov k Rokovaciemu poriadku 
a odporučilo prerokoval' po skomple
tizovaní predložiÍ do miestneho 
zastupitelstva 
zobrala na vedomie informáciu 

k bytovei politike 
schválila štatút fondu bezplatných 
vol'nočasových aktivít a členov rady 
tohto fondu 
schválilo činnosť kultúrnei komisie 
schválila zástupcov samosprávy 
do subjektov , ktoré čerpajú pro
striedky z rozpočtu mestskej časti 
schválilo riešenie trhoviska v mest
skei časti 
udelilo predbežný súhlas na odpre
daj pozemku na Eisnerovej ul. 
schválilo prevod bytov do osobné
ho vlastníctva 
schválilo kompetenciu starostovi na 
pridelenie bytu podla VZN hl. mesta 
schválilo vstup MČ do združenia 

mestského zastupiteľstva 
Dňa l .júla 1999 sa v Primaciálnom 
paláci uskutočnila posledné pred
prázdninové zasadnutie mestského 
zastupitel'stva. Najzásadnejším ma
teriálom prerokovávaným na za
sadnutí bol návrh Koncepcie byto
vej politiky hl.m. SR Bratislavy na 
raky 1999 - 2002. V prvej časti 
predložený materiál analyzoval 
jestvujúci stav. Na tisíc obyvatelov 
pripadá v Bratislave 385,5 bytu. 
V dalšej časti materiálu sa formulo
vali strategické ciele samosprávy 
v oblasti bytovej politiky. 
Dlhodobým ciel'om je dosiahnut' 
úroveň vyspelých západoeuróp
skych krajín, kde na tisíc obyvatelov 
pripadá 400 až 460 bytov. Zároveň 
sa v tejto časti definovali ciel'ové 
skupiny obyvatelav, ktorým mesto 
bude pomáha( pri zabezpečovaní 
ich bytovej potreby. Ide najmä 
o skupiny nájomníkov so strednými 
príjmami, ktorí sú schopní postupne 
uhradií cenu bytu, mladé rodiny, 
rodiny bez perspektívy získa( si 
vlastný byt, rodiny s deťmi, ktoré 
potrebujú osobitnú pomoc, mladí !'u
dia bez sociálneho zázemia, ne
prispôsobivé rodiny s deťmi a bez
domovci. Pre každú z týchto skupín 
sa pripravuje iná forma pomoci. Ku 
Koncepcii bytovej politiky sa po
slanci mestského zastupitel'stva zno

vu vrátia v septembri. 
Najproblematickejším bodom za

sadnutia sa stala správa útvaru 
mestského kontrolóra o výsledku 
kontroly v mestskej príspevkovej or
ganizácii Marianum. Marianum 
spravuje cintoríny na území mesta. 
Na základe výsledkov kontroly na
vrhli poslanci za DÚ a SDĽ odvola
nie riaditel'ky Evy Sýkorovej. Podla 
viacerých poslancov mestského za-

stupitel'stva 
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l~eta oD 
1. Ako často pozeráte Devínsko-
1lOVoveskú televíziu (DlV)? 

a) vôbec nepozerám DTV 
h) menej ako raz za mesiac 
c) asi raz za mesiac 
d) asi raz za zýždell 
e) častej§ie ako raz za týždeň 

z. Ktoré re/4cie DlV pozeráte? 

a) Spravodaf>tvo DTV 
h) Hornce kreslá 
c) Kto vyhrá vyhrá, kto nevyhrá nepre
brá 
d) Hitparáda D7V 
e) Kolotoč informácií 
j) Priamy prenos z rokovania 
miestneho zastupite!Stua 

J, Aký vysielací čas DlV by Vám 
najviac vyhovoval? 

a) doterajší vysielací čas 
b) iný vysielací čas a to 

4. Čo Vám chýba vo vysielaní DIV? 

Meno a priezvisko: ... . 

Vek:. 

Adresa: ... 

Chcete prispie( k zlep§eniu tysielania 
DeuínskonovouesÁ.?ej televízie? 
Chcete vybrat'jednu zo zaujímat~ých 
cien? 

Vyp/Jlte a V)1Jlnen_ý anketov)Í IL<tok odo
vzdajte na niektorom z nasledt~júcich 
zhern;ícb miest do 31.7.1999: 

Miestny úrad, lstrijská 49 

DTV, M.Marečka 18 

Potraviny Branovičová na Mlynskej 
u líci 

Potraviny Katka na Istrijskej ulici 

Potraviny Na Grbe 

Potraviny na llradištn~i ulici 

Potraviny jednota na ul. M.Marečka 

Potraviny MPK na ul. I.Bukovčana 

Potraviny]+ 111 na Eisnerovej ulici 

V priebehu mesiaca augusta budú an
ketové lístky verejne vylosované. 
Odosielatelia vylosovaných lístkov do
stanú hodnot1zé ceny od devínskonovo
vesk.ých podnikatelbv. 

tu odstrihnúť--------------------------------- tu odstrihnúť 

vyvrcholením úsilia organizátorov, 

slovenskej ambasády v SAE a 

Dubajskej obchodnej a priemysel

nej komory, vdaka ktorému sa po

darilo za krátke obdobie úspešne 

uvies( na miestny trh vyše 130 slo

venských firiem a spoločností. 

Tohtoročné podujatie je o to vý

znamnejšie, že sa ho zúčastnia aj 

významní predstavitelia hospodár

skeho života na Slovensku na čele s 

ministerkou financií SR B. Schmäg

nerovou, ktorá by mala v čase ko

nania vel'trhu podpísať medzivlád

ne zmluvy a dohody o ochrane in

vestícií a zamedzení dvojitého zda

nenia, ktaré sú momentálne v štá
diu príprav. 

využite šancu 
Okrem samotného vel'trhu sa 

vystavovatelia a účastníci obchod

nej misie stretnú s poprednými 

predstavitelmi Obchodných komôr 

v Abu Dhabí, Dubaji a Šardži, da

lej s predstavitelmi bankového sek

toru a niekol'kými investičnými spo

ločnos(ami, ktoré prejavili už v mi

nulosti záujem investova( na 

Slovensku. 

Potrebujete bližšie informácie? 

Niet nič lahšieho. Získate ich pria

mo v Devínskej Novej Vsi u organi

zátora slovenského vel'trhu v 

Spojených arabských emirátoch fir

me IDEX s.r.o., Š. Králika 1, 841 

08 Bratislava - ONV. Tel.: 64 77 
0447. 

D 
ponúka 
SLUŽBY 

všetky druhy 
drevené, Trodat 
samonamáčade 

príslušenstvo 

svadobné 
promočné 

a iné 

a 

na dvere 

klasické 
exkluzívne 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

ročníky časopisov, 
diplomovky, 

renovácia starých 
poškodených kníh 

vyvolanie filmov, 
vyhotovenie 

fotograf"ú 

a kempingové 
príslušenstvo 

predaj 
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ť}ili~ti~ ~rišič~ fir-fd</1)) 
Valéria WOLETZOVÁ 

Miro VASARÁB 
ea, 

Bol mladý a lak slrašnc chcel žil. 
nebolo v silách nikoho 

mu život zachránil. 
zavrel oči. srdce prestalo bil. 
neslihol sa s nami ani rozlúčiL 

Na syna Martina Kralovíča 
spomínajú rodičia. sestry 

a oslalná rodina 

{Dokončenie z 1 strany) 

iba 3 stupne v krvi šéfredaktora 

Devexu sa zdalo personálu 

málo. Nemali však čas skúmať 
prečo je tomu tak, lebo záu

jemcov o testy bolo neúrekom. 

Plné ruky práce (s mikrofónom} 

mala na tribúne moderátorka 

hlavného programu Petra 

Bernasovská. Najskôr dala 

slovo členovi predstavenstva, 

hovorcovi firmy Volkswagen 

Slovakia a.s. Jozefovi Uhrikovi. 

Ten privítal, pozdravil hostí a 

pozval mládež pozrieť si mož

no svoje budúce pracoviská. 

Potom sa už rozprúdila zába

va. Otvoril ju folklórny súbor 

Kremienok, upútal malý spevák 

Martin Madej a zabávali za

bávači z TV programu Kakao a 

skupina moderného tanca. 

Bombou, pardón, bonbónikom 

pre návštevníkov bolo iste sláv

nostné otvorenie a prehliadka 

novej karosárne. Pri prestrihá

vaní pásky nechýbali ani minis

terka financií SR Brigita 

Schmognerová, člen predsta

venstva značky VW Folker 

Weissgerber, členovia predsta

venstva VW Slovakia Karl 

Peter Wilhelm, Jozef Uhrík, 

Jaroslav Holeček a další. 

Všetci sa zhodli v názoroch, že 

riadne vysoko postavená latka 

Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský v Devínskej 

w cr0~EJ8 wcwcrGEJ!il 

DEVEX4 

v kvalite i termínoch a vynika

júcich výsledkoch sa bratislav

skému závodu darí udržiavať 
ba preskakovat'. Veď začiat

kom januára sa začali prvé vý

kopy a v 17. týždni začali zva

rovať ... Výkony a prínosy pre 
hospodárstvo Slovenska neza-

budia zvlášť pochváliť ani mi

nisterka financií SR Brigita 

Schmognerová. 

Pravda nielen prácou chceme 

byt' živí a spokojní. Preto po 

prehliadke novej karosárne a 

výroby vozidiel sa opäť ná

vštevníci roztrúsili po areály 

závodu za atrakciami i občer
stvením. 

pk 

Ešte v roku 1980 sa traja kamaráti 
rozhodli opusti( našu republiku. 
Zvolili si prechod cez rieku Moravu. 
Jozef Imrich, Ondrej Brejka a 
Milan Dlubač netušili, že pre dvoch 
z nich sa stane 7. júl 1980 osud
ným. Ondreja Brejku a Milana 
Dlubača pri prechode zastrelili 
(mŕtve telá vyplavil Dunaj až 
v Rakúsku), Jozefovi Imrichovi sa 
útek podaril- dnes žije v Austrálii. 

Na pietnej spomienke na brehu rie
ky Moravy sa v piatok 9. 7. 1999 
zišli minister spravodlivosti SR Ján 
Čarnogurský, organizátori stretnu
tia z Konfederácie prenasledova
ných komunizmom Juraj Fedor -
predseda, Ľ. Terebeši - člen, Anna 
Brejková- matka, Jana Brejková-

. neho súboru z Brolislovy no molom nádvorí 

Hudobný podvečer s Adrienou llarlosovil.ú 

pópulórnej hudbe no molom nádvorí 

roku 1998199 
Detský folklórny súbor 
množstvo vystúpení na 
prezentoval menšinu 
žijúcich na Slovensku. 
podarilo rôzne akcie 

na vysokej úrovni 

Mrázovi, Chorvátskemu kultúr
nemu zväzu na Slovensku, mana
žérovi súboru Jozefovi Krajčírovi 
za organizačné zabezpečovanie, 
garderobierke súboru Anke 
Turanskej za príkladnú starostli
vosť o kroje, šikovným a obeta
vým mamičkám p.M. Hujsovej, 
Maderovej, Z.Hujsovej, Fronca
vej, Adamovej, Mikéczovej, Ha-

Na Majstrovstvách Slovenska v rapid šachu 
v Ziline ŠK STRELEC Devínska Nová Ves ús
pešne reprezentovala Veronika ROHÁČKOVÁ, 
ktorá v kategórii dievčat do 14 rokov v konku
rencii 14 hráčok získala bronzovú medailu. 

Poradie: 

L Veronika MACHALOVÁ, Budmerice 6,5 

2. Zuzana GREGOROVÁ, Banská Bystrica 6 

3. Veronika ROHÁČKOVÁ, Devínska Nová Ves 5 

4. Lucia JAR OSOVÁ 4 

5. Mária MATAŠÁKOVÁ 4 

6. Marcela ONDRUŠOVÁ 4 
mj 

dl f]j(JJ){JyJJ]{g[M) [Jj(Jj)[Jj;fj,,_", 
Neustále, celé dni a večery, týžd
ne a mesiace, v každom ročnom 
období sedí a uprene hľadí, slov
ka neprerečie, z obloka vežiaka 
na najvyššom poschodí. Bez mih
nutia ostrých očí kuká a kuká ne
pohnuto na protiľahlých susedov 
J. Poničana 9-11. Z času na čas 
pohne síce krídielkom, aby vrhla 
ostávajúci špak do hlbín pod se
bou, najmä za bezoblačných ve
čerov efektne osvetľujúc letovú 
dráhu, sem-tam tiež odskočiac si 
hlbšie do hniezdočka, zrejme, 
aby prijala potravu, vtedy ju zav
še zastúpi verná družka, tiež hľa
diac a hľadiac oproti. 

Náš vtáčí samček trpezlivo sledu
je, skúma s vytrvalosťou jemu 

vlovičovej, ktorá okrem iného po
máhajú pri úprave detí na vystú
penia, textilu p. Jecková za zabez
pečovanie a dodávanie materiálu 
na kroje, MŠ M. Marečka p. riadi
telke Irene Ludvigovej za vypoži
čanie rekvizity do programu, po
travinám p. Baranovičová, cuk
rárni pri Trojici, sklenárstvu 
Kralovič za sponzorstvo. 
A všetkým ochotným rodičom i 
ostatným priaznivcom nášho fok
lóru 

Ešte raz ĎAKUJEME. 

V dňoch 12. 6.-13. 6. so zúčastnilo hokejbalové mužstvo 
ONV l. ročníka turnojo O POHÁR MESTA VSETINA. Ďalšími 
účastníkmi boli mužstvá Skalice, liinco, Prahy, Hovffovo, 
Kopfivníc, Opavy o domáceho Vsetína. 

Zápasy v skupine 
AHC OPAVA· ŠK ONV 4:2 (2:0, 2:2). Góly: L Chondogo, M. 
Záhorský 
HC TIKETRPRO PRAHA· ŠK ONV l: l O (0:5, l :5). 
Góly: 3 • M. Záhorský, 2 • R. Strnad, 2 • M. Jeck, R. lisol, 
l ·L Chondogo Vsetín· ŠK ONV 7:0, (3:0, 4:0). 

05.-ll.mieslo 
THUNDER BAY KOPRIVNICE· ŠK ONV 0:3 (0:0, 0:3). Góly: 
R. Strnad, J. Šošik, M. Záhorský 

05.~.mieslo 
HAViROV • ŠKONV l: l (l: l, 0:0), 3:2 no trestné str. Góly: 
R. Nemec, M. Jeck (trestné strieľanie), J. Šošik (trestné 
strieľanie) 

vlastnou náprotivné komunity. 
Bezpochyby, ako ten najdokona
lejší sudca by dokázal rozlúsknuť 
aj najtvrdšie oriešky ľudského 
súžitia. Veď prichádzajúci z prá
ce čerta hľadia na to, či sú záclo
ny a žalúzie dobre zatiahnuté. 
Ako to chodí - vadia sa a milujú, 
karhajú, gestikulujú a objímajú, 
ak sa im žiada obnažia sa do po
hodlia, vystrú sa a odpočívajú . 
Jednoducho ľudia. Len malover
ní a večne nespokojní by sa na
zdali, že vtáčie oči môžu byť ne
príjemným zásahom do súkro
mia, že dokážu zaliezť až pod ko
žu, ba i do samotného svedomia. 

Práve preto, že naša kukučka je 
samec-samotár, lebo na celej plo
che oblokov protiľahlých 46 by
tov vykukáva sama, samulinká -
kukučka devínska sídlisková, nik 
z večne sledovaných ju ne odháňa 
a istotne by si nedovolil na ňu 
zapoľovať. Pomaly s na ňu zvyká
me a radíme ju medzi chránené 
druhy. Urobíme všetko, aby nám 
nevyhynula. Skrátka, budeme tí 
najzelenší zo zelených. 
Odovzdane necháme jej vtáčie 
očká aj naďalej prenikať do tých 
najintímnejších sfér našich do
mácností. Veď čo, ak by náš vták, 
naša kukučka, neprežila rok 
2000? 

Juraj Zvon 

KONEČNÁ TABUf.KA 

L Skolico 
2. Trinec 
3. Vsetín 
4. Opovo 
5. Hovi'ov 
6. ONV 
7. Kopiivnice 
8. Proho 

ONV no turnaji reprezentovoli: V. Koupý, š. Ronin, R. 
Strnad, B. Chondogo, L Chondogo, M. Záhorský, O. Sith, P. 
Sith, R. Beďač, R. lisol, M. Bábik, R. Nemec, M. Jeck, M. 
Martinkovič, A. Šeforo, P. Švojdo, J. Šošik, R. Vorgo. 
Úprimne ďakujeme každému, kto nám pomohol pri organ~ 
zácii zájazdu, a už motenálne, alebo finančne. Osobitne no
šo vďoko patrí p. Michalovi Glosíkovi z "Reštaurácie u 
Micholo", p. Tiborovi Cädorovi z reštaurácie "Jomoico" o p. 
Otovi Prokopovi, riaditeľovi YMCA ONV. 

Ramon Vorgo 

DEVEX5 



SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 

Vážení klienti, 

Slovenská poisťovňa, a. s., odštepný závod pre hl. mesto SR Bratislava sa 
službami priblížiť ku klientom, to znamená, že okrem rozšírenia ponuky 
duktov rozširuje aj svoje pracoviská. Po dohode s firmou STELLASERVIS, ul 1. 
Bratislava - Devínska Nová Ves môžete navštíviť naše prechodné n ... ~.~~
mo v ich priestoroch. Každý pondelok v čase od 15.00 do 19.00 h tu 

~ uzatvoriť životné a majetkové poistenie 

~ cestovné poistenie do zahraničia 

~ nahlásiť poistné udalosti 

~ dozvedieť sa potrebné informácie. 

Vám však nevyjde čas na priamu návštevu nášho pracoviska, neváhajte a 
Ochotne k Vám príde pracovník Slovenskej poisťovne, a. s., a prostredníctvom 
poistenia Vám zabezpečí spokojný spánok. 

Poistenie cez telefón v okresoch Bratislava l - 0905 302 233 
Bratislava II - 090 l 719 943 
Bratislava III -0901 728 082 
Bratislava IV - 090 l 728 094 
Bratislava V - 0901 728 922 

Navštívte nás na adresách: 

Zastupitelstvo BA I- Dostojevského rad 28 

Zastupitelstvo BA II- Seberíniho l 

Zastupitelstvo BA III- Račianska 62 

Zastupitelstvo BA IV- Karloveská 32 

Zastupitelstvo BA V- Holíčska 3 

DEVEX6 

tel. č. 59 63 21 21 

tel. č. 43 33 41 15 

tel. č. 44 25 80 OO 

tel. č. 60 29 72 19 

tel. č. 63 82 16 49 

_ maloobchod 

22, s44 03 Bratislava 

Spori telom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

....... ,,..,. .. ,u~, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
Technického skla - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 61, 63 

Tel./fax: 64 28 61 09 

• TV servis Baláž · oprava televízo· 
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 

• Opravujem, šijem. 
Tel.: 64 77 67 48 

• Mal'by, nátery, stierky. 
Tel.: 0903 791 083 

• Stolárska výroba a montáž par· 
ki et. 

Tel.: 60 29 45 14 

• Na dome doučujem AJ/NJ. 
Tel. ráno:64 77 88 35 

• AUTOSOFT · čistenie interiérov 
vozidiel, leštenie karosérií. 

Tel: 43 42 17 87 

• Vymením 3-izb. družst. byt za 
1-izb. + 2-izb. DNY, Rača. 

Tel.: 64 77 82 38 večer. 

• Hl'adám priestor cca 20-30 m2 

(väčšia garáž) pre prácu s málo 

hlučným strojom. Píšte na zn.: tlač 

papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

darčekových 

predmetov 

WEP ~ s.r.o. 
š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel: 07/64 779 779, 64 770 306, 

fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

Inzercia: Cenník: l znak l ,20 Sk, l /8 str. = 660 Sk, l j 4 str. 1320 Sk, l /2 str. = 2640 Sk, l strana = 5280 Sk. K cenám treba pripočítať 
lem' l 0,· Sk+ 23% DPH. Zlavy: pri troch uverejneniach za sebou 5%, pri 5 a viacnásobnom uverejnení lO%, celoročné uverejňovanie 25%. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hl'odám · 50 %. Príplatky: l. strana + l OO %, posledná strana + 50 %. l cm2 = ll ,30 Sk + 23 % DPH. 
Inzercia tel./fax: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pia: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 



za obdobie od 24. 6. 1999 do 9. 7. 
1999 

Dňa 30. 6. 1999 v dopoludňajších ho
dinách na stanicu mestskej polície tele
fonicky oznámili, že na ulici Jána 
Smreka 20 vyskočil pes asi z deviateho 
poschodia. Po preverení oznamu, kto· 
rý sa zakladal na pravde, hliadka MsP 
zabezpečila miesto udalosti a privolala 
Slobodu zvieral. 

Dňa 6. 7. 1999 v skorých ranných hodi
nách hliadka mestskej polície zistila na 
ulici Eisnerova, rušenie nočného kludu, 
ktorého sa dopustili dvaja alkoholom 
potúžení miestni občania. Za uvedené 
konanie boli vyriešení v zmysle zákona 
o priestupkoch. 

Dňa 6. 7. 1999 vo večerných hodinách 
telefonicky na linku "159" oznámili, že 
na ulici Pieskovcova sa dobíja do ro· 
dinného domu neznámy muž. Po pre· 
verení oznamu hliadkou MsP na mieste 
udalosti táto vykonala bezprostredný 
zákrok a priestupok dotyčného naruši· 
tel'a vyriešila v zmysle zákona o prie
stupkoch. 

Jaroslav luky 
velitel' stanice MsP ONV 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Začiatok tainičky. -
B. Namotajte - nanovo po chorvát
sky. - C. Ocko (z maď.) - prehá

ňadlo (z lat.) - usadenina. - D. 

Osvietenie horizontu pred výcho

dom slnka - tým smerom - ťažoba v 

spánku. - E. Mäsitý laločnatý mie
šok (z lat.) - príslušník indoeuróp

skeho kmeňa na Apeninskom polo

ostrove. - F. Drevo juhoamerického 

stromu - skratka dlhotrvajúcich do
siek - vždy zelená cudzopasná 

rastlina. - G. Čast tváre - juhový

chodný ázijský štát - staršia značka 
žiletiek. - H. Zodierajte - národná 
rada (skr.) - domáce zviera, dojni

ca. - l. Na po nemecky - stred taj· 
ničky · koncovka zdrobnelín. - J. 
Také množstvo - minul, strovil. · 

Zvisle: l. Predložka 6. pádu - ko· 

niec tajničky. - 2. Vianočná ryba -

vojenský odvod. - 3. Vytváral -

čast trlice. - 4. Olej po anglicky -

cudzie ženské meno - diel, pás. -

5. Socha (z lat.) - jagot, blysk. - 6. 
Štát v USA- malé lano. - 7. Vedie, 

usmerňuje - náhly pohyb, náraz. -

L B NE 
Cukrovka je jednou z najrozšíre
nejších chorôb tohto storočia. Je 
to porucha metabolizmu nielen 
cukrov, ale všetkých živín, lebo 
látková je navzájom spätá, a tak 
vzniká aj porucha látkovej preme
ny tukov a bielkovín. Okrem ge
netických vplyvov ochorenie za
príčiňuje aj tučnota. Tučnota je 
najrizikovejší faktor vzniku rôz
nych ochorení. A predsa -pozrite 
sa okolo seba (či na seba?), koľko 
tučných ľudí vidíte? Namiesto to
ho, aby si uvedomili, že príčinou 
svojich zdravotných problémov, 
nezáujmu, depresií sú oni sami, 
neustále vyhľadávajú lekára a žia
dajú iné a iné lieky. A pritom prá
ve zdravé, pomalé chudnutie, je 
základným liečebným prostried
kom, či už ide o diabetika, či o 
chorého s chorobami klbov, alebo 
s vysokým krvným tlakom. 

Ja viem z vlastnej skúsenosti, čo 
to prinesie keď aktívne prevezme
me zodpovednosť za svoje zdra
vie. V apríli t. r. som vstúpila do 
programu MUDr. Riedia 
"Nečakaj na chorobu" (čR). 
Dnes som o 8 kíl "ľahšia", (zatiaľ
pretože v programe stále pokraču
jem), viem aký je to pocit byť na
plnená životom, mať túžbu byť ak
tívna, ďaleko za hranicami všed-

8. Vyviesť, uviest po chorvátsky -
schovaj. - 9. Bytie v stredovekej fi

lozofii - matka (hovor.) - s chuíou, 

radosťou. - l O. Dopichá - kaz. -
ll. Príslušníci vyhynutého kmeňa -

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 

G 

l 

J 

( 

ných dní, nebyť unavená, mať ener
giu. U tých, ktorí sú zaradení do 
programu NNCH sa denne pre
svedčujem o lom, ako sa ľudia do
kážu zodvihnúť z najhlbších skla
maní, chorôb - ale treba naozaj 
chcieť. 

Dnes program Načakaj na chorobu 
- Boj proti nadváhe ponúkame i 
Vám. Nie diéty, nie "zaručene isté" 
prípravky (kde môžete, schudnúť 
15 kg za 3 týždne a ešte pritom 
všetko jesť), ale program zdravia, 
odborne spracovaný (t. č. je v ČR v 
programe 200 abonentov) program 
zdravého životného štýlu, správnej 
výživy. Stanovte si aj Vy ako život
ný cieľ= byť zdravý, plný elánu 

POCHOPTE- UROBTE- ZÍS
KAJTE 

V druhej polovici septembra začí
name s programom Boj proti nad
váhe. Zaraďte a prihláste sa, bez 
ohľadu na vek, v lekárni pri 
Radnici, alebo na tel. č. mobil 0903 
434 571, kde dostanete aj bližšie in
formácie. 

liariace zdravie želajú 

MUDr. J. K/RŇÁKOVÁ 
a Pharm. Dr. Grešnerová 

chytal na udicu. - 12. Chem. znač
ka hliníka - zhruba, zväčša. -

Pomôcky: B. lznova. - C. Laxans. -
E. Erilus. - 5. Statua. - 9. Ens. -

d 
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časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsk.onovovesl~ého Expresu 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

f)Fond pre aktivitu mládeže 
OPonuka kultúry DAnketa • Zatmenie 

v ONV Dšport mšpicke na Babe 
0Súťaž 

Uzávierka dnešného čísla hola 26.8. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 9. 9. 1999, číslo vyjde 17. 9. 1999. 

15 bezplatne 

Krátke správy 
Oznamujeme občanom DNV, že v 
období od 16. 8. 1999 do 30. 9. 

1999 Slovenské telekomunikácie rea

lizujú stavbu "Pokládka HDPE rúr pre 
MOK Devín - Devínska Nová Ves" v 
úseku od pošty na lstrijskej ulici po 

koniec ulice Na hriadkach. 

MÚ 

Volkswagen Slovakia 
bilancoval prvý polrok svojej činnosti. 

V tomto čase vyrobil 64 419 automo· 

bilov, 172 381 prevodoviek, 4 mil. 

ks komponentov. Hodnota vývozu 

predstavovala 35 413 mil. Sk. 

Na tomto výsledku sa podielo lo 
5465 zamestnancov. 

Víkend s udicami 
V sobotu a nedelu 28.-29.8.99 si 

opäÍ prišli na svoje lovuchtiví rybári. 

Okolo rybníka na rohu lstrijskej a 

Mlynskej sa ich zišlo vari viac ako sto 

a nechýbali ani deti, využívajúce po

sledné prázdninové dni. 

Môi naikraiší 
zážitok z prázdnin 
Pre mnohých dospelých, ale aj žiakov 
čas prázdnin je čas plnenia svojich 
tajných ale i nahlas vyslovených žela
ní cez školský rok. Niekto prázdniny 
využil k poznaniu pamätihodností v 
našej milovanej vlasti SR, prípadne 
cudzích zemí dalekých i blízkych. 
Ďalší sa venoval športu, rekreácii či 
zdravému leňošeniu. Ale určite každý 
prežil niečo čo stojí za ta, aby sa na 
to nezabudlo, možno aj pripomenulo 
ostatným. 
Miestna knižnica IC vyzýva čitatelov, 
aby svoj najlepší zážitok cez dovo
lenku zaznamenali v písomnej podo
be (poézia, próza) a odovzdali do 
miestnej knižnice osobne alebo poš
tou do 20. lO. 99. Všetky príspevky 
budú vyhodnotené a najlepšie uverej
nené v miestnej tlači. 

vedúca MK, D. Komorníková 



® robnicky 
ll radnice 

ŠTATÚT 
Rady fondu na rozvoj 

bezplatných volnočasových 
aktivít mládeže 

Čl. l. 
Zriadenie Rady 

Miestne zostupitel'stvo mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves sa dňa 6. júla 1999 uznieslo 
v súlade so znením paragrafu 4, 
ods. 5, písm. v) Organizačného 
poriadku samosprávy Devínskej 
Novej Vsi na zriadení Rady fon
du bezplatných vol'nočasových 
aktivít (dalej len Rady) 

Čl.II. 
Úlohy rody 

Základné úlohy Rady fondu sú 
zahrnuté v Zásadách tvorby a 
čerpania tohto fondu, schvále

ných MZ dňa 6. júla 1999. 

Rada fondu vykonáva hlavne tie

to činnosti: 
l. Prijíma žiadosti záujemcov o 
organizovanie bezplatných vol'
nočasových aktivít mládeže. 
2. Posudzuje predložené projek
ty o druhu a spôsobe organizo
vania aktivít v súlade so 
"Zásadami čerpania prostried
kov" tohto fondu. 
3. Kontroluje vykonávanú čin

nost'. 
4. Určuje výšku finančnej odme
ny organizátorom športových a 
kultúrnych aktivít v závislosti od 
počtu aktivizovaných detí a ča
sového trvania akcie. 

Čl. Ili. 
Členovia Rady 

l . Rada pozostáva z 5 členov, 
ktorých schváli Miestne zastupi

telstvo. 
2. Činnosť rady riadi jej predse
da, v jeho neprítomnosti pod

predseda. 
3. Predsedu a podpredsedu vo
lia členovia Rady. 
4. Agendu Rady zabezpečuje 
pracovník MÚ DNY na základe 
poverenia prednostom úradu. 

Čl.IV. 
l . Rada sa schádza podl'a potre

by, najmenej dvakrát ročne. 

DEVIEX 2 

2. Zasadnutia Rady zvoláva a ve
die jej predseda, v prípade neprí
tomnosti podpredseda. 
3. Rada je spôsobilá rokovať a 
uznášať sa, ak je prítomná nad
polovičná väčšina členov. 

Zásady tvorby 
a pouiívania mimorozpo· 
čtového peňainého fon
du, zriadeného mestskou 
čast'ou Bratislava • Devín· 
ska Nová Ves 

Fond na rozvoj bezplatných 
vol'nočasových aktivít mládeže. 

§ 1 
Zriadenie fondu 

V súlade s § 30 zákona NR SR č. 
303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách, čl. 53 Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy a § 4, ods. 5, písm. ch) 
Organizačného poriadku samo
správy Devínska Nová Ves zriaduje 
Miestne zastupitel'stvo mestskej čas
ti Bratislava - Devínska Nová Ves 
mimorozpočtový fond s názvom 
,land na rozvoj bezplatných ~ol'
nečasových aktivít mládeže" (dalej 
len )ond"). 

§2 
Účel využitia prostriedkov fondu 

l. Prostriedky fondu možno použiť 
na finančnú odmenu športovým a 
kultúrnym organizátorom i jednot
livcom, ktorí poskytujú svoje služby 

Prečo DlV s .. r .. o .. ? 
Vysve~enie pre pochybovačov 

V poslednom čase som sa v roz

hovoroch s občanmi DNY stretol s 

nepochopitel'nými a často odmieta
vými stanoviskami voči projektu 

DTV s.r.o. Padali otázky typu: )e 
potrebné zakladať spoločnos( s ru

čením obmedzeným? Nie je to mr

hanie obecnými peniazmi? Prečo 
DTV nemôže vysiela( ako dote
raz?" Môj argument znel: ,,A vy ste 

spokojní s kvalitou programu sú
časnej DTV?" Nasledovali jedno

značné odpovede: "Nie na to sa 
nedá pozera(! Skrátka je to o ni

čom!" 

Zamyslime sa prečo sú občania 
nespokojní so súčasnou kvalitou 
programu DTV. V prvom rade sa 
táto televízia dostala do polohy 
vestníka obecného úradu. Trochu 
pridrahého, lebo to isté sa občania 
dozvedia v Devexe. Súčasné vysie
lanie DTV okrem toho, že je málo 
nápadité a ustrnulo v klišé, postrá
da v prvom rade ústretovosť k sa
motným divákom, čiže obyvatelom 

4. Uznesenie je prijaté, ak zaň hla
suje nadpolovičná väčšina prítom

ných členov Rady. 
5. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zá
pisnica, ktorú podpisuje predseda 

Rady. 

pre bezplatné vol'nočasové aktivil); 
mládeže v DNY. Služby môžu byt 
poskytnuté v podobe vedenia krúž
kov športovej a záujmovo-umeleckej 
činnosti, v podobe poskytnutia 
priestorov pre tieto činnosti, ale aj 
dalšieho materiálno-technického za
bezpečenia tejto činnosti. 
2. Podmienkou poskytnutia prostri
edkov fondu je predchádzajúci sú
hlas rady fondu. 

§3 
Zdroje tvorby fondu 

Prostriedky fondu sa tvoria z: 
l . prebytku hospodárenia rozpočtu 
mestskej časti za uplynulý rok, 
2. účelových dotácií, 
3. príspevkov, darov od tuzemských 
a zahraničných fyzických a, práv
nických osôb, 
4. výnosov z prostriedkov fondu, 
5. z náhodilých mimorozpočtových 
príjmov. 

§4 
Spôsob použitia prostriedkov 

a čerpanie 
l . Na poskytnutie a čerpanie pro
striedkov fondu nie je právny nárok. 
2. Prostriedky fondu možno použiť 
len na účely uvedené v§ 2. 
3. Prostriedky fondu budú uvolnené 
na základe projektu schváleného 

DNY. DTV jednoducho nespl'ňa po
žiadavky a nároky jednotlivých sku
pín a vekových kategórií obyvatelov 
našej MČ. Následný efekt je nezá
ujem divákov o vysielanie miestnej 
televízie. Má vôbec v súčasnej po
dobe zmysel vysielať? Podl'a vyja
drení občanov asi nie. 

Podla môjho názoru však má, ale 
v novej podobe a v novej kvalite. 
Jedinou cestou pre DTV je úplná 
programová a personálna profesio
nalizácia. Preto Mestské zastupitel'
stvo MČ DNY vel'kou väčšinou hla
sov schválilo projekt DTV s.r.o. 
Podobná televízia úspešne vysiela v 
MČ Ružinov a v iných mestách po 
celom Slovensku. Hlavným krédom 
DTV s.r.o. bude poskytovať divákovi 
to čo mu patrí. A to je čo najmenej 
oficialít a čo najviac zaujímavostí 
zo života v našom regióne. V novej 
programovej štruktúre si svoje relá
cie nájdu dospelí, deti a mládež, 
dôchodcovia, podnikatelia, gazdin
ky Chorváti záhradkári a chovate
li~ športov;i a další. Tieto špeciali
zo~ané programy budú dopl'ňané 
denným aktuálnym spravodajstvom 

krásne letné dobrodružstvá ... " 
by som chcelo priblížiť čitotelom DEvtXil dnes už iba spomien· 
amo som matkou školopovinného syna o viem, že pre nás 

krát malým hlavolamom. Pretože pripraviť pre noše deti 
Ale zabezpečiť ich tok, oby boli v súlade s ich potrebami o 
• to už problém je. 
spoluobčania priblížim LtTO v ISTRACENTRt ·v kultúrnom 
i poďakovať jeho vedeniu, PhDr. Kataríne Bergerovej, riadi-
ktorej myšlienka naplnenia voľného času detí počas prózd· 
patrí zároveň i tým, ktorí so deťom celé dni so záujmom, 

Keby som mohlo citovať boli by to práve slová, ktoré vyslovil 

z mólo mnoho ... " 
~žodu.je celého človeko o my sme takýchto .ludí našli ... 
Či~or~l "Letný,_~etský tábor v PATROVCI" pod vede
k ~moro, P: 0otúsove1 o sl. Hovolovej. 
roso okohte1 prírody, ole i fantázia, humor o vedomosti vedú· 

USA-s.t. 

ll. a 12.9. 
AKO PRICHÁDZAJÚ SNY 

o 17,15a 19,45hod. 
USA-s.t. Celovečerné predstavenia 

od 19,45 hod., 
vsoaneajo 17,15hod 18. a 19.9. ŠESŤ POHREBOV 

a JEDNA SVADBA 
4.a 5.9. ASTERIX a OBELISK 

o 14.00 a 16.00 hod. 
Franc.-MP-

o 17,45 a 19,45 hod. 
USA - čierna komédia 

Teh 64 77 51 04 

cich. Uskutočnili so celodenné výlety so zámerom priblížiť so blízkej prírode: Trenčianske Jastrabie, 
priehrada Svinná. Športovo zdatnejší súťažili v olympiáde: skok vo vreci, beh, hod loptičkou, štafe
ty, drepy, futbal, vybijoná, preťahovanie lonom ... Spoločenské hry si našli svoje miesto po večeroch 
o práve v nich so premietol humor o dobrá nálada všetkých detí. Najväčší úspech zožali: táborová 
svadba so všetkým čo k nej patrí: ženích, nevesta, dory, oddávojúci i svedkovia ... Nedali sa zohon· 
biť oni )áboroví slávici" či miestne táborové missky. 

Deti naplnené spontánnou úprimnou vda kou pripravili svojim vedúcim dakovnédiplomy o to 
hovorí zo všetko. DOVIDtNIA O ROK! 

A potom sme pokračovali z dôvodov záujmu rodičov našich detí vedením denných· týžden
ných táborov, ktoré so organizovali práve u nás zo pomoci externých spolupracovníkov. Denné 
tábory mohli navštevovať deti, ktoré boli zdravé, od pondelka do piatku v čase od 8.00·16.30 h. 

Tábory boli každý týždeň zamerané no inú činnosť: 
od 2. 8. 199·6. 8. 1999 ·športovo-turistická. 
Odborne ho viedlo p. Hrodeková o p. Moťúšovó. Deti absolvovali vychádzky do okolia 

Devínskej Novej Vsi: Srdce, hrad Devín, Náučný chodník, Devínska Kobyla -Sondberg. 
V dňoch 16.-20. 8. 99 so organizoval tábor hudobno-tanečný pod vedením p. Hosbochovej o 

sl. Šalátovej o Struhárovej. Niektoré deti so učili, iné zdokonaľovali v tancoch: letkis, polka, mozur
ko, valčík, kačací tanec, country, mocoreno, rock n roll, disco o hip-hop. Prihliadalo so na vek o ty. 
zickú kondíciu detí. 

Posledným denným táborom bol zdravotno·prírodovedný, ktorý viedli sl. Hovolová o sl. 
Struhórovó. 

Týždeň bol zameraný no zdravotné prednášky, praktické činnosti (oko techniko prvej pomoci, 

tnoltrnrovnrHP. no 4 strane) 

DEVEX 3 



v tých~g. dňochp~lávili: 

jozef Dobrík 

Mária Mišáková 

V dňoch 12.-21. i ú la 1999 
sa konala letná detská rekreácia 

v ŠvP Patrovec organizovaná 
/stracentrom. Chcela by som touto 
cestou podakovať vedúcei letného 
tábora p. Hrodekovei a všetkým iei 

spolupracovníkom, ktorí mali zásluhu 
na prežití krásnych 1 O dní našich detí 

naplnených bohatým programom. 
Vzhladom k vel'kei spokoinosti našich 

detí veríme, že takéto poduiatie sa 
podarí zorganizovať ai v budúcom 

roku. Ešte raz vdáka. 
Spokojní rodičia 

29. 8. 1999 bol tomu rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec, dedko, pradedko a svokor 
VIKTOR LIPKA. 

Kto ste ho poznali, venu ite mu 
s nami tichú spomienku. 

Srdečne dákuieme príbuzným 
a známym za účas( preiavy sústrasti 

a kvetinové dary pri pos/ednei 
rozlúčke manžela, otca, syna, 

brata Antona RUŽOV/ČA, 
čím zmiernili náš zármutok 

nad ieho stratou. 

DEVEX4 

Ďakuje manželka, 
deti, matka a sestra 

ANKETA 

Mám záujem o skvalitnenie činnosti 
Miestnej knižnice 
Vedenie Miestnej knižnice v snahe 
skvalitni( činnos( Miestnej knižnice 
v prospech školskei mládeže a širo
kej verejnosti vyhlasuje anketu: 
O efektívnu činnos( Miestnej kniž
nice. 
Do akcie na pomoc skvalitnenia 
práce Miestnej knižnice sa môže 
zapoji( každý, kto vyplní anketový 
lístok a odovzdá ho v termíne do 
30. l O. 1999 v Miestnej knižnici. 
Anketa je anonymná a výsledky 
budú slúži( k potrebe Miestnej 
knižnice. Verím, že anketa sa stret
ne s vel'kým pochopením a vo svo
jom dôsledku prispeje ku skvalitne
niu celkovej práce Miestnej knižni
ce a obohatenia knižného fondu 
podl'a želania čitatelskej verejnosti. 

Anketový lístok 
"Efektívna činnos( Miestnej knižni
ce je vecou verejnou" 
VEK: 
- predškolský 
- žiaci l. stupňa ( 1-5) 
-žiaci ll. stupňa (6-9) 
-gymnazisti 
-žiaci SOU 
- vysokoškoláci 
- pedagogickí pracovníci 
- dôchodcovia 
- stredná generácia (25-35 rokov) 
- generácia od (35-50) rokov 

MIESTNU KNIŽNICU 
NAVŠTEVUJEM: 

- pravidelne l x týždenne 
- pravidelne l x mesačne 
-priebežne 

POČET KNÍH, KTORÉ ZA MESIAC 
PREČÍTAM: 

-žiadnu 
-jednu 
-dve a viac 

NAJČASTEJŠIE Sl VYPOŽIČIAVAM: 
-básne 

o skvalitnené možnosti 
Miestnej knižnice 

-beletriu 
- encyklopédie 
- odbornú literatúru 
- detektívky 
- historické romány 
- životopisné tituly 
-povesti 
-cestopisy 

NAJOB(ÚBENEJŠÍ AUTOR: 

......... ......... . 
NAJZAUJÍMAVEJŠIE KNIHY, 

KTORÉ SOM PREČÍTAL 
V POSLEDNOM OBDOBÍ: 

.... Äi<e riiúi.:Y šoM:· 
V KNIŽNICI NENAŠIEL: 

... Äi<~· oiiuHv úŤeRÄŤú"Rv 
(knižného fondu) 

SOM V KNIŽNICI NENAŠIEL: 

AKO BY MOHLO VEDENIE 
KNIŽNICE POMÔCŤ ŠKOLE, 

ŠKOLSKEJ MLÁDEŽI 
(knižné tituly, akcie) 

······wHovu:ie.Mi.ViPožitNÁ···· .. 
DOBA: 

-áno 
-nie 

NAVRHUJEM TAKÚTO ÚPRAVU: 

ČO NAVRHUJEM K ZLEPŠENIU 
NAŠEJ KNIŽNICE: 

LEIO OČAMI ISTRAC:IEN'I'RA Slnečného lúča:_ , • š'~ no Kockohrade", 

(d k • . 3 1 ) "Korunovocno sou , 

b
o.onceme)z s ronybl . , . , "Gašparko o drak", 

0 vozovoma v tejto o ost1 o spoznovome pn- Ak K b .. 1 kl d" 
f h Hl' d . 1 " " o u o nos1e po o , 

rod/d ormoukl ?~ "do ~~~e ks~moras ov vždy 0 17 .OO h. 
"Hlo onie ~o,~ u o ets ~ o VIZU. ·- Uzavrelo sa zo nami posledná elo po let· 

Fmoncno Clos~ko, ktoru hradih rodi~IO bo- ných prázdnin o my so môžeme opätovne vrh-
lo 4 5~- Sk: ~.v lejlo :um~- bol zahrnutý obed núť do nových programov, vystúpení, záujmo· 
v Restourocu , no stodiOne, pO!sl~me v vých činností, v ktorých je potrebné rozvijoť o 
Slovensk~( pOistovn~, ,dopro_vo o? vstupne no po· podporovať to lent o záujmy našich detí o do· 
dujollo. Co spomenut no z over. . . - · 1 'd • 

, d . b' h (' . j' . SpieVOjUCej m O eze. 
Počas proz_ mn pre ~~l~~ Ol ~ysk~pe~IOI Nesmieme zabúdať, že sme tu pre nich, 

pre deti no Sdce.ne ~~· o .u, ·or' c ' e o pre rozvoj ich osobnosti o preto i touto cestou 
o et1 mou1 navsliVI 

diel, kde na tra( vyšlo šes( prekrás
nych veteránov (De-Tomaso 
Panthera, Renault Alpine A ll O, 
Porsche 911 ... ). 

Absolútne prvenstvo si vyjazdil 
Walter LEITGEB z Rakúska na voze 
Fadeva F 3000. Minuloročnému ví
(azovi L.Szászovi (ktorého by mnohí 
boli tipovali na prvú priečku) chý
bali iba desatinky sekúnd. 

Z Motorsport Stuad Teamu naj
lepšie umiestnenie v celkovom pera-

Vel'ká eena Slovenska, Majstrovstvá Európy • EBM 
v prefekodt automobilov do vrdtu 
Slovakia .. Matador 

FIA Challenge historidcých automobilov 
Majstrovstvá Slovenskej republiky 
Majstrovstvá Rakúska 
Škoda Odavia Cup 
Honda Civic Cup 

MOTORISTICKÁ ŠPIČKA 
NA BABE 

dí obsadil P.Rusl na Lucchini P 35 
( 12), za ním A. Studenič na Audi A4 
ST (l 3), ktorého hlavnou súfažou 
v tomto roku sú preteky na okruhoch 
v rámci majstrovstiev Nemecka, 
V.Liedl ml. na Audi 80 ST (26), l. 
Šimkovič na vozidle Ford Escort 
Cosworth (36). Vo svojich triedach 
však každý z nich sa umiestnil na 
poprednom mieste. 

V súloži škoda Octavia Cup štar
toval aj generálny riaditel' 
Presskamu V. Liedl st. A obsadil 
pekné druhé miesto so stratou 15 s 

Nurburgring 

Studenič 
deviaty 

Automobilový pretekár, repreze
ntant SR Andrej Studenič sa umiest

nil medzi pilotmi svetového mena, 

ale aj bývalými jazdcami Fl na vy

nikajúcom deviatom mieste. Andrej, 

reprezentujúci National team 

Slovakia, člen Motorsport racing te

amu OMV Stuad, momentálne jaz

diaci za AŠK Dukla Banská 
Bystrica, bojoval o cenné body do 
seriálu pred vyše 31 000 divákmi. 
V tréningu si vybojoval v poslednej 

za V.Veteškom ml. Na dalších 
miestach sa umiestnili Ing. D. 
Matliak, Ing. M. Rosina, Dr .1. 
Gašparovič. 

Žarko Šimkovič z DNY na 
Nisan 2000, tento krát v tíme 
Autošport Rajnoha, skončil na 5. 
Mieste vo svojej triede a štrnásty 
v celkovom poradí. 

Netrúfam si odhadnúť kol'ko di
vákov prilákalo toto podujatie, či 
dvadsa(, či tridsa( tisíc. Veď okrem 
nevšedného športového zážitku, za 
pekného slnečného počasia v pre
krásnom prostredí, ich čakala 
možnos( pozrie( si vozidlá na trati, 
ale i priamo v depe boli doslova 
vzdialené na dotyk, sprievodné po
dujatia od prehliadky pretekov 
z vrtul'níka až po atrakcie pre deti, 
pripravili skutočne bohatý víkend. 

Preteky automobilov do vrchu na 
Pezinskej Babe už pri svojom zro
de postavili latku poriadne vysoko. 
Zaregistrovali i ocenili to medziná
rodní pozorovatelia, zahraniční i 
domáci pretekári, diváci. Organi
zátori okolo Doda Studeniča, ria
ditela pretekov, si to naozaj zaslú
žia. 

P. Krug 

minúte pekné 12. miesto. Do ciela 

šprintu prišiel bez väčších problé
mov na 6. mieste aj napriek tomu, 

že hneď v prvej zákrute po štarte 
došlo k vel'kej kolízii piatich áut, 
ktorej sa Andrej bravúrne vyhol. Z 

tejto pozícii štartoval do hlavného 
závodu, v ktorom museli jazdci od

jazdi( 22 kôl, pričom jedno kolo 

meria 4551 m. Vdaka deviatemu 

miestu si pripísal ďalšie body do 

seriálu medzinárodných maj

strovstiev Nemecka. Ďalšie preteky, 

ktoré čakajú Andreja Studeniča, sa 
uskutočnia v rakúskom Salzbur
gringu3.-5.9.1999. 



FUTBAL 
Vyššie dele futbalistov 

Po končení sezóny 1998/1999 

nevládla spokojnos( vo futbalovom 
klube l. FC Lokomotíva Devínska 

Nová Ves. Družstvo dospelých ne

splnilo ciel' a to umiestnenie do l O. 
miesta. V konečnom účtovaní skon
čilo na ll. mieste. Družstvo staršie

ho dorastu splnilo ciel' a zachránilo 

sa v 111. lige. Družstvá žiakov skon

čili v strede tabul'ky, najlepšie sa 

umiestnili starší žiaci A, ktorí vo 
svojej sút'aži obsadili vel'mi pekné 

2. miesto. 
Cielom pre všetky družstvá je 

zlepšenie postavenia v tabul'kách a 
to i z dôvodov reorganizácií futba

lových sút'aží. úloha pre A mužstvo 
je umiestnenie do l O. miesta, ob

dobná úloha je i pre starší dorast. 

Pre žiacke mužstvá platí úloha 
zlepšenia tabul'kového postavenia. 

Týmto úlohám sa prispôsobila aj 
letná príprava. Šes( mužstiev ab

solvovalo letné l-týždňové sústre

denia v rôznych podmienkach a 

miestach. V rámci finančných mož
ností sa na týchto sústredeniach po

diel'al i klub. 
Muži A družstva začali s letnou 

prípravou, po trojtýždennej pre
stávke, po ukončení jarnej časti sú

taže. Pod vedením trénera 

Kucharčíka absolvovali týždenné 
sústredenie a v rámci prípravy za

znamenali víÍazstvá na turnaji v 

Chorvátsku, ako aj na turnaji o 

Pohár malého Záhoria (Dúbravka 

2: l, Stupava 4:0). 
Ako vyzerá káder mužstva? 

Brankári: Rybár, Krampl, Beíko 
(llanovo), hráči v poli: Šašík J., 

Gália, Maďar, Gureš, Marčan, 

Slančík, Ležák A., Bôžik Liptaj, 
Šubín, Kajúch, Ležák M. a Kadlec 

(z Artmedia Petržalka), Ženčuch a 
Kováč (z Vihonrady Bratislava), 

Jurík (Vysoká pri Morave), Havel 

(návrat z hosÍovaia VW), Stančík 
(návrat z hosÍovania v Slov. Grobe) 

a Ružovič (z dorastu). 
Mužstvo po príprave opustili títo 

hráči, Marčok (ZVS), Putik, Móder, 
Šašík R., Hlinický, Spišiak, Slančík 
(všetci na hos(ovanie do VW). 

Program zápasov A mužstva je 

nasledovný: 
streda l. 9. 1999- 16.00- Sv. 

Jur (vonku) 
nedel'a 5. 9. 1999 - 15.30 -

Zohor (doma) 
Vzhladom na ekonomickú situá

ciu klubu dochádza k úprave 

vstupného. Vstupenka na jednotli

vé zápasy bude stM 20 Sk, perma
nentka na celú sezónu 200,- Sk a 
je možné si ju zakúpi( v reštaurácii 

Na štadióne. 
Všetkých priaznivcov športu po

zývame na všetky stretnutia. O vy

losovaní a termínoch zápasov mlá

dežníckych mužstiev vás budeme 
informova( v ďalšom čísle Devexu, 

nakol'ko tieto začínajú neskôr. 

D. N. Ves - SENEC B 2:1 
lng.D. Spišiak 

Góly: Madár, Gulyaš 

Centrum talentovanej šachovej 
mládeže v Devínskej Novej Vsi 

Pri šachovom klube STRELEC 
Devínska Nová Ves bolo zriadené 
Centrum talentovanej mládeže s 
pôsobnos(ou pre západnú polovicu 
Slovenska. Cielom je výber, prípra
va a výchova mladých talentova
ných šachistov, ktorí by v budúc
nosti mohli reprezentova( Sloven
skú republiku. Základnou úlohou je 
šachová príprava členov Centra, 
spojená so sledovaním rastu ich 
športovej výkonnosti na možnú vr
cholovú úroveň s prihliadnutím na 
vek. Centrum má vytvára( a zodpo
veda( za podmienky tréningového 
procesu a zabezpečova( účas( je
ho členov v primeraných sút'ažiach 
a turnajoch. 

Jednou z prvých úloh Centra je 
napomôc( rozvoju šachových scho-

pností pridelených mu reprezentan
tov Slovenska v jednotlivých veko
vých kategóriách: 
• do lO rokov 
- Peter Michalík z Prievidze 
- Lukáš Haspel zo Slovana 
Bratislava 
• do 12 rokov - Erika Machalová z 
Družstevníka Budmerice 

Zuzana Borošová z 
Komárňanského šachového klubu 
- Michal Meszáros z Dunajskej 
Stredy 
• do 14 rokov -Veronika Roháčko
vá z ŠK Strelec Devínska Nová Ves 
-Ján Markoš zo Slovana Bratislava 
- Imre Kukel z Komárňanského ša-
chového klubu 
• do l 6 rokov - Katarína Kišoňová 
z ŠK Modra 
• do l 8 rokov - Regína Pokorná z 
Radegastu Dunaj Bratislava 
- Michal Kujovič z Doprastavu 
Bratislava 

Peter Vavrák zo Slovana 
Bratislava 

Najbližšími a najvyššími ciel'mi 
tejto skupiny je úspešná reprezentá
cia Slovenska na: 

• Majstrovstvách Európy v septem
bri l 999 v gréckom Patrase 
• Majstrovstvách sveta v novembri 
1999 v španielskej Oropese de 
Mar. 

Ďalšou rozbehnutou aktivitou je 
zabezpečenie činnosti šachového 
krúžku na Základnej škole pre mi
moriadne nadané deti v Petržalke 
na Turnianskej ulici. Túto úlohu za
bezpečuje momentálne najlepší 
hráč ŠK STRELEC Devínska Nová 
Ves iba 18-ročný Miroslav 

Raháček, ktorý javí záujem 
va( sa tým najmladším s ci 
budúcnosfou. 

Otázky dOišieho rozvoja 
Centra talentovanej mládeže v ša
chu sú v nemalej miere závislé od 
získania finančných zdrojov pre je
ho činnosť. V tejto oblasti bolo 
behnutých niekol'ko marketi 
vých ponúk. Radi by sme 
akýkolvek dobrý nápad, ktorý 
nám pomohol rozvinú!' či 
Centra a dúfame, že 
šíme dobrými správami o 
koch. 

Pre všetkých záujemcov poriada MOMS v DNY 
5.9.-nede:fu: Výlet na bicykloch do Marianky a späť. 

Informácie na tel.č.: 64 77 82 69 

TE IS 
pre všetkých 

Športová komisia pri miestnom 
úrade v Devínskej Novej Vsi oznamu
je všetkým občanom bytom v 
Devínskej Novej Vsi, že dňa ll. 9. 
1999 usporiada tenisový turnaj. 
Prezentácia súÍažiacich bude o 7.30 

h na tenisových kurtoch v 
Novej Vsi. Prineste si so sebou 
vú raketu a športovú obuv. Ak 
nepriaznivé počasie, tak všetky 
né náležitosti sa dozviete 
tenisových kurtoch ll. 9. , 
7.30 h. Ste všetci srdečne vítanl 
šíme sa na Vašu účas( 

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES,Istrijská 49, Bratislava 

0®v~ 

OO] Pneuservisné služby 

~ Predaj a servis pneumatík 
t:.:::J pre motocykle a bicykle 

r:::::J Predaj o servis pneumatík 
D pre osobné auromobily 

r;;;;;:::] Predaj a servis pneumo!ík pre 
~ ľahké nákladné automobily 

~ Oprava pneumatík a duší 

OO Likvidóda starých pneumolík 

~.l ~ Dop nkový sortiment 

ras:J Predaj ocefových 
~ a liatinových diskov 

Q Plnenie pneumatík 
~ inertným plynom 

EJ Poradenstvo 

Prevádzka yyhlasuje Al<€11:.1 
na nasledujúce pneumatiky 

165/80 R 13 OR 57 

_UW;:' 1.082,·sDPH 

165/70 R 13 MXT ENERGY 

~ 1.5901•sDPH 

175/70 R 13 MXT ENERGY 

~- 1.790,•sDPH 
195/65 R 15 Xh1 

~ 3.990,•sDPH 

@@Gmi'(l[i'!J@[i!Ji]~ 165/70R13CT22 

~ 1.2901•sDPH 

165/70 R 13 C 701 

__.1..-áoo;: 1.290,·sDPH 

Po - Pia: 8.00 - 18.00 
So: 8.00 - 13.00 

tel.: 07/64 77 40 60 

ponúka 
SLUŽBY 

všetky druhy 
drevené, Trodat 
samonamáčacie 

prislušenstvo 

svadobné 
promočné 

a iné 

a 

na dvere 

exkluzívne 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

ročníky časopisov, 
diplomovky, 

renovácia starých 
poškodených kníh 

vyhotovenie 
fotograf]i 

a kempingové 
príslušenstvo 

predaj 

DEVEX 7 



veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

• Predám úrodu hrozno, drev. su
dy, mlynček na hrozno, preš. 

Tel: 64 77 71 50 
• Predám koberec. Výh. Cena. 

Vzor v Devexe. 

• Tlačiareň hl'adá ofsetového tla
čiara na Romayor- dôchodcu. 

Zn. Ofset 

DEVEX 8 

oleje, vinárske ručne fúkané fľaše 

" Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 64 77 83 62 

" TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 
• Opravujem šijem. 

Tel.: 64 77 67 48 
• Vyučujem nemčinu, začiatoční
kov- aj pokročilých. 
Tel.: 64 77 68 20, 0905 491 573 

• TRIANGEL LEASING - splátkový 
predaj elektro. Tel.: 64 77 73 80 

TlAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 

predmetov 

WEIP- WW, s.r.o. 
š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 

fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

• Predám dvojgeneračný rod. dom 
zo záhradou v DNY. 

Tel: 64 77 04 19 

AUTOSOFT- čistenie interiérov 
vozidiel, leštenie karosérií. 

Tel.: 07/43 42 17 87 

SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 

ŽIVOTNÉ POISTENIE PRE DOSPELÝCH 
a stav ekonomiky našej 

intenzívnejšie sa zoo

zabezpečením v bu

produktívneho veku. 

-lnrotllvcov i rodín zásad

odchod do dôchodku, 

úmrtie manželského 

týchto udalostí pomáha 

Slovenská poisíovňa, 

životných, úrazových a 

Tieto poistenia tvoria 

200 poistných produk

dnešným a budúcim 

Ponuka životných poistení 

a.s., je pripravená pre 

obyvatel'stva. Tieto 

poisíovňa ponú

poistenia základné (na 

u), s výplatou troj ná

pri úmrti, s dvojnásob

osôb a dôchodka-

suma bude vyplatená prvý raz po dosiahnutí 

konca platenia poistného {napr, v 60. roku 

života) a poistenie bude trvaí dalej bez pla

tenia. V prípade, že sa poistený dožije 85. 

roku života, vyplatí sa dohodnutá poistná su

ma druhýkrát. Ak poistený zomrie, vyplatí sa 

druhá časí určeným pozostalým. V tomto po

istení je možný aj odklad výplaty poistnej su

my pri dožití sa konca platenia. Poistná su

ma sa potom zvyšuje o 2% za každý štvrí

rok, resp. o 8 %za každý rok. Pri poistení 

dvojice osôb {manželia, životní či obchodní 

partneri) je poistné nižšie ako keby sa každý 

poistil samostatne. Ak sa jeden z dvojice sta

ne plne invalidným, prestáva sa platiť poist

né; ak jeden z dvojice zomrie, druhému je 

vyplatená dojednaná poistná suma. 

Dôchodkové poistenie 
Dôchodkovým poistením si už dnes poi

stený pripravuje rezervu do budúcnosti, kto

rá mu pomôže zmiernií rozdiel medzi súčas

nými príjmami a sumou, ktorú mu začnú vy

plácať zo sociálneho zabezpečenia -v záko

nom stanovenej výške - pri odchode do 

dôchodku. Dôchodkové poistenie je osobitný 

druh životného poistenia, ktoré obsahuje 3 

druhy dôchodkovzákladný, dočasný a pozo

stalostný, ktoré môžu byí zahrnuté v jednej 

poistnej zmluve alebo môžu byí zvolené rôz

ne kombinácie týchto dôchodkov. 

Uzatvorením jednej poistnej zmluvy vzniká 

ochrana pre pripad dožitia, invalidity i pre 

pripad úmrtia. Poistenie môžu uzatvoriť ob

čania SR vo veku 18 až 58 rokov. Poistné sa 

platí priebežne, ale je možná i jednorazová 

je poistený oslobo- platba na začiatku poistenia. Základný 

•v",rn, .... ~ Ak poistený dôchodok sa vypláca v zmluvne dojednanej 

ia, poistné plnenie výške doživotne, v mesačných splátkach 

Do zmluvy môže zväčša keď poistený dovŕši 60 rok (muž) ale-

pripoistenie, pri kto- bo 55 rok (žena), sú však možné aj iné do

za čas nevyhnutného jednania. Pred začiatkom výplaty dôchodku 

ky úrazu a za úmr- je možné zvoliť formu jednorazovej výplaty 
do·ledna ' · · 1 ' d b l k ne po1sten1e s ce ej sumy, stanovil si o u výp aty na ratší 

dohodnutá poistná čas alebo požiada( o odklad začiatku výpla-

ty {s príslušným zvýšením mesačných súm v 

oboch prípadoch). Dočasný dôchodok sa 

začne vyplácaí ak v priebehu poistnej doby 

poistený po strate pracovnej schopnosti zís

ka. Nárok na invalidný dôchodok a vypláca 

sa mu mesačne v zmluvne dohodnutej výške 

po dobu trvania invalidity, najdlhšie však do 

vzniku nároku na základný dôchodok. Počas 

výplaty dočasného dôchodku je poistený 

oslobodený od platenia poistného. 

Dôchodok pre pozostalých sa vypláca pozo

stalým po úmrtí poisteného vo výške základ

ného dôchodku po dobu 14 rokov. V prípa

de, že poistený zomrie pred 60 rokom (muž) 

alebo 55 rokom (žena) výplata základného 

dôchodku sa zvýši o 50 %. Pri všetkých kapi

tálových životných po isten i ach vypláca 

Slovenská poisÍovňa k dohodnutej poistnej 

sume zmluvne zaručenú osobitnú prémiu. 

ktorej výška sa t. č. pohybuje od 15 % do 60 

% poistnej sumy v závislosti od poistnej zmlu

vy a okolností, za ktorých prichádza k plne

niu. Okrem toho sa výplata u vybraných poi

stení zvýši aj o podiel na hospodárskom vý

sledku, zodpovedajúci sume a dobe, počas 
ktorej boli finančné prostriedky vložené. 

V jubilejnom roku 30. výročia osamostat

nenia Slovenskej poisťovne v roku 1969 pre

bieha výherná akcia pre klientov, ktorí v čase 

od l .l . 1999 do 30. l l . 1999 uzatvoria 

niektoré z uvedených životných poistení. Z 

nich budú vyžrebovaní traja výhercovia (v 

auguste na výstave Agrokomplex v Nitre a v 

decembri pred Vianocami), ktorí dostanú od 

Slovenskej poisťovne cenu v podobe životné

ho poistenia na poistnú sumu 50 000 Sk a 

poistnú dobu l O rokov. Okrem týchto cien sa 

bude žreboval' osobitná cena pre klienta, 

ktorý v roku 1999 uzatvoril životné poistenie 

a narodil sa v roku 1969. Výherca získa ži

votné poistenie na poistnú sumu l OO 000 Sk 

a poistnú dobu l O rokov. Informácie o žre

bovaní a mená výhercov budú zverejnené v 

tlači. 

DEVEX. 9 



od 10. 7. 1999 do 27. 8. 1999 
• Dňa 17. 7. 1999 hliadka mestskej 
polície v odpoludňajších hodinách na 
ulici Jána Smreka vyriešila v bloko
vom konaní priestupok miestneho ob
čana za požívanie alkoholického ná
poja na verejnom priestranstve. 
• Dňa 25. 7. 1999 v nočných hodi
nách hliadka mestskej polície na ulici 
Eisnerova riešila priestupok miestne
ho obyvatela, ktorý rušil nočný kľud 
spoluobčanov hlasným spevom. 
Dotyčnému udelila za uvedené kona
nie blokovú pokutu. 
• Dňa 28. 7. 1999 taktiež v popolud
ňajších hodinách bol vyriešený prie
stupok miestneho občana za požíva
nie alkoholického nápoja na verej
nom priestranstve blokovou pokutou 
na ulici Ivana Bukovčana. 
• Dňa 16. 8. 1999 telefonicky ozná
mili na linku č. "159", že v priesto
roch ulice lstrijská pes prehrýzol kole
sá na dvoch motorových vozidlách. 
Po preverení oznamu hliadka na mi
este zaistila majitela psa a aj poško
dených a svedka. Priestupca bol vyri
ešený blokovou pokutou. Vzhladom k 
spôsobenej škode bude priestupok 
predložený príslušnému správnemu 
orgánu. Jaroslav Luky 

veliteľ stanice MsP DNY 

V~ a 
Vodorovne: 
A. KONIEC TAJNIČKY. - B. Chyť 
(rybu) - kmeň v Zaire - chlieb po 
nemecky. - C. Lepidlo - mesto v 
Pol'sku športový kód 
Azerbajdžanu. - D. Súčasť aroma
tických olejov - druh slono - živá 
bytosŕ. - E. Poskytlo - potápoj -
staršia značka out. - F. Obdobia -
takmer, skoro po česky - krátky 
prúd tekutiny. - G. Prenášoj druhá 
kosba trávy - podarúnok.- H. 
Radikál etylalkoholu - lad po ong
lieky - aromatická rastlina. - l. Vták 
živiaci so zdochlinami -drobná že
ravá čiastočka - záhado. - J. 
ZAČIATOK TAJNIČKY. -
Zvisle: 
l . Základná číslovka - maďarská 
violončelistka so skratkou meno no 
konci. - 2. Ženské meno - úprava 
fotografie. - 3. Spola- v hojnej mi
ere dávo. - 4. Mesto na Sicílii - po
prosiť po chorvátsky. - 5. Drevené 
zátky do sudu - nápor. nátlak. - 6. 

EČAKAJ NAC ROBU 
ZDRAVIE NIE JE SAMOZREJMOSŤ 

Obezita je patologický jav, ktorý 
je spôsobený nadmernou tvorbou 
tuku a jeho nedostatočnou mobili
záciou z tkanív, kde sa ukladá. 
Preslúpenie ideálnej hmotnosti o 
viac ako l O% hodnotíme už ako 
obezitu! 

Najčastejšou príčinou tzv. "oby
čajnej" obezity je nadmerný príjem 
potravy, najmä sacharidov, nebrz
dená chuť k jedlu, tučné jedlá ale 
tiež úmyselné prekrmovanie (deti, 
tehotné, kojace matky a pod.) 

Obezita je závažné ochorenie, 
ktorému najmä v mladom veku ne
venujeme náležitú pozornos( pri
čom skôr či neskôr spôsobuje celý 
rad dalších ochorení (cukrovku, ar
teriosklerózu, vysoký krvný tlak, 
trombózy, dnu, žlčníkové koliky, 
zápal slinivky brušnej, artrózy, po
ruchy menštruačného cyklu, depre
sívne stavy a pod.) 
Čo teda s obezitou a aké sú 

cesty liečby? 
V prvom rade musíme zistiť, či 

nemá príčinu v prvotnej orgánovej 
chorobe. Ak tomu tak nie je, za
myslite sa nad spôsobom svojho ži
vota a nad niekol'kými pravidlami, 
ktoré zaručene vedú k zníženiu 
hmotnosti. 

Pravidlo prvé: Čisté cukry vy
roďte úplne z jedálnička. No mini
mum obmedzte múčne výrobky 
(vrátane chlebo) o zemiaky. 

Kolom- malý Laco.- 7. Darovalo
rub, opačná strano. 8. Obet- druh 
jeleňa. - 9. Odrastené proso- zvn
útra prázdne. - l O. Rozorávkou 
uprav - oráč. - ll . Prchová te kuli-

1 2 3 

c 
D 

F 

G 

H 

l 

Pravidlo druhé: 
Bezpodmienečne zachovajte prí

vod dostatočného množstvo bielko
vín. Napr. v podobe netučného tva
rohu, strukovín, chudých živočíš
nych bielkovín (hydina, ryby). 
Nesmiete ustúpiť z príjmu zhruba 
osi 50 g bielkovín denne. Pri jeho 
nedodržaní nastávajú poruchy 
zdravotného stavu! 

Pravidlo tretie: V jedálničku musí 
byť v bohatom zastúpení zelenina o 
OVOCie. 

Pravidlo štvrté: Dodržujte dosta
točný prívod tekutín - minimálne l ,5 
- 21 denne. 

Pravidlo piate: Telu musíme do
dávať vitamíny (najmä C, A, 
Betokarotén) najlepšie v pitnom re
žime (lepšie ako tabletky), napr. 
Zellschutz drink. 

Neoddelitel'nou súčasťou je zvýše
nie pohybovej aktivity aspoň pol ho
dinu rýchlej chôdze denne. 

Že ste už niekol'kokrát začali? 
Nevadí, začnite znova -dnes, zaj
tra, ale začnite. Zdravie nie je sa
mozrejmos(. 

Tých, ktorí chcú redukciu nadvá
hy začat s nami pozývame no l. 
stretnutie dňo 18. 9. 1999 o 16.00 
h v Lekárni pri Radnici - DNY (pri 
Pošte}, alebo poradíme denne no 
infolinke č. tel. 0903 434 571. 

MUDr. Kirňáková 
Phorm.RNDr. Grešnerová 

no - miesto no kraji niečoho. -
Pomôcky: 
B. Ako,- C. AZE. - l. Dénes V. - 4. 
Avala.-

d 
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SPRAVTE SI 
"OČISTNÚ" KÚRU TEL\_ 

DEVEX- predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 
so:S.00-11.00 ' 

PHYTO DRINK- na 

~®rľ~fil~® 
~~\9(J)u 

so sexuálnym nhl'nzc,VOI 

U nás na pracovisku s' 

akési chladné.- A kde 

DEVínskonovoveský EXpres - dvolýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 
hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS 
Turbínova l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: 103/90- R. Tel./fox: 64 775 275, mobil: 0903 

DEVEX 10 

estsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 

.-40. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

ríhovor 
davatel'a 

každú minútu, sekundu, 
slovom, pohybom, reok
árome o sebe obraz, po
ho, vystavujeme. Rovno
my hodnotíme susedov, 
známych, oni hodnotia 

Má význam dba( o 
Ako komu. Kto vidí do

a okrem vlastného dobrého 
chce pôsobiť (v zomestno
lunkcii, susedských komuni
... ) dbá o dobrú povesf. 

dobrý úmysel, záujem, 
znamená podriodovonie 
zákonitostiam, znamená 
sám no sebe, znamená 

vo vývoji osobnosti. 
peňazí ešte neurobí 
· Tou už so človek stáva 

tým vytrvalým, každoden

sebopozná-
prácou na sebe. Potom, 
osobnos( možno rozdá

sú lo tvrdo "zarobené" 
vytváranie imidžu, alebo 

obrazu každého z nás. 

Váš vydovatel' 

Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

.-In s n es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

17.9. 1999 Ročník: IX. Číslo: 16 bezplatne 

f) Potrebujete byt? 
fond pre aktivity • Nevšímavosť? 
[ll)Vyčistime Devínsku ~DTV 

~)Žiadajú od oveď ~Ponuka na preda 

Aj takto dokazujeme náš obraz, náš vztoh. 

VYČISTÍME Sl NAŠU DEVÍNSKU! 
20.9 .... 25.9.99 

Milí spoluobčania! 

Opä( prišlo jeseň o spolu s ňou 
opäf čas na jesenné upratovanie. 
Zapojme so všetci do celosvetovej 
akcie čistenia Zeme o urobme si 
poriadok v našom okolí! 

Firma O.L.O. o.s. nám pristoví 
kontajnery na vel'korozmerný od
pad, ktoré budú pristovené od 20. 
- do 25. septembra no týchto mies
loch: 

- no parkovisku zo hotelom 
Morovo - Opletolovo ul. 

- no parkovisku pred poštou, 
lstrijsko ul. 

- no terase, na ul. M. Morečko 
- pri garážach, na ul. Š. Králika 
- na ul. Pod Lipovým 
DENOVA m. p. pristoví kontaj

nery no Chorkovskú o Mečíkovú ul. 

Máte domo nebezpečné látky o 
neviete ako ich zlikvidovať? firma 
EPSOL bude odoberať staré nálero
vé hmoty, odpadové rozpúšťadlá, 
nepotrebné látky no ochranu rastlín, 
odpadové olejové filtre, odpadový 

Uzávierka dnešného čísla bola 9. 9. 1999. Uzávierka nasledujú
ceho čísla bude 23. 9. 1999, číslo vyjde l. 7 O. 1999. 

Krátke správy 
POZOR BESNOTA 

V katastrálnom území MČ DNV so 

objavilo ohnisko nákazy - besnoty, 

prenosnej no l'udí. V záujme zo

bránenia šírenia tejto nebezpečnej 

nákazy žiadame obyvotelov DNY 

o dodržiavanie následovných 

opatrení: 

• zákaz vol'ného pobehovanie 

psov o močiek 

• pohybujúce sa psi musia byt ve

dené no vodítku o mo( náhubok 

• majitelia psov o močiek sú povin

ní sledova( ich zdravotný slov o 

podozrivé zmeny ,v chovaní 

okamžite hlásiť veterinárnemu le

károvi, asanačnej službe, alebo no 

Regionálnu veterinárnu správu v 

Bratislave IV. 

• zákaz organizovania kynologic

kých o felinologických akcií ož do 

zrušenia týchto mimoriadnych ve

terinárnych opatrení 

• nález uhynutých zvierat vo vy

medzenej oblasti treba hlási( 

Slobode zvieral (tel.: 16 187) ale

bo no Regionálnu veterinárnu 

správu v Bratislave IV. (tel.: 64 46 
12 10) 

Miestny úrad DNY 

motorový olej o pod. 25.septem
bra v čase od 9.00 do 12.00 hod. 
no týchto miestach: 

- čast kolónia: parkovisko 
pri hoteli Morovo 

- pred poštou no lstrijskej ul. 
- no terase, no ul. M. Morečka 

Milí susedia, poupratuime a 
skrášlime si našu Devínsku, aby 
sme sa v nei dobre cítili! 



® robničky 
ll radnice 

Poskytnutie bytu 
1. Typ poskytovaných bytov 
Kategorizácia bytov je daná 

zmluvou medzi MČ DNV a investo
rom stavby fy EIB a predstavuje : 

Otázka získania bytu je pre mnohých neriešite/Í10u otázkou. Poslanci 
;,iesfneho zaslupitelstva v Programovom vyhlásení na foto volebné obdo
bie schválili nadväzujúc na predvolebné sfú by možnost' získania bytov s 

počiatočným vkladom 200 000,- resp. 300 000,- Sk s následným spláca
ním do výšky nákladov bytu. 

Záujemcom o riešenie bytovej otázky predkladám podmienky schvá
lené miestnym zastupite/stvom, za akých sa dá požiadal' o zaradenie do 
zoznamu žiadate/ov o byt. 

Možnos( prihlásenia sa po
dla týchto podmienok je do kon
ca septembra! 

Podmienky pre pridelenie by· 
tov z majetku mestskej časti 
do osobného vlastníctva so 
splátkovým kalendárom 

Čas( l. 
Úvodné ustanovenie 

l/ Miestne zastupitel'stvo 
Mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves / dalej len 
mestská časí/ schválením kon
cepcie bytovej politiky schválilo 
predaj novobudovaných bytov 
splátkovou formou financovania 
na obdobie 15 rokov, za podmie
nok určených v týchto podmien
kach. 

2/ Prostriedky získania z pre
daja bytov sú vedené na účte 
Fondu rozvoja bývania. 

Čas( ll 
Kritéria pre posudzovanie žiado
stí 
Článok l 
Náležitosti žiadosti 

l/ Žiados( o pridelenie bytu , 
so splátkovým kalendárom finan
covania, musí obsahova( nasledo
vné osobné údaje občana / fyzic
ká osoba/: 
a/ Meno a priezvisko 
b/ Dátum a miesto narodenia 
cl Rodné číslo 
d/ Rodinný stav 
el Počet vyživovaných osôb a ich 
vek 
f/ Trvalé bydlisko , príp. prechod
né bydlisko 
g/ Náležitosti súčasnej bytovej si
tuácie / prehlásenie o nevyužíva
ní dotácii od štátu / 

Článok 2 

DIEVEX 2 

1 izbový byt - Typ C 
podlahová plocha: 38,98 m2 

počet: 2 
cena: 1.066 860,- Sk 
l izbový byt - Typ D 
podlahová plocha: 34,76 m2 

počet: l 
cena: 882 071 ,- Sk 
1 izbový byt - Typ K 
podlahová plocha: 38,97 m2 

počet: 3 
cena: 1. 066 860,- Sk 
2 izbový byt - Typ B 
podlahová plocha : 48,02 m2 

počet: 2 
cena: 1.176 171,- Sk 
2 izbový byt - Typ l 
podlahová plocha: 48,34 m2 

počet: 2 
cena: 1. 185 300,- Sk 
2 izbový byt - Typ J 
podlahová plocha: 48,00 m2 

počet: l 
cena: 1.175 720,- Sk 
2 izbový byt - Typ M 
podlahová plocha: 48,04 m2 

počet: 2 
cena: 1.176 171,- Sk 
l izbový byt - Typ P 
podlahová plocha : 38,98 m2 

počet: 2 
cena: 1.066 860,- Sk 

2. Podmienky pridelenia 
Pridelenie bytu je možné po

skytnú( občanovi , ktorý spl'iía na
sledovné požiadavky : 
• veková hranica nie je stanovená 
• trvalé bydlisko, prechodné v 
mestskej časti - prípadne pracovis
ko v mestskej časti 
• splatnosí ceny bytu max. 15 ro
kov 
" splatnosť prvej splátky podla 
vel'kosti prideleného bytu a to 
- za l izbový byt 200 000,- Sk 
- za 2 izbový byt 300 000,- Sk 
• 14 dní po podpise zmluvy o pri
delení bytu. 

• zdokladovanie príjmu , pre za
bezpečenie splácania pôžičky pri 
zachovaní životného minima podl'a 
čl. 5, 6, 7. 
• v odôvodnených prípadoch aj ob
čanovi s bydliskom mimo územia 
mestskej časti / na návrh miestnej 
rady v súčinnosti so starostom mest
skej časti /maximálne však l byt z 
celkovej kvôty pridelovaných bytov 

Článok 3 
Podmienky financovania 

Financovanie je rozdelené do 
dvoch častí. 
l/ Prvá splátka je daná vel'kosíou 
prideleného bytu podla článku 2. 
SplatnosÍ prvej splátky je 14 dní po 
podpise zmluvy. Záloha na splátku 
vo výške l O % sumy prvej splátky 
pri podpise zmluvy. 
2/ Splátkový kalendár je rozdelený 
na dobu 15 rokov. Výška poplatkov 
je rozdelená na pravidelné splátky s 
mesačnou periodicitou do 15-teho 
dňa daného mesiaca. Skrátenie do
by splácania príp. zmena periodi
city splátok je možná po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 
3/ Splácanie je možné aj prostred
níctvom stavebného sporenia ,štát
neho fondu, hypotéky, resp. iné for
my finančného plnenia. 
Následná výška splácania s termín
mi bude určená v samostatnej prílo
he zmluvy. 
4/ Pôžička poskytnutá prostredníc
lvom mestskej časti na kúpu bytu je 
bezúročná. 
5/ Potvrdenie zamestnávatel'a o 
príjme žiadatela, prípadne ručitelov 
za posledných 12 mesiacov / u za
mestnancov / 
6/ Potvrdenie daňového úradu o 
výške čistého príjmu za posledný rok 
/u samostatne zárobkových osôb/ 
7 l Doklady o dalších finančných 
záväzkoch žiadatel'a / vyplývajú
cich z povinnosti spláca( poskytnuté 
bankové úvery a pôžičky, výživné, 
exekúcie/ 

Článok 4 
Záruky 

l/ Pridelený byt od mestskej 
časti sa stáva vlastníctvom občana 
až po splatení celkovej sumy bytu. 

2/ Občan pred pridelením bytu 
vyjadrí súhlas s jeho vysíahovaním 
pri nesolventnosti splácania dlhšie
ho ako 6 mesiacov bez poskytnutia 
náhradného ubytovania a to formou 
notárskej zápisnice. 

Žiados( o odloženie splátok 
musí by( oznámená dopredu naj-

neskôr do konca mesiaca po 
míne splátky a znovu 
splácania musí by( najneskôr do 
3 mesiacov. 

Záruka pre splácanie 
je podmienená dvomi 
daná v zmluve s dokladovaním 
príjmov ručitelov podlo čl. 2 . 

3/ Pri nesplácaní pôžičky 
dl'a bodu 2 , mestská časí 
užívatelovi splatenú sumu zníže
nú o l 0% po uvolnení bytu a zaz
mluvnení pre druhého užívatelo 
podlo splátkového kalendára 
čeného mestskou časťou. 

Týmto aktom sa končí 
nos( zmluvy o poskytnutí bytu. 

4/ Pri odstúpení od zmluvy 
vážnych dôvodov /napr. úm 
problematiku ukončenia 
ho vzíahu rieši miestne Lm>run""'· 

sivo. 
5/ Využívanie prid 

bytu treÍou osobou je oodm.i<>n.,né 
oznámením na miestny 
odsúhlasením orgánmi 
časti. 

Čas( 111 

lverečné ustanovenia 
Článok l 
l/ V zmysle týchto zásad 

delenie bytu schvaluje miestne 
stupitel'slvo na návrh komisie 
ciálnej, zdravotnej a bytovej, 
stanovisku miestnej rady 
časti. 

2/ Podmienky pre 
bytov z majetku mestskej časti 
osobného vlastníctva so 
vým kalendrom schválilo 
zastupitel'stvo mestskej časti 
tislava - Devínska Nová Ves 
sením . UMZ 172/8/99 zo 
31.8.1999 a stávajú sa 
dňami ich schválenia. 

Novej Vsi už tretie volebé 
bie. Najskôr vo funkcii 
miestneho úradu, potom dve 
lebé obdobia vo funkcii 

Takto ho poznáte. Možno ho 
poznáte ako otca, ako 
ako obyčajného človeka. 
te DTV v pondelok 4. 11.1 
Uvidíte profil starostu 
Novej Vsi Ing. Vladimíra 

F 
NA ROZVOJ 

BEZPLATNÝCH 
VO(NOČASOVÝCH 
AKTIVÍT MLÁDEŽE 

VDNV 
Jeho zakladatelom je MČ DNV 

0 prispieva( doň môžu právnické 
oj fyzické subjekty, ktorým záleží 
no materiálnom zábezpečení vol'
nočasových aktivít aj problémovej 

0 potenciál nej problémovej mláde
tevDNV. 

Bezprostredným účelom fondu je 
finančná odmena perlovým a kul
tórnym organizátorom i jednotliv
com, ktorí poskytujú svoje služby 
pre bezplatné vol'nočasové aktivity 

Máme po prázdninách a začal 
sa školský rok, pre deti ale aj do
spelých. Pre niekoho oddych pre 
druhých záÍaž. Naša mestská čas( 
so opä( "zahustila" a je nás tu 

však vnímame dianie okolo 
v Devínskej ? 

rozhovoroch so starousadlík
som sa stretol často s poznal
' že pomery a vzťahy v dedine 
sídliska boli iné a l'udia si váži

svoje okolie. S týmto poznal
môžem vyjadri( súhlas s tým , 
menšej komunite kde je miera 

poznania väčšia, je 
ludí iné. K tomuto určite 

aj to, že v dedine boli 
menej "rodinné" vzíahy. 
Väčšej komunite sa stráca 

kontakt a vzniká anonymi
ktorú sa mnohí často skrý-

mládeže v DNV. Služby môžu by( 
poskytnuté v podobe poskytovania 
priestorov pre tieto činnosti, ale aj 
dalšieho materiálno-technického 
zabezpečenia tejto činnosti. 

Podmienky žiadosti o finančný 
príspevok z fondu sú nasledovné: 

a) Realizovaná služba v oblasti 
volnočasových aktivít mládeže musí 
by( pre mládež bezplatná. 

b) Poskytovatel' služieb je povin
ný zabezpeči( si permanentnú (ce
loročnú) reklamu svojich služieb a 
to minimálne vo vysielaní DTV, v 
DEVEXE a pred vchodom do objek
tu, kde služby poskytuje s uvede
ním vlastnej náplne činnosti a týž
denného harmonogramu. 

c) Po skončení danej aktivity je 
povinný odovzda( do pripravenej 
schránky osobitné tlačivo s násle
dujúcimi údajmi: 

vajú a ospravedlňujú. Je to však 
naozaj tak? 

V nedávnej minulosti , keď sme 
boli vlastníci všetci všetkého a pri
tom nikto ničoho, sme sa stavali do 

Nevšímavosť 
pozície , z ktorej vyplžvalo , že aj 
tak nič nezmeníme. Dnes smeruje
me a učíme sa nachádza( vzŕah k 
tomu , na čo prispievame svojimi 
peniazmi - daňami .z toho mi vy
plýva aj to, že kde mám " svoje" 
peniaze, mal by som prejavi( aj 
patričný záujem. 

Miestne zastupitelslvo v tohoroč-

nom rozpočte vyčlenilo na skrášle
nie našej mestskej časti sumu 23A 
mil. Sk. V prepočte na každého 
obyvatel'a, ktorý tu býva je to 
l 300,-Sk bez nákladov na najväč
šie investičné akcie mestskej časti. 

Vážime si len "vel'ké" peniaze 
alebo hospodárime aj s každou 
korunou ? K tomuto ma inšpirovali 
poznatky , akých sme tu mali " ne
želaných brigádnikov" cez leto. 
Mnohým je známe, že títo aktivisti 
nám vytrhali lavičky osadené oko
lo rybníka a pohádzali ich do vody. 

Tak nám vznikla škoda približne 
20 000,-Sk. 

• Názov a adresa poskytovatelo 
služby (pečiatka) 

• Deň a čas prevedenej aktivity 
• Menný zoznam (s rokom na

rodenia a vlastnoručným podpi
som) zúčastnených na aktivite 

d) Prevádzkovate!' danej aktivity 
je povinný strpief prípadnú kontro
lu pravdivosti údajov na tlačive a 
to aj v čase priebehu danej aktivity. 

e) Záujemca o finančný príspe
vok z uvedeného fondu je povinný 
podaí si v predmetnej záležitosti 
písomnú žiados( V prípade jej 
kladného vybavenia je povinný 
rešpektova( usmernenia písomnej 
dohody, ktorá bude uzavretá. V jej 
rámci bude uvedená aj finančná 
čiastka za jednu hodinu budúcej 
poskytnutej služby na jedného 
účastníka danej športovo-kultúrnej 
aktivity. Pritom sa bude zoh Iodno-

Druhým kultúrnym prejavom, ak 
sa to tak dá nazvať, je silácky pre
jav niektorých jednotlivcov. 

Park Ruda Slobodu na Slovinci 
je jedným z miest v našej obci, kto
ré nám pripomína náš vzŕah ku 
kultúre a kultúrnosti národa. 

alebo ľa 
Niektorí si však pletú kultúrnosť a 
kulturistiku. Výsledkom toho je " 
svojrázne" dotvorovanie parku s 

bustou tohto uznávaného spisova
tel'a. Smetný kontajner určite ne
patrí na podstavec k buste. Ak 
chceme na seba upozorni( , robme 
lo spôsobom, na ktorý budeme hr
dí a nebudeme sa zaň nikdy han
bi(. 

Hovorí sa , do tretice všetko 
dobré. V tomto prípade však to nie 
je pravda. Na skultúrnenie panelá
koveho prostredia sa investuje tak 
do zelene, ako aj do možnosti 
športového využitia. 

Niektorí si však zamiešajú tieto 
dve skutočnosti. Deti ohýbajú novo 
vysadené stromčeky a skúšajú 
svoju silu v ich ohybaní. To horšie 
však na tom je, že dospelí idú oko
lo bez povšimnutia akoby ich to 
nezaujímalo. Často sa apeluje na 
to, aby sa sídlisko zazeleňalo. 

va(, či žiadate!' poberá finančný 
príspevok z rozpočtu mestskej časti, 
alebo nie. 

Bližšie informácie a žiadosti o fi
nančný príspevok môžu aktivisti v 
oblasti využitia vol'ného času mlá
deže podáva( na MU DNY lstrijská 
ul. 49 (p. Oslancová, tel.: 64 77 
72 50). 

Prosím štedrých darcov, ktorí vi
dia zmysluplnosf "Fondu na rozvoj 
bezplatných volnočasových aktivít" 
mládeže v DNV o príspevky. 
Základ fondu vo výške 80-tisíc Sk 
vylvorili všetci odstupujúci poslanci 
v minulom roku, keď sa v prospech 
tohto fondu zriekli polovice odmeny 
na konci svojho funkčného obdo
bia. 

Jaroslav Turza 

Jeden stromček a jeho vžsadba nás 
stojí 1500,-Sk. Pre deti sa upravili 
ihriská a zabezpečili aj po hygie
nickej stránke - hlavne pieskoviská. 
Niekedy sa mi zdá , že z týchto ih
rísk deti aj dospelí odchádzajú takí 
vysilení, že nedokážu zavrieú ani 

stajnosť? 
bránky za sebou, aby tam nemohli 
behaf psy. Náklady na jedno det
ské ihrisko sú približne 250 000-

400 000 Sk podlo vel'kosti. 
Niekedy stačí málo, aby sa 

mnohé zachránilo, alebo vela ušet
rilo. Niektorí si myslia ,že sa to ne
týka ich ale ostatných. Nikto však 
nemôže kritizovaf druhých , ak nie 
je kritický voči sebe. 

Skúsme sa občas pozrieú okolo 
seba. Všímajme si kde a ako žije· 
me. Ak si myslíme , že nemôžeme 
samy pomôcf z toho alebo iného 
dôvodu, skúsme využi( možnosti, 
ktoré máme. 

Mestská polícia 
·tel.: 64 77 74 88,64 77 98 15 
státna polícia 
• tel : 64 77 72 58 

zástupca starostu 
Ing. Peter Rajkovič 

DIEVIEX 3 



Opatrenia pridelenú konkrétnu zónu, za ktorú 
zodpovedajú a kde si postupne 

na :zvýšenie he:zpeinosti v Bratislave 
Opatrenia na zvýšenie bezpeč

nosti v Bratislave. 
Bezpečnost Bratislavčanov na 

uliciach mesta je problémom, kto
rým sa zaoberá Komisia na ochra
nu verejného poriadku na každom 
svojom zasadnutí. Ťažko asi možno 
vyjadri( spokojnos( so súčasným 
stavom. Aj preto sa 9.9.1999 po
slanci mestského zastupitel'stva za
oberali Návrhom opatrení na zvý
šenie bezpečnosti v hlavnom meste 
SR Bratislave. Návrh predpokladá 
realizáciu troch projektov, ktorá by 
ulice Bratislavy urobili bezpečnejší
mi. 

1. Okrskový systém - vychádza 
zo starých osvedčených zásad, že 
najúčinnejšou prevenciou proti 
trestnej a inej protispoločenskej 
činnosti je predovšetkým prítom
nos( uniformovaného policajta na 
verejnosti. Policajti vykonávajú svo
ju činnost dôslednejšie, ak majú 

FUTBAL® 
VÝSlEDKY 

Muži A 
5. kolo 

DNV- Sv. Jur 

Gu/yaš, Madár,Stanček 

6. kolo 

V. Levóre - DNV 
Ma dár 

Starší dorast 
5. kolo 

DNV- Ekonóm 
Cích, Kolenič 

6. kolo 

Vrakuňa - DNV 

Starší žiaci A 
5. kolo 
Kablo- DNV 

6.kolo 

DNV - Lozorno 

Starší žiaci B 
4. kolo 

Kalinkovo - DNV 

6. kolo 

Ekonóm- DNV 

3:2 

4:1 

2:0 

5:2 

0:0 

4:1 

3:2 

1:0 

budujú miestnu a osobnú autoritu. 
Predpokladom pre realizáciu tohto 
projektu je zdvojnásobenie počtu 
policajtov z terajšieho počtu 306 
na 650 policajtov. 

2. Automatizovaný policajný in
formačný systém - jeho základom 
je malý prenosný počítač - palm
top, ktorým je vybavená každá po
licajná hliadka a ktorý jej poskytne 
široké spektrum informácií o hlada
ných osobách, kradnutých autách, 
ale aj o priestupkoch, ktorá určitá 
osoba urobila v minulosti. Na dru
hej strane hliadka povinne zazna
menáva priebeh svojej činnosti do 
pamäti počítača a tak je možná zo 
strany vedenia polície analyzovat 
činnos( jednotlivých policajtov v te-
ré ne. 

3. Monitorovací kamerový 
systém - pozostáva zo systému ka
mier rozmiestnených na frekvento
vaných uliciach mesta. Vdaka tomu 

Mladší žiaci A 
5. kolo 

Kablo PS - DNV 0:6 

Nettich 2, Beleš 2, Kiss, Rischek 

6. kolo 

DNV- Vrakuňa 
Wojčiak, Beleš, Rischek 

Mladší žiaci B 
5. kolo 
Lozorno - DNV 

Brondoš 

6. kolo 

DNV - Vrakuňa 

Prípravke 

2. kolo 

VW Bratislava - Inter 

3. kolo 

Rača - VW Bratislava 

4. kolo 

3:0 

3:1 

1:1 

0:0 

0:0 

VW Bratislava - Slovan 2:1 
Bumbál, Lorenc 

5. kolo 

Dúbravka B - VW Bratislava 2:3 

Sith 2, Kunovič 

6. kolo 

VW Bratislava - Lamač B 
Bodi, Sith 

2:0 
-ds-

3. Olympiáda VW Slovakia 12.9.99 
v budúcom čísle 

DEVEX4 

je možná prichyti( póchatela pria
mo pri páchaní trestného činu, ale
bo tesne po ňom. Dôležitým je aj 
psychologický efekt kamier umiest
nených v nedostupných polohách, 
ktorá spôsobuje zábranu u pácha
telov, pretože vedia, že môžu by( 
sledovaní a následne dolapení a 
potrestaní. Výhodou navrhovaného 
technického riešenia je aj to, že ka
mery sú umiestnené tak, že okolie 
nevie, čo je snímané, kam sa ka
mera vlastne pozerá. 

Opatrenia na zvýšenie bezpeč
nosti v hlavnom meste SR Bratislave 
poslanci mestského zastupitel'stva 
schválili. Na to, aby sa tieto opat
renia prejavili konkrétne na uli
ciach Bratislavy, je potrebných viac 
ako sto miliónov korún. Preto sa 
budú môCÍ realizova( iba postup
ne. Zatial' sa urobil aspoň prvý 
malý krôčik. Prvá monitorovacia 
kamera bola pred niekol'kými dňa
mi namontovaná na budovu starej 
radnice a monitoruje celé Hlavné 
námestie. 

Ing. Ján Íatko, poslanec 
hl.m. SR Bratislavy (KDH) 

naj i Doprastav Open 1999 štarto

valo 62 hráčov. Zo zástupcov ŠK 

Strelec DNV príjemne prekvapili 

dorastenci Peter TÓTH-VAŇO, 

Lukáš ŠIMON a Igor FRATRIČ. Za 

očakávaním tento krát zaostal 

Marián Jurčák. 

KONEČNÉ UMIESTNENIE: 

l. Ján Markoš Sn.Bratislava 7 

2. Jozef Jánoš Faust Bratislava 7 

3. Ivan Novák Tatran Bratislava 7 

5. V.Kuročkin Bielorusko 6,5 

6. J.Mouiwid Bielorusko 6,5 

l O. Ondrej SZLLS D.N.Ves 5,5 

20. P.ÓTH-VAŇO D.N.Ves 5 

RODEO SHOW 
V sobotu 18. 9. 99 bude v Bratis

lave na brehu Dunaja, na petržal

skej strane v blízkosti prístavu 

Propeleru, finále Marlboro Rodeo 

Show. Vyvrcholí tak séria súfaží v 

Rodeo City, ktoré v júli a auguste 

postupne navštívili viaceré mestá 

na Slovensku. Stretnete tu kovbo

jov na koňoch, môžete skúsi( štas

tie v kasíne, či zabavií sa v salco-

Členovia chrámového spevokolu 
Nádej v DNV vyslovujú úprimné 
podakovanie dobrodincom a spon
zorom! 

- pánovi farárovi K. Moravčíka
vi, fi. Volkswagen, D. Encingerovi, 
M. Glosíkovi, V. Pokornému, fi. 
Vitáloš, T. Pekarovičovi, kvetinár
stvu pri pošte Z. Jazberovej, J. 
Fratričovej, M. Kralovičovei, prof. 
E. Bartoncini a dalším rodinným 
príslušníkom, ktorí pomohli spevo
kolu uskutočni( bratské stretnutie so 

slovákmi žijúcimi v Mníchove v 
Nemecku. 

Toto misijné poslanie- spoluúči
nkovanie pri slávnostnej svätej 
omši, 19.9.99 v chróme svätého 
Štefana v Mníchove, bolo pre nás 
vyjadrením úcty a lásky k sviatku 
Sedembolestnej panny Márie, pat
rónky Slovenska. 

Potešujúce je, že dobrodinci ve
dia, že: "Nielen chlebom je človek 
živý", a v úcte majú aj slová sväté
ho Pavla: "Najväčší poklad je lás
ka". Veríme, že každé semienko 
lásky prináša niekol'konásobnú úro
du. J. Zúbková 

Vyčistime Devinsku 1999 
" ... len to, čo dobre poznáme, 

môžeme mat' viac a viac radi ... " 

20. - 25.9.1999 

20.septembra 1999 - pondelok 

9.00 a l 0.30 hod. 

"Svetová smeÍošou" 

zábavno-náučné dopoludnie veno

vané deíom materských škôl a 1.-
2. ročníkom ZŠ 

21.septembra 1999 - utorok 

8.30 - 12.00 hod. 

ších žiakov ZŠ na prípravu povole

ných ohnísk (podla počasia) a vzá

jomnej dohody medzi organizátor

mi a školami - možnos( výberu dal

ších dní. Zraz účastníkov podl'a 

vzájomnej dohody pred Radnicou v 

DNV za koordinácie Dr.Šimonovej 

z MÚ DNV, p.Nagyovej z IC a za 

spolupráce miestneho podniku DE

NOVAvDNV. 

22.septembra 1999 - streda 

9.00 do 13.00 hod. 

oo~u~w~mu~ 
menin1 v nasledujúcic~ dvoc~ 

t~ždňocn oslávia: 
7 8. 9. Eugépi~ . . J9.9. Konštantín 

20. 9.<ťu~~§/~)i~y~slqva 
l·l····?~Jv1atv~;····;?2;B, ~1\ic 

·.·. i . i2 · · aeiJk.a .. ···•·· · 
~4 $itJb~f( 

25.(:>' .·. , 1 2l~ifEdiia 
2(, 9.pyp,rié?('t~· ~· ~áclav 

· 29. 9; !J1r<:?~T1 JY.iChaela 
30. 9. Jai~(ím, Ll O. Arnold 

BÍ~h~.Želáme! 

Ui je tu opät' .... 
A je to tu! školská taška opráše

ná z kúta, zošity, perá, učebnice, 
obaly, farbičky, ceruzky ..... Pomaly 
už aj zabúdame na sladké dni nič
nerobenia a prázdninového puto
vania. V hlavách sa nám krúti kolo
toč spomienok, so smútkom v 
očiach prezeróme dovolenkové fo
tografie a premýšl'ame nad novými 
povinostami. Veru tak, nový školský 
rok sa pomaly a iste presúva zo 
štartovacej čiary do svojho plného 
nasadenia. Triedy všetkých škôl v 
DNV ožili vravou školákov, ktorí s 
väčšou, či menšou radosíou prijali 
realitu školských dní. V škole Ivana 
Bukovčana 3 zasadlo do školsých 
lavíc spolu 838 žiakov a spoločne 
zaplnili každý možný vol'ný pries
tor. V tejto škole bolo v tomto škol
skom roku otvorených 35 tried pr
vého a druhého stupňa. V troch trie
dach začalo 63 prváčikov zdoláva( 
prvé písmenká abecedy. V ich oč
kách sa ešte odrážajú pocity oča
kávania z toho, čo ich vo vel'kej 
škole čaká. Po prvýkrát v tejto škole 
zasadli do školských lavíc ostrieloní 
deviatáci - 11páni" školy. 88 devia
takov čaká nelahká úloha - vybra( 
si tú najsprávnejšiu cestu budúcim 
životom, vybra( si povolanie, ktoré 
vyhovuje ich schopnostiam, ktoré 
má v dnešnej dobe budúcnost a 
perspektívu. Za pomoci skúsených 
učitel'ov budú iste zvažova( všetky 
možnosti a verme, že sa rozhodnú 
správne. 

Prvék, či druhák, piatak, či sied
mak, každý má pred sebou cestu k 
vedomostiam posiatu množstvom 
povinosti a úloh. Žiaci však nie sú 
na to sami. Majú pri sebe pani uči
tel'ky a pánov učitelov, ktorí ich ve
dú tým správnym smerom. Zaželaj
me im spoločne vela chuti do prá
ce, radosti z dobrých známok a ve
l'a optimizmu počas celého školské
ho roku. 

Soňa Škulová 
ZŠ l. Bukovčana 3 

DEVEX 5 



Program 
kina 

@rnwafNJ 
18.-19.9- ŠESŤ POHREBOV 

a JEDNA SVADBA 
USA-50.-

25.-26.9.- INŠTINKT 
USA- 60.-

na október pripravuieme: 

Celovečerné nr.orl··•-

od 7 9.45 hod. v 
a v nede/ú ai o 7 7. 7 5 

8.-1 O.I O. • FONTÁNA 
PRE ZUZANU 3 

20.-21.10.- NOTTING 

22.1 O • MÚMIA 

na Vašich obrazovkách 

22:30, druhá nasledujúci 
poludnia od 9:30 do l 
úvod vysielania vám DTV 
denne ponúka( aktuálne 
dejstvo z Devínskej Novej 
Bratislavy. O dalších 

Od pondelka 27.9.1999 sa 
podstatne rozširuje vysielací čas 
Devínskonovoveskej televízie. 
Vysielanie DTV budete môcť sledo
va( každý pracovný deň podvečer 
medzi 18:30 a 19:00. Pre tých, 
ktorým tento čas nevyhovuje sme 
pripravili dve reprízy. Prvá vo ve
černých hodinách od 22:00 do 

sa dozviete v prehl'ade 
DTV na inom mieste. Ak 
by( informovaný, čo sa deje 
vás, sledujte denne DTV. 

27.9. 

28.9. 

29.9. 

30.9. 

1.10. 

o 18:30 
18:35- 19:00 
22:00 
22:05 - 22:30 
o 9:30 
9:35- 10:00 
18:30 
18:35- 19:00 
22:00 
22:05 
o 9:30 
9:35- 10.00 
18:30 
18:35- 19:00 
22:00 
22:05 - 22:30 
o 9:30 
9:35- 10:00 
18:30 
18:35- 19:00 
22:00 
22:05 - 22:30 
o 9:30 
9:35- 10:00 
18:30- 18:35 
18:35- 19:00 
22:00 
22:05 - 22:30 

-~:!o!a~~m DTV 
- Diskusia o nových programoch DTV 
- Spravodajstvo (repríza) 
- Diskusia o nových programoch DTV (repríza) 
- Spravodajstvo (repríza) 
- Diskusia o nových programoch DTV (repríza} 
-Spravodajstvo 
- Týždeň v DNY 
- Spravodajstvo (repríza} 
- 22:30 - Týždeň v DNY (repríza) 
-Spravodajstvo (repríza} 
-Týždeň v DNY (repríza} 
- Spravodajstvo 
- DTVmladým 
- Spravodajstvo (repríza) 
- DTV mladým {repríza) 
- Spravodajstvo (repríza) 
- DTV mladým (repríza} 
- Spravodajstvo 
-Týždeň v Bratislave 
- Spravodajstvo (repríza} 
- Týždeň v Bratislave (repríza} 
- Spravodajstvo (repríza) 
- Týždeň v Bratislave (repríza) 
- Spravodaj sivo 
- Magazín DTV 
- Spravodajstvo (repríza) 
- Magazín DTV (repríza) 

problémy, ktoré sa 
týkajú lokality "kolá-

1m priemyselnej 
Na jeho požia

oznámené listom zo 
aby predmetné plochy 
štúdii číslami 4, 6, 18 

využívané na ochra
a nie na priemyselné 

súvislosti bol na zhro
vyzvaný starosta 

V. Mráz, aby vysvet-
staí, že aj napriek 

nebola štúdia zmene
postúpená do schvalo

v pôvodnom stave 
pripomienok obča-

obce Ing. V. Mráz 
že l. č. je štúdia na 

v podobe, ktorú 
architekt Mč DNV Ing. 

na tomto zhromaž
skutočnosti potvrdzuje 

z Kolónie, že už aj 
ekologicky za(aže-

budú umožnené dal
aktivity. 
stanoviskom vystú

a jednoznač-
neúnosnos( zaÍaže-

-VED 
nosti lokality činnosÍou ČOV, pre
vádzkou žel. stanice a jej pril'ah
lých činností, ako aj zdevastova
ným prostredím po bývalej TEXTI
LANKE a v poslednom období aj 
priemyselnými aktivitami na území 
bývalého ŠM. Občania trvajú na 
svojom stanovisku, aby tento pries
tor bol osadený ochrannou zele
ňou. 

- Prítomní občania z Mečíkovej ul. 
vyjadrili nesúhlas s trojpodlažnou 
zástavbou v ich lokalite a žiadajú 
opätovne prehodnotí( túto skutoč
nos( 

-V ostatných pripomienkach obča
nov jednoznačne odznel nesúhlas s 
obkolesením Kolónie priemyselnou 
zónou a doporučujú tieto otázky 
rieši( smerom na Volkswagen, 
resp. k pol'nému družstvu. 

K prerokovanému bodu č. l prijali 
prítomní občania petíciu, ktorá tvo
rí prílohu k tomuto zápisu aj s pod
pismi prítomných a súhlasiacich 
občanov. 

K bodu č. 2: 
K tomuto bodu sa občania velmi ži
vo vyjadrovali najmä v týchto pri
pomienkach: 
-Napriek tomu, že Volkswagen je 
značným prispievatelom do rozpo
čtu časti DNV a najviac zaÍažuje 
lokalitu Kolónia prakticky sa nič zo 
strany obce neurobilo (chýba ze
leň, nedostatočná údržba zelene, 
chýba dopravné značenie na kri
žovatke pri kine Devín, atď.) 
- Kritika na neopravené chodníky 
po kanalizácii (p. Tóthová) a miest
nej komunikácie (viď. Záhradná 
ul., existuje aj zápis z MU s ob
hliadky) atď. 
- Kritika na neupravené verejné 
priestranstvá pred kinom Devín, 
železničnou stanicou, neodstráne
né vraky rôznych stavebných stro
jov, búraniská, Mlynská ul., nepo
kosené burinové porasty v celom 
okolí a vôbec nevzhladná vstupná 
časí ONV. 
- Nespokojnos( občanov s nepravi
delnosÍou roznášky Devexu a naj
mä jeho obsahu. Nesúhlasia, aby 
bol tribúnov sporov a vzájomných 
súbojov medzi poslancami. 
Žiadajú viac kritických pohl'adov 
na dianie v ONV a viac informova
nosti. 
- Vel'mi kriticky hodnotili občania 

zvýšenú prašnos( prostredia a na
jmä vol'né spolovanie chemikálií, 
gumenného o umelohmotného od
padu, nedovolené parkovanie ná
kladných automobilových o staveb
ných strojov - toto všetko v tesnom 
kontakte na obytnú zónu Kolónia. V 
tejto súvislosti žiadali občania pred
stovitelov obce, aby so nedávali sú
hlasy k rozsiahlym investičným zá
merom v tejto lokalite. 

Otázku nes1 zamestnanos( 
Slovensko práve cez kolóniu v DNV 
vyslovili občania nesúhlas bez pri
meraného budovania infraštruktúry. 
- Občiansku vybavenosÍ považujú 
občania DNV za nedostatočnú naj
mä v oblasti obchodu a služieb. 
- Občania žiadajú okamžitú opravu 
siete miestneho rozhlasu v celej ob
lasti, menovite na Mečíkovej ul. o 
no odbočke k stanici. 
-Žiadajú, aby sa prestalo s plytva
ním verejných prostriedkov no síd
lisku pri udržiavaní zelene o pori
adku o aby so viac tamojší občania 
zapájali do týchto činností. V tejto 
súvislosti navrhli, aby MČ DNV bola 
rozdelená no jednotlivé zóny tak, 
aby sa spriehl'odnilo čerpanie fi
nančných prostriedkov z rozpočtu 
DNY. 
- Občania z odboru stavebníctva 
tvrdo kritizovali aj komisiu výstavby 
zo nerešpektovanie stanovísk o pri
pomienok občanov k dianiu v ONV 
majú pocit, že niektoré veci so usku
točňujú v rámci klientelizmu. 
-Občania požiadali starostu, aby 
dalšie zhromaždenie občanov bolo 
iniciované MU, na ktorom budú in
formovaní, oko boli vyriešené ich 
pripomienky o požiadavky. 
- Občania z ílovej ul. nedostali od
poveď na svoju petíciu ohladne vý
stavby cesty v tejto časti, žiadajú k 
tomuto vyjadrenie. 
- Taktiež chcú poznaí odpoveď na 
otázku, čo sa bude dia( no pozem
koch bývalej tehelne v najbližšej bu
dúcnosti. 

Aj napriek tomu, že no niektoré 
otázky so snažili zástupcovia samo
správy do( občanom čiastočné od
povede, v závere bodu 2. občania 
žiadajú starostu MČ ONV Ing. V. 
Mráza, zástupcu starostu Ing. 
Rajkovičo o pracovníkov MU MČ 
DNY, aby rešpektovali požiadavky 
občanou lokality Kolónia a pripomien
kovaná nedostatky urýchlene vyrie
šili. 

PETÍCIA ZO ZHROMAžDENIA OB· 
ČANOV, KTORÉ SA KONALO 

DŇA 21.6.99 
V KINE DEVÍN V MČ ONV 

Občania, bývajúci v lokalite "Ko
lónia" v DNY opätovne žiadajú 
starostu MČ DNV Ing. V. Mráza, 
aby zabezpečil presadenie opráv
nených požiadaviek občanov Ko
lónie tak, ako boli sformulované v 
predchádzajúcej petícii občanov 
zo dňa 8.7.98 a následne zhrnuté 
v liste starostovi zo dňa 7.9.98. ide 
o lo, aby do Urbanistickej štúdie 
MČ DNV, ako oj do zmien o dopln
kov aktualizácie územného plánu 
hl. mesto SR Bratislavy boli lokality 
označené v týchto materiáloch ako 
č. 4 (Nad Mlákov) č. 6 (Pri ČOV), 
č. 18 resp. č. 17 (Bočnegovice ll.) 
určené na vyhradenú alebo 
ochrannú zeleň o nie no výrobné 
účely. Dôvody jednoznačne vyplý
vajú z neprimeranej vysokej ekolo
gickej zoÍaženosti danej oblasti. 
Občania protestujú a nesúhlasia s 

výstavbou trojpodlažných obytných 
domov v lokalite Mečíkovej ul., kto
ré sú pre ich obyvatelov nevyhovuj
úce naprojektovaná do zástavby 
medzi rod. domy. 

Petício bola na zhromaždení obča
nov v tomto znení prečítoná a od
súhlasená. 

V Bratislave v ONV dňa 21.6.99 
Príloha: 
Prezenčná listina s podpismi obča
nov zúčastnených no zhromaždení. 

DEVIEX 7 



Vyčistime 

Devinsl1u 
1999 

(Dokončenie zo strany 5) 

Chránené územia hl. mesta 

Bratislavy a lokalita v DNY - prvý 

seminár venovaný problematike 

chránených území hl. mesta 

Bratislavy, prírodným charakteristi

kám okolia DNY a ochrane život

ného prostredia. 

23.septembra 1999 • štvrtok 

8.00 do 13.00 hod. 

Turistická vychádzka s odborným 

výkladom o reliéfe Devínskej 

Kobyly určená žiakom 8 · 9 roční· 
kom ZŠ (celkový počet žiakov 33, 

t.j. po lO žiakov s jedným pedagó· 

gom z každej školy). Odchádza sa 

z pred lstracentra o 8.15 na MHD 

smerom k Technickému sklu, mest

skou dopravou sa žiaci vracajú tiež 
naspä( 

9.00 a l 0.30 hod. 

"Svetová smeÍošou" 

Pokračovanie predstavenia pre naj· 

menšie deti · dalšie skupiny podl'a 

medzi nami 
V týchto dňoch, keď sa oslavu· 

je 55. výročie SNP, rada by som 

chcela prispie( skutočným príbe

hom z 2. svetovej vojny, ako nám 

ho často rozpráva náš brat 

František R. a nazval tento príbeh 

"Cesta smrti". Mladý neskúsený 

chlapec narukoval roku l 944 do 

Pieštan, a keď vypuklo povstanie, 

museli všetci vojaci na rozkaz veli

telov do hôr. Keď sa desí nahlado

vali a nevedeli čo bude dalej s nimi 

pomalí, sa posíahovali do blýzkych 

dedín. Tam sa dozvedeli, že sa 

môžu prihlási( a nič sa im nestane. 

Čo mali robi( uverili sl'ubom, ale 

nevedeli čo sa stane s nimi. 

"Všetko vidím pred sebou", hovorí 

brat, "tak ako by to bolo včera". 
Utrpenia hrôzy, ktoré mal za sebou 

nevie ani opísa( Patril k skupine 

povstalcov, ktorú začiatkom no

vembra 1944 Nemci zajali a zhro

maždili v Štubnianských Tepliciach. 

Bola jednou z mnohých, ktoré sa 

dostali do nepriazne po potlačení 
Povstania. Podl'a hlásenia sloven· 

DEVEX8 

vzájomnej dohody. 

24.septembra 1999 • piatok 

9.00- l 0.30 hod. 

"Letí, letí ... " 

Činoherné predstavenie divadla 

LUDUS určené žiakom 3.-4. roční

kov ZŠ. Predstavenie je plánové 

spojií s besedou Danielom 

Hevierom, ktorý sa venuje aj písa· 

niu básničiek aj textou k hrám s 

prírodovednou témetikou. V prípa· 

de, že p. Hevier prisl'úbi účas( 
odohrá sa divadelné predstavenie 
jeden raz. 

25.septembra 1999 

16.30 · 18.30 hod. 

Detská zábavná šou spojená s vy

hodnotením týždňa 

V programe vystúpia ako hostia 

detský umelci, deíom a školám sa 

odovzdajú ceny za účasí v sprie· 

vodných podujatiach. 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA: 

l. Vyhlásenie výtvarnej súÍaže pre 

deti MŠ a 1.-2. ročníky ZŠ pod ná

zvom "Macko Uško nepôjde spa( 

lebo musí poupratovaí" 

2. Výtvarná súÍaž pre žiakov 3.-5. 

ročníky ZŠ pod názvom "Humorne 

ských úradov bezpečnosti z 

9.12.1944 zajali hitlerovci 3409 

l'udí, označili ich ako banditov a 

2237 z nich určili na "sonderbeha

ndlung". Povstaleckí zajatci boli 

presvedčení, že zo Štubnianskych 

Teplíc ich pustia domov, tak ako 

pôvodne sl'ubovali. Na stanici v 

Diviakoch niektorí zbadali na dve

rách vagónov tabul'ky z názvom ci· 

ela: Danzing ·Oliva. V Diviakoch 

ich naložili do vagónov a po troch 

dňoch jazdy dorazili do Gdanska. 

Tam sa končila prvá začiatočná 
etapa ich transportu. Rozdelili ich 

na dve skupiny. Jedna zostala na 

mieste a druhú deportovali do 

Gdyne. Zaevidovaných ich rozdeli

li podla odbornosti. Bol z 12-timi 

zaradení do skupiny automechani· 

kov. Neskôr sa ocitli v Stutthofe, 

okolo 900 zajatcov. Čo sa stalo so 

Slovákmi čo zostali v Gdánsku, ne· 

vedno. Vo chvíli ich zaistenia sa 

zmiešali rôzne oddiely partizánov. 

V Stutthofe ich nahnali do starých 

barákov. Tam boli prví mŕtvi, alebo 

zastrelení. Ubytovacie, zásobova

cie a zdravotné podmienky v tábo

re boli biedne. Spali na 3 poscho

dových pričniach, o strave sa 

o odpadkoch" 

Práce môžu jednotlivé školy a škôlky 

prináša( do lstracentra p. Nagyovej 

v čase od 13.-16.9.99, od 9.00 do 

16.00 hod. Výstavka prác bude na

inštalovaná vo vestibule kultúrneho 
domu. 

Na príprave projektu spolupracova
li: 

vôbec nedá hovori( 26.1 .1945, 

keď ruské vojská prerazili frontovú 

líniu začali postupova( cez Pol'sko 

na Nemecko, vtedy museli opusti( 

tábor a vydali sme sa na "Cestu 

smrti", spomína František. Bola dlhá 

1600 km a viedla cez Gruppu sme· 

rom na Rostock, Witterberg do 

Zarentinu, kde končila. Celú trasu 

sme absolvovali peši a do jej konca 

neprišlo vela našich kamarátov. 

Väčšinou zomierali od vyčerpania, 

únavy a hladu. Nemci nás mlátili 

hlava-nehlava bez príčiny. Strielali 

len za ohorok cigarety, ktorý si 

chcel človek zodvihnú( zo zeme. 

Nikto za zástupom nesmel zaosta( 

lebo by ho to stálo život. O mno· 

hých, ktorí cestu neprežili, ich naj· 

bližší dodnes nevedia kde ležia. 

Ocitol som sa v časti polomŕtvych 
zajatcov, ktorých Nemci poslali do 

Hamburgu. Tam sme prežili bom· 

bardovanie. Zase nás premiestnili 

do rôznych táborov. Oslobodila nás 

americká armáda v Belsene v máji 

1945. Domov sa vrátil bez ničoho. 
Len opasok, ktorý dostal od kama· 

rátov v tábore, aby mu nepadli zviš· 

ky nohavíc z tela, uchováva si do

dnes. Netreba hovori( čo pri po-

oddelenie životného 

MUDNV 

agentúra DAPHNE, 

Ekocentrum Devín 

Slovenská agentúra 

prostredia · pobočka 
O.L.O. a.s. Bratislava 

DENOVA, miestny 

Základné školy DNY 

Materské školy DNY 

Spomedzi l 600 Slová 

nených v táboroch okolo 

je známych 277 

Neúplné zoznamy 

jalcov môžu byí krycím 

pre nedodržiavanie 

ných konvencií. Spôsob 

dzania, nútené práce 

ských podmienok mnohí 

očom svädčia rôzne 

spomienky účastníkov 
Tieto riadky spomienok sú 

a dalo by sa ešte vel'a 

pospomínal', alebo 
knihu. Doplni( nrnvrli'VOSI 

adkov môže aj P. J. 

bol tiež účastníkom 
čas aj v spojení s 

nám otázka - pýtam sa 

seli títo nevinní chlapci 

tak trpieí? Akým 

zomrie( tol'kí synovia, 

želia? Zostali im len 

enky, ktoré strhávajú 

spánku, narušené 

nikto nevráti. Kúskom 

na stratenú mladosf 

brata F. Riglera opísala 

ROZVOJ 
BEZPLATNÝCH 

yo[N~ČAS?VÝ~H 
AKTIVIT MLADEZE 

VDNV 
zakladatelom je MČ DNY 

doň môžu právnické 
bjekty, ktorým záleží 

zábezpečení vol'-
aktivít aj problémovej 

•-~~•n••n"' problémovej mláde-

po prázdninách a začal 
rok, pre deti ale aj do

niekoho oddych pre 
záÍaž. Naša mestská časí 
"zahustila" a je nás tu 

hodnotenie roku je ešte desí 
le obzretie sa je na mieste 

K tomuto presvedčeniu 
skúsenosti a poznatky z 

sa udialo tu u nás doteraz. 
1Í a rádiu sme v posled
videli a počuli vela infor

nešÍastiach a ka-
V danom okamihu sa 

ale stále nové a dal
l prekrývajú tieto na· 

mládeže v DNY. Služby môžu byí 
poskytnuté v podobe poskytovania 
priestorov pre tieto činnosti, ale aj 
dalšieho materiálno-technického 
zabezpečenia tejto činnosti. 

Podmienky žiadosti o finančný 
príspevok z fondu sú nasledovné: 

a) Realizovaná služba v oblasti 
volnočasových aktivít mládeže musí 
byí pre mládež bezplatná. 

b) Poskytovatel' služieb je povin
ný zabezpeči( si permanentnú (ce· 
loročnú) reklamu svojich služieb a 
to minimálne vo vysielaní DTV, v 
DEVEXE a pred vchodom do objek
tu, kde služby poskytuje s uvede
ním vlastnej náplne činnosti a týž
denného harmonogramu. 

c) Po skončení danej aktivity je 
povinný odovzda( do pripravenej 
schránky osobitné tlačivo s násle
dujúcimi údajmi: 

vajú a ospravedlňujú. Je to však 
naozaj tak? 

V nedávnej minulosti , keď sme 
boli vlastníci všetci všetkého a pri
tom nikto ničoho, sme sa stavali do 

Nevšímavosť 
pozície , z ktorej vyplžvalo , že aj 
tak nič nezmeníme. Dnes smeruje
me a učíme sa nachádza( vzíah k 
tomu , na čo prispievame svojimi 
peniazmi - daňami .z toho mi vy· 
plýva aj to, že kde mám " svoje" 
peniaze, mal by som prejavi( aj 
patričný záujem. 

Miestne zastupitelstvo v tohoroč-

nom rozpočte vyčlenilo na skrášle
nie našej mestskej časti sumu 23,4 
mil. Sk. V prepočte na každého 
obyvatel'a, ktorý tu býva je to 
1300,-Sk bez nákladov na najväč
šie investičné akcie mestskej časti. 

Vážime si len "vel'ké" peniaze 
alebo hospodárime aj s každou 
korunou ? K tomuto ma inšpirovali 
poznatky , akých sme tu mali " ne
želaných brigádnikov" cez leto. 
Mnohým je známe, že títo aktivisti 
nám vytrhali lavičky osadené oko· 
lo rybníka a pohádzali ich do vody. 

Tak nám vznikla škoda približne 
20 000,-Sk. 

• Názov a adresa poskytovatel'a 
služby (pečiatka) 

• Deň a čas prevedenej aktivity 
• Menný zoznam (s rokom na

rodenia a vlastnoručným podpi
som) zúčastnených na aktivite 

d) Prevádzkovate!' danej aktivity 
je povinný strpieí prípadnú kontro
lu pravdivosti údajov na tlačive a 
to aj v čase priebehu danej aktivity. 

e) Záujemca o finančný príspe
vok z uvedeného fondu je povinný 
podaí si v predmetnej záležitosti 
písomnú žiados( V prípade jej 
kladného vybavenia je povinný 
rešpektova( usmernenia písomnej 
dohody, ktorá bude uzavretá. V jej 
rámci bude uvedená aj finančná 
čiastka za jednu hodinu budúcej 
poskytnutej služby na jedného 
účastníka danej športovo-kultúrnej 
aktivity. Pritom sa bude zohlaďno-

Druhým kultúrnym prejavom, ak 
sa to tak dá nazval', je silácky pre· 
jav niektorých jednotlivcov. 

Park Ruda Slobodu na Slovinci 
je jedným z miest v našej obci, kto
ré nám pripomína náš vzíah ku 
kultúre a kultúrnosti národa. 

vaí, či žiadate!' poberá finančný 
príspevok z rozpočtu mestskej časti, 
alebo nie. 

Bližšie informácie a žiadosti o fi
nančný príspevok môžu aktivisti v 
oblasti využitia vol'ného času mlá
deže podáva( na MU DNY lstrijská 
ul. 49 (p. Oslancová, tel.: 64 77 
72 50). 

Prosím štedrých darcov, ktorí vi· 
dia zmysluplnosť "Fondu na rozvoj 
bezplatných vol'nočasových aktivít" 
mládeže v DNY o príspevky. 
Základ fondu vo výške 80-tisíc Sk 
vytvorili všetci odstupujúci poslanci 
v minulom roku, keď sa v prospech 
tohto fondu zriekli polovice odmeny 
na konci svojho funkčného obdo
bia. 

Jaroslav Turza 

Jeden stromček a jeho vžsadba nás 
stojí 1500,-Sk. Pre deti sa upravili 
ihriská a zabezpečili aj po hygie· 
nickej stránke - hlavne pieskoviská. 
Niekedy sa mi zdá , že z týchto ih
rísk deti aj dospelí odchádzajú takí 
vysilení, že nedokážu zavrieú ani 

alebo ľa h o s t aj n o s ť? 
Niektorí si však pletú kultúrnosť a 
kulturistiku. Výsledkom toho je " 
svojrázne" dotvorovanie parku s 

bustou tohto uznávaného spisova· 
tel'a. Smetný kontajner určite ne· 
patrí na podstavec k buste. Ak 
chceme na seba upozorni( , robme 
to spôsobom, na ktorý budeme hr
dí a nebudeme sa zaň nikdy han
bi(. 

Hovorí sa , do tretice všetko 
dobré. V tomto prípade však to nie 
je pravda. Na skultúrnenie panelá
koveho prostredia sa investuje tak 
do zelene, ako aj do možnosti 
športového využitia. 

Niektorí si však zamiešajú tieto 
dve skutočnosti. Deti ohýbajú novo 
vysadené stromčeky a skúšajú 
svoju silu v ich ohybaní. To horšie 
však na tom je, že dospelí idú oko· 
lo bez povšimnutia akoby ich to 
nezaujímalo. Často sa apeluje na 
to, aby sa sídlisko zazeleňalo. 

bránky za sebou, aby tam nemohli 
behaí psy. Náklady na jedno det· 
ské ihrisko sú približne 250 000 · 

400 000 Sk podla vel'kosti. 
Niekedy stačí málo, aby sa 

mnohé zachránilo, alebo vela ušet· 
rilo. Niektorí si myslia ,že sa to ne· 
týka ich ale ostatných. Nikto však 
nemôže kritizoval' druhých , ak nie 
je kritický voči sebe. 

Skúsme sa občas pozrieú okolo 
seba. Všímajme si kde a ako žije· 
me. Ak si myslíme , že nemôžeme 
samy pomôc( z toho alebo iného 
dôvodu, skúsme využit' možnosti, 
ktoré máme. 

Mestská polícia 
-tel.: 64 77 74 88,64 77 98 15 
státne polícia 
• tel : 64 77 72 58 

zástupca starostu 
Ing. Peter Rajkovič 

DEVEX3 



Opatrenia pridelenú konkrétnu zónu, za ktorú 
zodpoveda jú a kde si postupne 

na .zvýšenie bezpečnosti v Bratislave 
Opatrenia na zvýšenie bezpeč

nosti v Bratislave. 
Bezpečnos( Bratislavčanov na 

uliciach mesta je problémom, kto
rým sa zaoberá Komisia na ochra
nu verejného poriadku na každom 
svojom zasadnutí. Ťažko asi možno 
vyjadri( spokojnos( so súčasným 
stavom. Aj preto sa 9. 9.1999 po
slanci mestského zastupitel'stva za
oberali Návrhom opatrení na zvý
šenie bezpečnosti v hlavnom meste 
SR Bratislave. Návrh predpokladá 
realizáciu troch projektov, ktorá by 
ulice Bratislavy urobili bezpečnejší
mi . 

1. Okrskový systém - vychádza 
zo starých osvedčených zásad, že 
najúčinnejšou prevenciou proti 
trestnej a inej protispoločenskej 
činnost i je predovšetkým prítom
nos( uniformovaného policajta na 
verejnosti. Policajti vykonávajú svo
ju čin nos( dôslednejšie, ak majú 

FUTBAL® 
VÝSLEDKY 

Muži A 
5. kolo 
ONV- Sv. Jur 

Gulyaš, Madór,Stanček 

6. kolo 
V. Levóre - ONV 
Madór 

Starší dorast 
5. kolo 
ONV- Ekonóm 

Cích, Kolenič 

6. kolo 
Vrakuňa - ONV 

Starší žiaci A 
5. kolo 
Kablo- ONV 

6.kolo 
DNY - Lozorno 

Starší žiaci B 
4. kolo 
Kalinkovo - ONV 

6. kolo 
Ekonóm- ONV 

3:2 

4:1 

2:0 

5:2 

0:0 

4:1 

3:2 

1:0 

budujú miestnu a osobnú autoritu. 
Predpokladom pre realizáciu tohto 
projektu je zdvoj násobenie počtu 
policajtov z terajšieho počtu 306 
na 650 policajtov. 

2. Automatizovaný policajný in
formačný systém - jeho základom 
je malý prenosný počítač - palm
top, ktorým je vybavená každá po
licajná hliadka a ktorý jej poskytne 
široké spektrum informácií o hlade
ných osobách, kradnutých autách, 
ale aj o priestupkoch, ktorá určitá 
osoba urobila v minulosti. Na dru
hej strane hliadka povinne zazna
menáva priebeh svojej činnosti do 
pamäti počítača a tak je možná zo 
strany vedenia polície analyzova( 
činnos( jednotlivých policajtov v te-
ré ne. 

3. Monitorovací kamerový 
systém - pozostáva zo systému ka
mier rozmiestnených na frekvento
vaných uliciach mesta. Vdaka tomu 

0:6 
Nettich 2, Be/eš 2, Kiss, Rischek 

6. kolo 
ONV - Vrakuňa 
Wojčiak, Beleš, Rischek 

Mladší žiaci B 
5. kolo 
Lozorno - ONV 
Brondoš 

6. kolo 
ONV - Vrakuňa 

Prípravke 
2. kolo 
VW Bratislava - Inter 

3. kolo 
Rača - VW Bratislava 

4. kolo 

3:0 

3:1 

1:1 

0:0 

0:0 

VW Bratislava - Slovan 2: l 
Bumbál, Lorenc 

5. kolo 
Dúbravka B - VW Bratislava 2:3 
Sith 2, Kunovič 

6. kolo 
VW Bratislava - Lamač B 2:0 
Bodi, Sith -ds-

3. Olympiáda VW Slovakia 12.9.99 
v budúcom čísle 

DEVEX4 

je možná prichyti( póchatela pria
mo pri páchaní trestného činu, ale
bo tesne po ňom. Dôležitým je aj 
psychologický efekt kamier umiest
nených v nedostupných polohách, 
ktorá spôsobuje zábranu u pócha
telov, pretože vedia, že môžu by( 
sledovaní a následne dolapení a 
potrestaní. Výhodou navrhovaného 
technického riešenia je aj to, že ka
mery sú umiestnené tak, že okolie 
nevie, čo je snímané, kam sa ka 
mera vlastne pozerá. 

Opatrenia na zvýšenie bezpeč
nosti v hlavnom meste SR Bratislave 
poslanci mestského zastupitel'stva 
schválili. Na to, aby sa tieto opat
renia prejavili konkrétne na uli
ciach Bratislavy, je potrebných viac 
ako sto miliónov korún. Preto sa 
budú môd realizova( iba postup
ne. Zatial' sa urobil aspoň prvý 
malý krôčik. Prvá monitorovacia 
kamera bola pred niekol'kými dňa
mi namontované na budovu starej 
radnice a monitoruje celé Hlavné 
námestie. 

Ing. Ján Íatko, poslanec 
hl.m. SR Bratislavy (KDH) 

Na medzinárodnom šachovom tur

naji Doprastav Open 1999 štarto

valo 62 hráčov. Zo zástupcov ŠK 

Strelec DNY príjemne prekvapili 

dorastenci Peter TÓTH-VAŇO, 

Lukáš ŠIMON a Igor FRATRIČ. Za 

očakávaním tento krát zaostal 

Marián Jurčák. 

KONEČNÉ UMIESTNENIE: 

l . Ján Markoš Sn.Bratislava 7 

2 . Jozef Jánoš Faust Bratislava 7 

3. Ivan Novák Tatran Bratislava 7 

5. V.Kuročkin Bielorusko 6,5 

6. J.Mouiwid Bielorusko 6,5 

l O. Ondrej SZLLS D.N.Ves 5,5 

20. P.ÓTH-VAŇO D.N.Ves 5 

RODEO SHOW 
V sobotu 18. 9. 99 bude v Bratis

lave na brehu Dunaja, na petržal

skej strane v blízkosti prístavu 

Propeleru, finále Marlboro Rodeo 

Show. Vyvrcholí tak séria sMaží v 

Rodeo City, ktoré v júli a auguste 

postupne navštívili viaceré mestá 

na Slovensku. Stretnete tu kovbo

jov na koňoch, môžete skúsi( š(as

tie v kasíne, či zabavi( sa v saloo-

ná Liedlovcov. V. 

rólny riaditel' 

na vozid le Audi 80 

čitatelom i 

vedlňujeme . 

· podstaty úpadcu BAZ Bratislava a.s., Bojnická 3, 835 64 Bratislava urzne1 , . 

d e ll . Rekreačná chata Častá-Píla: k.ú . Častá (bez pozemku), sup.c.22, , ka na pre a l postavená na parc.č.3002~9 ~ 2955/2 

ll 12. Výrobný areál BAZ Mlynske nrvy: zn.posudok l 03 705 758.-Sk 

t U. k ú Zóh. Bystrica, parc.č . 3963/2, Inou ces o . . . 
po udok: 152 640.-Sk 

' zn pos /9 
rn, ·k . · u do Stupavy: k.ú.D.N.Ves, parc .č . 2778 , 

1.- ni aCIO 

.....rn~ osudok: 24 645 700.- Sk 
rn, zn.p • ' 1· J J · • k · DNY ·k' · u do DNY-cast u 1ce . onasa: .u . , 

1.-rnunl aclo k 
...... 19 890 m' zn.posudok. 13 127 400.-S 0 výmera ' 

' 6oo b.j. J. Jonáša: k.ú. DNY, 
. ra cca 7 462 m', zn. posudok: l 119 300.-Sk vyme 

1 výmera 87 m', 

8' výmera 72 m', zn.posudok 47 500.-Sk 

' výmera l 832 m', zn .posudok 27 4 800.-Sk 

'výmera 1 612m2
, zn .posudok l 063 900.-Sk 

h d do krytu CO: k.ú . Dúbravka, parc.č. 3427, ve o om 
zn.posudok 47 850.-Sk ·• . . . . 

h d 'k m a vedia chodníka pozdlz BoJnickeJ ul1ce: c o nr o 
rc C• 13605/ 48,výmera 399 m', po .. 

59800.-Sk 
cestou do Dopravného podniku: k.ú . Nové mesto, 

49, výmera 351 m', zn . posudok 52 650.-Sk 

älst'ou komunikácie Bojnická ulica: k. ú. Nové 

13605/46, výmera 3145 m', zn.posudok 471 700.-Sk 

PT Krahule s pozemkom: k.ú. Krahule, 

6 7 8 9 lO : zn.posudok 5 416 100.-Sk 

'n~ ~chodníku: k. ú. Lošonec-Trnava (bez pozemku), 

330.-Sk 

ul. Eisnerova, 6/12, 65m', OV, 1,080 mil. Sk 
ul. Bukovčana, 1/8, 52m' , DR, 1,0 mil. Sk 

5-izový, pozemok 4000m' , 6,0 mil. Sk 
pozemok 660m' , 1,2 mil. Sk 

ul. Cs. Tankistov, pozemok I560m' , 2,6 mil. Sk 
novobudované rod. domy, 

cena od 4,1-4,9 mil. Sk 
novobudované radové rod. domy, 

3,9 mil. Sk 
10/99 ukončenie 10/2000 

pozemok 837m', 1,3 mil. Sk 
pozemok 782m' , 1,5 mil. Sk 

pozemok 600m' , 980 tisíc Sk 

Pozemok l 154m2, á 450 Sk/m' 

Ul. Pavla Horova, zariadení, 
+ elektrina a plyn 
nadštandard, cena: 4500 DM/l mesiac 

"'>~~ovcm,.; S-izbový, 2-garáže, sauna, 

13. Hala "M"-stavba na cudzom pozemku, Mlynské nivy, 

obostavaný priestor 4444 m', zn .posudok 2 130 720.-Sk 

14. Samostatný predaj 14.garáži na Donnerovej ulici č.: 17,19,21, 

Karlova Ves, zn.posudok od 63 550.- do 138 280.-Sk 

15. Nebytové priestory pre obchodné, skladové a kancelárske účely, 

DNY - ul. J. Jonáša 11-13, 

Petržalka-Šustekova 1,3,5,7, Gessayova 14, 16. 

Upozorňujeme, že daň z prevodu nehnutel'ností platí vždy kupujúci! 

DHIM HIM 
- (rôzne stroje, zariadenia, materiálové zásoby, nedokončená 

výroba, hotové výrobky, kancelársky nábytok a technika apod .) 

-automobil Š 1203, r.v. 1992 

- náves ASKO, r.v.l997 

Technologické zariadenia: 
- vodovod, ústredné kúrenie, prípoj ka vysokého napätia, 

halové vráta HW-F2 2ks 

Majetok sa predáva v stave takom, ako sa nachádza 

a bude vydaný až po zaplatení celej kúpnej ceny 

Ochranná známka "DEVÍN" 
POH(ADÁVKY 
Ďalej ponúka: 

PRENÁJOM KANCELÁRIÍ 
Bližšie informácie o uvedenom majetku je možné získat' 
na tel. č.: 4425 8382,4437 1063,4437 2002 kl.559 

Záujemcom budú následne zaslané zásady a postup predaja majet,ku 

úpadcu, bude im oznámený termín možnej obhliadky majet~u s m~ž~os~u 
nahliadnutie, resp. odkúpenia znaleckého posudku spolu s mformac1am1 o 

dalšom postupe predaja majetku v zmysle zásad a postupu predaja. 

Objednávky a žiadosti o odkúpenie uvedeného majetku posielajte do 

24.9.1999 (vrátane) na adresu: 

BAZ Bratislava, a.s. v konkurze 
zn: PREDAJ MAJETKU 

správca konkurznej podstaty 
Bojnická ul.3 

835 64 Bratislava 

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV 
Denova v snahe pomôd občanom DNY pri upratovaní domácností a do

mov, poskytne vel'kokapacitné kontajnery v uvedených termínoch. 
Kontajnery budú určené len na uvedený odpad: 

- drevo, papier, starý nábytok, odrezané konáre stromov 

Nepoužíva( na chemický odpad a na staré železo! 
Rozpis pristavenie kontajnerov: 

deň pristavenie 
l 0.9. - 13.9.99 

17.9. - 20.9. 99 
24.9. - 27.9. 99 
1.10.- 4.10. 99 

8.10. - ll. lO. 99 
15.10. -18.10.99 

22.10.- 25.10. 99 
29.10.- 2.11. 99 

miesto pristavenie 
ul. Na hriadkach, Spádová-Delená 

ul. Pieskovcová, Záhradná 

ul. Delená-Charkovská, Mečíkovó 
ul. Mlynská-Rybník, Poniklecova 

ul. Slovinec-Primoravskó, Novoveskó 

ul. lstrijskó- P. zbrojnica, Janšókova 

ul. Na Kaštieli, Pod Lipovým 

ul. Kosatcovó, Na Vyhliadke 
Ing. P. Melkus, riaditel' 

DEVEX9 



SLOVENSKÁ POISfOVŇA 

Vážení klienti 

Slovenská poistovňa, a. s., 

po dohode s firmou Stellaservis poskytuje svoj 
v jej sídle na ul l. mája č. l 

v Bratislave -Devínskej Novej Vsi 
každý pondelok od 15.00 do 19.00 

V tomto čase môžete 

> Uzatvoriť životné a majetkové poistenia aj 
poistenie do zahraničia 

> Nahlásiť poistné udalosti 
> Získať potrebné informácie o našich produktoch 

a službách 

DEVEX 10 

znej podstaty úpadcu BAZ Bratislava a.s., Bojnická 3/ 835 64 Bratislava 

predai 

cestou: k.ú. Záh. Bystrica, porc.č.3963/2, 
. 152 640.-Sk 

do Stupavy: k.ú.D.N.Ves, parc.č.2778/9, 

zn.posudok: 24 645 700.- Sk 
... nikac:1ou do DNY-časí ulice J.Jonášo: k. ú. DNY, 

'mera 19 890 m',zn.posudok. 13 127 400.-Sk 

vy 600 b.j. J. Jonáša: k. ú. DNY, 

'mera cca 7 462 m', zn. posudok: l 119 300.-Sk 
vy 7 2 

1, výmera 8 m, 
a výmera 72 m', zn.posudok 47 500.-Sk 

' výmera l 832m2
, zn.posudok 27 4 800.-Sk 

výmera l 612 m', zn.posudok l 063 900.-Sk 

do krytu CO: k. ú. Dúbravka, porc.č. 3427, 

47 850.-Sk 

0 vedia chodníka pozdlž Bojnickej ulice: 

13605/48,výmera 399m', 

do Dopravného podniku: k. ú. Nové mesto, 

výmera 351 m', zn. posudok 52 650.-Sk 

komunikácie Bojnická ulica: k.ú. Nové 
výmera 3145 m', zn.posudok 471 700.-Sk 

~T Krahule s pozemkom: k.ú. Krahule, 

,lO,:zn.posudok 5416100.-Sk 

Jahodníku: k.ú. lošonec-Trnava (bez pozemku), 

-sk 

Eisnerova, 6/12, 65m', OV, 1,080 mil. Sk 
Bulmv·čana. 1/8, 52m', DR, 1,0 mil. Sk 

pozemok 4000m', 6,0 mil. Sk 
660m', 1,2 mil. Sk 

Čs. Tankistov, pozemok 1560m', 2,6 mil. Sk 
novobudované rod. domy, 
cena od 4,1-4,9 mil. Sk 
fiovobudované radové rod. domy, 
mil. Sk 

10/99 ukončenie 10/2000 

pozemok 837m', 1,3 mil. Sk 
pozemok 782m', 1,5 mil. Sk 

pozemok600m', 980 tisíc Sk 

pozemok 4235m', á 1.850Sk/m', 

ul. Pavla Horova, zariadení, 
+ elektrina a plyn 
nadštandard, cena: 4500 DM/l mesiac 

S-izbový, 2-garáže, sauna, 

ll. Rekreačná chata Častá-Píla: k.ú. Častá (bez pozemku), súp.č.22, 
postavená na parc.č.3002/9 a 2955/2 

12. Výrobný areál BAZ Mlynské nivy: zn.posudok l 03 705 758. -Sk 

13. Hala "M"-stavba na cudzom pozemku, Mlynské nivy, 

obostavaný priestor 4444 m3
, zn.posudok 2 130 720.-Sk 

14. Samostatný predaj 14.goráži na Donnerovej ulici č.: 17,19,21, 

Karlova Ves, zn.posudok od 63 550.- do 138 280.-Sk 

15. Nebytové priestory pre obchodné, skladové a kancelárske účely, 

DNY- ul. J. Jonáša 11-13, 

Petržalka-Šustekova l ,3,5,7, Gessoyovo 14, 16. 

Upozorňujeme, že daň z prevodu nehnutel'noslí platí vždy kupuj úd! 

DHIM HIM 
- (rôzne stroje, zariadenia, materiálové zásoby, nedokončená 

výroba, hotové výrobky, kancelársky nábytok o techniko apod.) 

-automobil Š 1203, r.v. 1992 

-náves ASKO, r.v.l997 

Technologické zariadenia: 

-vodovod, ústredné kúrenie, prípoj ko vysokého napätia, 

halové vráta HVV-F2 2ks 

Majetok so predáva v stave tokom, oko so nachádza 

o bude vydaný ož po zaplatení celej kúpnej ceny 

Ochranná známka "DEVÍN" 

POH(ADÁVKY 

Ďalej ponúka: 

PRENÁJOM KANCELÁRIÍ 

Bližšie informácie o uvedenom majetku je možné získať 

na tel. č.: 4425 8382, 4437 l 063, 4437 2002 kl.559 

Záujemcom budú následne zaslané zásady o postup predaja majetku 

úpadcu, bude im oznámený termín možnej obhliadky majetku s možnosÍou 

nahliadnutie, resp. odkúpenia znaleckého posudku spolu s informáciami ó 
dol šom postupe predaja majetku v zmysle zásad a postupu predaja. 

Objednávky a žiadosti o odkúpenie uvedeného majetku posielajte do 

24.9.1999 (vrátane) na adresu: 
BAl Bratislava, a.s. v konkurze 

zn: PREDAJ MAJETKU 

správca konkurznej podstaty 

Bojnická ul.3 

835 64 Bratislava 

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV 
Denova v snahe pomôCÍ občanom DNY pri upratovaní domácností a do
mov, poskytne vel'kokapacitné kontajnery v uvedených termínoch. 
Kontajnery budú určené len na uvedený odpad: 
- drevo, papier, starý nábytok, odrezané konáre stromov 

Nepoužíval' na chemický odpad a na staré železo! 
Rozpis pristavenie kontajnerov: 

deň pristavenie 
10.9. -13.9.99 

17.9. - 20.9. 99 

24.9. - 27.9. 99 
1.10.- 4.10. 99 

8.10.- 11.10. 99 
15.10. -18.10.99 
22.10.- 25.10. 99 

29.10.- 2.11. 99 

miesto pristavenie 
ul. Na hriadkach, Spádová-Delená 
ul. Pieskovcová, Záhradná 
ul. Delená-Charkovská, Mečíková 
ul. Mlynská-Rybník, Poniklecova 
ul. Slovinec-Primoravská, Novoveská 
ul. lstrijská- P. zbrojnica, Janšákova 

ul. Na Kaštieli, Pod lipovým 
ul. Kosotcová, Na Vyhliadke 

Ing. P. Melkus, riaditel' 

DEVEX9 



SLOVENSKÁ POISfOVŇA 

Vážení klienti 

Slovenská poist'ovňa, a. s., 

po dohode s firmou Stellaservis poskytuje 
v jej sídle na ul 1. mája č. 1 

v Bratislave -Devínskej Novej Vsi 
každý pondelok od 15.00 do 19.00 

V tomto čase môžete 

> Uzatvoriť životné a majetkové poistenia aj ce 
poistenie do zahraničia 

> Nahlásiť poistné udalosti 
> Získať potrebné informácie o našich prod 

a službách 

DEVEX 10 

- maloobchod 

22, s44 03 Bratislava 

411 obkladačky a dlaždice 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
umývadlá, W~ bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
:teolc~m(~ry, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
':i~,~..~..ul.l..l."-·.n"-"ll"-" skla- Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 61, 63 

Tel./fax: 64 28 61 09 

• Dynamická práca so zaujímavým 
finančným ohodnotením aj vo valu
tách. Ústredie firmy: 
Tel.: 50 22 87 32, 0905 233 456 
• Hl'adám študentku na občasné 
opatrenie dvoch detí. 

Tel.: 64 77 81 48 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 64 77 83 62 

• lY servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 
• Opravujem, šijem. 

Tel.: 64 77 67 48 
• Vyučujem nemčinu, začiatoční
kov aj pokročilých. 
Tel.: 64 77 68 20, 0905 491 573 
• TRIANGEL lEASING - splátkový 
predaj elektro. Tel.: 64 77 73 80 

• Predám 1-izb. byt v DNY, OV, 
34m2

, 3/8, zasklenná logia, pla
stové okno, vonkajšia roleta, čias-
točne upravený. (cena dohodou) 

Tel.: 64 77 55 08 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP • WW, s.r.o. 
š.Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

• Vymením 1-izb. pred odkúpe
ním, za väčší s tel., zaplatím dlh 
neplatičovi nájomného + dám do
platok. Tel.: 64 77 01 40 

• Predám rodinný dom v DNY. 
Tel.: 63 83 71 12., volať večer. 

• Predám dvojgeneračný rodinný 
dom v DNY + záhrada. 

Tel.: 64 77 04 19 

~--------------, 

SERVIS TREZOROV 

A ZÁMKOV 

OTVÁRANIE BYTOV 

MONTÁŽ ZÁMKOV 

mobil 0905 769 304 

Inzercia: Cenník: 1 znak= 1,10 Sk, 1/8 str. 600 Sk, 1/4 str. = 1200 Sk, 1/2 str.= 2400 Sk, l strano= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' 1 O,· Sk + 23 % DPH. Zla vy: pri troch uvereinenioch zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uvereinení l O %, celoročné uvereiňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí. bezplatne. Zamestnanie hlodám- 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná strano+ 50%. 1 cm2 = 1 O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nod poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 ·ll. OO 

DEVEX 11 



• Dňa 27.8.99 v popoludňajších ho· 
dinách priviedol na stanicu MsP mi· 
estny občan mladistvého chovanca, 
ušlého z výchovného ústavu, ktorého 
prichytil P.ri vlámaní do svojej chatky 
v záhradkárskej oblasti Zelnice. Po 
objasnení sa zistilo, že mladistvý sa 
dopustil viacerých krádeží počas úte
ku z ústavu. O danej udalosti bolo 
vyrozumené OO PZ v DNY, hliadka 
ktorého si mladého vlámača prevza
la. 
• Dňa 3.9.99 hliadka mestskej polí
cie v odpoludňajších hodinách riešila 
priestupok miestnych mladistyých di
evčat na ul. l. Bukovčana, ktoré si 
"zlepšovali" náladu tým, že "čuchali" 
neznámu prchavú látku na verejnosti. 
Za uvedené konanie bol ich priestu
pok vyriešený v zmysle zákona o pri
estuE'koch. 
• Dna 7.9.99 v doobedňajších hodi· 
nách hliadka mestske·\ polície na ul. 
Eisnerova vyriešila v b okovom kona
ní priestupky troch mimobratislav
ských občanov, ktorí požívali alkoho
lické nápoje na verejnom priestran
stve. 
• Dňa 7.9.99 v čase od 16.1 O hod. 
telefonicky oznámili na stani.cu MsP, 
že na ul. l . mája v priestore ZSR horí 
smetisko. Hliadka po preverení ozna· 
mu na mieste zabezpečila výjazd po
žiarnej ochrany, ktorý požiar zlikvi
doval. Jaroslav Luky 

velitel' stanice MsP DNY 

~~ÍŽO V~ a 
KOMU SA CHCE1 TEN MÔŽE •.. 
dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A/ Útok - typický 
ovocný plod - nádoba pri studni. -
B/ Koniec tajničky.- C/ Vyslovuje 
redukované i - písmeno - pera. -
D/ Strata na váhe tovaru - názov -
vazali. - E/ Starogerman - olial vria
cou vodou.- F/ Obaly na nosenie 
tovaru -čas( roku - malajské oslo
venie pána. - G/ Ženský hlas -
špajza - ŠPZ Topolcian. - H/ S ra
dost'ou /str. rod/- územie v Quinei 
- jazero v USA /Michigan/. - 1/ 
Súhlas - navíjalo -citoslovce úderu. 
-J/ Začiatok tajničky- namelie po 
česky. 
Zvisle: l/ Čas( starého Grécka -
kotol na varenie. - 2/ Blúdila, hla
dela z predmetu na predmet - silný 
povraz. - 3/ Letopis - obraz nahej 
postavy- budova .. - 4/ Rnut - my
tím očisti -otázka tretieho pádu. -
5/ Duša po latinsky- vodná rastli
na. - 6/ Cverny- neschopnos( reči. 

KLUB NEČAKAJ NA CHOROBU 
PRE ZDRAVIE DETÍ: 
otázka: Irena O. : moje sedmročné die
ta má opakované črevné obtiaže. Bal jej 
doporučený nápoj SUPER KID. Chcela 
by som bližšie informácie. 
Optimálna výživa v detskom veku vytvá
ra základy nielen pre zdravý telesný a 
duševný vývoj a výkonnos(, ale aj zákla
dy pre zdravie v dospelosti. 
Základňu tvorí vyvážená pestrá strava, 
denne s množstvom ovocia, zeleniny, 
celozrných výrobkov, ale i mlieko a mli
ečne výrobky. Aj chudé mäso a ryby by 
nemali chýba( v jedálničku. 
Dnes však vieme, že i vyváženou stra
vou nedokážeme detskému organizmu 
doda( všetky potrebné živiny, vitamíny a 
minerálne látky, ktaré dieta denne potre· 
bu je (napr. vápnik, horčík). 
Optimálna výživa pre deti: 
Vyvážená základná pestrá výživa a vý
živné doplnky (najlepšie v pitnej forme) 
- vitamíny a minerálne látky. Poradia 
vám detskí lekári ako aj v lekárňach. 
SUPER KID je výrobok špeciálne vyvinu
tý ako výživový doplnok na ochranu 

- 7/ Ukazovacie zámeno - pohov
ka bez operadla. - 8/ Nepracuj -
kyprila pluhom. - 9/ Stará mama 
po nemcky- koniec šachovej partie 
- najmenšia čiastka prvku po česky. 
- l 0/ Povrchová vrstva drevín -

01 2 3 4 5 
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zdravia detí od 2 po 12 rokov. Obsahuje 
dôležité ochranné vitamíny a vitamíny 
pre nervový systém, cenné minerálne lát
ky pre kosti a zuby, zvyšu\·e koncentáciu 
a pozornos( detí, posi uje imunitný 
systém a podporuje zdravý telesný a du
ševný vývoj detí. Obsahom hodnotných 
"dobrých" črevných baktérií zabezpečuje 
správne zažívanie, trávenie a vyprázd
ňovanie. 

SUPER KID je vhodný aj ako doplnok vý
živy pri liečbe antibiotikami, metabolic
kých chorôb, chorôb žalúdka a čriev, po 
operáciach, pri alergiách, ekzémoch a 
pod. 
Ako sa užíva SUPER KID? 
Pre deti 2- 6 rokov lOg prášku (asi 2 čajo
vé lyžičky) do l OO ml vody, pamiešat a vypiť. 
Pre deti 7- 12 rokov 15g prášku (2 čajo
vé lyžičky kopcom) do 150 ml vody, po
mieša( a vypit'. 
Jedna dávka SUPER KID denne dodá 
Vášmu dietatu životne dôležité látky pre 
zdravie, silu a výkonnos(. 

MUDr. J.Kipňáková 
Pham. RNDr. Grešnerová 

cudzie ženské meno - obidve. - ll/ 
Zosobášia - kazil. - 12/ Vravel • 
Stred tajničky. 
Pomôcky: F/ Tuan. H/ Tome -
Torch. - 5/ Anima. 

-d-

7 8 9 10 11 12 

- V predai ni tabaku 
po/topánky č. 

- Prepáčte, ale mi tu 
len potreby pre 

-A Vy si 
že Faičiari 
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Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

ríhovor 
avatera 

prívetivú jeseň si dáv
Hubári mali, 

ma( budú, svoje 
íci burčiaku si 

ceny tovarov 
stúpajú, platy neras· 
pribúda mólo a sú 

Nie a nie sa dostaí 
sme sa už koneč-

a spory neriešia, 
pozornos( 

čas. Za jeden ko
všetci neíaháme, 

nevieme, kde ten 
stne je. 

by lo bolo iné, keby 
ráno všetci hrnuli do 

a úradov, popoludní 
zarobené korunky 

oddychovali, venovali 
a kultúre ... 

dajte nám pevný 
prácu (a zaplate· 

rny pohneme svetom. 
lýrn našim. 
načúvam a tuším že 

"pes zakopa~ý". 
prívetivé iba 

počasie, ale aj náš 

Váš vydavatel' 
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DEVÍNSIU NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

1.10. 1999 Ročník: IX. Číslo: 17 bezplatne 

fl Program DTV fl Slovo majú Novovešťania 

fl Pozvánky na kultúru ll Šport 

m Klub nečakaj na chorobu 

Nastal čas oberačiek 

Takto vyzeralo Hrodištná nedávno. Dnes je pred otvorením. 

Uzávierka dnešného čísla bola 20. 9. 7 999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 1.1 O. 7 999, číslo vyjde 7 5. 7 O. 7 999. 

Krátke správy 
Oprava 

Profil starostu mestskej časti DNV 
Ing. Vladimíra Mráza uvidíte na 
obrazovkách DTV už najbližší pon· 
delok 4.10.1999 a nie 4.11.1999, 
ako bolo avizované v minulom čís
le Devexu. Čitatel'om Devexu sa 
ospravedlňujeme. 

. dtv. 

STAVBÁRSKE 
• Na stavbe "Koštialky" so usilovne 
pracuje. Konečne schátralé pamiatka 
dostane novú tvár. Nasvedčuje tomu 
nielen lešenie z vonkajšej strany, ale 
vel'ká časí prác sa odohráva práve 
zo vonkajšími múrmi. Postup prác 
priblížime čitatelom v niektorom z bu
dúcich čísel. 
• No Novoveskej pribudnú dal~ie by
ty. Nadstavba pokračuje síce pomaly, 
ale obvodové múry už stoja. 
• Na ul. Š. Králika je pred dokonče
ním "váš byt na zelenom okraji mes
ta". Hoci stavba je mohutná, tempo 
prác je obdivuhodné. 

Ako získal' byt 
za 200 tisíc korún ? 

V minulom čísle Devexu boli 
uverejnené podmienky no možnost' 
odkúpenia bytu v novostavbe na 
ulici Štefana Králika od mestskej 
časti s výhodným splátkovým ka
lendárom. Prvá splátka je 200 ale
bo 300 tisíc korún, dalšie splátky 
sú rovnomerne rozdelené na obdo
bie 15 rokov. Bližšie podrobnosti 
o tom, akým spôsobom sa môžete 
staí majitelíni takéhoto bytu sa do
zviete v našej diskusnej relácii tele

vízie DTV 
v pondelok 11.1 0.1999 o 18:35 
od zástupcu starostu Ing. Petra 

Rajkoviča. 
• dtv-



® robničky 
1l radnice 

Miestno rodo so zišlo no svojom ro
kovaní 14. 9. 1999. Program rody 
obsohovol21 bodov. K jednotlivým 
materiálom rokovanie prijalo rodo 
nasledovné uznesenia : 
-zobrala na vedomie plnenie o roz
procovonosŕ uznesení miestnej rody 
o miestneho zostupitel'stvo 
-prerokovala umiestnenie požiarne
ho vozidlo s alternatívnym umiest
nením 
-súhlasila so zaujatím verejného 
priestranstvo pre parkovanie vozi
diel 
·odporučila miestnemu zostupitel'st
vu odpredaj pozemkov v intraviláne 
obce 
-schválila bezplatné poskytovanie 
priestorov lstracenlra pre DTV s. r.o 
-odporučila starostovi rokova( s 
SBD IV o spolupráci pri prevádzko
vaníTKR 

-prerokovala projekt chráneného bý
vania a odporučila zabezpeči( reali
záciu tohto projektu podl'a možností 
obce 
·zobrala na vedomie informáciu 
o stave vyhotovenia Urbanistickej štú
die MČ DNY 
·schválila uvolnenie finančných pro
striedkov na zarybnenie rybníka MČ 
-schválila prenájom trhového miesto 
na ul. Eisnerovej 
-prerokovala možnos( odpredaja ne
hnutel'ností z majetku obce a uložila 
komisiám predloži( vyjadrenia k jed
notlivým objektom 
-prerokovala informáciu k naviac 
prácam no ul. Hrodištná a uložila od
borným komisiám predloži( stanovis
ko k objemu a cene týchto prác 
-uložila prednostke miestneho úradu 
pripravi( zmenu Zásad pre tvorbu 
a využívanie Fondu káblovej televízie 
-informatívne materiály členovia rady 
zobrali no vedomie a výsledky disku
sie odporučilo predsedom komisii 
prednies( na rokovaní komisií 

zs 

DIV zniiuie sadzby za reklamu 
Od tohto týždňa začala DTV 

denne prináša( na obrazovky 

obyvatelov DNY aktuálny pro
gram. Napriek pä(násobnému 
rozšíreniu programovej penu-

LIST P 
Vážení poslanci našej mestskej 

časti, nedá mi, aby som nereagovala 
na bytovú otázku, ktorou ste so zao
berali na zasadnutí koncom augusta 
alebo septembra. {aj v DTY). Tiež 
v Devexe bolo písané o podmienkach 
pridelenia bytu a sumy za ten ktorý 
byt. Boli to parádne sumy. Chcem sa 
vás len opýtať, páni poslanci, pre ko
ho sú tie byty? 

Prvá splátka 200 - 300 tisíc Sk. 
V poriadku, možno sa dá zohnaŕ. 
Ale povedzte mi, prosím vás, odkiol' 
má mladá rodina zobrať 4800 -
5000 Sk mesačne na splátku {kedže 
so byt má splácal' 15 rokov o nie 30). 
Pritom má mladej rodine zostal' no 
nájom, strovu, ošatenie, splácanie 
pôžičky ... 

Nesúhlasili ste so splácaním bytu 
30 rokov. Prečo? Odkiol' máme zo
brať mesačne na splátku o pritom 
prežiť? Mali by vaše deti no spláca
nie takýchto bytov? Ak áno, majú 
šťastie. Ale nie všetci zarábame 

DEVEX2 

ky DTV zároveň znižuje ceny 
za reklamu a inzerciu. Okrem 
toho ponúka záujemcom mož
nos( sprostredkovania reklamy 

a inzercie aj v iných mestských 

20 000 Sk mesačne. Ak ste chceli do
bu splácania predlži( no 30 rokov, 
prečo ste tak neurobili? Ako chcete 
pomôct' mladým rodinám, pre ktoré 
vraj majú tieto byty slúži(? Budú ich 
mať rodiny, ale zasa tie solventnejšie. 
Veď keby sme si to mohli dovoli( už 
teraz sme v podnájme o nebývame 
u rodičov. 

A ešte k bezúročným pôžičkám. 
Plne súhlasím s poslancom Glatzom, 
keď so vyjadril, k zmenám v zása
dách o pridel'avaní pôžičky. Mám do
jem ( o myslím si, že nás je viac), že 
tieto zásady so menia presne tok, oko 
to vyhovuje niektorým poslancom. 
Ak je tento môj dojem neoprávnený, 
prosím, som ochotná so za tento 
výrok ospravedlni( ak mi niekto môj 
názor vyvráti. 

Bolo by som rado, keby na môj 
článok odpovedali kompetentní l'u
dia, ktorí rozhodujú o bytovej otázke. 

AV 

lli0BCillÔC90VIIlC9CDÔG 

lli0CDG3JÔCDGC?0'V 

Denova v snahe pomôcf občanom 
Devínskej Novej Vsi pri upratovaní do
mácností a domov, poskytne vel'kokapa
citné kontajnery v uvedených termínoch. 
Kontajnery budú určené len na odpad: 

- drevo, papier, starý nábytok, odrezané 
konáre stromov. 

Nepoužíva( na chemický odpad o na 
staré železo! 

Rozpis a pristavenie kontajnerov: 

deň pristovenio miesto pristovenio 

l. 10:4. lO 99 Ul. Mlynská · Rybník, Poniklecovó 

8. 10.-11. 10.99 Ul. Slovinec -Prímorovskó, 

Novoveskó 

15. 10.-18. 10.99 Ul. lstrijskó -P. zbrojnica, 

Jonšókovó 

22. 10.-25. 10. 99 Ul. No košňeli, Pod Upovým 

29. 10.-2. ll. 99 Ul. Kosotcovo, No vyhliadke 

Ing. Peter Mel kus, riaditel' Denovy 

televíziách po celom Slovensku. 

Bližšie informácie sa dozviete 
v textových informáciách DTV, 
alebo na tel.č. 64777232. 

V minulom č. Devex-e (16) mi 
chýbal článok od p. Galia s ná
zvom "Ospravedlnenie sa za člá
nok o DTV z č. 15" 
Ak ste ho niekto postrehol, čo 
i len učupený niekde v kútiku, 
upozornite ma na to. Články 
p. Gallo si odkladám a o rok je
ho redaktorskú a moderátorskú 

18:35-1 
11.10. l 
18:35 -l 
200 tisíc-
12.10. l 
18:35- l 
13.10. l 
18:35 -l 
14.10. l 
18:35 -l 

.Zdrruienie VOTUM pozýva 
17. októbra l 999 (nedel'a) 

15.00 objekt združenia YOTUM (lstrijská č. 4) no prednášku no tému: 
!:UDSKÉ PRÁVA A CIRKEV 

O téme prednáša Marián Prochár, farár o katolícky teológ, 
Chrašfony nad Žitavou - Beladice 

Začal sa nový školský rok a nové 

povinnosti školákov. Detský folklórny 

súbor "Matičiarik" tiež pokračuje 

vo svojej činnosti, veď máme za se

bou už ročnú existenciu. Za toto krát

ke obdobie sme vystupovali na verej

ných podujatiach: Deň matiek, 

Festival slovenskej národnej piesne, 

Prvý ročník záhoráckych l'udových 

slávností na Kamennom mlyne. 

Deťom eme lásku k našim 

ktoré prítomní so záujmom sledovali. 
Slávnostnú sv. omšu sme ukončili 

skladbou E. Suchoňa "Aká si mi krás
na", pri ktorej sa mnohí nehanbili 
na slzy. 

Po sv. omši sme sa spolu s rodákmi 
stretli na oslave "hodov" ich farnosti 

Mníchov ešte raz 
na Slovenskej katolíckej misii. Tu sláv
nosť pokračovala prípitkom o pohoste
ním, ktoré pre nás hostitelia pripravili. 
Ani my sme sa nedali zahanbil' a pri
pravili sme im pohostenie v podobe 
makových a orechových koláčov, 
drobných zákuskov, malovaných per
níkov, oštiepkov, klobás a akože ináč, 
pohostili sme ich i ríbezlovým a hroz
novým vínom, slovenskou borovičkou 
o demänovkou. No Slovenskej katolíc
kej misii zostane ako pamiatka no na
še účinkovanie i monografia Devínska 
Nová Ves a drobná modranská kera
mika, ktoré sme im darovali. 

Pri družnej a srdečnej zábave, slo
venských l'udových pesničkách, ale 
i chorvátskych pesničkách, ktoré sme 
zaspievali nášmu rodákovi p. Veslá
rovi na jeho žiados( sme zotrvali do 

l'udovým piesňam o dbáme aby 

zmysluplne využívali svoj vol'ný čas. 

Pozývame všetky deti vo veku od 

5 do 12 rokov, ktoré chcú rozšíri( na

še rody, aby prišli do vel'kej telocvič

ne základnej školy na Ul. l. 
Bukovčana 3. Každý piatok v čase 

od 15.00 do 17.00 h tam nacvičuje

me a radi privítame nových členov 

do súboru. 
Vedúca súboru M. Slovincová 

popoludnia. l keď cesta domov, počas 
ktorej sme mali možnos( obdivova( 
krásy nemeckých a rakúskych Álp bola 
dlhá v dobrej pohode a veselých pes
ničkách rýchlo ubiehala. Keď sme 
unavení a už i ospalí nadránom vystu
povali doma z autobusu, boli sme spo
kojní o šťastní, že sme moli možnos( 
prežif dva krásne dni medzi našimi 
krajanmi, ktorým sme priniesli pekný 
pozdrav z našej vlasti v podobe krás
nych piesní o našu Devínsku Novú Ves 
sme dôstojne reprezentovali za jej 
hranicami. 

Ďakujeme všetkým krajanom za mi
lé prijatie, pánu farárovi Maslákovi 
okrem toho i za štedrý sponzorský dar 
a vedúcej nášho spevokolu pani Júlii 
Zúbkovej zo obetavos( a elán, bez 
ktorého by naše účinkovanie nebolo 
možné. V neposlednom rode d'akuje
me našim členom, manželom Žofke 
Zoltánovi Pokorným z Rače za organi
začné zabezpečenie celého zájazdu 
perfektné zvládnutie programu, vda ka 
ktorému sme mali možnos( vidief i ve
lo pamätihodností Mníchova. 

Eva Krížová 

oo~u~~~oou~ 
menin~ v nasledujúcicn avocn 

t~ždnocn oslávia: 
2. l O. - Levoslav, 3. l O. - Stela, 
4. l O. - František, 5. l O. -Viero, 
6. 10.- Natália, 7. lO.- Eliška, 
8. l O. - Brigita, 9. l O. - Dionýz, 

l O. l O. - Slavomíra, 
ll. l O. -Valentína, 

12. l O. - Maximilián, 
13. l O. - Koloman, 

14. l O. - Boris, 15. 1 O. -Terézia. 

Celovečerné predstavenia od 
7 9.45 hod. v so. a ne. aj 

o 17.15 hod. 
2.-3.10.PASCAUSA-MP12·55,-
8.-10. lO FONTÁNA PRE ZUZANU 

SR- MP 12- 50,-
16.-17. 10. MATRIX USA- MP 12-55,-

20.-21. 10. NOTIING Hill USA 
-MP 12-60,-

Tel.: 64 77 51 04 

Stretnutie 
vo Weitovom 

No sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska, usporia
dalo farské spoločenstva v DNY spo
lu so združením VOTUM a organizá
ciou Pax Chrisli Slovakia stretnutie pri 
spoločnej modlitbe v peknom prírod
nom prostredí Weitovho lomu. 

Zapadajúce slnko o spev Pezinské
ho chrámového zboru Ad Uno Carda 
ako i hlas lesného rohu, na ktorom 
hral p. Rudolf linner, vniesli do celého 
podujatia atmosféru harmónie a po
koja. V takomto prostredí sme sa cítili 
akosi bližší sebe navzájom i Stvorite
lovi všetkej tej krásy okolo nás i v nás. 
Vnútornú krásu človeka, žijúceho 
z Boha o pre l'udí, nám pripomenul 
p. Peter Hyross z Pax Christi, ktorý 
spomínal na vzácneho človeka, 
(udovíta Molnára, ktorý zomrel 
pred rokom o bol jedným z iniciáto
rov takýchto stretnutí. 

Svätou omšou sme vzdali vd'aku 
nášmu Bohu i jeho matke - našej 
ochrankyni a poprosili ich o pomoc, 
nielen v našom osobnom, ole i obči
anskom o spoločenskom živote. Veď 
ako sa hovorí v 127. žalme: "Ak Pán 
nestavia dom, márne sa namáhajú tí, 
čo ho stavajú." 

Dúfam, že so z tohto nášho stretnu
tio časom vyvinie tradícia o raz ročne 
pristavíme a zamyslíme sa nad svo
jím životom v lone prírody. 

Mária Spišiakavá 

DEVEX 3 



~FUTBAL~ 
mu ii 
8.kolo 
Rapid -ONV 1:1 
Gulyas 
9. kolo 
DNV- Slov.Grob l :l 
Stančík 
starší dorast 
8.kolo 

Na zmiešaných otvorených Majstrovst
vách Slovenska v silnej konkurencii svo
je talenty potvrdili hráčky ŠK Strelec 
Devínska Nová Ves. Štartovalo 123 hrá
čov a hráčok, z ktorých bolo 21 nosi te
lov titulov vel'majstrov a medziná-

3 .. Športová 
V nedelu ll. 9. 1999 patril futba

lový štadión FC Lokomotíva DNY za
mestnancom Volkswagenu Slovakia. 
Finálový deň Olympiády zamestnan
cov VW Slovakia tu absolvovalo vari 
tristo športovcov a to nepočítam exhi
bičné futbalové stretnutie TOP mana
gementu VW Slovakia s novinármi, 
ani divákov, ktorých bolo na tribúne 

Výsledky tenisového turnaja 

Dňa 11. 9. 1999 sa konal ll. ročník tenisové
ho turnaja pre občanov z DNV, ktorý organizo
vala športová komisia pri MÚ v ONV. 
Celkove sa zúčastnilo S 2 hráčov. Utvorili sme štyri 
kategórie a to: Deti, Ženy, Muži do 35 rokov, Muži 
nad 35 rokov. 

Sponzormi tohto turnaja boli: p. Zlocha , 
p. Melicher -li. Trime!, p. Palovčík , p. Tkóčovó -
li. Model Viki, p. Kurinovó -li. Xerox, p. Súlovský, 
p. Póniková , p. Friihlich - Papier-Hračky, p. Turá
bek z ONV, p. Vizentovó, Miestny úrad v ONV, 
Tenisový klub LOB . 

Vdaka Vám, sponzorom, sme mohli i dnes v tak 
ťažkej finančnej dobe, ponúknuť našim občanom 
niečo i zdarma a k tomu štyrom najlepším hráčom v 
každej kategórii pribudli i pekné ceny. 

Ešte raz Vám patri úprimné "ĎAKUJEMť. 

V kategórii "Deti" sa zúčastnilo 13 hráčov 
l. miesto: Peter Ferenczy 

DEVEX4 

Slov. Grob - DNV 5:3 

Bachna 2, M.Polák 

9.kolo 

DNV - Rača 2:2 

Cích 2 

starši iiaci A 

8.kolo 

DNV - Králová pri Senci 4:0 

Švarc 2,Hudec 

9.kolo 

rodných majstrov. 
Z konečného poradie: 
l. Vladimír SERGEJEV Ukrajina 8 

2. Vlastimil BABUlA Česko 7,5 

3. Štefan GROSS Česko 7 

57. Mária MACHALOVÁ DNY 5 

98. Veronika ROHÁČKOVÁ DNY 3,5 

mj 

Oly~mpiá a 
ako na poprednom zápase domáce
ho družstva mužov. 

V ôsmych disciplínach: cezpol'ný 
beh, futbal, stolný tenis, jazda zruč
nosti, tenis, squash, strel'ba a pláva
nie súfažili zamestnanci od skorého 
rána do večera. Výsledky, a boli vyni
kajúce, sa dočítajú zamestnanci 
v MONITORE, vnútropodnikovom 

3. miesto: Tomáš Súlovský 
3. miesto: Juraj Kadlec 

V kategórii "Ženy" sa zúčastnilo 6 hráčok. 
l. miesto: Petra Karelová 
2. miesto: Zuzana Fisterová 
3. miesto: Ivana Ferenczyová 
3. miesto: Jana Melicharová 

V kategórii "Muži" do 35 rokov sa zúčastnilo 
14 hráčov. 
1. miesto: Vladimír Plinik ml. 
2. miesto: Rastislav Bartovič 
3. miesto: Richard Kurina 
3. miesto: Ivan Mortinča 

V kategórii "Muži" nad 35 rokov sa zúčastnilo 
19 hráčov. 

1. miesto: Márius Pavlovič 
2. miesto: Pavol Fister 
3. miesto: Oleg Fabián 
3. miesto: Milan Ševčík 

D. Pániková -ŠK 

ONV - Svätý Jur 2:0 
Hudec 2 
starii žiaci B 
8.kolo 
Lamač- DNV 
Barnhauer 
9.kolo 
Malinovo - DNV 
mladši iiad A 
ONV - SFN Senec 
Grec 
DNV- Rača 

Nettík,Vojčák,Grec 

1: l 

0:3 kont. 

1:6 

3:0 

pre všetkých záujemcov poria

daMOMSvDNV 

3. 1 O. - nedela: Zbieranie húb 

v lokalite Kamenného mlyna. 

zan~ ancov 
mesačníku, ktorý vychádza vo VW 
už tretí rok. 

Pre NovovešÍanov je zaujímavé 
ako firma VW Slovakia, dbá aj o mi
mopracovné využitie vol'ného času 
svojich zamestnancov, že organizač
né zabezpečenie zverila FCL DNY, 
ktorý sa úlohy zhostil k spokojnosti 
súťažiacich i vedenia firmy a nakoni-

V sobotu 16.10.99 od 13.00 do 
17.00 h sa v Bratislave-Petržalke usku
toční záverečné podujatie humanitnej 
akcie Beh Terryho Foxa. 

Čo vás čaká v Parku Janka Krála? 
1111 Nenáročná trasa, ktorú môžete 

nesúÍažne absolvova( behom, kro
kom, no korčuliach. Zoberte so 
sebou svojich známych a príbuz
ných, deti v kočíku, na šich postih
nutých spoluobčanov na invalidnom 
vozíku. 

ll Možnosí finančne podporií boj 
našich vedcov so zákernou rakovi
nou 

11111 Absolvova( besedy o predchádzaní 
a liečení rakoviny 

11111 Stretnú( sa s populárnymi l'udíni 
(LRoman, Pal'o Mikulík, S.Radič, 
a dalšíl 

11111 Kultúrny program v podaní det
ských folklórnych súborov 

---------------------------

- maloobchod 
22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporitelbm 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme zľavu 3 % 

• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
umývadlá, WC, bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

soJW:nent, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
Technického skla- Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 61, 63 

Tel./fax: 64 28 61 09 

.... ·.·:···.··· .· .... Psí salón 
Ná Kri~tieli r: d;> í 2 
6~~ínikci NoVÓ Veš i .. :·. 

- rililll!)suclriy~rekl~d. ÁJ*NJ·.·· 
·lOOSk/N strana 

9, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves 

Strihová úprava psov 

·•••~riv~~io~~ľ{2~.·~~W+sl .. •i•··• 

TeL/fax: 64 77 88 35 
·od ?;oo dei 9:oo h 

lllóbil: 0905~ 496 514. 

• Skúšobný revízny technik elektro, 
elektroinštalatér, elektromontér hla
dá zamestnanie. Tel.: 64 77 75 68 

• Zvláš( výhodná ponuka práce pre 
absolventov SŠ, študentov VŠ, aj 
externe. Tel.: 0905 233 456 

• Devínskonovoveská televízia prij
me predajcov reklamného času 
na externú spoluprácu. Informácie: 
DN, M.Marečka 18, p. Líšková, 

Tel. 6477 7232. 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 64 77 83 62 

Objednávky: 
MVDr. Vojtech Baculák 

Tel.: 07/64 77 06 36-15.00-18.00 
0905 237 994 

• N servis Baláž- oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 64 77 69 63 
• Doučím AJ. Tel.: 64 77 02 98 
• Doučím NJ, matematiku. 

Tel.: 64 77 55 64 - večer. 

• Predám vinohrad medzi Devín
skou a Devínom. Cena dohodou. 

Tel.: 64 77 91 31 
• Predám garáž v hromadných ga
rážach v DNV na ul. Š. Králika. 

Volajte tel. č.: 0903 230 053 

• Navštívte blšie trhy v Rakúsku, 
Polsku a Madarsku. 

Info: 64 36 49 37 

Inzercia: Cenník: l znak = 1, 1 O Sk, 1/8 str. = 600 Sk, 1 j 4 str. = 1200 Sk, 1/2 str. = 2400 Sk, l strano = 4800 Sk. K cenóm treba pripočítal 
1 cm' 1 O,· Sk+ 23 o/o DPH. Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľodóm- 50 %. Príplatky: 1. strano + 1 OO%, posledná strano + 50%. 1 cm2 = l O Sk + 23 % DPH. 
Inzercia · 64 775 inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora · 15.30- 1 sobolo 8.00- 11.00 
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od 9. 9. 1999 do 23. 9. 1999 

*Dňa 9. 9. 1999 v odpoludňajších 
hodinách hliadka mestskej polície vy
riešila na ulici Kosatcova priestupok 
dvoch miestnych občanov v blokovom 
konaní za požívanie alkoholických 
nápojov na verejnom priestranstve. 

*Dňa 18. 9. 1999 v skorých ran

ných hodinách hliadka mestskej polí
cie riešila na ulici Eisnerova priestu
pok, ktorého sa dopustili dvaja miest
ni občania, ktorí rušili nočný klud 
hlasným vyspevovaním. Priestupcovia 
boli hliadkou vyriešení v zmysle zá
kona o priestupkoch. 
• Dňa 22. 9. 1999 prebehla kontrol
ná akcia, zameraná na kontrolu par
kovania nákladných vozidiel v noč
ných hodinách v mestskej časti DNY. 
Hliadka mestskej polície zistila pä( 
porušení, všetky sú v štádiu objasňo
vania. 

*Dňa 23. 9. 1999 prebehla kon
trolná akcia, zameraná na kontrolu 
dodržiavania VZN č. 6/1998 o po
hybe zvierat na verejne prístupných 
miestach v mestskej časti DNY. 
Hliadka mestskej polície zistila dva 
priestupky, ktoré vyriešila v blokovom 
konaní. 
Vel i tel' stanice MsP DNY 

Jaroslav Luky 

~~ÍŽO V~ a 
V tajničke je citát Svätopluka Čecha. 
Vodorovne: A. Údiv, úžas - rieka 
v Taliansku strapcová metla. 
- B. Ženské meno · trup lode, lietadla -
domácky Adolf. - C. Kaz - základná čí
slovka - nestaré. - D. Osobné zámeno -
šupinovitý odpadok zrna- ha( {zastar.). 
- E. Často čerpali naftu, benzín. -
F. Značka nákladného auta - mimovol'né 
šklbnutie v tvári - domáce zviera. 

KLUB NEiAKAJ NA ~HOROBU 
RAKOVINA 
HRUBÉHO 
ČREVA 

Rakovina hrubého čreva tvorí asi 
1 O % všetkých rakovinových ochorení 
orgánov l'udského tela. Jej výskyt sa 
zvyšuje po 55. roku života. Vysoký 
výskyt rakoviny hrubého čreva v kul

túrne vyspelých krajinách kontrastuje 
s nízkym výskytom v Afrike, Indii, 
Japonsku a v Latinskej Amerike. 
Prečo? V krajinách s nízkym výskytom 
sa konzumuje prevažne strava bohatá 
na rastlinné vlákna (vlákninu). Naopak 
v krajinách s vysokým výskytom obsa
huje potrava najmä rafinované cukry 
(biely cukor), vela živočíšneho mäsa 
a tuku, vela jedál z bielej múky a je 
chudobná na vlákninu. 

Čiže - môžu za to zlé stravovacie 
návyky. Potrava s malým obsahom 
vlákniny, spôsobuje hustejšie stolice, 
zápchu a nedostatok tvorby tzv. "do

brých" črevných baktérií. Narušená 
črevná flóra spôsobuje poruchy tráve
nia a vstrebávanie živín a tým poruchy 
zdravotného stavu. Môže napr. pretvá
ra( žlčové kyseliny na "potenciálne kar
cinogény". Naviac napr. zápcha 
spôsobuje "státie" stolice v hrubom čre
ve. A pritom ku klinickým prejavom do
chádza často po mnohých rokoch také
ho pôsobenia. Rizikoví sú aj l'udia tuční 
a s chronickými ochoreniami hrubého 
čreva (polypy, zápaly, hnačky, hemoro
idy). Práve rakovine hrubého čreva 
môžeme i my sami predchádzať - tým, 
že sa budeme orienlovaf prevažne na 
zeleninovú stravu, ovocie (jablká, ba
nány), obmedzíme sol', živočíšne tuky, 
alkohol a pridáme pohyb (tak velmi po-

Klub ZDRAVÁ LÍNIA 
Vás pozýva 

do svojho stánku č. 605 
hala Al 

výstavný areál INCHEBA a.s. Viedenská cesta 
na medzinárodnej výstave pre stredný vek 

SENIOR 99 
- možnost odborných konzultácií, poradenstvo v oblasti zdravej životosprávy 
v nadväznosti na riešenie Vašich zdravotných problémov 
- možnos( účasti na prednáškach v rámci sprievodného programu poriadané
ho našim klubom: 
5. 10. 1999 (utorok) o 16.00 hna tému "Výživové doplnky- zázračné lieky?" 
7. 10. 1999 (štvrtok) o 11.00 h na tému "Prevencia a liečba osteoporózy 

u mužov a žien. 11 

8. 1 O. 1999 (piatok) o 11.00 h na tému "Koenzým Q l O - energia pre srdce 
a telo." 

9. Čínske mužské meno- úkaz- vládca 
Inkov. - l O. Odpadok- čas( fotoaparátu. 
- ll . Začiatok tajničky - kyslá tekutina. 

01 2 3 4 5 

A 

B 

c 

Pomôcky: B. Kasko. - H. BEL. 
2. Adana. - 5. Tagal. - 8. Oona. -

6 7 8 9 10 11 

d 

- G. Otázka 6. pádu - dievčenské meno D 
- sklad zrno. - H. Kód Belgicka - ob-
chodný zástupca - tmavá čas( dňa. 
- l. Český maliar- záporová spojka - ob- E 
lok. - J. Solmizačná slabika - koniec taj· 1--f---1---+---+--1--!---1---lr--+---1--.....j.--J 
ničky - chem. značka ostálu. - f 
Zvisle: l . Stred tajničky - ochranný 
povlak predmetov. 2. Mesto G 
v Turecku blanokrídly hmyz. 
- 3. Ovocná záhrada - osobné zámeno -
mastná tekutina. - 4. Čas( strechy - chrá- H 
nidlá na členky.- 5. Starý nástroj na 1--t---+--+--+--+--l--l--+----1---1---+---l 
oranie · manilské konope. 6. Osobitne · 
pozorovoná. · 7. Norieková, plačlivá -
slovenský minister obrany. - 8. Meno J 
manželky Chaplina - východ po rusky. -

DEVínskonovoveský EXpres- dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 

hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kolištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska 

(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: 
Turbínovo l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: 103/90 - R. Tel./fax: 64 775 275, 
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časť DNV je v súčasnosti najväčš:ím sponzorom 
Devínsl~onovovesl~ého Expresu 

s o es 
informačný 

spravodajca 

občanov 

res mestskej časti 

DEVÍNSJ(A NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

15.10.1999 Ročník: IX. Číslo: 

EJ Príroda ... l) Anketa DTV 
~ Drogv ... 

~ Cistili DNV 
(m Klub nečakaj na chorobu 

Žiaci ZŠ l. Bukovčana l zbierali odpadky v okolí rybníku. -. . , 
1st: 1 ev1ns u 

Celý týždeň prebehol v duchu pra
covných, vzdelávacích, ale i zábavných 
podujatí, ktoré mali jeden a ten istý vý
znam - pripomenú( o to nielen de(om, 
že bez zdravého životného prostredia 
nemôžu by( ani zdravé deti, zvieratá, 
kvety, celá príroda ... Tento náš ekologic
ký projekt no záchranu našej planéty je 
súčas(ou celosvetového projektu "Cieon 
up the World"- "Vyčistime svet". 

Na úvod nášho projektu prebehlo zá
bavno-poučné podujatie pre najmladšie 
deti "Svetová smeíošou". Strinkovo di
vadlo svojim atraktívnym predvedením 

prinútilo zábavnou formou aj najmladšie 
deti sa zamyslie( nad tým, ako i ony 
môžu prispie( "svojim kúskom do mly-
na". 

Pre najstarších žiakov ZŠ boli pripra
vené pracovné aktivity - medzi najzaují
mavejšie určite patrili "Vymedzovanie 
ohnísk" v povolenej oblasti pri nive rieky 
Moravy - No hriadkach boli vytvorené 3 
ohniská, ktoré zabezpečili pracovníci DE
NOVY v spolupráci s oddelením životné· 
ho prostredia MÚ DNY- Dr. Šimonovou. 

(pokračovanie na 5 strane) 

Uzávierka dnešného čísla bola 7.10. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 21. 1 O. 1999, číslo vyjde 29. 1 O. 1999. 

18 bezplatne 

Krátke správy 
Rozmiestnenie 

kontajnerov 
Denovo v snahe pomôcÍ občanom 
Devínskej Novej Vsi pri upratovaní 
domácností a domov, poskytne 
veľkokapacitné kontajnery v uve
dených termínoch. Kontajnery bu
dú určené len no odpad: 

- drevo, papier, starý nábytok, od
rezané konáre stromov. 

Nepoužívaí no chemický odpad 
o no staré železo! 

Rozpis o pristavenie kontajnerov: 

deň pristavenie miesto pristavenie 

15. 10.·18. 10.99 
Ul. lstrijská ·P. zbrojnica, 

Janšáková 

22. 10.-25. 10. 99 
Ul. Na kaštieli, Pod Lipovým 

29. 10.-2. ll. 99 
Ul. Kosatcova, Na vyhliadke 

Začiatok 
vykurovania 

Týmto si dovol'ujem oznámi( našim 
odberatelom tepla a TÚV, že na základe 
zníženia priemerných vonkajších teplôt 
pod 13 stupňov Celzia a splnenia krité
rií stanovených v paragrafe 4 Vyhlášky 
MH SR č. 15/1999 Z.z., dňom 5.10. 
1999 nastali klimatické podmienky 
pre začatie vykurovacej sezóny 
1999/2000. Dňa 6. l O. 1999 
C-term s.r.o. zahajuje vykurovaciu sezó
nu temperovaním vykurovacích okruhov. 

Dovol'ujeme si Vás upozorni(, že 
Vaše technologické zariadenia pre 
ústredné vykurovanie je potrebné pre
kontrolova( a uvies( do prevádzky 
schopného stavu, nakol'ko výraznou 
mierou ovplyvňujúcu kvalitu dodávania 
tepla ku konečným odberatel'om resp. 
i iným odberatelom na tento vykurovací 
systém napojených. 

Jednotlivé mestské časti aj zmluvní 
odberatelia boli o začiatku vykurovania 
písomne oboznámení. 

Ing. Ján Trnka, 
generálny riaditel' spoločnosti 



® robničky 
ll radnice 

Návšteva 
UNESCO Biosférickei 
rezervácie Rhon 
- trvalá udržatelnosľ v praxi 

Rakúske mimovládne organizá
cie zamerané na ochranu prírody 
v nive rieky Moravy a Dyje, WWF 

- International a Distelverein, za 

pomoci Daphne - centra pre apli

kovaný environmentálny výskum 

zo Slovenska a Veroniky z Českej 

republiky zorganizovali pre staro

stov obcí a pol'nohospodárov 
z uvedeného regiónu v dňoch 
26. 8. 1999 - 28. 8. 1999 troj

dňovú exkurziu do UNESCO 

Biosfé-rickej rezervácie Rhän 
v Nemecku. 

Územie biosférickej rezervácie 
sa rozprestiera v troch nemeckých 
spolkových krajinách: Hessensko, 
Bavorsko a Durínsko, v bývalom 
hraničnom pásme medzi NDR 
a NSR. Prvým vel'mi príjemným 
prekvapením bola návšteva Sprá
vy biosférickej rezervácie v He
ssensku, sídliacej v areáli pôvodne 
vojenskej základnena vrchole naj
vyššieho vrchu Wasserkuppe (960 
m n.m.). Poslední vojaci spolkovej 
armády opustili areál v januári 
1999 a ten odvtedy slúži ochran
com prírody, turistom a letcom. 
Manažérom správy a dušou rezer
vácie je pán Friedrich Hess, ktorý 
účastníkom vysvetlil princíp fungo
vania a vzájomnej komunikácie 
v rámci biosférickej rezervácie 
prostredníctvom Združenia biosfé-

DEVEX 2 

rickej rezervácie Rhän, systémom 
zdola nahor (od občianskych spol
kov, cez obec, krajinskú vládu až 
po spolkový parlament). S konkrét
nymi projektami (Rhänska Biopeká
reň, Rhänsky pstruh, Rhänska 
jablčná burza, Rhänske pastevné 
voly (sa prítomní mali možnos( 
osobne zoznámiť. Ťažisko jednotli
vých projektov spočíva v upred
nostnení chovu pôvodných živočíš
nych druhov (rhänské ovce), ako aj 
pestovaní pôvodných rastlinných 
druhov (rhänske jablone) za úče
lom výroby kvalitného domáceho 
bioproduktu a zároveň zachovania 
kultúrnej krajiny. Výrobky sú ozna
čované logom Biosférickej rezervá
cie Rhän (zelená trojitá dúha nad 
tromi kopcami), sú na trhu o niečo 

drahšie ako podobné výrobky bez 
označenia a patria medzi hlavné 
špeciality miestnych reštaurácií. 
O ich odbyt sa starajú aj miestne 
predajne a prevádzky, ktoré záro
veň plnia aj osvetovú funkciu. 

toho je jeho zaradenie odborníkmi 
medzi významné vtáčie územia ako 
aj mokrade svetového významu. Je 
pre nás výzvou, aby sme spoločný
mi silami tento krásny kus prírody 

[3[IT@)@[3CKJ1f0Q!J[ú) 
pre nivu Moravy a Devínsku Kobylu 

V piatok 7. 7 O. 7 999 otvorili DAPHNE_ 

ekológiu ekocentra v rámci projektu Príroda 

Proiekt ~~Príroda bez hra 
PARTNERSHIP PROGRAMME 
(Cezhraničný projekt zameraný na rozvoj CMJiur·
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rieky Moravy o Dyje a environmentálnu výchovu 
Zadávatelom projektu je MVO Distelverein 
(Slovensko) 

Na podporu záujmov krajín, regiónov: 
Alúvia rieky Moravy a Dyje, ktoré spadá 
na ochranu mokradí svetového významu, a obcí 
Moravy. 

l. Rakúsko: Engelhartstelten, Marchegg, Angern 
Dräsing, Hohenau ' 

2. Slovensko: Devín, Devínska Nová Ves, Stupava, 
Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Veľké a Malé 
Cielové skupiny projektu: 
l. turisti 

2. skupiny so špecifickými záujmami lenvrr<)nn1entálr,., 
dári, ornitológovia, .. ) 
3. školy, mládežnícke organizácie 
4. obyvatelia regiónu (zvyšovanie povedomia z 
V záujme skupín: 

* budúci sprievodcovia nivou rieky Moravy 
* ludia, ktorí ponúkajú kultúrne atrakcie, tovar a 
*obce 

• mimovládne organizácie (MVO) 

Ciele projektu: 

Napríklad v mestečku Gersfeld 
miestny pekár nielenže pečie chlieb 
a má svoju predajňu, v ktorej pre
dáva okrem chleba aj dalšie miest
ne produkty, ale vyrába aj vlastný 
špeciálny bazovo-jablčný sirup 
a v rámci pekárne uskutočňuje 
prednášky pre školákov a turistov 
o význame biosférickej rezervácie. 
Vdaka vzájomnej spolupatričnosti 
ako aj finančnej podpory spolko
vého štátu rozvíja sa tu ekoturiz
mus, extenzívne polnohospodár
stvo a hlavne sa opäť vracia život 
do tohto regiónu, pričom ostáva 
zachovaná aj pôvodná kultúrna 
krajina. 

- musia by( zladené turistické a polnohospodárske 
Operačné ciele: 

Záplavové územie pozdfž hra
ničnej rieky Moravy a Dyje, býva
lé uzavreté hraničné pásmo, je 
v rámci Európy unikátne svojou 
druhovou rozmanitosťou. Dôkazom 

l. Organizovanie o školenie kvalitných sprievodcov 
2. Vytvorenie trojjazyčného manuálu 
3. Tvorba informačnej mopy 
4. Vytvorenie medzinárodného turistického okruhu so 
5. Vybudovanie informačno-ekologických centier v 
6. Environmentálna výchova 
7. Vybudovanie ekologickej knižnice o videotéky 
8. Dobudovanie informačného chodníka v alúviu 
9. Vybudovanie časti pôvodnej hraničnej zátarasy 
tabulou 
lO. Posilnenie spolupráce medzi komunitami o 
obidvoch stranách rieky Moravy v záujme lepších 
rozvojo cezhraničného regiónu. 

o DN, iúl 1999 
uverejnené v dvojtýždenníku DEVEX a voľne uložené pre V júli 1999 prebehla medzi 

miestach. obyvatel'mi našej mestskej časti 
vyplnených anketových lístkov. anketa o Devínskonovoveskej te-

~onra11 ·,,.v, .. vzorky boli posudzované kritériá vek a bydlisko. 

8,2 
6,1 

BYDLISKO % 

PODHORSKÉ 

KOSTOLNÉ 
STARÁ ČASŤ 

inde, aleba neuviedli 

24,5 

44,9 

20,4 

10,2 

medzi odpovedajúcimi sú zastúpené všetky posudzované 
považovať vzorku z~ reprezentatívnu. Z výsledkov 

sledovanosti DTY. Statistické vyhodnotenie, sa vzia
ktorí vysielanie DTV sledujú. 

anketových lístkov bolo pre štatistický výpočet v prvej otázke 
vyhodnotenie otázok 2, 3 a 4 bol za základ výpočtu bra
ktorí v prvej otázke odpovedali, že DTV sledujú. 

2,0 
6,1 
18,3 
38,8 
34,7 

51,0 
20,4 
12,2 
14,3 
79,6 
24,5 

65,3 
24,5 
4,1 
12,2 

levízii. Anketové lístky boli uve
rejnené v dvojtýždenníku DEVEX 
a vol'ne uložené pre záujemcov 
pri zberných miestach. 

Celkom sa vrátilo 49 vyplne
ných anketových lístkov. Medzi 
odpovedajúcimi sú zastúpené 
všetky vekové skupiny a do anke

ty sa zapojili obyvatelia zo všet
kých lokalít Devínskej Novej Vsi. 
Z výsledkov však nemožno vy
počítať absolútne percento sle
dovanosti DTV. Štati-stické vy
hodnotenie, sa vzťahuje len na 

tých obyvatelov, ktorí vysielanie 
DTV sledujú. 

Teda z tých odpovedajúcich, 
ktorí DTV sledujú 38,8% divákov 

uviedlo, že sleduje vysielanie asi 
raz za týždeň, 34,7% častejšie 
a 18,3% asi raz za mesiac. 

Medzi divákmi DTV malv uply
nulom období najväčšiu obl'ubu 
Kolotoč informácií, previdelne 
ho sledovalo takmer 80% odpo

vedajúcich. 51% respondentov 
odpovedalo, že sleduje Spravo
dajstvo DTV, 24% priame preno
sy zo zasadania Miestneho za
stupitelsva a 20% reláciu Horúce 
kreslá. 

12,2 
8,2 
8,2 
8,2 

Na otázku: "Čo Vám chýba 
vo vysielaní DTV" prišli velmi 
rôznorodé odpovede. Pre vy-

dlv hodnotenie sme odpovede divá-

* odpreda( podiely v obchodných 
spoločnostiach, ktoré neprinášajú pre 
mesto priamy finančný efekt, 
* pripravi( v spolupráci so stavebný
mi sporitel'ňami projekty, zamerané 
na podporu bytovej výstavby. 

Predložený návrh poslanci hlavné
ho mesta bez pripomienok schválili. 

Uvedený materiál však zostal úpl
ne v tieni návrhu všeobecne záväzné
ho nariadenia mesta, ktorým sa mali 
zvýši( poplatky za parkovacie miesta 
vyhradené pre taxíky. Zmenu tohto 
nariadenia pripravil magistrát na môj 
návrh. Viedlo ma k tomu podla môj
ho názoru nenormálne skutočnost', že 
v ONV platí taxislužba za vyhradené 
parkovacie miesto na Eisnerovej ulici 
2.000,- Sk ročne, hoci o pár metrov 
dalej platia obyvatelia DNV za vy
hradené parkovacie miesto 2.400,
Sk ročne, aleba aj viac. Pritom oby
čajný človek si tento poplatok ne
môže zahrnúť do nákladov, tak ako 
firma prevádzkujúca taxi službu. 

Pracovníci magistrátu však usúdili, že 
je to úplne v poriadku a tak ponecha
li v novom návrhu sadzbu v DNV rov
nakú, t.j. 2.000,- Sk ročne. Naproti 
tomu v centre mesta poplatok navrhli 
zvýši( z doterajších 25.000,- na 
36.500,- Sk ročne. Tento návrh sa 
samozrejme stretol s nevôlou najmä 
u taxikárov a vyvinuli proti nemu in
tenzívnu mediálnu kampaň. A tak ba
li Bratislavčania, ale aj obyvatelia ce
lého Slovenska v týždni pred rokova
ním zaslupitel'stva intenzívne masíro
vaní článkami ako napríklad "Podoja 
taxikárov a oni zase nás" vo 
Večerníku 6.októbra. Uvedený článok 
sa priam hmýri nepresnos(ami, ba 
priam nezmyslami. Tých nepresností 
bolo dost' žial' aj v iných novinách. 
Najviac ma na celej veci prekvapila 
skutočnos(, že ani jeden z novinárov, 
ktorí presviedčali čitateiOv o lom, ako 
sa zásluhou poslancov zvýši cena ta
xislužby pre občanov, si nezobral do 
ruky kalkulačku a nezačal počíta(, 

kov zoradili do učitých okruhov 
vákov zoradili do učitých a mô
žeme uviesť, že najviac požiada
viek smerovalo na zvýšenie 
množstva aktuálnych informácií, 
predovšetkým zo života DNY. 
Diváci chcú vo vysielaní aj viac 
hudby, športu a chýbajú im seriá
ly a filmy. 

Vpriamom televíznom prenose 
dňa 27.9.1999 boli anketové líst
ky vyžrebované. 

Výhercami sa stali: 

Vojtech KISS, M. Marečka 
5 litrový súdok piva, venovala 
Reštaurácia u Michala 

Eleonóra DROZDOVÁ, J.Smreka 
fotoaparát, venoval obchod s po
trvinami Baranovičová 

Peter VESEUČ, Eisnerova 

kabát v hodnote 660 Sk, venova
la predajňa Alan a Aida na 
Eisnerovej ul.č.50 

Jozef LACKO Š. Králika 

kabelka a peňaženka, venovala 

Predajňa obuvi na Eisnerovej 
ul.52 {medzi potravinami) 

Peter MRÁZ, Primoravská 

detská mikino v hodnote 300 Sk, 
venovala predajňa SA coop. 
ul. I.Bukovčana 16 

Ešte raz dákujeme v mene DN 
s.r.o. všetkým sponzorom za ich 

ceny do žrebovania a výhercom 

srdečne blahoželáme. 

Výhercovia si môžu ceny vy

zdvihnút' v sídla DN na ul. 

M.Marečka 7 8. 

aby mu bolo jasné o čom to vlastne 
hovorí. Urobím to teda za nich. 

Poplatok sa zvýšil z doterajších 
25.000,- Sk ročne na 36.500,- Sk 
ročne, teda o 11.500,- Sk ročne za 
jeden parkovací box. Týka sa to iba 
parkovacích boxov v centre mesta, 
tých je 150. Podla vyjadrenia predse
du Cechu taxi je v Bratislave l .500 
taxikárov. Priemerne teda na jeden 
box pripadá l O taxikárov. Pre jedné
ho taxikára teda ide o zvýšenie po
platku 1.150,- Sk ročne. Ak by taxi
kár odpracoval ročne iba 250 dní, 
potom zvýšenie vychádza na 4,60 Sk 
na deň. Ak by taxikár denne odviezol 
iba l O pasažierov, potom jeden pa
sažier zaplatí z titulu zvýšenia poplat
ku o 46 halierov viac. O čom sú po
tom všetky tie srdcervúce vyjadrenia 
v novinách ? Naozaj sú taxikári tí 
najväčší chudáci ? 

Ing. Ján Žatko 
poslanec hl.m. SR Bratislavy (KDH) 

DEVEX 3 



Monika BUGOŠOVÁ 
a 

Juraj ADAMECKÝ 

Blahoželáme ! 

Milan KRAJČOVIČ 

Jeremy VLAŠIČ 

Michal DUBNICKÝ 

Matej VLAŠIČ 

Anna Mária HALASZOVÁ 

KLUB 

DÔCHODCOV 

Klub dôchodcov v Devínskej 

Novej Vsi uskutoční 19. 10. 

1999 {utorok} o 15.00 h 

vo Vel'kej sále lstracentra, 

lstrijská2. 

"Výročné klubové stretnutie" 

Na stretnutie, ktoré usporiada

me v rámci akcie 11 Úcta k star

ším" pozývame všetkých našich 

členov. Príďte si posedieť a po

baviť sa. Prídu medzi nás naši 

mladší priatelia a predstavitelia 

obce. 

Zároveň nezabudnite navštíviť 

17. 10. 1999 {nedele} o 16.00 h 

podujatie mesiaca 11 Úcta k star

ším", ktoré usporiada pre obča

nov lstracentrum tiež vo Vel'kej 

sále. 

Na tomto podujatí so svojim 

programom sa predstaví súbor 

Gymnik. Urobíte si chvílu vol'né

ho času kde zabudnete na kaž

dodenné starosti. 

Za Klub dôchodcov Ján Novák 

DEVEX4 

DROGY .. ALTERNATÍ 
lstracentrum Devínska Nová Ves 

spolupracuje už tretím rokom s od
borníkmi Resocializačného stredis
ka ROAD {SR} na vlastnom progra
me podporovanom aj našou mest
skou časťou, ktorý sme nazvali -

"Drogy - ohrozujú naše deti?" 
V tomto školskom roku rozširuje
me náš program o spoluprácu 
s Terapeutickou komunitou KROK 
(ČR}. Celkové zameranie a ciel' 

tohto programu smeruje k oživeniu 
doterajšej práce v oblasti prevencie 
rizikového správania sa detí a mlá
deže predovšetkým v našej mest

skej časti. Je to jeden zo základ
ných momentov, okrem doterajších 
skúseností, ktorý nás viedol k ná

slednému uvádzaniu programu 
pod názvom 11ALTERNATÍVA". 

A v čom je jeho význam a podstata? 
Tak, ako hovoria odborníci, ako 

denne riešia problémy detí peda
gógovia na školách a ako vníma
me správanie sa detí my, rodičia, 
je tu, kdesi v našom podvedomí, 
istá obava z toho, čo robi( aby 

naše dieťa nebralo drogy ... Ak sa 
obrátime s lýmto problémom na 
odborníka, snaží sa nám poradiť 
v prvom momente aspoň nasledo

vné: "Vytvárajte pre vaše deti po
nuku, aby mali na výber. Ak rodi
na neponúka, zostáva len jedno je
diné východisko- ponuka zvonka". 
Obraz o situáciu, v akej sa môže 
dieťa ocitnú( podáva výstižným 
spôsobom odborníčka, úzko spúta
ná s touto problematikou v našej 
mestskej časti, jedna z našich 
spolupracovníčiek a zakladateliek 
vyss1e uvádzaných zariadení 
Mgr. Hana Čamlíková: )e výbor
né, ak má dieťa od malička mož
nos( výberu, ... výlet do prírody, 

návšteva starých rodičov, kino, 
šport, dovolenka, krúžky, hry a sa
mozrejme, kamaráti. Ak naučíme 
dieťa výberu, rozhodovaniu sa, dá
me mu vel'ký dar. Naučí sa zvažo
vať ponuku, vyberať si. Je vel'mi 
pravdepodobné, že bude vyberať 
aj z toho, čo mu ponúknu kamará
ti, partia. A to môže rozhodnúf. 
Droga áno - droga nie. Príde vek, 
kedy deti nastúpia cestu hl'adania 
vlastnej identity, samého seba. 

Autorita rodiča, učitela, celý svet 
dospelých sa na čas vzdaluje a de
ti zo všetkého najmenej stoja 
o dobré rady. Tieto vnímajú ako 
poučovanie a to je hotový koniec. 
Vieme, že je to pre obe strany ťaž
ké ... " Program ALTERNATÍVA 

je jednou z ponúk, s ktorou pri
chádzame k našim deťom, peda
gógom, rodičom. Na programe 
pracujú lektori a odborne vyškolení 
študenti formou modelovania situá
cií zo života detí, spoločne s deťmi 
hl'adajú východiská, možné rieše
nia, hovoria o živote lých, ktorí si 
zvolili svet drog. Ponúkajú vlastné 
skúsenosti a skúsenosti z práce l'u
dí, ktorí mladým pomáhajú z dro
govej závislosti. Určujúcim momen

tom v tomto programe sú priame 
rozhovory s rodičmi, pedagógmi 
a pravdaže s deťmi o ich potre
bách, očakávaniach, skúsenosti

ach, pocitoch ... Keďže tento pro
gram prebieha aj priamo na zá
kladných školách, rada by som 
zdôraznila význam kladného 
a ústretového prístupu vedení škôl 
a ich pedagógov v našej mestskej 
časti. Vdaka doterajšej dobrej spo
lupráci s našimi základnými škola

mi je tento program živý, schopný 
rozvíja( sa. Ďalším posunom 

oo~u~~~m~h 
menin~ v nasledujúcic~ dvoc~ 

tjžaňoc~ oslávia: 
l é>: l O. :.VIadi111íra, 
1.7 .• 1(). 'H~.dvig?; .,. 

18 .•• lof .. Lukáš, 19.lQ.cKr.isiián 

20. lO:. c'ý7n.~7lín, 21>]0: Uršul~ 
22 .... 10/i~ $~rgej,23.lO. Al?izio, 

....•.... ·:2~· JO; :K~Tiosbvo, 
25. JO ... •'·Av.rei,.26 .. J9· -Demeter 

:27. lQ, -Saqína; ' 
28. l~I~Qobromila, 

29. 10.- Klára 

Blahoželáme! 

v tomto oživení programu budú 
pravované 11Krízové DOIDOIUctn 

v priestoroch lstracentra na l 
ul. č. 6, kde budú môct' 
deti so svojimi problémami, 
nosťami, situáciami, v ktorých 
ocitli, aby sa porozprávali a 
dili s odborníkmi. V tejto 
vel'mi radi uvítame v našom 
me aj účasť rodičov, ktorí sa 
v prípade záujmu ;·, ,~,.,r~·~vM 

priamo u riaditel'ky l<tr·n~.~ntr•r~ 

Kataríny Bergerovej (tel.: 64 77 
33). Je totiž nesporný fakt, že 
čovými a rozhodujúcimi 
v úspešnosti aj tohto nášho 
mu sú a budú práve rodičia a 

spelí. 

Pre študentov, ktorí prejavia 
ujem o lektorskú prácu na 
me ,ALTERNATÍVA'', ponú 
účasť na odbornom výcviku 

názvom "Prevencia 
správania a zneužívania 
Výcvik sa bude konať v 
5.-7. ll. 1999 v učebni 
na lstrijskej ul. 6. Absolventi 
získajÚ OSVedčenie O nh<,.,I\IOV(Jfi 

K zaradeniu do výcviku je 
hnutné predložiť (zasla() 
údaje s odôvodnením záujmu o 
prácu v termíne do 28. l O. 1999. 

Kontaktná adresa: 

lstracentrum, lstrijská 2, 
841 07 Bratislava 

Heslo 11MYŠ" 

Informácie každý utorok 
v lstra<;entre 

20. 9. 1999 vyhlasujeme akciu 
. Pri konzumácii v našej reš

si účty starostlivo uschovajte. 
íne od 29. 11. 1999 do 

1999 nalepené účty s menom 
vášho dieíaía odovzdajte na 
hotela, kde vám dajú potvr

odovzdaných účtov. 
1999 nás navštívi 

Mikuláš a v rámci programu odovzdá 
vášmu dieíaíu mikulášsky balíček 
v hodnote l O % z Vašich účtov. 

Takto sa postaráte o príjemne strávený 
Mikulášsky večer pre Vaše dieía. 

Tešíme sa na Vašu návštevu 

Vedenie hotelu Morava 

Celovečerné predstavenia 
od 19,45 hod., 

v so a ne aj o 7 7, 15 hod. 

re tie v 
V nedel'u 26.9.1999 usporiadal 

starosta mestskej časti Ing. Vladimír 
Mráz na radnici malú oslavu z prí
ležitosti tretieho výročia začatia 
vysielania Devínskonovoveskej te
levízie. Na oslave sa zúčastnili 
okrem pracovníkov televízie aj 
funkcionári mestskej časti, poslanci 
miestneho zastupitelstva, pracovníci 
Rady SR pre rozhlasové a televízne 
vysielanie a další hostia. Ďalším 
dôvodom na oslavu bola zmena 
programovej štruktúry, podla ktorej 
začala DTV vysielať už od nasle
dujúceho dňa, teda od 27.9.1999. 

Najpodstatnejšou zmenou novej 
programovej štruktúry je prechod 
z lýždenného na denné vysielanie 
a možnos( sledovať denne reprízu 
programu vo večerných hodinách 
o 22:00. 

Program DTV 
18.1 O. 18:30 - Spravodajstvo 
18:35 - 19:00 - Anton Srholec - profil 

19.1 O. 18:30 -Spravodajstvo 
18:35 - 19:00 -Týždeň v DNY 

20.1 O. 18:30 -Spravodajstvo 
18:35- 19:00 · AQ- motomagazín 

21.10. 18:30- Spravodajstvo 
18:35 - 19:00 · Týždeň v Bratislave 

22.10. 18:30- 18:35 Spravodajstvo 
18:35 - 19:00 - Magazín DTV 

25.10. 18:30- Spravodajstvo 
18:35 - 19:00 - Pamiatka zosnulých 

55,· 
20.-2L l O. NOTTING Hill USA 
-MP 12· 60,-
24. l O. NEPOBOZKANÁ 60,· 
28. a 30. l O. PIKANTNÉ POKUŠENIE 

60,-
29. a 31. lO. INŠPEKTOR GATGET 

60,-
TeL: 64 77 51 04 

DJ"V - ... ro ese 
Za tri roky svojej existencie si do

kázala DTV získal uznanie v DNV, 
ale aj mimo Bratislavy a to napriek 
skromným podmienkam. 

Samozrejme, nie všetci boli s vy
sielaním spokojní. Vyskytli sa aj kri
tické pripomienky. Niektoré opod
statnené, iné nie. V každom prípa
de si myslím, že každý z tých, čo sa 
doposial' podiel'ali na vysielaní 
DTV, nechali pri tejto práci kus svoj
ho srdca. Niektorí väčší, niektorí 
menší. Vyslovujem im preto poda
kovanie za to, že aj ich zásluhou sa 
televízia dostala tam, kde je dnes. 
Moje poda kovanie patrí všetkým. 

Aj tým, ktorí si už dávno našli iné 
pole pôsobnosti, aj lým, ktorí budú 
so mnou ďalej spolupracovať, aj 
tým, s ktorými som spoluprácu v sú
časnosti prerušil. 

Ing. Ján Žatko, riaditel' DTV 

- dtv-
26.10. 18:30 - Spravodajstvo 
18:35- 19:00- Týždeň v DNY 
27.10. 18:30- Spravodajstvo 
18:35 · 19:00 -X- magazín pre ... násÍ
ročných 

28.10. 18:30 - Spravodajstvo 
18:35 · 19:00 - Týždeň v Bratislave 

29.10. 18:30- 18:35 -Spravodajstvo 
18:35 · 19:00- Magazín DTV 

Každú z uvedených relácií môžete vidie( 
aj v repríze a to ešte v ten istý večer od 
22:00 do 22:30 hod alebo nasledujúci 
pracovný deň od 9:30 do l 0:00 hod. 

- dtv-

BOLA RAZ jedna rozprávka 

Miestna knižnica v Devínskej Novej Vsi pripravuje každý pondelok počas celého školského roko 
dopoludňajšie "stretnutia s rozprávkovými knižkami" pre deti materských o základných škôL 

Stretnutia sú organizované na základe vzájomnej dohody medzi miestnou knižnicou a materskou 
škôlkou, základnou školou. V prípade dalšieho záujmu je možné konlaktovo( vedúcu miestnej kniž
nice p. D. Komorníkovu no č. teL 64 77 51 90. 

DEVEX S 



FUTB L ® 
výsledky 

muži 

lamač- ONV 2:0 

ONV - ŠKP Devín 1:2 
Ženčúch 

dorast 

ŠKP Devín - ONV 3:0 

DNV- Pezinok odložené 

starší žiaci A 

ONV- Modra 3:0 

Boda 3 

CS BCT DNV 

PREČO NEODVIEZU 
Oznámenie o nesprístupnení kontaj

nerov no domový odpad za mesiac sep
tember 1999 v MČ Devínska Nová Ves. 
l. 9. 99 
l. Bukovčana 7- BA 257 PY a 7.45 h 
P. Horova 22- BNE 87-71 o 9.40 h 
P.Horova 23- BA 841 DF o 9.45 h 
Š. Králika 12-14- BA 066 AD o 9.45 h 
3.9. 99 
P. Horova 15 - BLE 67-99 v stojisku 
o 9.20 h 
Š. Králika 12 - BA 822 AY v stojisku 
o 9.15 h 
7. 9.99 
J. Jonáša ll - zamknutý kont. o 7.45 h 
8. 9. 99 
BAZ- D.N.V. Lakovňa- zatvorená ram
pa 
10.9.99 
No Grbe 2 MŠ- stál báger o 7.35 h 
l. Bukovčana 16 - BU 54-20 o l 0.25 h 
13.9.99 
P. Horova 19- BLE 67-99 o 9.30 h 
Š. Králika 18- BHC 80-23 o 9.30 h 
15.9.99 
P.Horova 22-26- BAX 28-89, BA 121 
AU o 7.25 h 
Š. Králika 14-16- BAU 02-58 o 7.30 h 
v stojisku 
Š. Králika 12 - BA 488 AL o 7.35 h 
Devínska cesta 98 - zamknutý kontajner 
o 8.40 h 
Devínska cesta 198 - zamknutá brána 
o 8.45 h 
J. Smreka 8 MŠ - v ceste BA 71 O CD 
o 9.20 h 
Eisnerova 9 - pri stojisku BAX 55-56 
o 9.30 h 
16.9.99 
Volkswagen Hala M2 - nebol vrátnik 
o 7.50 h 
M. Pišúta 2 - zamknutá brána 
o 8.05 h 

SERVIS TREZOROV 

A ZÁMKOV 

OTVÁRANIE BYTOV 

MONTÁŽ ZÁMKOV 

mobil: 0905-769 304 

DEVEX 6 

starší žiaci B 

Štart- ONV 0:9 
Bornauer 3, Somanyi 3, Osucký l, 
Služaj l, lukačovič l 

DNV- Vinohrady odložené 

mladší žiaci A 

Malacky - ONV 1:2 
Fiala, Wojciak 

ONV -Koba Senec 5:1 
Wojciak 2, Fiala, Nettik, Beleš 

VW ONV - Čuňovo 1:2 
Bod i 

Trnávka- VW ONV 0:0 

prípravke 

DNV - Malacky 0:2 

Z akcie "Vyčistíme Devínsku" 

Rapid- ONV 4:0 

ds 

Oznam: 

Futbalový oddiel FCL DNV hlodá 
trénera mládežníckeho mužstva. 
Záujemcovia sa môžu prihlási( 
u ~rezidenta FCL 1· Kovaríka č. l. 
O 03- 208 304 a ebo u ta~omní-
ka FO p. Vlčeka č.t. 64 77 3 20. 

Na kvalitne obsadenom turnaj 
v Prešove sa pri účasti 127 hráčov ús-
pešne umiestnili mladí hráči ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves. Ich umiestnenie 
a bodové zisky z deviatich partií: 

32. Ivan SYROVÝ 5,5 

65. Peter TÓTH-VAŇO 4,5 

68. Martin BEZÚCH 4,5 

všetky druhy 
drevené, Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

a kempingové 
príslušenstvo 

predaj 

firmou Elíz stavať, po záruke Reakcia firmy Elíz 
ELÍZ- STAVEBNÁ ČINNOSŤ 

v našej mestskej časti už pár 
Aj my sme využili jej odborné 

pri výmene umakartového jad-
lákavom byte. Po štyroch 

došlo k vodovodnej havárii, 
o na pravé poludnie, 

22.9. 1999, pod plným tla
vystrelila do tehlového muriva 
obkladačkami a rýchlo si hlada

alšie cesty úniku. Za chvíl'u bola 
kúpel'ňa aj s prilahlými mi
. a zariadením, vytápaní 

í susedia pre istotu vypli elek
ističe, lebo voda kvapkala aj zo 

svietidiel a vo vestibule to 
ak v kvaplovej jaskyni 

miesto činu sme teda zavolali 

Elíz, ktorá v kúpel'ni nášho bytu 

čast' kachličiek s tehlovým 

a našla príčinu havárie: 

flexi hadicu. Flexi hadice 

odice z gumy, z hladiska stavby 

krátku životnos(, nesmú sa dá

od omietku a používajú sa len 

krátkodobé prepojenie napr. od 

k práčke, kde sú viditel'né, Ich

dostupné a vymenitel'né. Šéf firmy 

sa však rozhodol opravu vykona( 

svojom a prasknutú hadicu vyme
za novú flexi hadicu. Kedže zó

doba už vypršala, trval na tom, 
opravu si musíme zaplati( Pri od

ešte dodal, že nám dá na novú 

búrať! 
hadicu opä( 2-ročnú záruku, ak však 

praskne po tejto dobe, musíme si kú

pellíu, žia l', opä( búra( na vlastné ná

klady. 

Prekvapil nás nielen arogantný, 
ale aj nekvalifikovaný prístup šéfa fir
my k uvedenej záležitosti. V Zmlu-ve 
o dielo v časti rozpočet sú síce uvede
né pozinkované rúry, ale v skutočnos
ti boli použité šraubením spájané Fle
xi hadice, k tomu s nedostatočným 
prierezom, a tak neboli dodržané ani 
normou stanovené kritériá pre rozvo
dy vody. Firma je plne zodpovedná 
za haváriu a škody ňou spôsobené aj 
po uplynutí záručnej lehoty dvoch ro
kov. 

Šéf firmy Elíz má však iný názor. 

Havária bola spôsobená chybou ma

teriálu na jednej z flexi hadíc, ktoré 

inak bežne používajú (žeby stále do 

muriva?), no a máme smolu, že je po 
záruke. A tak sme doplatili ... a znova 

zaplatili, ale už nie Elízovi za flexi 

hadicu, ale majstrovi za kompletnú 

rekonštrukciu vodovodu. 

Ing. Mária Šobeková 

PS: Havária sa stala na P. Horova 23 
v byte p. Konczovej, mojej matky. 
S Ing. Elízom som podpisovala pred 
4-mi rokmi Zmluvu o dielo ja. 

Dňa 22.9. 1999 o 16.00 hod. vo

lala p. Šobeková do firmy, s tým, že 

naša firma realizovala u nej stav. 

práce a má haváriu na vodovodnom 

potrubí. Po oznámení (4 hod. po) 

som prišiel do bytu pani Konczovej. 

Po obhliadke sme dohodli další po

stup. Napriek tomu, že práce nami 

realizované boli pred 4 a pol rokom, 

prídeme a zistíme závodu. No druhý 

deň ráno som prišiel s pracovníkom, 

ktorý musel vybúra( 5 obkladačiek 

o odhalil príčinu závady. Bolo prosk

nutá tlaková hadica. Hadica je ople

tená kovovým výpletom odolným voči 

tlaku vody vo vodovodnom potrubí. 

Na hadici nebol porušený žiadny 

spoj. 

S pani Šobekovou sme dohodli vý

menu na druhý deň zo potrubie pla

stové. Pracovník, ktorý no druhýn deň 

čakal, čakal však márne. Pani 

Šobeková s p. Konczovou zjavne ne

mali záujem no odstránení závody. 

Vyhovoval im stav (byt odpojený od 

vody). Dôvod nevpuslenia pracovníka 

do bytu je prozaický (chamtivý, zhá

ňanie súdnych znalcov, poist'ovákov ) 

byt nemajú v tomto smere oni poiste

ný. 
Vrchol "ukrivdenosti": p.Šobeková 

ma telefonicky informovalo, v deň 

keď som u nej reklamoval nevpuste

nie pracovníka, že sa rozhodla závo-

Sfe v poslednom čase teletex:t DTV s.r.o.? 
okrem iného povedal, že teletext im zaboli(, ako predchádza( konAik-

DTV bola vytvorená hlavne preto, 

so zvýšila informovanost' obyva

Devex už na to nestačil. 

Je pondelok, 27. 9. 99, začalo sa 
· DTV s.r.o. v novej štruktú

Po jeho skončení som si po neje-

čase prečítal teletext. Z pôvod-

30-40 minút sa "scvrkol" na 

ll minút. Nemyslím si, že 
zo ten čas dalo stihnú( poinfor-

o všetkom lom, čo tam bolo 

. len v tom prípade, že by 

",istovania" skrátil o 1/3 

by to stratilo účel i ciel' - ne-

by sme si to prečíta( 
Vytvorit' niečo nové, alebo zreali

myšlienku, dá viac práce, ako 
v niečom zabehnutom. To 

potvrdí každý, kto už niečo po-

vytvoril. 
To však chce trochu viac nadšenia, 

nosti a iný prístup, ako ho 

osi teraz nový "teletextár/ka". 

Pán "riaditel'" vo svojom vystúpení 

BUDE informova( občanov. Môj názor tom so susedmi, alebo oko ich rieši(, 

je - už dávno MAL informova(, teda čo nové v iných mestských častiach 
aspoň pokračova( v zabehnutom. a kom zo kultúrou, úradné hodiny, 

Je o týždeň neskôr, 4. l O. 99, tele- dôležité tel. čísla niektorých inštitúcií 

text trvá presne 9 minút. Prečítate si a plno iných vecí, to by sme predsa 

tam program DTV s.r.o. na nasledujú- už dávno mali vedie( 
ce dni, jedno blahoželanie Alebo sú to veci už zastaralé, kto-

k Michalovi (29. 9. 99), výsledky šo- ré tam bežali 3 roky? 
chu, stále sa opakujúci rozpis zápa- V tom prípade- ČO TAKTO VYMYS-
sov vo futbale a taktiež stále sa opa- LIEŤ NIEČO NOVÉ? To by asi bolelo, 

kujúce oznamy, že pri lstracentre pra- alebo ... ??? 
cujú niektoré záujmové krúžky. DTV s.r.o. teda začala vysiela( 

Zato na ozname- za akú reklamu 27. 9. 1999 o 18.30 v novej progra-

a ako dlho kol'ko zaplatíte - si dali až movej štruktúre, o ktorej so nie málo 

príliš záleža(, aj podklad už použili nahovorilo a kvôli ktorej vlastne mu-

nový. Veď napokon sám pán "riedi- sela vzniknú( s.r.o. Čakali ste zmenu? 

tel'" povedal, že teletexl bude infor- Mohli ste čaka(! Nová zvučka? A na-

mova( len zabudol poznamenot', čo? S tým by bolo vela práce. Úroveň 
o akých veciach. Ale čo na tom? Veď (profesionálna)? Tá chýbala aj pri ka-

program kina, či lstracentra si prečí- mere, zvuku, celý dojem bol rušivý. 

lame v Devexe, alebo na propagoč- Čo Vám hovorí slovo konkurz? 

ných tabuliach, čo spraví( pre svoje Konateľovi DTV s.r.o. a tým, ktorí ho 

zdravie, ako predchádza( chrípke menovali asi nič, lebo vyhlásený ne-

v období prichádzajúcej jesene, čo bol. Z toho jasne vyplýva, že ani na 
obliecť det'om do školy, akú desiatu tak profesionálne miesta, ako je ka-

du na vodovodnom potrubí dat' od

stráni( svojmu známemu vodárovi. 

V rámci spokojnosti oboch strán som 

súhlasil s tým, že potrebujem vedie( 

za akú sumu je jej známy ochotný 

prácu vykona( 

Aké bolo moje prekvapenie, keď 

mi oznámila po prevedení prác sumu 

3 500,- Sk. S touto sumou som nesú

hlasil - práca cca 2 hodiny. Jej zná

my vodár samozrejme rozpis prác 

o dodaného materiálu nedodal. 

Prečo osi ??? 
Pani Šobeková so rozhodla zará

ba( a špiní( meno firmy no úkor vlast

ného nešt'astio. Ako inak si možno in

terpretovať jej list, v ktorom žiada do

končenie na meno môjho brata a sú

časné uverejnenie článku v Devexe. 

Ako irónia vyznieva vyjadrenie jej 

matky p. Konczovej, že vodo v jej by

te slzilo celých 4 a pol roko o ona to 

bude rozmázovat' v denníkoch a tele

vízii! Čo asi robila 4 a pol roka, že 

nekvalitu nereklamovola ..... ???!!! ča

kola no haváriu, aby sa mohla na je

je základe zviditel'nit' ako pri prvom 

stretnutí deklarovala! 

Neostáva mi len nechot' na posú

dení čitatelom, ktorá firma oj napriek 

viac oko 2 ročnej dobe po záruke 

príde o je ochotná brat' svoj podiel 

zodpovednosti za svoje práce nie 

za špekuláciu! 

Ing. Marián Elíz 

meroman, redaktor, strihač, či mode

rátor konkurz vypisovať netreba. Veď 
DTV s.r.o. nie je ani Markízo, STV, či 
VTV. Na druhej strane so týmto televí

ziám chce velmi podobot', lebo ústa

mi p. "riaditel'a" bolo povedané, že 
asi o rok sa začnú vysiela( aj filmy. 

Nemali by lo nechot' predsa len na 

tých, ktorí NA TO MAJÚ? 

A navyše si pán "riaditel'" neuve
domuje, že nie všetkých môže okla

mať, že aj keď len pár ludí, ale pred

sa, jeho slovám rozumie, vedia o čom 
hovorí a vedia, že to nie je pravda 

(priame prenosy zo zasadania MZ) -

že by ako bývalý prednosta nevedel, 

kol'ko "stálo" DTV ročne mestskú 

čast' a že by ako súčasný "riaditel'" 

nevedel, aký vel'ký príspevok si bu

de žiadať od poslancov? Ani o celo

dennom vysielaní filmov nebolo pri 

schvalovaní novej programovej štruk

túry hovorené, práve naopak, DTV je 

lokálno televízia a nie verejnoprávna. 

DK 

DEVEX 7 



veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové z 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého orf'----" 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 

Tel./fax: 64 28 61 09 

Milí priatelia, 
ak vyplníte priložený kupón, pošlete ho na adresu nášho 
nia, radi vám poskytneme bezplatné poradenstvo a výhodách 
renia s Prvou stavebnou sporiteľňou, a. s. 

~-------------------------------------------
Ano, mám záujem o bližšie informácie o stavebnom 

Obchodné zastúpenie PSS, a. s. 
Eisnerova 1, Dev. Nová Ves 
841 07 Bratislava 
Sme tu pre Vás. T.: 6477-4586 
Po-Ut 9-18, St 11-19 
št 9-19, Pi 9-17 hod. 

Junior extra 
medziúver 

až do IO 

bicykel pre 3-5 rokov. 

Zočiotočníkov pokročí-
ZŠ, Sš. ' 

77 68 20, 0905 491 573 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 

/ zamestna 

Montáž vozidiel• Karosáreň • Lakovňu 
Skladové hospodárstvo 

poiaduieme: • SOU technického zamerania 
• prácu v 3 smennej prevádzke 
• ochotu učiÍ sa 

" zaujímavé finančné ohodnotenie 
" stabilné miesto v zahraničnej firme 
" podnikovú dopravu pre zmestnancov 

z okolia Bratislavy 

Svoje žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu: 

Volkswagen Slovakia, a.s.-personálny útvar, UI.J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 

• Spracujem jednoduché, podvojné 
účtovníctvo a mzdy. 

Tel.: 64 28 34 06 
Psí salón 

9, 841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves 

Strihová úprava psov 
• Kúpim akýkolvek byt za 600 000 Sk. 

Tel.: 64 77 50 24 

• Vymením 1-izb. byt v OV s príslušen

stvom, Štrkovec - Haburská ul., 

2. posch., za 2-izb. v DNY. Rozdiel 

ceny doplatím. 
Tel.: 54 77 78 89, 

od 8.00-16.00 h. 

MVDr. Vojtech Baculák 
Tel.: 07/64 77 06 36- 15.00-18.00 

0905 237 994 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WIEP • WW, s.r.o. 
S. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 

fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

Inzerciu: Cenník: l znak= 1,1 O Sk, l /8 str. 660 Sk, l/ 4 str. = 1320 Sk, l /2 str. 2640 Sk, l strana =5280 Sk. K cenám treba pripočítať 
23 o/o DPH. Z lovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hlodám- 50%. Príp lo tky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. l cm2 = 1 O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kanceláno: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00- 11.00 

DEVEX 9 



'Dňa 24. 9. 1999 v poobedňajších 
hodinách na ulici l. Bukovčana hliadka 
mestskej polície riešila priestupok, ktoré
ho sa dopustili dvaja občania, ktorí 
popíjali pivo na verejnom priestranstve. 
Oboch vyriešili v blokovom konaní. 

'Dňa 2. l O. 1999 v nočných hodi
nách hliadka mestskej polície riešila 
na ulici P. Horova priestupok, ktorého 
a dopustila partia mládencov, ktorá ruši· 
la nočný kl'ud hlučným spávaním. 
Priestupcovia boli hliadkou vyriešení 
v zmysle zákona o priestupkoch. 

'Dňa 5. l O. 1999 bola vykonaná 
poriadková akcia zameraná na kontrolu 
dodržiavania VZN č. 4/1991 o tvorbe, 
údržbe a ochrane zelene na území 
mestskej časti DNY (parkovanie vozidiel 
na zeleni). Hliadka mestskej polície 
zistila päÍ porušení, všetky sú v štádiu 
objasňovania. 

Zást. vel. stanice MsP DNY 

Ernest Kovarík 

Chcete byť zdravší, mať 
dostatok energie? Existuje 
v živote niečo dôležitejšie? 
SPRAVTE SI "OČIS1NÚ" 

KúRU TELA 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Naším osobám - česká dutá mi
era - iskri. - C. Zubná sklovina -
ukrajinské mužské meno. - D. Malá 
Dana - ženské meno. - E. 
Regionálna lekárska komisia v skr. 
- pupence,uhry - čast tenisovej hry. 
- F. Stalo sa po česky - cudzie muž-
ské meno. - G. Prial - komisia po 
česky. - H. Druhá čast' tajničky. • 
Zvisle: l. Nezdružuj. - 2. Lomil, 
prelamoval -zodieraj. • 3. České 
mužské meno - tretia čast' tajničky. 
• 4. Záhyb, krkve - kopanica. 5. 
Pracoval ihlou - štvrtá čast tajničky 
- chemická značka lutécia. - 6. 
Japonský politik 19. storočia - slo
venský parlament v skr. - rieka v 
Rusku. • 8. Existujete po česky -
môže, má dovolené. - 9. Mesto v 
Brazílií - píchl'avá drsná brva na 
rastlinách. 

KLUB NEČAKAJ NA CHOROBU 

POTRAVA LIEČI KOSTI A KÍ.BY 
K. T. ul. M. Marečka: 

Mám 39 r. a už 8 rokov tr
pím na klbový reumatizmus, 
opuchy a bolesti klbov. 
Brala som snáď už všetky li
eky. Reumatológ mi pove
dal, že príčinou bolestí 
môže byt' aj moja obl'uba 
syrov, ktorých denne zjem 
20-30 dkg. 

Odpoveď: ÁNO. Vzdajte 
sa syrov, mlieka, mliečnych 
výrobkov a o taký týždeň 
sama zistíte, či bolesti budú 
menšie. PREČO? Dnes mno
hé vedecké práce a výsled
ky lekárov z praxe pripúš
t'ajú možnos( že niektoré 
artritídy a "klbový reumatiz
mus" (nie je to ten pravý 
klbový reumatizmus) môže 
vzniknút' individuálnou dis
poztctou, akou reakciou 
"alergického typu" na niek-

DEVEX- predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, 
so:S.00-11.00 

VAM PONOKA PRODUKTY 
FIT UNE- KONCEPT 
TRANSPORTU ŽIVÍN: 

l O. Koniec tajničky.· 
Pomôcky: F. Ramon. - 4. Plika. • 6. 

1 2 3 4 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

torú potravinu. 
POTRAVINY/ ktoré s naj

väčšou pravdepodobnost'ou 
vyvolávajú alebo zhoršujú 
reumatizmus: kukurica, pše
nica, mäso {údené, bravčo
vé, hovädzie), mliečne vý
robky, cukor, rastlinné oleje 
typu Omega 6 ... fajčenie, 
alkohol. 

Potraviny, ktoré môžu pri 
reumatizme ulavit': morské 
ryby, vegetariánska strava, 
zázvor, cesnak, rastlinné ole
je typu Omega 3, rybí tuk. 
Čo teda robiť? 

l . Prestaňte jest' mäso 
a možno sa zbavíte artritídy. 

2. Ak ste obézny musíte 
bezpečneschudnút'.Bezpečne 
chudnút' znamená dodávat' 
organizmu všetky potrebné 
živiny, vitamíny, minerálne 
látky, aminokyseliny, rybí 
tuk, ale pritom znižovat' % 
telesného tuku. {Percento te
lesného tuku je možné lahko 
vyšetrit' dnes u každého na 
špeciálnom dotykovom prí-

lto.- 9. Erale. -
d 

5 6 7 8 9 10 

l 

stroji.) 
3. Očista tela a organiz

mu. Základom zdravia je 
zdravá tráviaca sústava 
a zdravá črevná flóra. 

4. Po dobu 3-5 mesiaca 
jedzte iba vegetariánsku 
stravu. 

5. Pite bylinkové čaje 
a čerstvé št'avy. Po tejto do
be začnite pomaly (po jed
nej) do stravy pridávat' nový 
pokrm (napr. mliečne výrob
ky) a po 2-48 hodinách zis
títe, či sa Vám bolest' klbov 
opät' dostaví. Takto zistíte, 
ktoré potraviny z jedálnička 
natrvalo vyradíte. 

Vašu artritídu nevyrieši ni
jaká "zaručená diéta". 
Svoju vlastnú diétu si musíte 
11 Ušit' na mieru" sami. 
Najlepšie pod dozorom le
kára alebo odborníka na 
výživu. Radi Vám poradíme 
i my na infolinke č. tel. 
0903 434 571 alebo v po· 
radni na objednávku č. tel. 
64 77 93 04. 

MUDr. J. Kirňáková, 
Pharm. Dr.Grešnerová, 

MUDr. J. Vašek 

~CDrt®OO~® 
~~\9CD~~ 

- Viete, že u nás budú stavaí supermar
ket pre sklerotikov? 
Dostanú tam všetko, na čo si len spome
nú. 

- Prosím vás, je to auto rýchle? 
- Pravdaže, vytiahne aj 240 kilometrov 
za hodinu. 
- Neklamte, veď hodina ani tol'ko kilo· 
metrov nemá! 

Dežo, pamätáš, ako sme spolu chodili 
do druhej triedy? 
- Veru, boli to krásne štyri roky! 

- Pán doktor, nemôžem spávaí. Celú 
noc sa prehadzujem z boka na bok. . 
- Keby som sa prehadzoval v postelt, 
tiež by som nemohol spaí. Nehádžte so 
a spite! 

- Prepáčte, nie ste vy Číňan? 
-Áno, ako ste to zistili? 
- Podla prízvuku. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 
hradí Mestká čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. sr. o., 
Turbínovo l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: 103/90- R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903 • 429 485 
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Mestsk.á časť DNV je v súčasnosti n.ajväčš:ím sponzorom 
Dev:ín.sl{.on.ovovesl{.ého Expresu 

45.-46. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Akí sme my l'udía len "pris

pôsobiví". Väčšina? Pred štyridsia
timi piatimi rokmi, pamätám, sme 
zbierali tekvice, tiež takto na je
seň, a vyrezávali sme svetlonosov 
a strašidlá. Nebolí to Halloweeny, 
nebolí sme svetoví, ale, ako detí 
sme bolí spokojní a možno tvori
vejšie hraví ako tie naše. Dnes ... 

Pred mnohými rokmi na sviatok 
Všetkých svätých a na Dušičky 
sme sa chystali celé dní. Veď sa 
zišla takmer celá rodia, všetcí sme 
šli do kostola, na hroby, bol spo
ločný obed, alebo aspoň posede
nie. Bol to skutočne sviatok. Aj 
duchovný, aj svetský. Dnes v po
kluse nakúpime kahance a kvety, 
narýchlo položíme na hrob toho, 
ktorý len nedávno chodil ešte 
s nami ... 

Iba desa( rokov uplynie od 
Nežnej revolúcie, ktorú dnes pri
pomenú noviny a televízia a my 
s rozpakmi zauvažujeme, čo sa to 
vlastne vtedy stalo. 

Prirýchlo sa vieme prispôsobi( 
akoby nám história neponúkla 
dostatok príležitostí ku skutočné
mu zamysleniu podstaty jednotli
Vých udalostí a odkazu aj pre 
dnešné dní. 

Váš vydavatel' 

~ 
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f) list poslancom - odpove(obyvatel'om 
D DTV ohlasy 9Spoloiíenská kronika 

mslovo Novovešťanov • Šport 
flC-term lflKiub zdravá línia 

Redakcia Devex pripravuje vyda( už 8. ročník osvedčeného katalógu ob

chodov a služieb pre obyvatelov DNY, uzávierka je 15. novembra 1999. 

Podklady zašlite poštou na adresu: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalíštná 9, 

faxom na č.: 64 77 52 75, osobne v inz. kancelárií: ONV, Novoveská 14 

(z dvora} po-pia: 15.30-18.00 so 8.00-11 .OO. 

Uzávierka dnešného čísla bola 21. l O. 1999. Uzávierka nasle
duiúceho čísla bude 4. l 7. 1999, číslo vyide 12. 7 1. 1999. 

Krátke správy 
VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Mestská čas( Bratislava - Devínska 
Nová Ves vypisuje verejnú sút'až no 
prevod dvoch trojizbových bytov 
v Mestskej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves do osobného vlaslníclva. 

Byty sú obsadené, poskytnutie ná
hradného bytu je nutné. 

l. Byt na ulici l. Bukovčana č. 5, pod
lahová plocha bytu 68,31 m2 + 1,88 
m2 pivničná kobka, spolu 70,19 m2, 
na druhom nadzemnom podlaží, byt 
l. kategórie. 

2. Byt na ulici J. Smreka 3, podlaho
vá plocha bytu 71, lO m2 + l ,75 m2 
pivničná kobka, spolu 72,85 m2, na 
desiatom nodzemnom podlaží, byt l. 
kategórie. 

Podmienky súťaže si môžete 
vyzdvihnúť na Miestnom úrade v De
vínskej Novej Vsi. 

lstrijská 49, 843 l O Bratislava, č. tel. 
07/64 77 72 50,07/64 77 62 50 
u Ing. Zaťkovej. 

PO %VÁNKA 
Vážení občania, 

pozývame Vás na strelnufie s poslan· 
cami NR SR, ktoré sa uskutoční 

9.11. 1999 v utorok o 18.00 h 

v Kultúrnom stredisku ISTRACENTRUM 
na lstrijskej ul. č. 2. 

Program stretnutia: 

' hodnotenie výsledkov prezidentských 
volieb, 

' hodnotenie činnosti roku 
Dzurindovej vlády, 

' súčasná ekonomická a sociálna 
sitácia občanov, 

' politické východiská zo súčasného stavu. 

Na stretnutie s Vami sa tešia poslanci 
NR SR o HZDS okresu Bratislava IV, 

ktoré toto stretnutie organizuje. 



® robnicky 
1l radnice 

Miestna rada rokovala dňa 
28.9.1999. Program obsahoval 
22 bodov. Prerokovala schválené 
body programu a prijala k nim 
nasledovné uznesenia : 

- zobrala na vedomie informá
ciu k plneniu jednotlivých uzne
sení a aktualizovala šes( termí
nov plnenia 

- po prerokovaní odporučila mies
tnemu zastupitelstvu schváli( 
predložený návrh Protokolárne
ho predpisu mestskej časti 

- odporučila miestnemu zastupi
telstvu prerokova( odpredaje ne
hnutel'ností z majetku mestskej 
časti 

- uložila kompetentným pracov
níkom rozpracova( prípravu 
osláv Silvestra 1999 

- prerokovala informácie a sprá
vy dotýkajúce sa hospodárenia 
s majetkom a schválila postupy 
riešenia 

- zobrala na vedomie doplňujú
ce správy k investičným akciám 
MČ a lo Kanalizácie na Hriad
kach - likvidácia skládky pod 
Skalou a RekonštrukciaHradiš
tná ul. 

- zobrala na vedomie informá-

eiu o príprave prechodu zdravot
níckych zariadení pod správu ob
ce 

- schválila pridelenie parkovacích 
miest na Eisnerovej ul. 

- odporučila miestnemu zastupite
l'stvu schváli( splátkový kalendár na 
vyrovnanie pohladávky za nespla
tenie nájomného za nebytové pri
estory 

- schválila podmienky vypísania 
súťaže na výber konzultačnej firmy 
v oblasti tepelno - energetických 
zariadení 

- požiadala starostu preveriť 
dôvody nerealizovania oplotenia 
cintorína 

- uložila prednostke miestneho 
úradu zabezpeči( vyčíslenie nákla
dov na sfunkčnenie rozhlasu na ul. 
Pieskovcová, Pod lipovým a Pod
horská 

zs 

Miestna rada MZ sa zišla na svo
jom rokovaní dňa 12.1 O. 1999 . 
V programe svojho rokovania mala 
34 bodov . Program rokovania bol 
prehratý v celom rozsahu. K jednotli
vým bodom po prerokovaní prijala 
rada nasledovné stanoviská a uzne
senia: 

- uložila prednostke MÚ a miestnemu 
kontrolórovi predloži( do zastupitelst
va vyčíslenie skutočných nákladov na 
akcie Kanali-zácia Na Hriadkach 
a Rekonštrukciakomunikácie Hradíš
Iná, ktoré vzájomne sUVISlO 
- uložila prednostke MÚ hlodať spo
luinvestorov na realizáciu budovy 

"Denovy a Verejného dobrovol'ného 
požiarneho zboru " 

- súhlasila s prácami na uzavretie ob
jektov vila Košťálová a Chorvát-skeho 
múzea na zimné obdobie 

- zobrala na vedomie informáciu 
o rozpracovanosti investičných 
akcií realizovaných Denovou 

-odporučila miestnemu zastupitel'stvu 
schváli( Koncepciu informačnej politi
ky a návrh Zásad poskytovania služi
eb verejnej informovanosti 

- zobrala na vedomie kontrolu odovz
dania investičných akcií hradených z 
rozpočtu MČ a schválila časovú po
stupnosť odovzdávania týchto akcií 

- zobrala na vedomie informáciu 
o uzneseniach miestnej rady a miest
neho zastupitel'stva a určila termíny pl
nenia uznesení 

- prerokovala návrh riešenia schodku 
rozpočtu MČ a odporučila realizova( 
kroky smerujúce k riešeniu tohto stavu 

- odporučila MZ prijať úpravu sadzi
eb nájomného za nebytové priestory 

- odporučila MZ prerokovať návrhy 
odpredajov nehnutel'ností z majetku 
MČ 

- odporučila schváliť prevody vlastníc
tva obecných bytov 

- zobrala na vedomie informáciu o žia
dostiach o kúpu obecných bytov 
z vlastníctva MČ 

- schválila podmienky vypísania verej
nej obchodnej súťaže na predaj obec
ných bytov 

- zobrala na vedomie stanoviská od-

List poslancom ... odpoved' obyvatelom 
V Devexe č.l7 bol uverejnený člá

nok oh ladom bytovej politiky mestskej 
časti. Pretože si nenárokujem by( jedi
ný kompetentný z oblasti bytovej politi
ky , aj keď som bol predkladatelom 
daného materiálu a to preto ,lebo po 
schválení sa koncepcia bytovej politiky 
stala záväznou normou a predmetom 
riešenia v tejto oblasti pre všetkých po
slancov miestneho zastupitelstva. 
Z tohto dôvodu odpovedám na článok 
až teraz. 

- ... pre koho sú tieto byty ? 
Pri zámeru podpory bývania touto 

formou bolo jasne prezentované , že 
sa nejedná o sociálne byty. Možnos( 
získania bytu bola daná tým občanom, 
ktorí majú určité finančné prostriedky , 
ale nepokrývajú im celú sumu potreb
nú na kúpu bytu. Áno , ide o podporu 
určitej skupiny obyvatelov. Počet žia· 
datel'ov zaevidovaní do stanoveného 
termínu prevýšil počet ponúkaných 
bytov štvornásobne. Podpora - a to 

DEVEX2 

akéhokolvek druhu, aby bola účinná 
musí by( orientovaná na určitú skupinu 
- ktorá bola mienená na získanie bytu 
a predpokladaná pri schvalovaní tohto 
projektu v zastupitelstve našla teda 
svojho adresáta. 

Riešenie sociálneho bývania je 
taktiež v programe tohto zastupitelstva. 
Avšak náročnosť takéhoto projektu je 
ovela väčšia a v tejto chvíli t.j. v tomto 
roku nieje možná z pohladu mestskej 
časti. 

• splácanie počas 15 • 30 rokov ? 
Pri určení dlžky splácania sa brali 

do úvahy tieto aspekty: hospodárenie 
s majetkom mestskej časti postupova( 
tak , aby bola zabezpečená efektív
nosť vynaložených prostriedkov a (ale
bo aj) návratnost' vložených investícií. 
Pri dlžke splácania 30 rokov by sme sa 
blížili k pojmu darovanie. 
Aj kategorizácia ,ako bolo spomenuté 
vyššie má vztah k dlžke splatnosti. 

- ako chcete pomôcť mladým rodinám ? 
Riešenie tejto otázky je tak zložité ,že 

na niekol'kých riadkoch sa to na dá vy· 
rieši(. S týmto problémom sa trápi aj 
štát a finančné inštitúcie a ako pozoru
jem túto oblas(, velmi (ažko sa nachád
za riešenie. Z tohto pohlodu som rád , 
že mestská časf našla aspoň čas( pro· 
striedkov a investovala ich . Podla mož
ností aké bude zabezpečova( a ponú
ka( štát budem sa aj ja sn oži( nachád
za( riešenia otázky bývania pre čo 
možno najširší okruh žiadatelov. 

• poskytovanie bezúročných pôžičiek 
Poskytovanie bezúročných pôžičiek -

presnejšie pôžičiek z Fondu rozvoja bý
vania na vytvorenie novej bytovej jed
notky sa riadi dvomi materiálmi schvá
lenými MZ MČ. 
Sú to Zásady pre tvorbu a použitie FRB 
MČ a Kritéria pre posudzovanie žiado
stí o poskytovanie príspevku z FRB. Tieto 
boli schválené miestnym zastupitelstvom 
22.6.1996 a novelizavané dňa 

! 

berných komisií miestneho zastupi
tel'stva k možnosti dostavby preluky 
na lstrijskej ul. 

- uložila prednostke MÚ pripravi( 
realizáciu odkanalizovanie lokality 
Na Grbe 

- neprijala uznesenie k zmene 
Zásad pre tvorbu a použitie Fondu 
TKR 

- zobrala na vedomie informáciu 
k zabezpečeniu funkčnosti rozhlasu 
na uliciach Pod lipovým, Pieskovco
vá a Prímoravská 

- súhlasila s poskytnutím príspevku 
na hradenie nákladov v dome sociál
nych služieb pre obyvatelov DNY 

- zobrala na vedomie informáciu 
o prezentácii MČ na stránkach 
Internetu 

- schválila postup zabezpečenia ge
ografického informačného systému 
pre potreby MČ 

- schválila zvýšenie príspevku za vý
kon opalrovatel'skej služby SČK 

- odporučila MZ schváliť pridelenie 
príspevkov z Fondu rozvoja bývania 

- zobrala na vedomie stavy mimo
rozpočtových fondov a stav pohla
dávok k augustu 99 

• zobrala na vedomie plnenie roz
počtov a pohladávok príspevkových 
organizácií MČ 

-schválila návrh programu rokova
nia miestneho zastupitel'stva 

zs 

31.3.1998. Pán poslanec Glatz o tých
to zmenách musí vedieť, lebo v pred
chádzajúcom volebnom období bol aj 
členom miestnej rady kde sa tieto 
zmeny prerokovávali a následne 
schvalovali v MZ. 

Takže k nejakým zmenám počas hry 
nedochádza. Komisia , ktorá sa vyjad
ruje a posudzuje úplnosť žiadosti 
o poskytnutie pôžičky je poradným or
gánom MZ. Určuje po prešetrení žia
dostí , ktoré budú prejednaná na roko
vaní miestnej rady a miestneho zastu
pitel'stva a odporúča výšku pridelenia 
pôžičky. Miestne zaslupitel'stvo je roz
hodujúcim orgánom pri poskytnutí 
pôžičky a určení jej výšky. Na záver 
ešte jednu vetu - predkladatelom mate
riálu o poskytnutie pôžičiek bol staros
ta mestskej časti ,nepredpokladám že 
by predložil taký materiál, ktorý by 
bol v rozpore so schváleným i zásada
mi. 

lng.P. Rajkovič 
zástupca starostu 

,j; 
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V posledných dvoch číslach Devexu sa akosi 

znovu začína rozpútaval' "vojna dvoch strán". 

Som za to, aby bola vyslovená kritika a to 

konštruktívno . Z posledného článku však 

pre mňa vyznieva okrem kritiky aj niečo iné a 

to postoj urazenej osoby. Z informácií pisate

lo/ky vidieť, že je informovaný o dianí v televí

zii a to tej minulej ako aj súčasnej . Z tohto 

dôvodu by nebolo nezaujímavé poskytnúť 

priestor vo vysielaní našej DTV obom stra

nám aby sa Devex nezapfňal jednou reakciou 

na predchádzajúci článok a tak dalej. 

Ak máme výhrody voči DTV alebo Devexu 

určité zodpovední za tieto periodiká by prijali 

túto kritiku na zlepšenie činnosti v oblasti infor· 

movania obyvatelov našej mestskej časti. 

Mie vždy všetko musi byť dopovedané ........ .. 

Ing. Rajkovič P. 
zástupca starostu 

Odkaz pre DK 
Zdá sa, že Devex zaviedol od 

17. čísla novú rubriku: Recenzia 
vysielania DTV. Autorom je neznámy 
odborník na mediálnu problematiku 
pod skratkou DK. Žiadna inštitúcia by 
sa nemala bráni( kritike a mala by si 
ju pozorne vypočuť. Patrí to aj pre 
DTV. Kritiky sú však rôzne. Sú také, 
ktorým ide o dobro veci, sú také, kto· 
rým ide skôr o lo aby ublížili. A sú aj 
také, ktoré vyplývajú z vlastných neu
spokojených ambícií. Alebo je lo iba 
náhoda, že niektoré osoby, ktoré sa 
zjavovali na obrazovke DTV a dnes 
sa už nezjavujú, majú iniciálky práve 
DK? 

Viem, že vysielaniu DTV sa dá vela 
vyčíta( Sám si tie chyby velmi dobre 
uvedomujem a budem spolu s celým 
kolektívom DTV robi( všetko pre ich 
odstránenie. Rád si vždy vypočujem 
každú radu, ktorá bude smerovať k 
zlepšeniu vysielania. Už dnes majú 
obyvatelia DNY možnost' vidieť den
ne na svojej obrazovke čerstvé spra· 
vodajstvo zo svojej mestskej časti. Už 
dnes majú obyvatelia DNY možnosť 
vidieť denne 30 minút premiérového 
programu, ktorý im pripravil kolektív 
DTV. Nie je vela takých miest na 
Slovensku, kde lomu tak je. Možno 
ich porátať na prstoch dvoch rúk. A 
som presvedčený o tom, že do obli
gátnych l OO dní sa aj kvalita tých 30 
minút denne a aj kvalita kritizované
ho teletextu neporovnatelne zlepší. 

P. S. 

Neviem či si lo recenzent DK uve
domil, ale pri kopaní do mojej osoby 
zároveň kopol aj do svojich bývalých 
kolegov. To sa týka najmä jeho hod
notenia práce kamery a zvuku. A tí si 
lo naozaj nezaslúžia. 

Ing. Ján Žatko 
riaditel' DTV 

~CD Wr!J0 vcrr!J[pô 
v Devínskei Novei Vsi? 

Trápi Vás nedostatočný sorti· 
ment v obchodoch ? Trápi Vás 
stav životného prostredia okolo 
Vás ? Trápia Vás neosvetlené 
ulice ? Trápia Vás zlé medzi· 
!udské vzťahy ? Obráťte sa na 
Devínskonovoveskú televíziu. 
Budeme sa Vašim problémom 
venova( a možno spoločne do
pomôžeme k ich riešeniu. Vaše 
podnety môžete zasla( písom
ne na adresu: DTV, M.Marečka 
l 8, 841 07 Bratislava, alebo 
telefonicky alebo faxom na 
tel.č. 64777232. 

Ing. Ján Žatko 
riaditel' DTV 

Na mestskej 
rade o peniazoch 

Mestská časť Karlova Ves a Lamač sú pred 
finančným kolapsom. Týmto tvrdením apelovali 
starostovia týchto dvoch mestských častí na čle· 
nov mestskej rady, aby podporili ich návrh na 
zmenu Štatútu mesta Bratislavy. Návrh predpo· 
kladá zaradenie Lamača a Karlovej Vsi medzi 
tzv. malé mestské časti. S týmto zaradením súvi· 
sí viac peňazí pre Lamač o Korlovu Ves na úkor 
celej Bratislavy. 

Návrh vyvolal rozsiahlu diskusiu a požiadav
ky oj dálších mestských častí na zvýšenie ich príj
mov na úkor prtimov celého mesta. Aj vzhládom 
k tomu nakoniec návrh nezískal dostatočnú pod· 
poru členov mestskej rady. O návrhu definitívne 
rozhodne mestské zastupitelstvo 4.11.1999. 

Ing. Ján Žatko 
člen mestskej rady 

VIANOČNÝ BAZÁR 
V nedeľu 7. novembra 1999 klub 

manželiek cudzincov a diplomatov, 
ale i Sloveniek - International Women 
s Club of Bratislava usporiada 9. cha
ritatívny vianočný bazár. Bazár sa ko
ná v estrádnej hale PKO v Bratislave, 

od 11.00-16.00 h 

Vianočné darčeky a delikatesy z celé
ho sveta budú predávať členky klubu, 

ale i diplomati a známe slovenské 
osobnosti: A. Bartošová,]. Jamriško
vá, K. Hasprová, A. Heribanová, 
A. Vadkerti a vystúpia i súrodenci 
Jendruchovci a detský foklórny súbor 
Kremienok. 

Každú hodinu možno vyhrať 
v tombole. Hlavné výhry -letenky na 
tureckú Riviéru, pobyt v Chorvátsku 

Program DTV 
1.11. nevysiela 

2.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Týždeň v DNV 

3.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Súťaž detí ZŠ 

4.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00- Týždeň v Bratislave 

5.11. 18:30 - 18:35 -Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Magazín DTV 

8.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 -Z rokovania 

miestneho zastupiteľstva 

i ďalšie atraktívne ceny sa žrebujú 
o 16.00 h. Výhercovia hlavných cien 
(ťah o 16.00 h) nemusia byť osobne 
prítomní pri žrebovaní, vyhľadáme 
ich na základe údajov na lístku. 

Ostatné tombolové lístky platia iba 
hodinu. Výťažok z bazáru je určený 
na slovenskú charitu. 

9.11. 18:30 - Spravodajstvo 

t 8:35 - 19:00 - Týždeň v ONV 

1 0.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - X: magazín 

pre ... násťročných 

11.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35- 19:00- Týždeň v Bratislave 

12.11. 18:30- 18:35 ·Spravodajstvo 

18:35 - 19:00- Magazín DTV 

Každú z uvedených relácií môžete 
vidieť aj v repríze a to ešte v ten istý ve
čer od 22:00 do 22:30 hod alebo nasleduj
úci pracovný deň od 9:30 do 10:00 hod. 

- dtv-

• vzniku R 
Mnohé dátumy registrujeme len vo 

vzťahu k svojim výhodám - máme deň 
vol'na alebo nie . Zamýšl'anie sa nad 
významom a zmyslom dátumu oddiaľu
jeme , alebo sa mu jednoducho vôbec 
nevenujeme- nechávame to na neskor
šie, poprípade na druhých . 

Tento dátum by však mohol stáť za 
zamysleni. Už z toho pohl'adu ,že pred 
nedávnom sme si ho pripomínali a osla
vovali a čo dnes? Nechali sme sa pre
svedčiť od druhých ,že tento dátum nám 
už nemá dnes čo povedať alebo stratil 
pre nás význam? 

Každý národ si chráni a poznáva svo
ju históriu . Oboznamuje sa s ňou, vysve
tl'uje ju a rozmýšľa o nej. 

Ako sa staviame k podstate tohto 
dátumu . Začína história národa len 
v nedávnej minulosti , alebo história ná
roda má dlhšie trvanie, ale sú tam biele 
miesta. 

Vznik Česko-Slovenska má svoju po
stupnosť a zákonitosť. Dospelo sa k ne
mu snahou a angažovanosťou predstavi
teľov oboch národov. Spomeňme aspoň 
niektorých z nich T.G. Masaryk ,E. Beneš 
a M.R. štefánik, A. Hlinka . Pripomeňme 
ďalší fakt a to Pittsburghskú dohodu 
z 30. 5. 1918. 

Táto téma je rozsiahla a moja snaha 
nieje rozobrať a rozanalyzovať históriu. 
Toto by som prenechal odborníkom . 

Môj zámer je trochu iný. Pri vzniku 
nového štátu boli dva dôležité dátumy. 
Tak ako štát vznikol z dvoch častí. Jeden 
dátum je 28.1 O. 1918 keď v čechách 
a na Morava bola deklarovaná skutoč-

nosť vzniku Česko-Slovenska, ktorá bola 
potvrdená v Prahe. Zo Slovenskej strany 
sa na tomto akte zúčastnil Vavro šrobár, 
ktorý však nemal poverenie k takémuto 
aktu. Druhý dátum je 30. 1 O. 1918. 
V tento deň Národná rada slovenská 
spolu s verejnými činiteľmi v Turčian
skom Svätom Martine osvedčila spojenie 
v jeden spoločný štát. 

Skúsme spolu hovoriť - o histórii, 
o ľuďoch. na ktorých môžeme byť hrdí, 
o snahe poznávať viac a vedieť to aj ďa
lej druhým podávať- a skúsme si hovoriť 
pravdu . Komunikácia medzi ľuďmi môže 
byť len na úžitok . Ak l'udia nevedia spo
lu komunikovať, ako môžu spolu žiť? 
Rozprávajme spolu - odborníci medzi se
bou, následne so širokou verejnosťou -
potom zistíme, že niesme "malý" národ. 
Niesme mnohopočetní, ale máme byť na 
čo hrdí a môžeme a vieme to poskytnúť 
aj iným. Vtedy budeme naplňať aj pre
ambule často diskutovanej našej ústavy, 
kde sa píše: My, národ slovenský, pa
mätajúc na politické a kultúrne dedičstvo 
svojich predkov, ...... cyrilo-metodské du
chovné dedičstvo a historický odkaz 
Vel'kej Moravy ...... spoločne s národnost
nými menšinami a etnickými skupinami. 
Teda vzájomná spolupráca a komuniká
cia. 

Všímajme si znaky okolo nás - vý
znamné dátumy , osoby a osobnosti, 
ktoré nás môžu osloviť , udalosti dejín -
aby sme ich mohli naplňať a dávať im vý
znam, aby sme obohacovali seba, dru
hých a tým aj ten vzácny fenomén, ktorý 
nazývame národ. 

Ing. P. Rajkovič 
zástupca starostu MČ ONV 

DEVEX3 



v týchto dňoch .oslávili 

70 rokov 
štefan FRÍSÉRT 

Jolana KÁŠIČKOVÁ 
Alžbeta SRNKOVÁ 

JánVIČÍK 
· ...•... •···?$·~~kbv 

Bohumír BAlOG .... 
áliBODNÁR 

M~rtiri9 Jy\usiLovÁ 
Alžb$klVAŠEKOVÁ 

. aór-6k6V 
Martiri#PR.IMA~~VÁ 
Mária ~~~p~~OVÁ 

.g9ro~~Yi 
Roz61iaVITOSOVÁ 

Blahoželáme! 

Dalibor Putala 

Alexandra Vaculíková 

Jakub Ondejka 

Erik Bakoš 

JánBeleš 
a 

Helena Belešová, 
rod. Šimkovičová 

Blahoželáme! 

Dominik BESEDA 

Ďakujeme všetkým známym za 

kvetinové dary a učast' na rozlúč
ke s naším otcom a manželom 

Rodina Martinkovičová 

DEVEX4 

P t k "" návšteva ar ners a v Marcheggu 
V dňoch 4.-7. októbra 1999 

prijalo 26 žiakov a niekoľko pe

dagógov ZŠ Bukovčana 1 pozva

nie na návštevu do nedalekého ra

kúskeho mestečka Marchegg. 

Toto mestečko sa pre našu školu 

v krátkom čase stalo veľmi milým 

a blízkym. Už v mesiaci jún sme 

strávili v Marcheggu 2-dňový po

byt v mládežníckom tábore "BIBER 

JUGENDCAMP", počas ktorého 

sme sa dozvedeli množstvo zaují

mavých informácií o chránenej 

oblasti, o bocianoch a bobroch 

a zároveň sme sa zúčastnili 

"Sviatku bocianov". 

Nie je však náhoda, že sa v po

slednom čase tak pravidelne kon

taktujeme s týmto mestečkom. 

Pracujeme totiž na spoločnom 

projekte vyhlásenom Národnou 

kanceláriou SOCRATES - COME

NIUS l na tému ekológia. Našim 

tretím partnerom je talianska škola 

v blízkosti Turína. 

v súkromí rakúskych rodín a tiež 

boli nútení dorozumie( sa v ne

meckom jazyku. 

Počas pobytu vznikla spontánne 

i zaujímavá myšlienka vytvori( 

spoločný slovensko-rakúsko-talian

sky kalendár na rok 2000 s ná

zvom 11Živá príroda pri rieke". 

Z Marcheggu sme si odnášali 

vela nezabudnuteľných dojmov 

a zážitkov, avšak i nové nápady 

OO~ufuw~ID~h 
men in~ v nasledujúcicn dvocn 

t~žaňoc~ oslávia: 
30. l O. - Šimon, Simona, 

31. 10. ~All~elió.;J; ll.<~Denis, 
Deqisa, $~i?tok vše\kýchi~~tých, 
2.lJ.;{PaTia~ka Z{)~n~lých, 

3. H, rf:lul:lert;4 .. Jl; 'Karol, 

5. ll:>! .9.Jl,~Rénáta, 

7. lL 'R 8:]1. f~?humír, 
r, 1q, 11. j Tibor, 

ll. ll. ~Martin, Maroš, 

12. ll . - Svätopluk. 

Blahoželáme! 

pre našu prácu, predovšetkým nás 

zaujala myšlienka vytvorenia škol

ského rybníka v areáli ZŠ Bukov

čana č. l. 

Žiada sa mi ešte spomenúť po
zoruhodnú otvorenos( a pohostin
nos( s akou nás prijali či už pani 
riaditeľka Beata Weiss, pedagógo
via, žiaci, rodičia a v neposlednom 
rade i obyvatelia Marcheggu (mi
mochodom, mnohí hovoria po slo
vensky) a pán starosta Hans 
Krehula. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

l počas tohto 4-dňového pobytu 

sme so žiakmi veľmi intenzívne 

pracovali na našom projekte. 

Pedagó-govia z ÓKO - HAUPTS

CHULE pripravili celodenný výlet 

do Viedne, návšteva dvoch múzeí 

v Marcheggu - polovníckeho 

a afrických zvierat, mikroskopické 

pozorovanie vodných živočíchov 
vylovených zo školského rybníka, 

príprava 11 Halloweenových" tek

víc, táborák, exkurzia nivou 

Moravy - pozorovanie hniezd bo

cianov a miest výskytu bobrov. 

Jubileum jazykovedca 

Naši žiaci s veľkou radosťou 
prijali i skutočnos( že večer od

chádzali do rakúskych rodín 

a mali tak možnos( zoznámi( sa 

trochu bližšie s atmosférou života 

Ešte 12. októbra oslávil osem-
desiate narodeniny v plnom rozkvete 
tvorivých síl predstavitel' najstaršej 
generácie slovenských jazykovedcov 
- PhDr. Konštantín Palkovíč, CSc. 
Takmer štyridsa( rokov pôsobil ako 
vysokoškolský učitel' na Katedre slo
venského jazyka Filozofickej fakul
ty Univerzity Komenskeho v Bratisla
ve. Je autorom a spoluautorom via
cerých učebníc a príručiek slovenské
ho jazyka pre všetky typy škôl. 
Čitatelia časopisov Slovenská reč, 
Kultúra slova, Slovenský jazyk a lite
ratúra v škole poznajú Konštantína 
Palkoviča ako štedrého a zanieteného 
prispievatela, ktorému nie je laho
stajný stav našej materčiny. 

Jubilantovou najmilšou vedecko

výskumnou oblasťou je však dialek
tológia (veda o nárečiach). Jednot
livé slovenské nárečia opísal v de
siatkach článkov, neskôr v samo

statných regionálnych monografiách. 
Životné jubileum tejto vzácnej osob
nosti slovenskej jazykovedy a vo 
všeobecnosti kultúry slova vôbec 
pripomíname čitatelom nášho časo
pisu aj preto, lebo v starej časti 

Devínskej Novej Vsi žijú viacerí 
obyvatelia, ktorí dr. Palkoviča spo-

znali osobne, keď najmä v osemdesi

atych rokoch klasickými bádatelskými 
metódami (pero, zápisník, magneto
fónový záznam) mapoval aj nárečie 

našej obce. Výsledky tohto terénneho 
ná rečového výskumu využil vo via
cerých príspevkoch, ale uplatnenie 
našli predovšetkým v práci Chorvát
ske nárečia v Devínskej Novej Vsi 

a Dúbravke {1986}. 

Najväčšou celoživotnou láskou 
dr. Konštantína Palkoviča, rodáka 
z Brodského, je Záhorie. Svoj vrúc
ny cit k rodnému kraju vyjadruje ako 
horlivý prispievate!' časopisov Malo
vaný kraj, Záhorie, Naše Záhorie 
a i., kde píše o detských hrách, 
prísloviach, pranostikách, rozpráv
kach a piesňach tohto regiónu, ako 
aj o jeho významných osobnostiach. 

Dielo dr. Palkoviča nemožno uza
tvárať, lebo je ešte vela úloh, ktoré 
chce a môže dokončiť iba on. 
Tajomstvo, ako si zachova( jasnú my
sei' napriek vysokému veku, v prípade 
nášho jubilanta tkvie v jednoduchej 
pravde o víťazstve ducha, ktorý čerpá 
silu z úprimnej viery, nezištnej pra· 
covitosti a všeobjímajúcej lásky. 

Mária Dobríková 

O niekol'ko dní, l. novembra, 
oslávime sviatok Všetkých svätých. 
Je to jeden z mála sviatkov, ktorý je 
červenými písmenami a číslicami 
zaznačený tak v katolíckom, ako oj 
v bežnom občianskom kalendári. 
Znamená to, že cirkev slávi priká
zaný sviatok a štát udel'uje pracujú
cim deň pracovného volna. 

Takéto spojenie cirkevného sviat
ku zo "svetským" je u nás na 
Slovensku skôr výnimka než pravi
dlo (6. január - Zjavenie Pána -
Traja králi). Môžeme konštatovať, 
že Sviatok Všetkých svätých je teda 
sviatkom aj slovenských svätcov. 

A majú Slováci svätých? 

Mnohí z nás by tvrdili, že my 
svojich svätcov nemáme, poniektorí 
by tvrdili, že máme košických troch 
mučeníkov (ani jeden z nich nebol 
Slovák). Aj svätý Andrej Svorad -
pustovník, bol Poliak. A o pôvode 
macedonských filozofov sv. Cyrila 
a Metoda nik nepochybuje. 

Tak teda, máme, či nemáme svojich 
svätcov? 

Veru áno a dokonca siedmich 

l . Sv. Gorazd Nitriansky (9. storo
čie) 

z Gorazdova pri Nitre. 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
2. Sv. Klimient Sloviensky (836-
916) - pôvodom zo stredného 
Slovenska. 

3. Sv. Angelár (868-?) - odchova
nec vel'komoravského učiliš(a na 
Zobore pri Nitre 

4. Sv. Vavrinec {?-871) - Metodov 
žiak v učilišti na Zobore Pri Nitre. 

5. Sv. Bystrík Nitriansky (?-l 047) -
pochádzal z okolia Nitry. 

6. Sv. Maurus (l 000-1 070) - naro
dený v Nitre. 

7. Sv. Benedikt (?-l 028) - žil 
v kláštore na Zobore a na Skalke 
pri Trenčíne. 

škoda len, že národnú pamäf 
Slovákov oslabilo ll ll rokov ma
darskeho útlaku a 64 rokov čecho
slovakizmu. Jeho dôsledkom je, že 
na Slovensku máme málo kostolov 
zasvätených slovenským svätcom. 

Práve preto sa nehanbíme pripo
mínať si ich pamiatku a mravné 
a morálne posolstvo vtedajšej doby. 

Sviatok Všetkých svätých je i sviat
kom siedmich slovenských svätcov. 

-cc-

ôj najkrajší zážitok 
- vyhodnotenie 

Miestna knižnica DNY pri 
lstracentre vyzvala čitatelov, aby svoj 
najlepší zážitok cez dovolenku 
(prázdniny) zaznamenali v písomnej 
podobe (poézia, próza) a odovzdali 
do 20. l O. 1999. 

Uplynul stanovený čas a my sme 
boli milo prekvapení z množstva 
a kvality príspevkov, ktoré sme dosta
li. Do tejto akcie sa zapojili aj miest
ne ZŠ. Preto vedenie Miestnej knižni
ce touto cestou dakuje p. učitel'kám, 
ktoré sa ochotne a s radostou pustili 

z prázd ... 
l 

do práce spojenou s touto akciou. 
Príspevky, ktoré sme dostali, boli nie
len po obsahovej stránke hodnotné, 
ale celková úprava spojená s kresba
mi a fotografiami nás upútala. Pri čí
taní príspevkov sme sa na chvíl'u do
stali do vzdialených krajín, ale aj do 
malebných mestečiek a dedín Slo
venska, boli sme pri mori, v horách, 
opäÍ sme zažili zatmenie Slnka. 

Z odovzdaných literárnych prís
pevkov sme vybrali 28, čo by samo 

Celovečerné predstavenia 
od 19.45 hod. v sobotu 

a v nedeJú aj o 7 7. 15 hod 

o sebe vystačilo už na malú knižku 
a tieto zverejňujeme na paneloch 
v lstracentre. 

Za pozornos( stoja príspevky: 
Nezabudnuteľný deň od žiačky 
Veroniky Dobríkovej zo ZŠ P. Horova 
16, Krásy Slovenska od Martiny 
Vincencovej zo ZŠ P. Horova 16, 
Michaely Gažovičovej zo ZŠ 
l. Bukovčana 3, Gabriely Stankovej 
zo ZŠ P. Horova 16 a Jána Zemka zo 
ZŠ l. Bukovčana 3 a mnoho dalších. 

Vedenie Miestnej knižnice vyslovuje 
presvedčenie, že so všetkými sa v hoj
nom počte stretneme na dalších spo
ločných akciách ako sú: Král' detských 
čitatelov, Beseda so spisovatelom. 

Miestna knižnica 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Michaela Gažovičová, ZŠ Bukovčana 
3, Bratislava- Devínska Nová Ves, 7 
E trieda 

Môj najkrajší zážitok 

z prázdnin 
Keď sa vyslovia slová júl, august, 

každého napadne niečo iné. Niekto si 
predstaví teplo, slnko iný zase, že má 
sviatok, ale my školáci si pri týchto 
slovách predstavíme jediné, prázdni
ny. Šesťdesiatdva vol'ných dní plných 
zábavy, športu a hier. 

Ja som svoje prázdniny strávila 
vcelku pestro. Dva týždne som bola v 
detskom tábore. Chodili sme sa kúpaí 
na termálne kúpaliská s toboganom. 
Večer sme mávali zaujímavé hry, 
z ktorých som si najviac obliíbila hru 
na svetlu šky. Našla som si tu vela no
vých kamarátov. Pár týždňov som 
strávila s mladšou sestrou u starých 
rodičov. Najviac sa mi páčil týždeň 
s rodičmi na Bratkovici. Je to chata na 
samote, tri kilometre v lese. Bola tam 
krásna príroda a prostredie. V okoli
tých lazoch takmer v každej rodine 
chovali kravičky, teliatka, kone, kozy 
a ovce. Každý deň sme chodievali do 
lesa na hríby a lesné maliny. Ako sme 
boli zaujatí hladaním, zbadali sme, 
že blízko nás sa pasie srnka. Zostali 
sme ticho stáť, aby sme srnku nevy
plašili. Po chvíli sme začuli ako po 
chodníčku prichádza ujo s kravičkou. 
Mysleli sme, že sa srnka zlakne a ute
čie, ale na naše počudovanie srnka 

pia: 17.15 a 19.45, ne: 17.00 
a 19.00 60,-

5.-6. l l. STAR WARS: EPIZÓDA l. 
SKRYTÁ HROZBA USA- s. d. 

pia·so: o 17.15, ne: oj o 15.00 h 

5.-7. ll . l O VECÍ, KTORÉ NA TEBE 
NANÁVIDÍM USA 

5.-7. ll. o 19.45 h 

Tel.: 6477 5104 

zostala stáf a len polahky zdvihla hla
vu. túto záhadu nám vysvetlil prichád
zajúci ujo. Povedal nám, že srnku na
šiel cez zimu v lese, bola hladná 
a mala paranenú nožičku. Zobral ju 
domov a staral sa o ňu. A teraz, keď 
je už srnka zdravá a silná, stále ich 
sprevádza, keď chodia s kravičkou 
na pašu. Ujovi sa na jeho vel'kú ra
dos( rozšírila zvieracia rodina. Keď 
od nás odchádzali, kravičke zvonil 
zvonček, čo mala okolo krku a srnka 
poslušne, akoby na rozkaz kráčala 
vznešene za nimi. 

To bol môj najkrajší zážitok s tohto
ročných prázdnin. Je zaujímavé, ako 
sa srnka odvdačila človeku za jeho 
láskavos( svojou stálou prítomnostou. 

Z predlhej (a peknej) básne 
Gabriely Stankovej sme vybrali začia
tok a koniec 

Gabriela Stanková, P. Harova 16, 
Bratislava 

Prázdniny 

Prázdniny sa začínajú, 

zážitky nám pribúdajú. 

Je ich vela, na môj veru, 

pozrime sa na ne spolu. 

Teraz máme nový cieľ, 

na obed si dáme kel. 

Po obede vyrážame, 

dlhú cestu do Tatier máme. 

Už sme v Tatrách, jupí, jup, 

videli sme vtáka -sup. 

Chodíme na dlhé tú~, 

veľký vrch nás vždy ohúri. 

Hore pešo, a nazad, 

na lanovku dlhý rad. 

Chodím si na hríbiky, 

zbierame si dubáčiky. 

Už som doma, zas a znova, 

spomienok mám viac než vela. 

Opä( znova do školy, 

knihy, perá, kabely ... 

DEVEX 5 



na dobrom mene firmy 

Reakciu na kl11mstvú 

V minulom čísle Devexu som zverejnila ne

spokojnosť s výsledkom práce stavebnej firmy 

z ONV. Odpoveď majitel'a firmy ma, a nielen 

mňa, prekvapila. 

PodiÍI § 619 ods. (1), § 623 ods. 

(l) Obč. zákonníka a súdno-znaleckého posud

ku spol. J. POŠTUlKA-EXPERTA s.r.o. zhotovíte l' 

je zodpovedný za haváriu, ktorú spôsobil tým, 

že zabudoval do steny nevhodný materiál, t. j. 

ohybné hadice, čo nepripúšťa norma STN 
73 6660- vnútorné vodovody a právo na ná

hradu škody nie je premlčané podla § 106 Obč. 
zákonníka. škoda, vyčíslená súdnym znalcom je 
15 645,- Sk. 

PodiÍI § 633 Obč. :níkonníka 
zhotovitel' bol povinný vykonať dielo podl'a 

Zmluvy o dielo, v ktorej uviedol pozinkovoné 

rúry v dfžke 18 m, ale pri realizácii použil cca 

6 m gumených hadíc. 

Ing. Marián Elíz sa doposia!' dištancuje od 

zodpovednosti a namiesto nápravy a ospravedl

nenia sa snaží zákazníka zosmiešniť a očierniť 

vedome vykonštruovanými klamstvami. 

V dalšej časti listu stažovatel'ka vyvracia tvr

denia odporcu bod po bode. Nakoniec list dostal 

aj on a iste sa bude snažiť so sťažovatel'kou do

hodnúť, zmieriť, alebo ... 

V Slovenskej poistovni nás poučili, že opravu 

nie je možné preplatiť z nášho poistenia domác

nosti. Pre čitatelov bude možno osožná 

Výsledky 

Mu ž i 
Pezinok -DNV 
DNV -VTJ Malacky 

0:2 (0:0) G: Stančík, Bôžik 
0:1 (0:0) 

D o r a s t 
Spoje- DNV 
DNV -Trnávka 

Starší žiaci A 

6:0 (3:0) 

DNV- Modro 3:0 (1 :0) G: Boda 3 
BCT- DNV 0:4 (0:2) G: Švarc, Mikulka, Ságela 

St a r š í ž i a c i 
ONV -Vinohrady 0:0 (0:0) 

Z. Bystrica - DNV 0:3 (0:2) Bernhouer 2, 
Rodina 1 

Mladší žiaci A 
Inter- DNV 
ŠKP Devin DNV 

DEVEX 6 

5:0 (4:0) 
2: l (1 :0) Fiala 

vlastníctve nestačí poistenie do· 
mú cnosti, ole je potrebné uzavrieť poistenie 

stavby (múry, okná, rozvody) práve pre prípady 

podobných nehôd a havárii. 

Preto som Ing. Elizovi navrhla, aby na zákla

de nepremlčanej zodpovednosti firmy za haváriu 

uhradil výdavky na novú vodoinštaláciu majstro

vi, ktorý dodržiava normou stanovené kritériá. 

Ing. Elíz túto možnosť financovania pripustil 

a prislubil v kontinuite zabezpečiť murára-obkla

dača zo svojej firmy. Dohodli sme sa, že mu 

zavolám, aby sa s vodoinštalatérom osobne do

hodol, keď bude u nás ďalší deň 29. 9. 1999 
robiť nový vodovod. 

Ad 3 V stredu, 29. 9. 1999 som podla doho

voru do firmy zavolala, ale " ... pán inžinier lietal 
po stavbách v Žiline ... " Nechala som mu odkaz 

u sekretárky v očakávani, že sa ozve, a tiež že 

pošle murára. Ing. Elíz sa však vôbec neozval, 

a tak som požiadala o majstra-murára doporuče

ným listom. 

Ad 4 Z listu sa Ing. Elíz dozvedel cenu 3500,
Sk za kompletnú vodoinštaláciu pozinkovanými 

rúrami, ktorú sme v hotovosti zaplatili a na ktorú 

nechal vodoinštalatér faktúru, čiže aj Ing. Elíz 

vedel, že nie je pravda, že: " ... známy vodár, 

samozrejme, rozpis prác a dodaného materiálu 

nedodal. Prečo asi???". Za verejné a vedomé 

osočovanie by si aj vodoinštalatér zaslúžil od 

Ing. Eliza prinajmenšom verejné ospravedlnenie. 

Ad 5 Pre vysvetlenie mojej údajnej žiadosti na 

inžinierovho brata: pri písaní adresy na spomína

ný doporučený list som nedopatrením uviedla na

miesto Marián krstné meno Miroslav. Správny 

názov firmy Elíz so sídlom na ul. Brežná l v BA -

Mu ž i 
VW Bratislava- Jarovce 
Trnávka B - VW Bratislava 

0:0 (0:0) 
0:0 (0:0) 

Prípravke 
DNV - Matadorfix 
ŠKP Devin - DNV 

1 :1 G: Ochodek 
l :2 G: lorenc, Jesenský 

ds 

Konečná tabul'ka l. ligy mladšieho dorastu. 

l. KŠC Komárno 
2. ŠK TH Junior Banská Bystrica 
3. ŠK Dunajská Streda 
4. Hydina Košice 
5. TJ Družstevník Budmerice 
6. TJ Mladosť Žilina A 
7. STRELEC VES 

ONV bezpochyby určil adresáta, ktorému bol list 

obsahom zrozumitel'ný a 4. l O. 1999 doručený.· 
Firma Elíz sa nám od spomínaného 29. 9. 

1999 doposiol' neozvala, čím jednoznačne doka

zuje hlbku záujmu o "svoj podiel zodpovednosti" 
voči zákazníkovi a čím so zaslúžila o vlastné 

neslávne "zviditelnenie". 

Ing. Mcíri11 Šobelumí 

Poznámka redakcie: 
list sme postúpili aj firme Elíz. Tá však: "ne

mieni komentovať literárnu činnosť sťažovatel'ky". 

Takže problém, hoci doteraz nevyriešený, na 

stránkach Devexu končíme. Iste však poslúžil 

mnohým pre poučenie ako sa správať pri objed

návaní, realizácii a platení za služby. 

akých rukách 

Nedávno ma v Devexe zaujal člá
nok pána Galia v ktorom obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi presviedča o ne
vyhnutnosti založenia DTV s.r.o. 
a rozšírenia programu na našej tele
víznej stanici. Už podl'a ankety, na 
ktorej sa údajne zúčastnilo zo sedem
násť tisíc obyvatel'ov až päťdesiat 

obyvatel'ov je zrejmé, že o služby ta
kéhoto charakteru nie je vel'ký záu
jem. Tých niekol'ko miliónov, ktoré 
vyčlenili predstavitelia obce na rozší
renie DTV koniec koncov zaplatíme 
my obyvatelia, napriek tomu, že by 
našli ovel'a lepšie uplatnenie. Naprí
klad na tie, tak často spomínané by-

8. BŠK Bardejo 
9. ŠK Modra 
l O. ŠK Slovakofarma Hlohovec A 
ll. TJ Mladosť Žilina B 
12.-13. ŠK Kúpele Pieštimy 

oznomuje záujemcom o rekreočný šport, 
že môžu navštíviť telocvičňu od 4. októb
ra 1999 na ZŠ Bukovčono l 

Pondelok 
17.15-18.15 - Rekreačná TV - rodičio 

o deti 
20.00-21.00- Zdrovotná TV- ženy 

pre všetkých 
14. 11. - nedela: DNV-

ty, ktoré by budúci užívatelia podl'a 
predstáv niekol'kých l'udí mali splá
cať v mesačných dávkach po niekol'
kých tisícoch. Negatívnymi hodnote
niami situácie v obci sa zatial' zrejme 
nikto hore nezaoberá, pretože na 
stránkach našich novín sa málokedy 
objaví kritika a odpovede kompe
tentných. Tak to bolo aj v prípade 
pána Galia, ktorý nereagoval na kri
tickú poznámku obyvatel'ky obce 
dotýkajúcu sa jeho osoby a profesio
nality. 

Čitatel'ka Devexu 

Poznámka redakcie: 
Ďalšie tvrdenia sme si nemali 

možnosť overiť, takže sme príspevok 
poslali pánovi Gal lovi. 

Stanovisko 
Nemám vo zvyku polemizovať na 

stránkach tlače s autormi, ktorí sa 
nepodpisujú pod svoje články a pri 
tom v nich útočia na konkrétne oso
by. Vzh l'adom na to, že v Devexe sa 
opakovane vyskytujú útoky na moju 
osobu a moju prácu v DTV s.r.o. a to 
v dvoch článkoch podpísaných ini
ciálami D.K. a v tomto čísle ma kri
minalizuje akási čitatel'ka Devexu 
som sa rozhodol brániťsa. Po pora
dení sa s mojim právnym zástupcom 
okam-žite po vyjdení tohoto čísla 
Devexu podl'a § 158 trestného po
riadku podám trestné oznámenie za 
trestný čin ohovárania na neznáme
ho páchatel'a, Dodávam, že môj 
register trestov bol vždy čistý aj na
priek úsiliu niektorých osôb z býva
lého rodinného kruhu pošpiniť ho 
vykonštruovanými súdmi. 

PhDr.Rudolf Gallo 
šéfredaktor DTV s.r.o. 

Slávia Gymnázium Kežmarok B 
14. Slávia Gymnázium Kežmarok A 
15. ŠK liptovský Mikuláš -Ondróšovó 
16. ŠK Slovakofarma Hlohovec B 

EKO 
Streda 
16.45-18.00- Rytmická gymnastika· 
mladšie a staršie žioctvo 

Ned ela 
13.45-15.15 - Loptové hry- mládež 
19.00-20.30- Basketbal- mládež 

~ 

Teplo na vykurovanie a teplá 
úžitková voda pre domácnosť boli 
v tomto roku, tak isto ako aj 
v uplynulom období často diskuto
vanou témou. Predmetom týchto 
častých diskusií je výška ceny vý
robcu, cena pre konečného odbe
rateľa a v neposlednej miere fi
nančné prostriedky, ktoré je nutné 
ako dotáciu vyčleniť v štátnom 
rozpočte pre príslušný kalendárny 
rok. Odborníci tvrdia, že s teplom 
sa u nás ešte stále narába nehospo
dárne, iní argumentujú, že inak to 
ani nemôže byť, lebo legislatíva 
nemotivuje k racionálnemu sprá
vaniu. V nedávnej minulosti bolo 
vydaných niekoľko nových záko
nov, smerníc a nariadení, ktoré sa 
zaoberajú výrobou a rozvodom te
pelných energií týkajúcich sa nie 
len výrobcu, ale aj odberateľov te
pelných energií. Napríklad v roku 
1998 vstúpil do platnosti nový 
Zákon o energetike, ktorý nahradil 
zákon platný od roku 1987. V roku 
1999 začala platiť Vyhláška MH SR 
č. 15, ktorá je pre konečného od
berateľa tepelných energií asi naj
zaujímavejšia z dôvodu, že práve 
tu sú stanovené základné technic
ké pravidlá pre spustenie a odsta
vovanie vykurovania a dodávku 
teplej úžitkovej vody. Okrem tých
to už spomenutých predpisov sa za 
posledné dva až tri roky veľa zme
nilo aj v časti určovania samot
ných cien tepelných energií. 
Napríklad tepelná energia, ktorá je 
tak isto tovar ako každý iný, bola 
do konca roku 1997 zaradená pre 
výrobcu tepelných energií do kate
górie vecne regulovaných cien 
a pre obyvateľa do kategórie maxi
málnej ceny. V roku 1998 prišlo 
k zmene a tepelná energia pre vý
robcu a obyvateľa je zaradená do 
kategórie regulovaných maximál
nych cien. Zásadná zmena spočíva
la v tom, že konečnú ročnú cenu 
na základe predložených podkla
dov schvaľuje, resp. upravuje prí
slušný Okresný úrad. Týmito opat
reniami bol vývoj ceny tepelných 
energií pre obyvateľa stanovený do 
31. 7. 1997- 140 Sk, od l. 8. 1997 
150 Sk, v roku 1998 - 165 Sk, od 
l. l. 1999 do 30. 6. 1999- 200 Sk 
a od l. 7. do 290 Sk. Tu je nutné 
povedať, že sa jedná o ceny, ktoré 
sú maximálne a o výške, ktorá platí 
pre obyvateľa rozhoduje príslušný 
Okresný úrad. Rozdiel ceny stano
venej pre výrobcu a pre obyvateľa 
ie časť, ktorá je vykrývaná zo štát
neho rozpočtu ako dotácia. K zá
sadnej zmene prišlo v septembri 
roku 1997, keď na základe smerni
ce Ministerstva financií č. 

1717211997/54 sa príjemcovia do
tácií dozvedeli, že v 2. polroku 

1997 budú dotácie len do výšky 70 
% úrovne 2. polroka 1996, že 
smernica platí spätne od l. júla 
1997, že do vyčerpania dotácií 
v druhom polroku sa započítava aj 
vyúčtovanie dotácií za druhý štvrť
rok roku 1998 a v neposlednej mi
ere, že na dotácie nie je právny ná
rok. Po vydaní tejto smernice mu
seli tak ako odberatelia aj výrobco
via prijímať nepopulárne opatrenia 
pre výrobu a dodávku tepelných 
energií napr. obmedzovaním tepel
ných parametrov pre ústredné vy
kurovanie a teplú úžitkovú vodu 
a prerušovaním dodávok teplej 
úžitkovej vody v nočných hodi
nách. Určite si všetci na toto obdo
bie dobre pamätáme, keď tepelná 
pohoda bola nižšia na akú sme boli 
zvyknutí. V niektorých okresoch 
prišlo dokonca k odstaveniu výro
by tepelných energií. Rozsah opat
rení, ktoré sme v našej spoločnosti 
prijali v uvedenom období boli na 
takej úrovni, aby v konečnom dô
sledku neprišlo k situácii, že bude
me musieť vo vykurovacom období 
odstaviť výrobu tepelných energií 
vznikom druhotnej neplatnosti 
a neboli by finančné prostriedky 
pre zabezpečenie nákupu palív 
a energií. V prípade, že by sa tak 
stalo a spoločnosť C-term s.r.o. by 
nemala finančné prostriedky na 
ich nákup hrozilo by úplné odsta
venie výroby tepla a tým nevykuro
vanie bytov v zimnom období. Aký 
dopad by to malo o tom radšej ani 
nebudeme polemizovať. V tomto 
období naši pracovníci vykonali ni
ekoľko desiatok ba až stoviek ori
entačných meraní teplôt v bytoch. 

Chceli sme mať istotu, že tepel
né parametre máme nastavené tak, 
aby neprišlo k podstatnému zníže
niu teplôt v bytoch. Toto najhoršie 
obdobie sme prekonali a ani raz 
nehrozilo odstavovanie dodávok 
tepelných energií z dôvodu preru
šenia dodávok zemného plynu, ale
bo elektrickej energie. V tomto ro
ku platia dá sa povedať, že už jasné 
pravidlá pri určovaní výšky ceny 
tepelných energií pre výrobcu 
a pokiaľ nepríde k ich zmene vie
me čiastočne predvídať vývoj ceny 
aj pre nasledujúce obdobia aj keď 
ju v konečnom dôsledku ovplyv
ňujú aj také faktory ako je vývoj 
kurzu koruny, ceny zemného ply
nu, stanovenie výšky DPH a elek
trickej energie alebo zavedenie do
voznej prirážky. Cena tepelnej 
energie pre konečného odberateľa 
- nájomníka resp. vlastníka bytu je 
závislá od energetickej politiky štá
tu, tvorby štátneho rozpočtu, t.j. či 
budú, resp. nebudú finančné pro
striedky na dotácie tepelných ener
gií a v neposlednej miere určenie 

hranice na čerpanie týchto dotácií. 
V roku 1999 sa táto hranica vyšpl
hala na hodnotu 290,- Sk/lGJ. 
V roku 1999 bola stanovená v MČ 
Devínska Nová Ves cena pre výrob
cu C-term s.r.o. zo zdroja na 196 
Sk!lGJ bez DPH a vo vykurovacích 
okruhoch odovzdávacích staníc 
tepla na 225,- Sk/lGJ bez DPH. 
Sú to ceny, ktoré patria na Sloven
sku medzi najnižšie a je nutné 
povedať, že správca objektu v tejto 
MČ nepoberá dotácie. 

V tejto časti sme Vám chceli 
v skratke zvýrazniť a priblížiť niek
toré medzné obdobia, ktoré po 
stránke ekonomickej a technickej 
sa bezprostredne dotýkajú samot
ných obyvateľov komplexnej byto
vej výstavby v MČ Devínska Nová 
Ves a v neposlednej miere aj výrob-

eu tepelných energií C-term s.r.o., 
ktorá zabezpečuje v tejto lokalite 
výrobu a rozvod tepelných energií 
na vykurovanie a TÚV do cca 3938 
bytov a nebytových objektov ako sú 
napríklad obchody, školy, zdravot
nícke zariadenia a pod. už od roku 
1993 zatiaľ bez zásadných problé
mov. Výroba a rozvod je zabezpečo
vaná v troch tepelných vykurova
cích sústavách K-31, K-32 a K-30. 

Spoločnosť C-term s.r.o. bola 
založená v roku 1992 a založili ju 
pracovníci, ktorí sa aj pred týmto 
obdobím zaoberali výrobou a rozvo
dom tepelných energií a je najväč
šou súkromnou spoločnosťou na 
Slovensku, ktorá sa zaoberá výro
bou a rozvodom tepelných energií. 
Okrem Vašej mestskej časti zabez
pečujeme výrobu tepelných energií 
v MČ Petržalka, Dúbravka, v niekto
rých zdrojoch Starého mesta, 
v Piešťanoch a inde. V MČ Devínska 
Nová Ves má spoločnosť v prenájme 
tepelno-technické zariadenie pozo
stávajúce z výhrevní, primárnych 
tepelných rozvodov, odovzdávacích 
staníc tepla a sekundárnych tepel
ných rozvodov od roku 1994 s do
bou platnosti do 31. 12. 2000. 
Rozsah tepelno-technického zaria
denia, ktoré máme prenajaté je 
presne definovaný ekonomickými 
a technickými dokladmi a vo väčši-

ne prípadov začína na zdroji a kon
čí na vstupe do domu - objekte. 
Výroba tepelnej energie je zabez
pečovaná nepretržitou obsluhou 
v tepelnom zdroji výhrevne spaľo
vaním zemného plynu. 

Výroba tepla pre úžitkovú vodu 
a ústredné vykurovanie je zabez
pečovaná takmer automaticky bez 
zásahu obsluhy technickým zaria
dením v odovzdávacích staniciach 
tepla a priamo na kotolni K-30. 
Práca je organizovaná a riadená 
nepretržitým dispečingom. Tele
fónne čísla boli oznámené všetkým 
správcom a nachádzajú sa vo vý
vesných skrinkách domov. Te
chnicky je výroba teplej úžitkovej 
vody zabezpečovaná ohrevom 
studenej vody, ktorú odoberáme 
z verejného rozvodu, v časti vyku
rovacích sústav v protiprúdových 
výmenníkoch a v časti v bojleroch. 

Jej výrobu zabezpečujeme celo
ročne, okrem doby odstávok spô
sobených poruchami technického 
zariadenia, alebo pri vykonávaní 
plánovaných opráv. Teplotné para
metre sú vopred nastavené a udr
žiavané automaticky technickým 
zariadením. Úpravu parametrov na 
vykurovanie zabezpečujeme v ob
dobí presne vymedzenom predpis
mi, vo vykurovacom období. Pre 
každú výmenníkovú stanicu tepla 
je podľa veľkosti vykurovacej sú
stavy a dlhodobými meraniami pri
estorových teplôt v bytoch určená 
ekvitermická vykurovacia krivka. 
Naši pracovníci každoročne vyko
najú množstvo orientačných me
raní v bytoch a objektoch, na zá
klade ktorých trvale aktualizujeme 
parametre zariadení. Teploty vyku
rovacieho média pre ústredné vy
kurovanie majú také hodnoty aby 
v celej vykurovacej sústave bola 
zabezpečená priemerná teplota vo 
vykurovaných priestoroch 20 stup
ňov C. V čase od 22.00 do 05.00 h 
realizujeme zníženie teplotných 
parametrov. Celá táto problemati
ka začiatok, spôsob, prerušenie 
a ukončenie vykurovania a v nepo
slednej miere aj teploty vo vykuro
vaných miestnostiach je stanovená 
v príslušných ustanoveniach Vy
hlášky MH SR č. 15 z roku 1999. 

Nakoľko ide pre obyvateľa o pro
blematiku, ktorá sa ho priamo tý
ka, ďalšiu časť ohľadom vykurova
nia v MČ DNV uverejníme v budú
com čísle DEVEX-u a dňa 16. ll. 
1999 o 17.00 h sa bude v !stra
centre konať verejné stretnutie za 
účasti pracovníkov spoločnosti 
C-term s.r.o., na ktoré Vás pozýva
me a kde radi odpovieme na Vaše 
otázky. Veríme, že naše pozvanie 
prijmú starosta aj poslanci MČ 
DNV. 

(C-term, s.r.o.) 
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ponúka 
SLUŽBY 

všetky druhy 
drevené, Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

svadobné 
promočné 

a iné 

a 

na dvere 

klasaické 
exkluzívne 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

ročníky časopisov, 
diplomovky, 

renovácia starých 
poškodených kníh 

vyhotovenie 
fotograf":ú 

a kempingové 
prislušenstvo 

predaj 

DEVEX 8 

Vápencova 34 (futbalový štadión) 

pozýva na dni 

12.-21. novembra 1999 
POĽOVNÍCKA KUCHYŇA 

jedlá z diviny vás presvedčia 

otvorené: 

Reštaurácia l 0.30-21. OO 

Reštaurácia bar: 11.30-23.00 

Prepredaj vstupeniek 

SILVESTER 1999 
Cena lístku - vstupné a konzumné l 000 Sk 

PIZZA 

kompletný servis kvalitne a rýchlo 

dovoz až k vám 

Vo všetkých priestoroch možnosti objednať po
riadanie spoločenských akcií pre l OO hostí. 

N 

tel.: 6477 9124 

Psi salón 
9, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves 

Strihová úprava psov 

Objednávky: 
MVDr. Vojtech Baculák 

Tel.: 07/64 77 06 36- 15.00-18.00 
0905 237 994 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 
darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP • WW, s.r.o. 
Š.Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

SERVIS TREZOROV 

A ZÁMKOV 

OTVÁRANIE BYTOV 

MONTÁŽ ZÁMKOV 

mobil: 0905-769 304 

.. s .. 

""' zamestna 

Montáž vozidiel • Karosáreň • Lakovňu 
Skladové hospodárstvo 

poiaduieme: • SOU technického zamerania 
• prácu v 3 smennej prevádzke 
" ochotu uči( sa 

'" zaujímavé finančné ohodnotenie 
" stabilné miesto v zahraničnej firme 
" podnikovú dopravu pre zmestnancov 

z okolia Bratislavy 

Svoje žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu: 

Volkswagen Slovakia, a.s.-personá,lny útvar, UI.J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 

Zimná 

Prevádzka PNIUIISIERV'IS•IIII'ódy, so sídlom na 1-'leskovc:ovel 
služby motoristom. Naša orev·ádzlka 

pneumatiky ad rôznych 
predaj autabatérií, autc•do~•lnkc>v. 

zariadení s využitím 

Felícia 

Octavia 

Otvárcuia doba: PO·PIA 8.00 • 18.00 hod. 
SO 8.00 • 13.00 hod. 

Ocelové disky: 
(cena) 

750,-

850,-

1.385,-

-od 950,- Sk 

zimnej sezóne Vám team Pneuservisu želá veľa bezpečných kilometrov na cestách. 

:).J"YOKOI-IAMA MICHELIN l lii*lllliie~~~..~~~..~~l flollJGESTORE ~ DUN.LDP 
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SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 

Vážení lien ti 
Slovenská poisťovňa, a.s., odštepný závod pre hl. mesto Bratislavu 

si Vám dovoľuje oznámiť zmenu telefónnych čísiel pri 
poskytovaní služby ,,Poistení cez telefón": 

Zmenené čísla sú nasledovné: 

Bratislava -• 

Bratislava II. 0905 301 
ratislava III. - 0905 301454 
ratislava IV. - :34 

Bratislava V. 05 301 733 

DEVEX 10 

l 

veľkoobchod- maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporiteľne 

poskytujeme zľavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG, bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

i INZERTNE RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

'Predám detskú cyklistickú prilbu -
za 300,- a chlapčenské 

korčule na lad, č. 22, za l 000,-. 
Tel.: 6477 0971 

'Predám kočík MIRO (l 000,- Sk), 
3-komb., tmavomodrý s tyrkis. vzo
rom, kryt do dažde, sieíka proti 
hmyzu +darujem tašku ku košíku. 

Tel.: 6477 8965 

~ Predám det. bicykel, 5-8 r. 
SPORT. Cena l 000 Sk. 

Tel.: 6477 7856 

'Šikovná SŠ, komunikatívna, byst
rá, hlodá zamestnanie, 4., 5. ob
vod. Tel.: 6477 0350 

~ 
'HPL, spol. s r.o. mikrobiologické 
lQboratórium, lstrijská 20, 841 07 
~ratislava, príjme dôchodcu - vodi-

ča sanitného vozidla. Bližšie infor
mácie na tel. č.: 6477 4131 

PRESSKAM s.r.o. 
Vápenka 4, 841 07 Bratislava 

prijme s možným nástupom 
ihneď 

* pracovníka technickej kontroly 
pož.: USO,alebo vyučený v stroj. 

Odbore 

* auditora kvality 
pož.:VŠ a prax 

Informácie na personálnom útva
re, alebo 

telefonicky: 6428 7206 

OTS. OIIC::~ODHO·iEC:HNICKÉ 
SI.UZBY, spol. s.r.o., 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava, Devínska 
Nová Ves 

prijme 

• medunaik·opravcír stavebných 
strojov 

+ vodičský preukaz skupiny "C" 

• nutoelektrikcír- podmienka Vyhláška 74 

Kontakt: tel.: 07/11 64 86 7'1- p. Klas, 
0903 447 539 

Podmienky: po ZVS, nástup od l. ll. 1999 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 

• Učím nemčinu začiatočníkov, po
kročilých aj doučím ZŠ a SŠ. 

Tel.: 6477 6820, 0905 491 573 

• Spracujem jednoduché, podvojné 
účtovníctvo a mzdy. 

Tel.: 6428 3406 

Dám do dlhodobého 
prenájmu 

5 á záhradu na Dev. Kobyle, 
lokalita Weitov Lom 

(pri Morave smer Devín}, 
4 á vinič a 1 á záhrada. 

Samostatná vodovod. prípoj
ka, prístrešok, elektrina. 

Tel.: 07/6231 0453 
po 18.00 h, 0903 418 546 

• TRIANGEL LEASING - splátkový 
predaj, elektro. 

Tel.: 07/6477 7380 

*Kúpim 3-izb. byt v osobnom vlast
níctve v DNY. Tel.: 0905 385 245 

• Predám garáž v hromadných ga
rážach v DNY na ul. Š. Králika. 

Volajte tel. č.: 0903 230 053 

Inzerciu: Cenník: l znak= l, 1 O Sk, l /8 str.= 600 Sk, l j 4 str. = 1200 Sk, l /2 str. = 2400 Sk, l strano= 4800 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' 10,- Sk + 23 % DPH. Zlo vy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hlodám -50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná strano + 50 %. 1 cm2 = l O Sk+ 23 % DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po·pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00- ll. OO 
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od 8. 10. 1999 do 2. 10. 1999 

Dňa 11. 1 O. 1999 hliadka mest· 
skej polície v čase o 22.15 h na 
Opletalovej ulici riešila priestupok 
občanov, ktorí rušili nočný kl'ud 
spevom. Priestupcovia boli vyrieše
ní hliadkou MsP v zmysle zákona 
o priestupkoch. 

Toho istého dňa tiež došlo k ru
šeniu nočného kl'udu, ale na ulici 
Eisnerova, kde pol hodinu pred 
polnocou dvaja obyvatelia Karlovej 
Vsi hlasne pokrikovali. Za svoje 
protiprávne konanie boli hliadkou 
MsP vyriešení v blokovom konaní. 

Dňa 21. 1 O. 1999 na základe 
telefonického oznamu od miestnej 
občianky zasahovala hliadka mest
skej polície v popoludňajších hodi
nách na ulici P. Horova, kde alko
holom potúžené žena robila výtrž· 
nosti. Priestupkyňa bola ukludnená 
a vyriešená dôrazným dohovára-
ním. 

Vel i tel' stanice MsP DNY 
Jaroslav Luky 

Don Juan nebol muž, ktorý miloval ženy, 
ale ... dokončenie v tajničke. 

Vodorovne: A. Pokrylo vrstvou kovu. · B. 
Koniec tajničky. - C. Druh zasýpacieho 
prášku · odstránim kôru. - D. Zabal' dietO 
do perinky · čas( ženského tela, rodidlá -
mesto v USA. · E. Druh korenia - hlavné 
mesto Sýrie - druh tabaku. - F. Rieka 
v Slovinsku i Chorvátsku - oznámil úradom 
· rozšírený český denník v l. ČSR. · 
G. Mesto v Barme · privádza na svet- ne· 
patrne. · H. Rumunské mesto- dobrá strán
ka · rieka v Rakúsku. l. Upadla si do drie· 
mat. · J. Začiatok tajničky. · 

Zvisle: l. Obal na spisy · poškoď. 
2. Vz(ahujúca sa na pivo · meno skladate· 
la Chačaturjana. · 3. Južný plod - opak 
vpredu. · 4. Býčí zápas · zachovaj v 
pôvodnom stave. - 5. Omotaj ·vavrín - ci
toslovce zarezania. · 6. Náhle· akčný rá· 
di us lietadla. · 7. Rieka v Taliansku· bel
gický spevák. · 8. Motal · vztahujúci sa na 
osla - podarúnok. · 9. Mriežka (zdrobnele) 
- oblubené. - l O. Bielkovinová látka v obilí 

~KL[jJizixtf.AV:4•L1JY1.A 'r 
PARADENTÓZA 
a VITAMIN Q10 

Príbeh pacientky A. K.: 
Nepríjemné ochorenie ďasien -
paradentóza -mi narobilo vel'
ké problémy. Opuch, krváca
vosť, bolesť, kývanie zubov 
a hrozba, že postupne bude 
treba "ťahať" zub za zubom. 
Našťastie mi moja zubná lekár
ka doporučila Vitamín 010. Už 
po dvoch týždňoch opuch a kr
vácavosť ustupovali a po troch 
mesiacoch sa moje zuby "usadi
li" a nekývali. Som vel'mi spo-

· zákrok. - ll. Stratí reč - povraz so sluč
kou. · 12. škandinávsky praobor- japon
ská slávnostná brána. · 

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

kojná a aj celkovo sa cítim FIT 
a mám novú chuť do života. 

Pohľad lekára: VITAMIN 010 
urobil vel'ký rozruch pre svoj po
zitívny účinok v prevencii starnu
tia, v doplnkovej výžive pri lieč
be srdcovocievnych ochorení (vy
sokého krvného tlaku, vysokej 
hladiny cholesterolu v krvi 
a pod.) ale aj pri liečbe chorôb 
paradontu. Pacientom s para
dentózou popri prvoradom dô
kladnom ošetrení chrupu, od
stránení zubného kameňa, očis
tení zubov a dodržiavaní zásad 
hygieny v dutine ústnej doporu
čujem aj VITAMIN 010 v dávke 

Pomôcky: C. Avairil. - Rome. · F. Azet. · 
G. Kazu. · H. lsar. · 

d 

6 7 8 9 10 11 12 

jedenkrát denne 1 tb (aleb 
0,5 ml). Zlepšenie pozorujem u~ 1 
za 10-14 dní, ktoré sa podstatne 
zlepší za 3 mesiace. Naviac Pa
cienti sa cítia menej unavení 
majú viac energie, pretož~ 
VITAMIN 010 je prirodzená su. 
časť produkcie energie v bunke 
je to pohonná látka pre naš~ 
srdce a naše telo. 

Radi Vám poradíme v našej 
poradni zdravej výživy 
(tel. č. 64 77 93 04), v lekárni 
pri Radnici, alebo na stále 
zdravotnej infolinke 
č. tel.: 0903 434 571. 

Chcete byť zdravší, mať 
dostatok energie? Existuje 
v živote niečo dôležitejšie? 

SPRAVTE SI 
"OČISTNú" KÚRU TELA 

DEVEX- predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia:l5.30-18.00, 
so: 8.00-11.00 

VAM PONOKA PRODUKTY 
ZDRAVEJ VÝŽIVY 

~®fľ~OO~~ 
~~\9®~~ 

Príde dievča k doktorovi a hovorí mu: 
"Musíte mi pomôc( všetko ma bolí" 

a dotkne sa ukazovákom pravého kole· 
na a hovorí: "Áuu, bolí ma to." Potom 
sa dotkne ukazovákom pravého líca 

a hovorí: "Au, to ma bolí tiež." Dotkne 
sa ukazovákom pravého ucha a hovorí: 

11Áuuu! Dokonca aj toto ma bolí." 
- Doktor: "Ste rodená blondínka?" 

Ona: "Ano.,,~ 

- Doktor: "Máte vytknutý prst." 

- Pán doktor, o chvílu príde k vám svok· 
ra s našou starou mačkou. Dajte jej pro· 

sím injekciu, aby skonala bez bolestí. 
• Samozrejme, ale trafí vaša mačka do· 

mov sama? 

• Kto ti pomáhal s domácou úlohou? 
-Otec. 

- Tak mu povedz, že Wolker bol Jifí 
a nie Johny! 

- Prosím si desaÍ gladiátorov. 
- Mys/íle asi gladioly- hovorí predavačka. 

- Ach, áno, gladiátori sú predsa 
vykurovacie telesá! 

DEVínskonovoveský EXpres · dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava · Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských nákladoV 
hradí Mestké čast' Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. sr. 0 •1 
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DEVEX 12 

Mestsk.á časť DNV je v súčasnosti :najväčším 
Deví:nsk.o:novovesk.ého Expresu 

4 7 .-48. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Mizerná kvalita života väčšiny 

občanov je najaktuálnejšia téma 
tejto zlatistej jesene. Rozporov 
plné hladanie príčin je usilovnej· 
šie ako hladanie a nachádzanie 
východísk. Až daleko za touto té
mou sa pretriasajú iné, menšie, či 
väčšie kauzy, síce čeriace hladi
nu, ale zásadné a rázne kroky sú 
v nedohl'adne. Človek vydrží ve
l'a, nie však preto, aby s tým 
niekto kalkuloval, ale preto, že 
viera v lepšie je akosi zakódova
ná v človeku. Iba mieru trpezli
vosti nedokážu odhadnút' žiadni 
prognostici, ani čas pretečenia 
pohára. 

Preto vari požiadavka riešiť 
múdro a včas, s chladom na mi· 
nulosŕ i budúcnost' je východis
kom trvalo platným. 

Pred desiatimi rokmi sme zbú
rali železnú oponu. Zmenou von
kajšieho vzhladu sme ešte nezbú
rali všetko zlé. Skôr sme pobúrali 
i to dobré, čo zostalo a teraz ča
káme, zväčša od iných, že nám 
nediktujú správny smer i obsah 
našich osobných podielov na 
rozvoji. Iste vela závisí od stupňa 
osobnej zrelosti každého, ale 
štát, to je súbor individualít, ktoré 
sme si zvolili. 

Že potom voliči očakávajú 
a žiadajú je prirodzené. Aj v túto 
zlatistú ale nie spokojnú jeseň. 

Váš vydavatel' 

ono 
infonnačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti res DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. sr. o., Devínska 
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OBudú vyplácať nájomné * Katalóg 2000 
EJO bytoch I]C-term ~Kultúra a šport 

OSOU študentomDKiub zdravá línia 

Nový prijme 

Základná informácia o zavedení 
INTEGROVANÉHO 
SYSTÉMU 
OSOBNEJ 
DOPRAVY 
na území hlavného mesta 
Bratislavy 
Cieľ integrácie dopravy 

nu zo svojich základných priorít. 
Pretože v podmienkachSiovens
kej republiky nie sú zatiaľ skúse
nosti s integrovaním dopravy, do
hodli sa Magistrát hl. m. Bratisla
vy, Dopr.avný podnik Bratislava, 
a.s. a Zeleznice Slovenskej re· 
pubfiky uskutočni( experimentálne 
overenie integrácie dopravy na 
obmedzenom území s obmedze
ným rozsahom užívatelov a do
pravcov. 

{Pokračovanie na 2. str.} 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Vyplácal" 
Náiomné 

Družstvo podielnikov "Devín" 
Bratislava - Záhorská Bystrica 
oznamuje, že v dňoch 22. 11. 
1999 - 23. 11. 1999 v čase od 
8.00-13.00 h na lstrijskej 
6 {býv. MNV), Devínska Nová 
Ves bude vyplácať nájomné za 
pozemky. 

KATALÓG 2000 
Obsah katalógu obchodov a slu

žieb pre obyvatelov DNY na rok 
2000 sa už napiÍía. Nezabudnite, 
že uzávierka príspevkov, vašich 
ponúk je do 15. novembra 1999. 

Nenechajte si ujs( príležitost' by( 
v každej domácnosti a informova( 
o vašich ponukách na sklonku tisíc· 
ročia. 

Priestory 
11Mestská čas( Devínska Nová Ves 

ponúka záujemcom z radov podnika
telov prenájom nebylových priesto· 
rov v objekte viacúčelového zariade
nia na ul. Š. Králika č. l, vhodných 
no kancelárske, resp. obchodné 
priestory. 

Bližšie informácie na Miestnom 
úrade · správa majetku alebo 
v Denove na Eisnerovej ul. č. 25 
Devínska Nová Ves." Integrovanie {spájanie) nie

koľkých druhov verejnej osobnej 
dopravy v regióne je významným 
prostriedkom pre skvalitnenie do V ... c .... ·1 t k"' 

c 18DOC:RO ~~~Sl ves rovscc""cc0ce 
pravnej obsluhy územia a záro- a posledné v tomto tisícročí 
veň nezanedbateľným podielom 
prispieva ku zlepšeniu životného číslo DEVEXu vyjde 10. de-
prostredia. 

Hlavné mesto Bratislava vidí cembra 1999. Uzávierka prís-
v integrácii verejnej dopravy jed- pevkov bude 2. decembra. 

Uzávierka dnešného čísla bola 4. 11. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 18. 11 1999, číslo vyjde 26.11. 1999. 

Prispievatelia vianočných, 
silvestrovských príbehov, ne
zabudnite včas doruči( svoje 
príspevky. Obchodníci a živ
nostníci využite príležitos( po
núknu( vaše produkty 
vianočný stromček. 



® robnicky 
1l radnice 

Miestne zastupitel'stvo rokovalo na 
svojom zasadnutí dňa 26.10.1999 . 
Program rokovania obsahoval celkom 
43 bodov. Z programu rokovania 
zastupitelstvo prerokovalo 28 bodov. 

Rokovanie miestneho zastupitelstva 
bolo prerušené a bol stanovený dá
tum pokračovania na deň 9. ll. 
1999. 

K prerokovaným materiálom boli 
priiaté nasledovné uznesenia : 

-zobrala na vedomie informáciu o pl
není uznesení z predchádzajúcich za
sadnutí 

-zobralo na vedomie stav rozpraco
vanosti investičných akcií na 
ul. Hradištnó a Na hriadkach a uloži
lo prednostka miestneho úradu vyko
nať inventarizáciu funkčnosti miestne
ho rozhlasu v starej časti DNY 

-zobralo na vedomie informáciu 
o akciách realizovaných Denovou 
s tým , že uložilo riaditelovi zrealizo
va( osadenie zábradlia v lokalite ko
stolného kopca 

-prerokovalo a zobralo na vedomie 
kontrolné správy týkajúce sa investič
ných akcií realizovaných v mestskej 
časti 

-schválila riešenie schodku rozpočtu 
mestskej časti vo variantných postu
poch 

-prerokovalo návrhy odpredaja ne
hnutel'ností a zaujalo stanovisko po
dla umiestnenia v mestskej časti 

-zobrala na vedomie správu o čin
nosti stanice mestskej polície 

-schválilo zásady protokolórneho po
riadku mestskej časti 

-zobralo na vedomie postup prípravy 
prechodu zdravotníckych zariadení 
pod MČ 

-schválilo prevod bytov do osobného 
vlastníctva 

-zabralo na vedomie s pripomienka
mi správu bytového fondu 

-schválilo minimálne sadzby nájom
ného za nebytové priestory 

-schválilo čiastkovú zmenu organi
začného poriadku 

-schválilo splátkový kalendár firme 
Pralliness 

-schválila zásady poskytovania pries
torov lstracentra 

-schválila zmenu fondu TKR 

-schválila súťažné podmienky pre vý-
ber konzultačnej firmy pre výber pre
vódzkovatel'a tepelno-energetických 
zariadení a harmonogram postupu 
pre výber prevódzkovatel'a TEZ 

-nesúhlasilo so zmenou štatútu 
hl. mesta SR 

zs 

DEVEX2 

Ešte 
o 

V minulom čísle Devexu zástupca 
starostu Ing. Peter Rajkovič podrobne 
odpovedal na kritický postreh občian
ky AV vo veci bytovej politiky miest
neho zastupitelslva. Rád by som sa aj 
ja vyjadril k časti jej listu, ktorá kriti
zuje spôsob poskytovania bezúroč
ných pôžičiek na zriadenie novej by
tovej jednotky. 

Návrh použiť prostriedky Fondu 
rozvoja bývania na poskytovanie 
bezúročných pôžičiek obyvatelom 
Devínskej Novej Vsi na zriadenie no
vého bytu som predložil poslancom 
miestneho zastupitelstva ešte dňa 
21.5.1996. Poslanci tento návrh aj 
schválili. Jedným z podstatných bo
dov tohto návrhu je aj transparent
nosť poskytovania pôžičiek. Každá 
pôžička sa schvaluje verejne na roko
vaní miestneho zastupitelslva po pre
rokovaní v odborných komisiách 
a v miestnej rade. Každá pôžička je 

ISO DAB 
{Dokončenie z 1. strany) 
Prepravné a tarifné podmien
ky ISODABu 

Cielom ISODABu je umožni( 

držitelom mesačných, trojme
sačných alebo ročných časo
vých celosieťových predplat
ných cestovných lístkov na 
mestskú hromadnú dopravu 

v Bratislave doplnených o ku
pón s tarifným príplatkom na 
integrovanú dopravu cestova( 

v osobných a zrýchlených vla
koch ŽSR na celom území hlav
ného mesta. Vlaky ŽSR zarade
né do ISODABu budú označe
né nápisom "BRATISLAVSKÁ 
INTEGROVANÁ DOPRAVA". 

Interpelácia 
na riaditela magistrátu 
Vážený pán riaditel', 

pred niekol'kými dňami sa na 
Eisnerovej ulici v Devínskej Novej Vsi 
stal smrtel'ný úraz chodca. Bohužial', ne
bolo to na tomto mieste po prvýkrát. 
Eisnerova ulica je vel'mi frekventovanou 
ulicou s množslvam áut aj chodcov. 
Rýchlosť na tejto ulici je obmedzená do
pravnou značkou na 40 km/hod, toto 
opatrenie však nepostačuje. Žiadam 
vás, aby ste preverili iné možnosti zvý
šenia bezpečnosti v tejto lokalite, naprí
klad osadenie zábran, alebo vybudova
nie umelých ostrovčekov na ceste. 

Ing. Ján Žatko 

poslanec mestského zastupitel'stva 

schválená uznesením miestneho zastu
pitelstva s uvedením mena a výšky 
pôžičky a je spolu s ostatnými uznese
niami uvedená na úradných tabuliach 
miestneho úradu. Doteraz boli pôžičky 
schválené 22 žiadatel'om v celkovej 
výške 5,575 milióna korún nasledo
vne: 

rok meno výška pôžičky 

1996 Igor Duffek 300.000,- Sk 

1997 Bohuslav Veber 300.000,- Sk 

Jozef Sabo 300.000,- Sk 

Peter Olgay 300.000,- Sk 

1998 Katarína Šefránková 

300.000,- Sk 

Iveta Baranovičová 300.000,- Sk 

Michaela Mrázová 300.000,- Sk 

Silvia Patzeltová 300.000,- Sk 

Juraj Michalík 300.000,- Sk 

Peter Guli š 200.000,- Sk 

Denisa Maková 150.000,- Sk 

Branislav Štánsky 150.000,- Sk 

Tarifný poplatok na integro
vanú dopravu má hodnotu 

150,- Sk. Náklady na tarifný 
príplatok znášajú tretinovým 
podielom cestujúci (50,- Sk), 
ŽSR (50,- Sk) a hlavné mesto 

(50,- Sk). Tarifný príplatok má 
formu osobitného kupónu k ča
sovému cestovnému lístku na 

MHD a je platný iba spolu s ča
sovým cestovným lístkom. 
Kupóny predáva DPB vo svojich 

predajniach a vydávajú sa na 
jeden mesiac s kiÍ:avou platnos
(ou. 

Experiment ISODABu 

Experiment integrácie verejnej 

dopravy sa uskutoční od l . ll . 
1999 do 31 . 12. l 999 na úze-

Čo Vás trápi 
v Devínskej Novej Vsi? 

Ďakujeme vám za vaše námety do 
vysielania DTV. Niektoré z nich sme už 
použili, niektoré ešte len použijeme. 
Aby bola DTV naozaj televízia pre vás, 
rozhodli sme sa, že prídeme priamo za 
vami. Preto nebuďte prekvapení, keď 
vás oslovíme priamo na ulici, aby ste 
povedali, čo vás v Devínskej Novej Vsi 
trápi. Budeme venovať tejto problemati
ke novú rubriku, ktorú budete môCÍ sle
dova( v rámci relácie Týždeň v DNV. 

Drobničky z Volkswagenu 
K l. októbru 1999 prekročil počet za

mestnancov v závode Volkswagen Slovakia 
a. s. počet 6000. Nielen z tohto údaju vy
plýva, že VW opäť zvyšuje svoju produk
ciu, i keď na počte pracovníkov sa podiela-

Andrea Beňová 300.000,- Sk 

Maroš Neuberg 100.000,- Sk 

Alexander Suchal300.000,- Sk 

Miroslav Ševčík 275.000,- Sk 

1999 Zina Beňová 200.000,- Sk 

Ondrej Obušek 200.000,- Sk 

Pavol Slezák 200.000,- Sk 

Nikoleta Habudová 200.000,- Sk 

Ladislav Ivanko 300.000,- Sk 

Kamil Dedinský 300.000,- Sk 

Mrzí ma, keď občania negatívne 
hodnotia túto snahu miestneho zastu
pitel'stva pomôct' mladým l'udom 
z Devínskej Novej V si zaobstarať si 
svoju vlastnú strechu nad hlavou. 
Možno to robia kvôli malej informo
vanosti. Horšie však je, ak tak robí 
niekto z poslaneckého zboru. Pretože 
u neho o malej informovanosti ne
možno hovoriť. Skôr ide o čosi iné. 

Ján Žatko 

mí ohraničenom hranicami 

hlavného mesta Bratislavy. Na 

základe výsledkov experimentu 

a po dohode zainteresovaných 

strán sa trvanie experimentu 

môže predlži( 

Informácie o možnostiach 

a spôsobe použitia dopravných 

prostriedkov v experimente bu

dú umiestnené na železničných 

staniciach v Bratislave a v bra

tislavskom regióne do vzdiale

nosti cca 50 km od hlavného 

mesta, na zastávkach MHD 

v hlavnom meste, v informač

ných strediskách a predajných 

miestach DPB a vo vozidlách 

MHD. 

V tejto rubrike dóme postupne slovo 
obyvatel'om z jednotlivých častí 
Devínskej Novej Vsi a zároveň aj po
slancom miestneho zastupitel'slva, ktorí 
v uvedenej lokalite bývajú. Tento týž
deň ste mohli sledovať čo trápi 
Kolóniu. Postupne dóme slovo obyva
tel'om aj z iných častí našej obce. Ak 
sa nám podarí dosiahnu( že aspoň 
časí z vašich trápení sa vyrieši, naša 
rubrika splní svoj ciel'. 

Ing. Ján žatko 
riaditel' DTV 

li rozvojové programy firmy. 
Koncern Volkswagen najväčší výrobe~ 

áut v Európe, vyrobil v septembri 99 uz 
stomiliónte vozidlo. Svoje výrobky pr:d
stavil aj na medzinárodnom autosaldo~Í 
vo Frankfurte, kde bolo osem vozt 1 

z bratislavského závodu. 

V tejto časti Vám spomenieme niek
toré informácie, ktoré sa týkajú vyku
rovania a sú presne definované v pred
metnej MH SR č. 15 z roku 1999 
a ktoré Vás určite budú zaujímať. 

§ 4 ods. l -Vykurovacie obdobie sa 
začína l. septembra a skončí sa 
31. mája nasledujúceho roka ak sa do
dávate!' s odberatel'om nedohodli inak. 

§ 4 ods. 2 - S dodávkou tepla na vy
kurovanie začne dodávateľ tepla, ak 
vonkajšia priemerná denná teplota 
vzduchu vo vykurovacom období kles
ne počas dvoch za sebou nasledujú
cich dní pod 13 C a podľa predpovede 
vývoja počasia od autorizovanej met
rologickej stanice nemožno očakávať 
zvýšenie vonkajšej priemernej dennej 
teploty v nasledujúcom dni nad túto 
hodnotu. 

§ 4 ods. 6 -Miestnosti obytných bu
dov s trvalým pobytom osôb sa vyku
rujú tak, že v období vymedzenom 
v odsekoch l až 3 sa zabezpečí výsled
ná teplota t1 v týchto priestoroch po-

dl'a prílohy (podl'a tejto prílohy platí 
pre obývacie izby, spálne, jedálne s ku
chynským kútom, pracovne a detské 
izby výsledná teplota t1 20 C). 

§ 5 - Teplá úžitková voda sa dodáva 
denne od 05.00 do 23.00 h alebo aj 
v inom čase dohodnutom podl'a zmlu
vy o dodávke tepla a teplej úžitkovej 
vody. Teplá úžitková voda na výtoku 
u konečného spotrebitel'a musí mať 
teplotu najmenej 45 Ca najviac 55 C. 

Na to, aby obyvatel' bytu mal zabez
pečený komfort, je nutné na technic
kom zariadení či je to samotný tepelný 
zdroj, odovzdávacie stanice tepla 
a v neposlednej miere tepelný rozvod 
vykonať každoročne činností, ktoré za
bezpečia trvalú prevádzkyschopnosť 
technického zariadenia počas celého 
roka a jeho prípravu na vykurovacie 
obdobie ako napr. zabezpečiť nákup 
energií, odhadnúť rok dopredu množ
stvo tepla (t.j. kol'kokrát kto si napustí 
vaňu, otvorí okno, alebo počasie povie, 
že sa má kúriť), rozsah prác a činností 
na následovné obdobie, porúch, od
borné prehliadky, overenie hospodár
nosti prevádzky sústavy a množstvo 
iných činností, ktoré vyplývajú pre 
prevádzkovateľa z platných noriem 
a predpisov. Každoročne časť prác, 
hlavne tie, ktoré je možné vykonať len 
pri odstavení tepelného zdroja a počas 
roka neovplyvňujú samotnú výrobu 
tepla vykonávame počas letného obdo
bia, v čase letných odstávok. Aj toto je 
zručnosť firmy a z mnohých informá
cií je zrejmé, že na Slovensku je stále 
viac takých firiem prevádzkujúcich te
pelné zariadenia, ktoré neodhadli svo
je možnosti a komplikujú život svojim 
odberatel'om. Informácia o letných od
stávkach v takomtom čase, ktoré zari
adenie bude odstavené je každý rok pí
somne oznamované priamym odbera
tel'om tepelných energií, t.j. správcom 
objektov, ktorí majú zverejňovať ter
míny odstávok konečným spotrebite
ľom t.j. obyvateľom. Rozsah prác 
a činností plánujeme tak, aby po l. 9. 
Príslušného roka, kedy začína vykuro
Vacie obdobie bola minimalizovaná 
možnosť vzniku porúch, ktoré by ov
plyvnili výpadky výroby tepla na vyku
rovanie a teplej úžitkovej vody. 
C-term, s.r.o., aj Mč DNV viac ako 
5 rokov vykonáva najkratšie letné od-

stávky tepelných zariadení na 
Slovensku, ktoré trvajú maximálne 
tri dni. Vykurovacie sústavy v MČ 
Devínska Nová Ves je možné po strán
ke technickej (teplota a tlaky) zadeliť 
do kategórie ako tlakovo závislé teplo
vodné sústavy. Zjednodušene poveda
né, vykurovacie médium -voda cirku
luje v celej vykurovacej sústave od 
kotla vo výhrevni až po radiátor v byte. 
Nestačí tepelnú energiu len vyrobiť, 
ale je ju nutné aj dopraviť ku konečné
mu spotrebitel'ovi bez zbytočných 
oneskorení. Toto je zabezpečované 
štvortrubkovými rozvodmi tepla na 
vykurovanie a na teplú úžitkovú vodu. 
Časť rozvodov je uložená v zemi v ne
prielezných kanáloch a časť týchto 
rozvodov je umiestnená v samostat
ných technických podlažiach alebo 
v prvých nadzemných podlažiach ob
jektov. Tento typ tepelných rozvodov 
zabezpečuje dodávku tepelných médií 
nie len pre samotný objekt ale aj pre 
ďalšie za ním v sérii zapojené iné ob
jekty. Možnosti ako zabezpečiť rozvod 
tepelných médií k jednotlivým objek
tom vo vykurovacej sústave sú princi
piálne dva: prvým sú objekty so samo
statnou tepelnou prípojkou t. j. para-

skutočnosť neuvedomil o, že sú spolu
vlastníkmi časti rozvodu. Dnes pre 
spoluvlastníkov týchto tepelných roz
vodov vyplýva povinnosť zabezpečovať 
opravy, odstránenie havarijných sta
vov, udržiavať ich prevádzkyschopnosť 
a priechodnosť a v neposlednej 
miere zabezpečiť projektované množ
stevné a tlakové parametre pre ostá
vajúce objekty v tejto vykurovacej sú
stave ako aj vytvárať kúpne zmluvy 
a predávať nasledujúcemu objektu te
pelnú energiu. Ako sme už spomenuli, 
rozsah súčasného majetku MČ ONV je 
presne určený. Je nutné povedať, že na 
časť sekundárnych tepelných rozvodov 
neexistujú žiadne ekonomické ani 
technické doklady o vlastníctve. Celý 
tepelný rozvod od zdroja tepla až ku 
konečnému odberateľovi je teda mož
no rozdeliť do štyroch skupín. Prvá 
rozvod v správe spoločnosti C-term 
s.r.o., druhý iný, ale známy vlastník 
rozvodu, tretia vlastník bytu, tým aj 
spoluvlastník rozvodu a posledná štvr
tá rozvod bez vlastníctva. Keď si k to-
mu uvedomíme, že ide o jednu vyku
rovaciu sústavu, hneď si môžeme po
ložiť niekol'ko otázok napr. ako je za
bezpečená prevádzkyschopnosť celej 
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lelné zapojenie a druhým sú objekty 
sériovo zapojené za sebou na jeden te
pelný rozvod. Tieto dve základné alter
natívy po stránke technickej umož
ňujú vytvoriť nespočetné množstvo 
technických kombinácií ako zabezpe
čiť dodávku tepelných médií do jedno
tlivých objektov. V tej dobe, keď pre
biehala výstavba domov vo vel'kom 
a cena tepelných energií bola vo vel'kej 
miere dotovaná štátom, ceny boli mi
nimálne a nikto nepredpokladal, že 
raz príde k odpredaju bytov, pričom 
bude nutné zabezpečiť meranie tepel
ných energií, odberu teplej vody a výš
ka cena tepla pre obyvateľa sa zásadne 
zmení. Takto je pre časť objektov 
vo vykurovacej sústave dodávka tepel
ných médií zabezpečovaná priamo te
pelným rozvodom z výmenníkovej sta
nice. Pre inú časť objektov, pre viacej 
objektov jedným tepelným rozvodom, 
ktorý je čiastočne uložený v zemi ale 
čiastočne je využívaný tepelný hori
zontálny rozvod vedený priebežne cez 
celý objekt. Prostredníctvom tohto 
horizontálneho rozvodu je zabezpečo
vaná dodávka tepelných energií k jed
notlivým stúpacím cirkulačným roz
vodom objektu alebo k centrálnym 
rozdel'ovačom v závislosti od použitia 
technického riešenia. Na tieto stúpa
cie vedenia sú napojené jednotlivé by
ty alebo priamo vykurovacie telesá 
umiestnené v miestnostiach bytu. 
Tepelný rozvod je podl'a platných 
noriem a energetického zákona presne 
definovaný ako verejný rozvod. Tým, 
že výstavba týchto tepelných rozvodov 
bola v minulosti často projektovaná 
a finančne zabezpečovaná v rámci vý
stavby domu si určite mnoho nájom
níkov, teraz už vlastníkov bytov a tým 
aj spoluvlastníkov spoločných zariade
ní a príslušenstva pri kúpe bytu túto 

vykurovacej sústavy, kto v budúcnosti 
zabezpečí opravy, odstráni vzniknutú 
poruchu, na prednom rozvode zabez
pečí nutné rekonštrukcie, kto zabráni, 
aby neboli na rozvodoch vykonávané 
rôzne nazveme to netechnické zásahy, 
ktoré v konečnom dôsledku ovplyv
ňujú celú vykurovaciu sústavu. Z toh
to dôvodu vzniká množstvo ďalších 
technických nedoriešených problé
mov, ktoré v konečnom dôsledku 
zhoršujú vykurovanie u obyvatel'ov. Je 
to vidieť hlavne na tom, že v celej vy
kurovacej sústave sú vo vnútri objek
tov teplotné rozdiely vo vykurovaní. 
Spodné byty nedokurované, vrchné 
prekurované. Teploty vo vykurovacích 
priestoroch v prvých domoch od zdro
ja tepla sú v priemere vyššie ako u ob
jektov vzdialenejších od zdroja tepla. 
Tu, v prípade sťažnosti obyvatel'a na 
náš tepelný dispečing, nie sme schop
ní ako výrobca tepelných energií ko
nať, nakoľko základné technické vý
stupné parametre dané v projekte sú 
na zdroji dodržané. VO vel'a prípadoch, 
pokia!' nezistia naši pracovníci kon
krétnu závadu na technologickom za
riadení, alebo priamo v objekte, kde 
väčšinou konajú zdarma, lebo sú v ra
jóne správcu objektu, bez objednávky 
správcu nepríde k zlepšeniu stavu. 
Z týchto dôvodov sa nám napr. nedarí 
zabezpečiť dodávku teplej vody vo vy
kurovacom okruhu kotolne K-30. 
Vo vykurovacej sezóne 1997/98 bola 
z dôvodu závažnej poruchy ohrozená 
výroba tepla na vykurovanie v celej 
sústave. Takto by sme mohli menovať 
množstvo ďalších technických problé
mov, ktoré sme museli v nedávnej mi
nulosti riešiť a o ktorých možno ani 
väčšina obyvatel'ov nevie, pokiaľ im te
čie teplá voda, alebo majú teplý radiá
tor. Ide o povinnosti správcov objek-

tav. Ďalšia v poradí, ale nemenej dôle
žitá je povinnosť zabezpečovať ob
chodné podmienky súvisiace s preda
jom a kúpou tepelných energií. Pokia!' 
budeme prísne dodržiavať energetický 
zákon a technické riešenie zapojenia 
jednotlivých objektov vo vykurovacej 
sústave, vzniká tu ďalšia povinnosť pre 
jednotlivých nových vlastníkov 
a správcov objektov a to, nakupovať te
pelné energie od predchádzajúceho 
správcu a zabezpečovať ich predaj ďal
ším odberatel'om zapojeným za sebou 
do rozvodov. K tejto činnosti je ale 
nutné mať licenciu a musí byť zabez
pečený finančný tok, tak aby neprišlo 
k ohrozeniu výroby a rozvodu tepel
ných energií v jednotlivých vykurova
cích sústavách. Ako príklad uveďme 
správcu - spoločenstvo v prvom objek
te, cez ktorý ide spoločný rozvod tepla 
a vody pre ďalšie objekty. Tento je po
vinný vytvoriť dodávatel'sko-odberate
l'ské vzťahy - kúpnopredajné zmluvy 
ako aj podl'a zákona č. 70/98 Z. z. poži
adať po l. 7. 1999 MH SR o vydanie li
cencie na rozvod tepla. Na základe uve
deného C-term, s.r.o. už od roku 1996 
upozorňuje, aby spoločné rozvody ne
boli odpredávané a ponúka ich správu. 
Tohto času uvedené zmluvné a licenč
né povinnosti ako aj celú činnosť za
bezpečuje výrobca tepelných energií aj 
bez toho, aby v niektorých častiach 
mohol zabezpečovať dodávky tepel
ných energií po technickej stránke. 
Doterajšie rokovania sú bezvýsledné. 

Na túto problematiku sme pred nie
kol'kými rokmi upozornili a vstúpili 
sme do rokovania z najväčšími správ
cami objektov s návrhom, ako tento 
problém vyriešiť k spokojnosti koneč
ného spotrebitel'a. Pri každej príleži
tosti upozorňujeme na jednu vel'mi 
dôležitú skutočnosť a to, že podl'a 
energetického zákona má povinnosti 
nie len výrobca ale aj priamy odberatel' 
tepla. Táto povinnosť je určená ods. 3b, 
§ 36 citujeme: "Priamy odberateľ tepla 
je povinný vybaviť tepelné zariadenie 
za odberným miestom automatickou 
reguláciou parametrov teplonosnej lát
ky na každom tepelnom spotrebiči 
v závislosti od teploty vzduchu vo vy
kurovaných miestnostiach s trvalým 
pobytom osôb. Z tejto povinnosti 
môžu v odôvodnených prípadoch po
voliť výnimku krajské inšpektoráty 
Štátnej energetickej inšpekcie, výnim
ku možno povoliť najdlhšie na dve vy
kurovacie obdobia." K tejto povinnosti 
odberateľa tepla, ktorý vo väčšine prí
padov je správca alebo spoločenstvo 
nie je čo dodať, nakol'ko od vydania 
uvedeného zákona jedno vykurovacie 
obdobie už skončilo a teraz začína dru
hé. Vyjasní sa v MČ ONV situácia ak li
cencie v zmysle citovaných predpisov 
v krátkej dobe vydá MH SR? 

Ako sme už v minulom čísle uviedli 
dňa 16. 11. 1999 o 17.00 h sa bude 
v Istracentre konať verejné stretnutie 
za účasti pracovníkov spoločnosti 

C-term s.r.o., na ktoré Vás opätovne 
pozývame a kde radi zodpovieme na 
Vaše otázky. Veríme, že naše pozvanie 
prijmú starosta a poslanci Mč ONV. 

(C-term, s.r.o.) 
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Milan Gašparík 
r=-:== 

V týchto dňoch si pripomenieme 

piate výročie odchodu spomedzi 

nás 

Rudolfa LACHKOVIČA 
Spomínajte s nami 

Manželka a deti s rodinami 

DTV & DTV 
Polemika okolo DTV sa roz

mohla. Nevieme však, prečo sa 

sťažovatelia neobracajú na zria

dovatel'a, vedenie, či priamo na 

kritizovaných. Veď priestor v 

DTV je aj na riešenie takýchto 

otáazok. Príspevky na túto tému 

postupujeme príslušným kompe

tentným pracovníkom. Veríme, 

že sa s nimi budú zaoberať. 

Ak konštruktívnej kritike kritizo

vaný sa venovať nebude, potom 

poskytneme priestor v Devexe. 

,.. 

SKA 
Clean up the world - Vyčistime svet 99 

Vyčistili si Devínsku 
Hoci uplynulo už niekoľko dní 

od tejto zaujímavej akcie a preto
že sa nám z priestorových dôvo
dov doteraz nedostala do čísla 

a stojí za to, uverejňujeme ju 
dnes. 

V Devínskej Novej Vsi sa už 
tradične uskutočnilo jesenné upra
tovanie počas týždňa od 20. do 
25. septembra 1999 v rámci celo
svetovej akcie Clean up the World 
(CUW)- Vyčistime svet 99. Akcie 
sa zúčastnili obyvatelia MČ ONV 
a deti MŠ a ZŠ v našej mestskej 
časti. 

Srdečná vďaka patrí tradičným 
sponzorom: fy Odvoz a likvidácia 
odpadu, a.s., Greenplast s.r.o., 
DENOVA, m.p., Miestnemu úradu 
MČ ONV, ISTRA Centru, fy Epsol, 
s.r.o., Volkswagen Slovakia, a.s., 
EKO-CENTRU Daphne, vojakom 
z Útvaru vojsk hraničnej polície, 
všetkým materským a základným 
školám ale hlavne usilovným žia
kom a obyvatel'om ONV, ktorí po
čas uvedeného týždňa vyzbierali: 
- 20 575 kg veľkorozmerného od
padu, kontajnery bol i preplnené, 
na ul. Pod Lipovým OLO muselo 
dokonca pristaviť ďalší kontajner: 
Na parkovisku za hotelom Morava 
niektorí občania urobi i "skládku" 
vedl'a preplneného kontajnera, 
ktorú musela zlikvidovať DENO
VA, m.p. 
-v sobotu 25. 9. 1999 odovzdali 
občania 685 kg nebezpečného 
odpadu pracovníkom fy Epsol, 
s.r.o. 
- Volkswagen Slovakia, a.s. prista
vil kontajner pre obyvatelov na ul. 
J. Jonáša 
-v pondelok 20. 9. 1999 členovia 
prírodovedeckého krúžku pri 
ZŠ Bukovčana 3 vyzbierali odpad
ky z lúky Podhorské, ktorá je sú
časťou Národnej rezervácie 

Devínska Kobyla 
-v piatok 24. 9. 1999 pracovníci 
DENOVY, m.p. spolu s vojakmi 
Útvaru vojsk hraničnej polície po
kosili burinu nad sídliskom 
Podhorské a vojaci zlikvidovali 
"rodiacu" sa nelegálnu skládku 
pred kameňolomom Srdce a pri 
vodárni 
- žiaci základných a materských 
škôl vyupratovali areály a okolie 

svojich škôl. 
Za nami zostal vel'ký kus vyko

nanej práce, ale samozrejme jed
nou akciou sa starostlivosť o naše 
okolie nekončí. Len vtedy, ak sa 
budeme všetci usilovať, bude naša 
Devínska čistá a upravená. Preto 
mi dovol'te ešte niekoľko slov "do 
duše". Často vidíme, ako vietor 
preháňa po trávnikoch papiere 
a iné odpadky. Väčšinou pochád
zajú z otvorených kontajnerov, 
z ktorých ich vietor rozfúkal na 
všetky strany. Preto Vás prosím, 
milí spoluobčania, odovzdávajte 
svoj odpad z domácnosti zaviaza
ný vo vrecku na odpad, len tak zo
stane odpad tam, kde patrí. 

Óalším problémom je naša ze-

Mestskf ústav ochrany pamiatok 

má konečne riaditeľa 
príklad odpredaj pozemkov 
v Trnávke o výmere 85.152 m' za 
1.500,- Sk/m' Slovenskej správe 
ciest na vybudovanie dial'ničného 
úseku D 61 Mierová ulica -
Senecká cesta, odpredaj pozem
kov v Petržalke o výmere 
6.037 m' za 3.000,- Sk!m' spo
ločnosti MSS - Managment 
Service System na výstavbu poly
funkčného objektu a odpredaj 
pozemkov na Dlhých Dieloch 
o výmere 3.283 m' za 1.800,
Sk/m' spoločnosti Multi Form 
Výstavba na výstavbu malopo
dlažných bytových domov. 

Poslanci mestského zastupite
l'stva menovali do funkcie riadite
l'ky Mestského ústavu ochrany pa
miatok lng.arch. Janu Husárovú. 
Ing. Husárová bola poverená ria
dením tohto ústavu už 4 roky 
a počínala si pritom vel'mi dobre. 
O spokojnosti s jej prácou svedčí 
aj to, že poslanci schválili jej me
novanie do funkcie riaditel'ky jed
nohlasne. 

Najproblematickejším bodom 
rokovania mestského zastupitel'st
va bol návrh na zmenu Štatútu 

DEVEX4 

mesta Bratislavy. Tento návrh 
predpokladal presun Karlovej Vsi 
a Lamača medzi tzv. malé mest
ské časti. S týmto presunom súvi
sí aj vyšší podiel daní pripadajú
cich na tieto dve mestské časti. 
Návrh nebol schválený a tak sa 
prerozdelovanie daní medzi mes
to a mestské časti zatial' nemení. 

Tak ako sa to stalo už zvykom, 
najviac materiálov na rokovaní 
mestského zastupiteľstva sa zao
beralo odpredajom pozemkov. 
Medzi tie zaujímavejšie patril na-

Na záver rokovania okrem 
iných poslancov interpelovali 

oo~u~~~oo~h 
menin1 v nasle~ujúcicn dvocn 

t~ždňocn oslávia: 
7 3. 7 7. - Stanislav, 

7 4.7 1~ 7 Jrrrip, }5. 7 7. -
Leopa/d, •.•..• /6; 7.1;.··:/S.f)g~sa, 
17. 1]. - Klai.kliCI, 7§: lL
Eugen/ 79 .. ll: ; j>,l.~~etd, 

20. 11. ~ Fé/íx/ 2L) L .- Elvíra, 
22]]. -.CeCíliä;23. JJ. •c 

K/i/rneh6 24~ }1. , Ernífia, 
.·2~. Jl. cf((:I!Óťíf1a,··. 
"26.11:.·•~ Kôrnel.· 

leň. Mestská časť ONV vynaložila 
vel'ké sumy z našich spoločných 
peňazí na výsadbu a údržbu verej
nej zelene. Aby naďalej rástla a bo
la nielen potechou pre oko, ale aj 
zachytávala prach, čistila a zvlhčo
vala vzduch, zbavovala ho choro
boplodných zárodkov, musíme si 
ju všetci chrániť. Keby niekto zo
škraboval lak z Vášho auta, určite 
by ste to nenechali bez povšimnu
tia. Preto prosím Vás zareagujte, 
keď uvidíte niekoho ničiť zeleň. 
Častokrát správne volené slovo za
hanbí "páchatel'a", ktorý si možno 
ani neuvedomuje, čo robí. 

M. Šimonová, MÚ 

funkcionárov mesta aj poslanci 
z Devínskej Novej Vsi. 
Ing. Vladimír Mráz žiadal infor
máciu akým spôsobom zabezpe
čuje magistrát vymáhanie pokút 
uložených mestskými policajtmi, 
ktoré neboli zaplatené na mieste. 
Ing. Ján Žatko žiadal, aby magist
rát riešil nebezpečnú dopravnú si
tuáciu na Eisnerovej ulici, kde sa 
stalo už vel'a nehôd s tragickým 
koncom. 

Ing. Ján žatko 
poslanec mestského zastupitel'stva 

(KDH) 

Pravidelné aktivity, kluby, krúžky lstracentrum 
Baletné štúdio pre deti po, str 

od 14.00-16.45 h ved. M. 
Petrovičová 

Herecké štúdio pre deti po, str 
14.00-17.00 h 0.-S. Holanová 

DFS Kobylka po, str 1 7.00-
19.00 h, ved. Ing. M. Rusko, Mgr. 
E. Boďová 

Krúžok anglického jazyka pre 
deti začiatočníkov vo veku od 
6 do 1 2 rokov št 16.00-1 7 .OO h, 
M. Milošovič, K. Hajduček 

Krúžok nemeckého jazyka pre 
deti začiatočníkov vo veku od 6 
do 9 rokov, št 15.00-16.00 h, M. 
Loupalová 
AFRODITA ll, štúdio moderného 
tanca pre deti vo veku od 5 rokov, 
št, pia od 16.30 h, š. Kulhánková 

Stretnutia pri tradičných techni
kách pre ženy, št 19.00-20.30 h 

Klub dôchodcov po, str, pia 
13.00-17.00 h, ved. J. Novák 

Klubové stretnutia MO Matice 
slovenskej v ONV- posedenia čle
nov miestneho odboru MS 
v Devínskej Novej Vsi, každý tretí 
štvrtok v mesiaci o 18. hodine 

Chorvátsky štvrtok - klubové 
stretnutia chorvátskych spoluobča
nov v Devínskej Novej Vsi. Každý 
posledný štvrtok v mesiaci o 18. 
hodine 

Kondičné a relaxačné cvičenia 
pre ženy- po, str 20.00-21.00 h, 

Y. Ledvényiová 

Vyhodnotenie ankety 
Na základe Miestnou knižnicou vy

hlásenej ankety zameranej na zlepše
nie práce v knižnici sa 85 % respon
dentov vyjadrilo k práci knižnice 
kladne, čo nás môže teši(, ale súčas
ne aj zaväzuje do budúcnosti. Iba 15 
% respondentov malo k práci knižnice 
pripomienky, ktoré však mali charak
ter navyšovania knižného fondu o titu
ly individuálneho záujmu. Vedenie 

Program DTV 
15.11. 18:30- Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Z rokovania miestneho 
zastupitel'stva - diskusia 

16.11. 18:30- Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 -Týždeň v DNY 

17.11. 18:30- Spravodajstvo 

18:35 - 19:00- AQ- motoristický ma
gazín 

18.11. 18:30- Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 -Týždeň v Bratisla-ve 

19.11. 18:30- Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Magazín na vol'né chví
le 

22.11. 18:30 - Spravodajstvo 

knižnice a lstracenlra sú si plne vedo
mí čiastkového problému, avšak toto 
riešenie je podmienené pridelením fi
nancií v rámci plánovaného rozpočtu. 
Cez lo všetko sa bude vedenie 
Miestnej knižnice snaží( tieto požia
davky v rámci možností postupne rie
šil'. 

Komorníková 

18:35 - 19:00 - 17.november v DNY 

23.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00- Týždeň v DNY 

24.11. 18:30- Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Našimi očami 

25.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00 - Týždeň v Bratislave 

26.11. 18:30 - Spravodajstvo 

18:35 - 19:00- Lokálka 

Každú z uvedených relácií môžete vi
die( aj v repríze a to ešte v len istý večer 
od 22:00 do 22:30 hod alebo nasledu
júci pracovný deň od 9:30 do l 0:00 
hod. 

- dtv· 

Program 
kina 

@rnwiTrNl 
Celovečerné predstavenia 

od 7 9.45 hod. v sobotu 
a v nedelú aj o 7 7. 15 hod 

13.-14.11. o 17.15 h MULAN 
USA- MP s. d. - 30,-
rozprávka W. Disneyho 

13.-14. 11. o 19.45 h ŽIVOT JE 
KRÁSNY Tal. -MP -s. t. - 50,-

20.-21. 11. o 15.00, 17.15 
a 19.45 h PELÍŠKY čes. -MP 12 
- 65,-

27.-28. 11. o 15.00, 17.15 

a 19.45 h NEVESTA NA ÚTEKU 

USA- MP 12 s. t. - 60,-

romantická komédia 

Tel.: 6477 5104 

Pozývame Vás počúvať relácie s kresťanským zameraním, ktoré 

pre Vás pripravuje TRANS WORLD RADIO- SLOVAKIA -na SV, 

KV a satelite ASTRA: SV- 1395kHz (22.15-23.00 h), satelit AST

RA 11,038 GHz, zvuk 7,74 MHz (15.45-16.00 a 16.30-17.30 h). 

... VIAC NEŽ SLOVÁ ... započúvajte sa! 

Bližšie informácie: TWR - Slovakia/ P. O. Box 49/ 820 02 

Bratislava 22, tel.: 07/4329 4541 

FUTBAL® 
Jurík,Gulyas,Lupták 

Týmito zápasmi sa ukončila je

senná časť súťaže. jej hodnotenie 

prinesieme v najbližších číslach 

Devexu. Jarná časť začne 19.mar

ca roku 2000. 

výsledky 

muži 

14.kolo 

Dúbravka - ONV 0:1 (0:0) 

Kováč 

15.kolo 

ONV -Vrakuňa 3:1 (1 :1) ds 

účasti 58 hráčok. Hra Veroniky 
ROHÁČKOVEJ bola milým pre
kvapením v našej reprezentácii. 
Mnohé jej partie boli vel'mi dra
matické, aj keď nie vždy boli ús
pešne zakončené. Dokonale jej 
vyšiel záver a tým aj dobré celko
vé umiestnenie, ktoré je jedno 
z jej najlepších na podobných po
dujatiach. 

Na Majstrovstvách Európy mlá
deže 1999 v gréckom Litohore re
prezentovalo Slovensko 7 dievčat 
a 7 chlapcov. Z dievčat sa najlep
šie umiestnila Veronika ROHÁČ
KOVÁ z ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves, ktorá skončila v kate
górii dievčat do 14 rokov na 16. 
mieste so ziskom 5,5 boda pri m.j. 

Jogová spoločnosť- člen Slovenskej asociácie jogy 

KLUB JOGY V DNV 
Joga pre zdravie 
harmonizujúce cvičenia 

pre začínajúcich aj mierne pokročilých 
vedie 

Jaroslav Práger, 
učiteľ jogy SAJ 

s akreditáciou Ministerstva školstva SR 

v každý pondelok 8.45-11.00 h, 
ZŠ P.Horova 16, prvé stretnutie 8. ll. 1999 na vrátnici 

v každ ý pondelok 16.30-18.45 h, 
Zš Ivana Bukovčana 3, prvé stretnutie 8. ll. 1999 vo dvore vzadu 

Prineste si so sebou tepláky 
Info: 64 77 8489 

DEVEXS 



veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporiteľom 

Prvej stavebnej sporiteľne 
poskytujeme zľavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava - Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

Zimná ponuka 

Prevádzko IPNIEUSIERVIS·Brócly, so sídlom no Pieskovc:óvei 
služby motoristom. Našo pre,,ád2:k0 ~JOti(ikc 

pneumatiky od rôznych 
predaj outobotérií, outc>dor>lrikc,v. 

zariadení s 

Felícia 

Octavia 

Otváracia doba: IPO-PIA 8.00 • 18.00 hoci. 
SO 8.00 • 13.00 hoci. 

850,-

1.385,-

Snehové retaze: 

-od 950,- Sk 

vajúcej zimnej sezóne Vám team Pneuservisu želá vel'a bezpečných kilometrov no cestách. 

YYOKOHAMA ""BGII'rUnl(iJ MICHELIN jlmRUiiiiii..ILIIIj !JniOGESTOIIE ~DUN.JLOP GOOD/'ÝEAII 

DEVEX 6 

všetky druhy 
drevené, T:rodat 
samonamáčade 

prislušenstvo 

promočné 

a iné 

klasaické 
exkluzívne 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

a kempingové 
príslušenstvo 

predaj 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

• Predám detskú ohrádku CAM 
s dvoma úchytkami, cena l 000 Sk, 
a kočík 3-komb. zn STEGI v modro
bielom prevedení + kryt do daždo a 
sieť proti hmyzu -cena dohodou. 

Tel.: 6477 9305 
• Predám vel'mi zachovalý det. bicy
kel BMX 20 s doplnkami. Cena 1500 
Sk (dohoda). Tel.: 6477 6618 
• Predám ekonomickú literatúru EPP 
a DVPP ročníky 1993-1997. 

Tel.: 6477 5414 

Ponúka 
*Opatrím starších l'udí. 

Tel.: 6477 6455 
Hlodá 
* Hlodám serióznu prácu v DNY na 
polovičný prac. úväzok - SPŠE, PC 
(AUTOCAD), AJ, VP sk. B. 

Tel.: 6477 8725 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

* TV servis Baláž - oprava televízo-
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Učím nemčinu začiatočníkov, po
kročilých aj doučím ZŠ a SŠ. 

Tel.: 6477 6820, 0905 491 573 
• Spracujem jednoduché, podvojné 
účtovníctvo a mzdy. 

Tel.: 6428 3406 
*Doučím kvalitne SJ, MA, AJ - ZŠ 
a SŠ. Tel.: 6477 5639, 

mobil: 0903 215 069 

• Vezmem do prenájmu obchodné 
priestory cca 5-20 m 

2 

Tel.: 0905 285 063 
* Prenajmem garáž v hromadných 
garážach v DNV na ul. Š. Králika. 

Tel.: 6477 9946 po 20.00 h. 

SERVIS TREZOROV 

A ZÁMKOV 

OTVÁRANIE BYTOV 

MONTÁŽ ZÁMKOV 

mobil: 0905-769 304 

Stredné odborné učilište strojárske, 
j. Jonáša 5, Bratislava 843 06 

SOU strojárske pre školský rok 200/2001 
prijíma žiakov 

do študijného odboru: 
*mechanik nastavovač obrábacích strojov a liniek 
do učebných odborov: 
• mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá 
* mechanik opravár strojov a zariadení 
*klampiar 
*lakovník 
* autoelektrikár 

Absolventi učebných odborov majú možnosť pokračovať 
v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie. 

Využite možnosť štúdia na našej škole!!! 

Výučbu zabezpečujeme: 
-vo vlastnom autoservise v areáli školy 
- v značkových autoservisoch - Ford, Porsche, Peugeot, Kia, 
Daewo, Škoda, Boat 
-spoluprácu s VW Slovakia 
-v učebni výpočtovej techniky 
-v špeciálnych učebniach 
-základný kurz zvárania vo vlastnej zváračskej škole 

Poskytujeme: 
-ubytovanie vo vlastnom DM 
-stravovanie v budove školy 
-možnosť športovania- tenis, plávanie, posilovňa, telocvičňa 

O možnostiach štúdia sa informujte osobne alebo na tel. č.: 
6477 9473,6477 9910. 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP- WW, s.r.o. 
S.Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

Inzerciu: Cenník: l znak= l Sk, 1/8 str.= 660 Sk, 1/4 str. = 1320 Sk, 1/2 str.= 2640 Sk, l strano 5280 Sk. K cenám treba pripočítať 
1 cm' l 0,- Sk + 23 % DPH. Zlovy: pri troch uverejneniach zo sebou 5 %, pri 5 o viacnásobnom uverejnení l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám· 50%. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná strano+ 50%. l cm2 = 1 O Sk+ 23 %DPH. 
Inzercia tel./fox: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pio: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



Dňa 26. 10. 1999 v dopoludňaj
ších hodinách na linku 159 ozná
mili, že na ulici j. Poničana na sú
kromnom pozemku robia neporia
dok dvaja mládenci. Hliadka MsP 
po príchode na miesto zjednala ná
pravu, priestupok mládencov vyrie
šila v zmysle zákona o priestupkoch 
a vykázala ich z uvedeného miesta. 

Dňa 3. 11. 1999 v nočných hodi
nách na Eisnerovej ul. v priebehu 
polhodiny zasahovala dvakrát hli
adka MsP pri rušení nočného kl'udu 
proti spevuchtivým občanom. 
Hl i ad ka MsP zjednala na mieste 
okamžitú nápravu a priestupcov vy
riešila v blokovom konaní. 

Dňa 4. 11. 1999 bola vykonaná 
poriadková akcia zameraná na kon
trolu dodržiavania VZN č. 2/1991 
o čistote a poriadku na území mest
skej časti DNV, založenia nepovo
laných skládok päť porušení, ktoré 
sú v štádiu objasňovania. 

Velitel' stanice MsP DNV 

jaroslav luky 

a 
Vodorovne: A Tretia časť tajničky. -
BD 'dkbhl opravný prostne o o os u-
žobné rúcho korálový ostrov. 
C. Zdochlina po nemecky - originál 
listiny- janinský paša. - D. MPZ vozi-
diel Lesotho - koniec tajničky - spiso-
vá skratka. - E. Ostrov v Papue-Novej 
Guiney- brána po nemecky- hurhaj. 
- F. Druhá časť tajničky. - G. Vlna 
s kožou - ženské meno - morský cica-
vec. - H. Kód Španielska - okresná 
sociálna poisťovňa (skr.) - predložka -
dopraj si solmizačná slabika. -
l. Značka čistiaceho prostriedku -
treskne hovorovo - olej po anglicky. -
J. Rodidlá ženy - látky na ovinutie no-
hy - atol v súostroví Nízkych ostrovov. 
K. Začiatok tajničky.-
Zvisle: l . Latinský pozdrav - madrid-
ský futbalový klub. - 2. Výrastok na 
hlave - šúchaiú, trú - bolestný po-
vzdych. - 3. Cer! - zvlečená hadia 
koža -záporná spojka. - 3. Keď- la-
tinská skratka súhvezdia Perzeus - vý-
chod po nemecky - dobre, všetko 
v poriadku z angličtiny. - 5. Český 
spevák - skratka ampulky - úctivo žia-
daj. - 6. Vlasové tonikum- jamka po 
kiahňach. - 7. Ako vo sne - vyhynutý 
predok dobytka- posuv. - 8. Olej do 
valcov parných strojov - elekcia po 
česky.- 9. Drop zoologicky- pozri -

~KLUB ZDRAVÁ LÍNIA'r 
Hypertenzia - vysoký krvný 

tlak (TK) je základný rizikový 
faktor, ktorý vedie k preťaženiu 
srdca, poruchám srdcovej čin
nosti, infarktu srdca a mozgu 
a mnohým iným komplikáciám, 
príčinám invalidity a k predčas
nej smrti. 

AK MÁTE VYSOKÝ TlAK tak 
NEČAKAJTE, ale KONAJTE 

1. Dodržujte rady a liečbu od 
Vášho lekára. 
2. Doprajte si viac pohybu 
v prírode a spánku zvečera. 
3. Prestaňte fajčiť, alkohol ob
medzte na minimum, prestaňte 
piť kotlíky kávy. 
4. Veľa solíte? Prestaňte soliť. 
Stačí Vám soľ obsiahnutá 
v potravinách (pri zdravej živo
tospráve). 
5. Máte nadváhu? Dolu 
s ňou! 
6. Pokúste sa .,VYJESŤ" z vyso
kého krvného tlaku. Ako? 
Zmenou stravovacích návykov a 
doplnením organizmu .,správ
nymi" živinami a minerálnymi 
látkami. Vydržte 3 týždne a sa-

násilne odvleč.- lO. Osobné zámeno 
- plátený prístrešok - česká rieka -
chemická značka astátu. 
ll. Písmeno gréckej abecedy - prí
slušníci indoeurópskeho kmeňa -
osobné zámeno. - 12. Malá plachet
nica - SPZ áut Prahy- dával zrno do 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

c 
D 

E 

F ~ 
G 

H ll 
l 

J 

K 

mi sa presvedčíte. Tak teda zač
nite: 

-denne by ste mali zjesť: 100 g 
strúhaného zeleru, 1 OO g strúha
nej mrkvy, 2 strúčky cesnaku, 1-
2 tobolky rybieho tuku, 1 grape
fruit 

- veľa ovocia (raňajky, večera), 
veľa zeleniny (desiata, obed) 

- mäso obmedzte, 3x do týždňa 
zaraďte morské ryby 
-obilniny iba celozrnné, jogurt, 
mlieko nízkotučné 

2x denne multivitamíny 
a multiminerály drink (desiata, 
olovrant) 

nezabudnite denne na 
dávku koenzymu Q1 O, 

(Vitamín Q1 O), ktorý chráni Váš 

organizmus, Vášmu telu aj srdcu 
dodá energiu, posilní srdce, pod
porí obranyschopnosť organiz
mu, môže pomôcť znížiť Váš vy
soký krvný tlak, odstráni únavu a 
chráni Vaše bunky pred proce
som starnutia. 

MUDr. J. Kirňáková, 
Pharm.Dr. Grešnerová 

zeme. - 13. Spodný oddiel jury- vá
ha.-
Pomôcky: C. Aas. - 3. Emira. - J. Anna 
- 6. Arvit. - 8. Vapor. - 13. Lias. 

d 

7 8 9 10 11 12 '13 

[X 

TLAK q 
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Obezitologická a zdravotná porad. 
ňa: 

- lekáreň pri Radnici v DNV 
(pri Pošte) Po: 16.00-18.00 h 
- V starom zdrav. stred is ku - ob. 
jednávky na tel. č. 6477 9304 

-na stálej zdravotnej infolinke 
č. tel.: 0903 434 571 

Pre vaše zdravie: 

- Fitness drink multivitamín 
a multiminerálový nápoj 

- Koenzym Q1 O s vitamínom E 
1 balenie na 2 mesiace 

DEVEX predajňa,Novoveská ul. 
(z dvora),PO-PIA: 15.30-18.00, 
SO: 8.00-11.00 

Chcete byť zdravší, mať 
dostatok energie? Existuje 
v živote niečo dôležitejšie? 

SPRAVTE SI 
"OČISTNú" KÚRU TELA 

DEVEX- predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, 
so:S.00-11.00 

VAM PONOKA PRODUK1Y 
ZDRAVEJ VÝŽIVY 

~~\9®~~ 
- Aký je opak vínneho stri ku? 
- Nevinný strik. ... 
-Viete, že budeme maí ministerstvo 
námorníctva? 
- Načo? Keď nemáme more. 
- No, ale máme aj ministerstvo finan· 
cií! ... 
- Bola som na dovolenke v Taliansku. 
- A čo si tam robila? 
- Opal'ovala som sa, kúpala ... 
A s jedným Talianom som sa vozila 
na fóre. 
- Hej, tak tam už na fary montujú ko-
l esá? ... 
- Vieš, kto je najväčším flegmatikom? 
-Nie. 
- Koho nerozhád~:.ani ručný granát! 

Bez vzduchu sa ž if nedá. Ale ani zo 
vzduchu. ... 
- Tu si klakni a prisahaj, že už viac 
nebudeš pií! 
- Prisahám, že nebudem viac piÍ. Ale 
ani menej! -DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatelských nákladov 

hradí Mestké časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. sr. o., 
Turbínova l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: l 03/90- R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903 - 429 ~ 

DEVEXS 

Mestsk.á časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínsl(_onovovesli.ého Expresu 

49.-50. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyd ava te l' a 
Optika hladania pravdy je 

u každého človeka iná. Ak sa 
slová rozchádzajú s činmi, príčin 
môže byť niekol'ko, nie je to dob
ré, prinajmenšom to kazí imidž. 
Podvodníka možno nazvaí len 
podvodníkom. Čo prevláda v na
šej spoločnosti? Trúfne si niekto 
percentuálne vyjadri( .,pomer 
síl"? Nakoniec, aj tak by to bol 
iba subjektívny názor, ktorý by 
prevládajúce pokorilo. 

Roztrieštená spoločenská 
mienka nechváli. Nikoho. Skôr 
svedčí. Žia!' Hlinkovia a Rázuso
via sa rodia zriedka. Politika bo
la, je, a vyzerá to, že ešte dlho 
bude, drahým "pánskym huncút
stvom". A robotný človek bol, je 
a zrejme dlho ešte bude platičom 
tejto .,zábavy". A hoci je to po
tenciál prenáramne silný, jeho 
kapacity, žia!', pre celé l'udstvo, 
najčastejšie využívajú revolucio
nári. Vedia využiÍ príhodný čas. 

A čas, ten plynie stále. Len po
daktorí podceňujú jeho pravidel
nosí a nechávajú dozrieva( revo
lúcie. Mnohí vo svete pochopili, 
že každý deň je rozhodujúci 
a každý deň využívajú. 
Neprespia, nepresedia v krčme, 
či pri televízii ... sú stále aktívni. 
Potom tie pomery {síl, vzostupov 
a pádov) sú také, aké sú. 

Váš vydavatel' 

o 

r 

es ký 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 

26.11. 1999 Ročník: IX. Číslo: 21 bezplatne 

MČDNV 
Ing. Vladimíra Mráza 
V 38. pracovnom týždni: 

-spolu so zástupcom starostu, 
predsedami kultúrnej komisie 
a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na 
Slovensku (CHKZ) zúčastnil pracov
ných rokovaní s predstavitelíni nieko
l'kých rezortov chorvátskej vlády 
v Zagrebe. Roko-vania, ktoré sprost
redkovala Matica chorvátska, sa 
uskutočnili na ministerstvách : škol
stva a športu, kultúry, zahraničných 
vecí. Boli zamerané na získanie fi
nančných prostriedkov pre dokon-

čenie výstavby chorvátskeho múzea 
v DNY. Centrálne úrady prislobili zá
stupcom DNV pomoc. 

listy prezidentovi republiky, pre
miérovi a rezortným ministrom 
Chorvátska, ako aj ich partnerom 
v SR, boli dalšími krokmi zástupcov 
našej mestskej časti a CHKZ na 
Slovensku. Podporu tomuto projektu 
potvrdili prezident SR R.Schuster 
a premiér slovenskej vlády. 

. V 39.1ýždni: 
-sa starosta zúčastnil na správnom 
výbore Okresného úradu práce 
Bratislava IV, kde z rokovaní vyplynu
lo, že v rámci okresu MČ DNV evidu
je stabilne najnižší počet nezamest
naných. 

{Pokračovanie na 2.slrane} 

Uzávierka dnešného čísla bola 18. ll. 7 999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 2. 12. 7 999, číslo vyjde l O. 12. 7 999. 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Vlastníkom 
bytov 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 
bude rozposielať zmluvy o zriadení 
a prevádzkovaní televízneho káb
lového rozvodu {TKR) všetkým vlast
níkom bytov, ktorí nadobudli vlast
níctvo bytu prevodom obecného by
tu. 

Žiadame vlastníkov bytu, aby na 
obdržanej zmluve vyplnili paličko
vým písmom údaje v časti objedná
vate!' - účastník, dalej údaje v člán
ku IV. ods. 2 o aký druh ponuky má 
vlastník bytu záujem {základná ale
bo rozšírená ponuka) a podpísanú 
zmluvu doručili na Miestny úrad 
v Devínskej Novej Vsi najneskôr do 
10. 12. 1999. 

Vian o ino 
·sil.vestrovské 

z 

číslo DEVEXu vyjde 10. decembra 

1999. Uzávierka príspevkov bude 

2. decembra. 

Prispievatelia vianočných, sil

vestrovských príbehov, nezabudni

te včas doručiť svoje príspevky. 

Obchodníci a živnostníci využite 

príležitost ponúknu( vaše produk

ty pod vianočný stromček. 

l V BUDÚCOM ČÍSLE: l 
* Prínos Novo~eš(anov 

ku vzniku chorvátskych 

kultúrnych spolkov na Slovensku 

* Škola demokracie 

* Silvester 1999 

* Chystaite sa na ples MOMS 

* vianočno-silvestrovská tematika 



® robničky 
71 radnice 

Dňa 9. ll. 1999 sa zišla 
miestna rada na svojom rokovaní . 
Hlavnými bodmi programu rokova
nia boli otázky týkajúce sa roz
počtu mestskej časti za rok 1999 
ako aj príprava rozpočtu na rok 
2000. Miestna rada prijala k bo
dom programu nasledovné uznese
nia: 

- zabrala na vedomie rozpracova
nosť uznesení miestnej rady za 
predchádzajúce obdobie 
- zobrala na vedomie rozbor hos
podárenia za roky 1995 - 1998 
a porovnanie rozpočtov za roky 
1998 a 1999 
- zobrala na vedomie predložený 
návrh rozpočtu na rok 2000 a ulo
žila prednostke miestneho úradu 
rozpracovať ho podla pripomienok 
z prerokovania 
- súhlasila s podmienkami s vý
stavbou rodinného domu na lstrijs
kej ul. 
- odporučila miestnemu zostupite
l'stvu nesúhlasiť s umiestnením hra
cích automatov v sídliskovej zástav
be 
- schválila finančné zabezpečenie 
na podporný program prevencie 
rizikového správania detí a mláde
že 
- zobrala na vedomie ukončenie 
nájmu v časti viacúčelového za
riadenia 
Otázke zostavenia rozpočtu mest
skej časti budú ešte venované roko
vania tak miestnej rady , aka aj od
borných komisií miestneho zastupi
tel'stva Záverečné prerokovanie 
rozpočtu bude na zasadnutí miest
neho zastupitel'stva v decembri , 
kde sa predpokladá jeho schválenie 

K informácii o rozpočtu MČ sa 
vrátim po jeho rozpracovaní v niek
torom z nasledujúcich čísiel nášho 
periodika. 
V ten istý deň pokračovalo aj za
sadnutie miestneho zastupiteľstva , 
ktoré bolo prerušené 26.1 O. 1999. 
No rokovaní bolo zostávajúcich 18 
bodov zo schváleného programu. 
Po prerokovaní miestne zastupitelst-

Pálčivé problémy 
na obrazovke DTV 

Už tento pondelok privíta DTV pri 
okrúhlom stole riaditel'a Dopravného 
podniku mesta Bratislavy Ing. Jána 
Zachara. Hovori( sa bude najmä o no
vom tarifnom systéme, ktorý bude v 
MHD zavedený od 1.1.2000, ale aj o 
dalších problémoch, s ktorými sa denne 
stretávame v MHD. 
Nasledujúci pondelok 6.12.1999 sa pri 
okrúhlom stole stretne zástupkyňa 

DEVEX 2 

vo prijalo k daným bodom nasledo
vné uznesenia : 

- schválilo koncepciu informačnej 
politiky mestskej časti a uložilo 
prednostke miestneho úradu pripra
vit usporiadanie vzťahov medzi MČ 
a prevádzkovatel'mi jednotlivých 
médií 
- schválilo zásady poskytovania 
služieb verejnej informovanosti 
- schválilo projekt chráneného bý
vania a uložilo prednostke MÚ vy
typovať vhodné bytové jednotky na 
jeho realizáciu 
- schválilo koncepciu zriadenia 
penziónu a uložilo prednostke MÚ 
vytypovať vhodný pozemok na vý
stavbu tohto zariadenia 
- schválilo príspevky z fondu rozvo
ja bývania a uložilo prednostke MÚ 
uvolniť tieto prostriedky po naplne
ní fondu 
- zobralo na vedomie správu 
o vyhodnotení frekvenčného meniča 
v okruhu kotolne K 30 
-zobralo na vedomie informáciu 
o vypísaní verejno-obchodnej súťa
že k odpredaju obecných bytov 
- zobralo na vedomie správu zo 
služobnej cesty zástupcov samo
správy MČ a predsedu Chorvátske
ho kultúrneho zväzu na Slovensku 
v Zágrebe v septembri tohto roku 
-zvolilo členov do komisie vyrado
vacej, škodovej a likvidačnej 
- odsúhlasilo postup MČ vo veci 
odvolania voči stavbe " Nová la
kovňa" vo VW Slovakia 
- zobralo na vedomie informáciu 
k dostavbe preluky na lstrijskej ul. 
a odporučilo pokračovať v danom 
zámere až po dokončení rozosta
vaných investičných akcií 
-zobralo na vedomie plnenie roz
počtu a stav pohl'adávok mestskej 
časti , Denovy , Istro centra a VDPZ 
l požiarny zbor/ 
- zobralo na vedomie informáciu 
o príprave na zimnú údržbu v mest
skej časti 
- zobralo na vedomie stav rozvo
dov TKR V mestskej časti 
- požiadalo starostu MČ preroko
vať návrh dopravno-bezpečnostné
ho riešenia predložený komisiou 
územnej stratégie v orgánoch hlav
ného mesta s návrhom finančného 
krytia 

zs 

občianskej iniciatívy" Žijeme na zele
nom okraji Bratislavy. Dokedy?" , pani 
Kupke-Šípošová so zástupcami firmy 
Volkswagen. Hovori( sa bude o výstav
be novej lakovne a o jej vplyve na život
né prostredie. Do diskusie sa v oboch 
prípadoch môžete zapojií aj vy, ak za
voláte počas vysielania relácie svoje 
otázky na tel. číslo 64777232 alebo 
64770066. Písomné otázky môžete za
sla( i vopred na adresu DTV, 
M.Marečka 18 alebo faxom na číslo 
64777232. 

Z diára starostu 
(Dokončenie z l. strany) 

-sa zúčastnil na rokovaní mestskej ra
dy hl. mesta SR Bratislavy 
-v závere týždňa, hlavným bodom ro
kovania regionálneho združeni 
a mestských častí v Čuňove bola prí
prava zákona o hl. meste SR 
Bratislavy, ako súčasť pripravovanej 
reformy verejnej správy. 

V 40.týždni: 
-sa zúčastnil starosta na kolaudač
nom konaní Hradištnej ulice a stretol 
sa s vel\yslancom Chorvátskej repub
liky pánom Deželičom, ktorého zoz
námil s výsledkami rokovaní 
v Zágrebe. V závere týždňa sa zú
častnil slávnostného otvorenia 
Ekocentra v susednom Devíne. 

V 41. týždni: 
-prerokoval starosta s neplatičmi ná
jomného splátkové kalendáre postup
ných úhrad dlžných súm.-zúčastnil sa 
rokovania mestského zastupitelstva 
hl. mesta SR Bratislavy. 

V 42.týždni: 
-sa stretol so zástupcami občianskych 
združení napojených na rozpočet 
MČ DNV. Rokovali o organizovaní 
podujatí na záver roka - Silvester 
1999. Podl'a predbežnej dohody by 
mal byť venovaný hlavne mládeži a 
deťom.-rokoval s prednostkou 
Okresného úradu Bratislava IV.-v zá
vere týždňa sa v lstracentre stretol 
s dôchodcami našej obce. 

V 43.týždni: 
-rokoval so zástupcami C-term, s.r.o. 
a správcom bytov C-real, s.r.o. v sú
vislosti s postupom pri vymáhaní dl
žôb od neplatičov prostredníctvom 
súdnych platobných rozkazov. -roko
val aj s vedením firmy Marianum, or
ganizácie spravujúcej miestny cinto
rín. Žiadal dokončiť oplotenie cinto
rína. V tejto veci interpeloval aj pri
mátora hl. mesta SR pána 
Moravčíka.-v závere týždňa sa zú
častnil Klubu starostov, usporiadanom 
vo Vajnoroch. Na rokovaní sa zú
častnili aj zástupcovia tretieho sekto
ra - občianskeho združenia, ktorí 
prezentovali svoje programy na 
opätovné napojenie sa mentálne 
a telesne postihnutých spoluobčanov 
do plnohodnotného života. 

V 44.týždni: 
-prerokoval so štatutárom SOP, a.s. 
splátkový kalendár, ktoré sú záväz
kom MČ DNY voči tejto spoločnosti.
spolu so zástupcom sa zúčastnili sláv
nostnej vojenskej prísahy v objekte 
Policajnej akadémie DNV. 

V 45. týždni: 
-rokoval starosta s náčelníkom mest-

skej polície p. Sedlákom a okresným 
velitelom p, Koníkom. Predmetom 
rokovania bola bezpečnostná situá
cia a personálne obsadenie stanice 
MsP v ONV. 
-na stretnutí s mimobankovou inštitú
ciou rokoval o možnosti získať 

pôžičku na krytie schodku rozpočtu 
MČ DNV. 

V 46.týždni: 
-rokoval s firmou Slovenský plyná
renský priemysel (SPP) ohl'adom fi
nancovania plynofikácie časti 
lstrijskej ulice. SPP prisl'úbil realizá
ciu v objeme do 0,5 mil. Sk. 
-rokoval so zástupcami Generálneho 
investora Bratislavy-oddelením sprá
vy majetku mesta o zaradení finan
covania dopravných stavieb do 
rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy pre 
rok 2000. Ide o 111. etapu ulíc 
Mlynská - preložka, ako aj začiatok 
prípravy privádzača do DNV.-v tom
to týždni bolo aj rokovanie miestnej 
rady, venované finančnej situácii 
v rozpočte MČ DNY, i pokračujúce 
zasadnutie mimoriadneho MZ MČ 
DNV. 

V 47.týždni: 
-rokoval starosta so zástupcami úra
du vlády SR pre cezhraničné projek
ty financované Phare CBC. 
Predmetom rokovania bol prísl'ub 
z Bruselu, poskytnúť MČ DNY fi
nančné prostriedky na realizáciu 
premostenia rieky Moravy cykloláv
kou. Objem prostriedkov prisl'úbe
ných DNY predstavuje do 300 tisíc 
EUR. 
-v tomto týždni pozval starosta do 
DNY aj svojich prímoravských kole
gov z Jabloňového, Stupavy, 
Vysokej pri Morave, Záhorskej Vsi, 
Suchohradu, ako i zástupcu združe
nia lnforegg - Záhorie. Na rkovaní 
sa zúčastnili i zástupcovia organizá
cie CEA - korporácie pre ekologický 
a ekonomický rozvoj regiónov. 
Ponúkli zorganizovať odborné kurzy 
k otázkam nových zahraničných 
podporných fondov SAPARD, KPA 
a PHARE 2000. 
-s riaditelom Povodia Dunaja roko
val o realizácii projektu rekonštruk· 
cie stavidiel na vodnom toku Mláka 
a vodnej nádrže rybníka. Príprava 
rekonštrukcie začne ešte v tomto ro· 
ku. 
-predmetom dalších rokovaní v tom· 
to týždni na zasadnutí rady hl. mes· 
ta SR Bratislavy ako i so zástupcom 
ministerstva životného prostredia 
boli otázky týkajúce sa ťažobného 
priestoru piesku - Glavica. 

začiJlo slúžil šlwliim i verejnosti 

Dňa l. októbra 1999 o l 0.00 

hod. bolo slávnostné otvorenie 
Ekocentra DAPHNE pre nivu 
Moravy a Devínsku Kobylu 
v Devíne. 

Na slávnostné otvorenie prijali 
pozvanie: riaditel' odboru ochra

ny prírody a krajiny na MŽP SR 
RNDr. J. Kramárik, starostovia 
MČ Bratislavy a obcí Dolného 
Pomoravia a Dolného Rakúska, 

zástupcovia Slovenskej agentúry 
životného prostredia a správ 
CHKO Záhorie a Malé Karpaty, 
škôl a mimovládnych organizácií 

regiónu ako aj partnerských mi
movládnych organizácií z Rakús

ka (WWF a Distelverein). O sláv
nostnú atmosféru podujatia sa 
zaslúžili viacerí umelci žijúci 
v Bratislave, ktorí svojimi dielami 

spríjemnili priestory domu kultú
ry v Devíne: Eva Minárikova
Cisárová (súbor netkaných gobe

línov z recyklovaného materiálu), 
Peter Strassner (drevený objekt 

"Snová stolička"), Mária Čoreja
vá (obrazy - olej), Mária Čun
derlíková (fotografie - body art), 
Alexej Zlocha (dekoratívne interi
érové sviečky), František Engel 
(šperky- odliatky z archeologic

kých nálezov z lokality Devín 
a DNY) a Mária Mikulá-šová 

(priestorové objekty z kartónu, 
autorka loga Ekocentra Daphne). 

Cielom ekocentra je slúžiť ve
rejnosti a hlavne školám ako 
environmentálne stredisko za
merané na poskytovanie infor-

mácií v oblasti ochrany a pro
pagácie jedinečných územi: nivy 
rieky Moravy a Devínskej 
Kobyly, ako aj na rozvoj cez
hraničnej spolupráce. Dlhodo
bým cielom ekocentra je zvýšenie 
environmentálneho povedomia 
a vzdelanostnej úrovne obyvate
l'stva v oblasti ochrany prírody 

a kultúrneho dedičstva regiónu 

nivy Moravy s mottom: "Len to, 
čo dobre poznáme, môžeme mat' 
stále viac a viac radi". 

Vybudovanie Ekocentra DA
PHNE je súčasťou spoločného 
rakúsko-slovenského projektu 

"Príroda bez hraníc", ktorý rea
lizujú mimovládne organizácie 
DAPHNE (SR) a Distelverein 
(Rakúsko). Je zameraný na pod
poru ekoturizmu, ako spôsobu 
rozumného využívania prírod
ných zdrojov v rámci trvalo udr
žatel'ného rozvoja regiónu a zvý
šenie turistickej atraktívnosti úze
mia. Aktivity sa realizujú vdaka 
finančnej podpore PHARE 
Partnership, Regionálneho envi
ronmentálneho centra (REC) 
a Nadácie Ekopolis. 

Aktivity ekocentra v mesiaci 
október: 

* od apríla 1999 prebieha škole
nie budúcich turistických sprie

vodcov nivou rieky Moravy. ide 
o 15 záujemcov zo Slovenska 
a 15 z Rakúska, ktorí sa na stret

nutiach s odborníkmi obozna

mujú so zaujímavosťami z oblasti 
flóry, fauny, hydrológie, geoló
gie, histórie, a kultúry daného 

regiónu. Doteraz sa uskutočnilo 
9 stretnutí, v budúcom roku sa 

plánuje dalších 6 stretnutí. 
Školenie prebieha v anglickom 
jazyku, výsledkom bude trojja

zyčný manuál pre sprievodcov. 
V budúcom roku ekocentrum po
núka cyklistické výlety so sprie
vodcami do okolitej prírody (dis

ponujeme 20 bicyklami). 

* ekocentrum pripravilo ponuku 

ekovýchovných programov pre 
materské školy a základné školy 

(13 tém, ako napr.: "Spravme si 
ekosystém", "Voda -to je život", 
"Klíčenie rastlín" ... ). Distribúcia 
ponuky na školy je v prvom po
novembrovom týždni 1999. 

* ekocentrum v októbri navštívili: 
ministerka životného prostredia 
z Fínska, pracovníci z NP Brecon 

Beacon z Wellsu, budúci sprie
vodcovia nivou rieky Moravy 
z Rakúska a Slovenska, žiaci ZŠ 

Pekníkova z Dúbravky, škôlkári 
z MŠ Devín (3-6-roční), študenti 

z Prírodovedeckej fakulty 
UK - odbor environmentalistika, 

ekocentra: 

relácia 

Popoludnie s rozhlasom a Vysie
lanie pre zahraničných Slovákov, 

denník SME, dvojtýždenník 
DEVEX, mesačník Devínske listy 

* buduje sa ekoknižnica obohate

ná aj o českú environmentálnu 
literatúru spojenú s predajom 
a envideatéka, ktorá obsahuje 
momentálne okolo l OO videoka

ziet 

* začala sa výučba environmen

tálnej angličtiny pre začiatoční
kov i pokročilých 

Kontakt: 

Ekocentrum DAPHNE, 

Dom kultúry Devín, 
Rytierska 2, 

841 l O Bratislava 

Tel./fax: 07/6573 0050, 
E-mail: ekocentrum-daphne 

a chagenet.sk 

-Katarína Zlochová, 

Michaela Farkašovská, 

Martinka KUrthyová 

DEVEX 3 
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Blahoželáme! 

Viktor, Patrik, Martin, Kristínka Beňoví 
Adela Šišovičová 

( Zosobdšili sa ) 
Nikola Astaloš a 
Lenka Vargová 

Maroš .Graus a 
Erika 

<HriVágaio 
~~~fnMacejková 

LadislaV Krechňák a 
Mgr. Viera Mercelová 

Blahoželáme! 

s poslancami NR SR za 
HZDS a hnutia ol<resu 
BA IV 

V utorok 9. ll . l 999 sa stretla ne
celá polstovka občanov DNY s po
slancami NR SR M. Aibekovou, J. 
Brhelom a členmi HZDS okresu 
Bratislava IV O. Baloghom (predse
da) a R. Mičurom - predsedom miest
nej organizácie HZDS. 

Z avizovaných troch bodov pro
gramu dominovala súčasná ekono
mická a sociálna situácia občanov. 

Ak jeden z účastníkov označil stret
nutie za politické školenie, nemožno 
mu zazlievať. Nakoniec, občan -vo
lič, často pristupuje k volebným ur-

DEVEX4 

Volluwagen Slovalda 

Počas slávnostného vyhlásenia 
rebríčkov Trend TOP 1999, ktoré 
sa uskutočnilo v utorok 9. novem· 
bra v Zrkadlovej sieni Primaciál· 
neho paláca v Bratislave, bola 
spoločnosť VW Slovakia, a.s. vy· 
hlásená za Firmu roka 1999. 

Volkswagen Slovakia obsadil 
popredné miesta aj v kategórii 
Najväčší exportér a Najväčšia fir· 
ma podl'a konsolidovaných úda
jov za rok 1998. 

Umiestnenie na vrchole rebríč
kov získal VW Slovakia, a.s. na
jmä vdaka minuloročnému nárastu 
tržieb a hrubého zisku. V rámci 
Slovenskej republiky bol VW v 
uplynulom roku najvýznamnejším 

TREND TOP 1999 
Keď sme dostali tlačovú infor

máciu o firme roka 1999, ktorou sa 
stal Volkswagen Slovakia, a.s. 
Bratislava, zalistovali sme v prílohe 
týždenníka TREND Top 1999 a na
šli ďalšiu. firmu z Bratislavy -
Devínskej Novej Vsi PRESS
KAM, s.r.o. Dozvedeli sme sa, že 

nám neinformovaný a volí podla mo
mentálneho ovplyvnenia. On skutoč
ne nemá čas podrobne sledovaí vý
voj v politických kruhoch, tie najroz
ličnejšie vplyvy a postupy. Občana 
zaujíma jeho životná úroveň. A práve 
na takýchto "politických školeniach" 
sa dozvedá o čom netuší. 

"Mňa zaujíma čo hovorí koalícia, 
opozícia i tí medzi. A pravdaže aj 
moja spoločenská, ekonomická, soci
álna (a ostatná) situácia. Chcem po
znaí názory, l'udí, ktorí ich predkla
dajú, aby som mohol, potom, volií 
zodpovedne. Prirodzene, že vo svoj 
prospech. Frflanie na ulici, či v krčme 
mi potom nepomôže, "tvrdil jeden 
z prítomných. 

exportérom. 
Hlavnú cenu za Volkswagen 
Slovakia, a.s. prebrali Jozef Uhrík, 
člen predstavenstva a hovorca spo
ločnosti a Norbert Totschek, člen 
predstavenstva zodpovedný za fi
nančnú oblasť. 

11Toto ocenenie povazu1em za 
zhodnotenie len prvej etapy vo vý

voji našej spoločnosti. Pred Volks
wagenom Slovakia stoja v najbliž

šom období zaujímavé podnikate

l'ské plány a zámery. Rozširovanie 
výroby, prijímanie nových zamest
nancov, rozširovanie subdodávate

l'skej siete, to sú úlohy, ktoré plánu

jeme uskutočnií v blízkej budúcnos
ti. Na cene Firma roka 1999 je po

tešujúci fakt, že ju Volkswagen 
Slovakia získal v prvom roku exi

stencie ako akciová spoločnos(", 
zhodnotil hovorca VW Slovakia 

Jozef Uhrík. 

um 

patrí medzi najväčších exportérov 
Slovenska a medzi najväčšie podni
ky strojárskeho priemyslu SR. 
Časová tieseň nám zabránila urobiť 
plánovaný rozhovor s generálnym 
riaditel'om Presska-mu Viliamom 
Liedlom. Prinesieme ho v nasle
dujúcom čísle. 

r 

"Veď ktorási strana, či hnutie pred 
nedávnom tu mala iba osem l'udí"' 
pridal sa k prvému druhý. To nie je 
argument, to je ich vec, lo je vec stra
ny, ktorá v tejto našej mestskej časti 
má menej priaznivcov. (Alebo zvolila 
zlý termín, alebo ... ) 

Čí stretnutie občanov obohatilo, 
musia posúdií sami. Opozícia ne
chváli koalíciu, ani naopak sa ne
stáva u nás. Občania sa však do
zvedeli, priamo od l'udí z parla
mentu, vela zaujímavostí. Nízka 
účasf mladej a strednej generácie 
však navráva, že hnutie, ktoré sa 
chystá pretransformovať v stranu, 
ešte stále nedocenilo tento poten
ciál. 

oo~u~w~m~h 
menin1 v nasledujúcic~ dvocn 

tjždňoch oslávia: 
27. 11.- Milan, 

281{· -11.~t;.rte~a, 
2!J. 11. ~ rr~t!tr;, 
i3P·• ll< " Onq4jéj, 

Andr.eJ, .. 
1 .• }2;-.. ·Edmund; 

2; j.2;: -Bl~i1fl>C:, 
3. iJ5F• ,7·.·()l.i;lrich 

Bláhoželáme! 

Pomoc 
srdciarom 

"Zväz postihnutých civilizačný

mi chorobami v SR pozýva obča

nov postihnutých kardiovaskulár

nymi chorobami do svojho 

Kardioklubu, ktorý pracuje pri 

Oblastnom výbore Bratislava 

a Bratislava-vidiek, v ktorom sa 

chceme venovať všetkým spoluob

čanom postihnutých týmito ocho

reniami a dať im možnosť stretá

vať sa v klube s l'uďmi, ktorí chá· 

pu a poznajú problémy, lebo pre· 

žívajú podobné. To všetko je ne

smierne dôležité pre získanie psy· 

chického, ale aj fyzického zdro· 

valného stavu. Chceme týmito 

stretnutiami mnohých zbavi( bez

nádeje a zabrániť zhoršovaniu sa 

zdravotného stavu. 

Klub poskytuje sociálne pora

denstvo, venuje sa otázkam zdra

votným, rekondičným pobytom, 

rehabilitácii, športovej činnosti 

a kultúrnym podujatiam. Dávame 

možnosť vrátiť sa do aktívnejšie· 

ho života a nájsť si svoje miesto 

v spoločnosti. 

Srdečne Vás medzi seba 

pozývame! 

Prihlásiť a informovať sa môže· 

te na Zväze postihnutých civili· 

začnými chorobami, Jakubovo 

nám. 12, 815 38 Bratislava, 

2. posch. č. dv. l O v dňoch pon· 

delok, streda a piatok, vždy od 

8.00 do 12.00 hodiny." 

prijme 
do pracovného pomeru propagačnú pracovničlnl. Nástup do zamestnania 

od 1. 12. 1999. Požadované l<valifil<ačné predpoldady výtvarno-aranžérsl<eho 

zamerania. Informácie osobne alebo telefonicky 6417 0033 

na riaditei:Stve I<Uitúrneho domu denne od 8.00 do 16. 30 h. 

Privfiol'1ie 
Kär.ol Moravčík 
Otvorenie výstavy Mapovanie šcikról11ehp 
MogdaKvosnicová . •.· •. ·... :> 

spoločenská miestno~e 
Svieca oko umelecký predmet 
Aleš Zlocha 

pivničné pl".ie~táty 
Detské tvorivé dielničky 
·.·· . priestor Ves.el~~~~(~Jk'y 

Predaj remeselných\Jýro~k?y.aylf!stnoručoe· 
zl:lotovených vionočnýchpr~dme~oy 

podbrtmie 

DEfSKÝ RAJ 
o í3C!ľ0Dm 1!7 [pC?iJcrc:xfJCIJ 

Už tradične sí naša škola, ZŠ Bukov
čana l, rezervuje jeseň va Vysokých 
Tatrách v škole prírody- Detský raj. AJ 
keby sa niekomu mohlo zdaí, že na 
Prelome októbra~ novembra bude stu
dené sychravé počasie, i tento rok nám 
Počasie prialo, a dokonca sme niektoré 
dni mohli trávií vonku i v krátkych ruká
Voch. Nehovoriac o inverzii, ktorá toho 
roku bola naozaj výrazná. 

Názov Detský raj nie je náhodný. 
Poskytuje deíom naozaj tie najlepšie 

podmienky, či už vo vnútorných priesto
roch budovy ale i vo vonkajšom areáli. 
Deti absolvujú takmer každý deň vy· 
chádzku do Tatranskej Lomnice či 
Starého Smokovca. 

Deti vel'mi obl'ubujú i celodenné túry, 
ktoré absolvujeme počas l o-denného 
pobytu minimálne dve a to na 
Hrebienok, k Studenovodským vodo· 
pádom, k Obrovskému vodopádu, na 
Popradské pleso i na symbolický cinto
rín na Popradskom plese. Počas túr nav
štívime samozrejme i vysokohorské cha
ty, či už Bílikovu chatu, Rainerovu, 
Zamkovského alebo chatu na Poprad
skom plese, kde deíom poskytnú teplý 

Program 
kina 

@rnwiT[ri] 
Celovečerné predstavenia 

od 19.45 hod. v sobotu 
a v nede/'u a; o 17. 15 hod 

27.-28. 11 -NEVESTA NA ÚTEKU 
USA MP12-s.t.-60,-

4.-5. 12. ŽIVOT CHROBÁKA 
USA -MP - s. d. -

o 17.45 h W. Disney 

4.·5. 12. LOLA BEŽÍ O ŽIVOT 
Nem.-MN15-

o 19.45 h 

11.-12. 12. VIKINGOVIA 
USA - MP o 17. 15 a 19.45 h 

Tel.• 6477 5104 

Program 
.29.' '1. 

30.'11. 

'1. '.2. 

.2. '1.2. 

3. '1.2. 

6. '.2. 

'7. '1.2. 

s. '1.2. 

9. '.2. 

Jo. J .2. 

78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
7 8:35 - 7 9:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
78:35 79:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 
78:30 
7 8:35- 7 9:00 

- Spravodaistvo 
- Beseda: Nový tarifný systém MHD 
- Spravodaistvo 
- Týždeň v ONV 
- Spravodaistvo 

Sútáž detí základných škôl 
Spravodaistvo 

- Týždeň v Bratislave 
- Spravodaistvo 

Senior klub 
- Spravodaistvo 
- Beseda: Nová lakovňa vo Volkswagene 
- Spravodaistvo 
- Týždeň v DNV 
- Spravodaistvo 

X: Pyrotechnika a oslavy nového tisícročia 
- Spravodaistvo 
- Týždeň v Bratislave 
- Spravodaistvo 
-Medzi nami 

Každú z uvedených relácií môžete vidiet' ai v repríze a to ešte v len istý deň od 22:00 
do 23:30 alebo nasleduiúci pracovný deň od 9:30 do 70:00. 

čaj. Tá rados(, ktorá 
sa zračí z tváričiek 
detí po zdolaní takej
lo túry je najväčšou 
odmenou pre nás pe
dagógov. Počas ŠvP 
je samozrejme na pe
dagógov kladená 
väčšia záťaž vel'mi 
zodpovedne sa po
stara( o zdravie, po
hodu a čo najzaují
mavejší program pre 
deti. Každý pedagóg má snahu blysnúÍ 
sa i počas večerného programu, ktorý 
pripraví podl'a vlastnej fantázie. Medzi 
tie najobl'úbenejšie patrí: Tatranský slá
vik, Kvíz o Tatrách, Izba baví izbu, spo
ločenské hry a súÍaže spojené s diskoté
kou. 

Naše deti (mimochodom niektoré 
z nich trávili v tejto ŠvP už štvrtý pobyt) sí 
vel'mi obl'úbili i besedu s členom Horskej 
služby p. Černickým, ktorý vel'mi zába
vnou formou porozpráva deíom o 
TANAPe o rastlinách, zvieratkách, sprá
vaní sa v Tatranskom národnom parku. 

Napriek lomu, že ceny vo Vysokých 
Tatrách začínajú byí pre nás neúnosne 
vysoké, ŠvP je ešte stále príležitosť pre 
bratislavské deti strávií vo vysokohor
skom prostredí l O dní za celkom prime-

- dtv-

rané ceny. Preto sa budeme snažiÍ 
uchránií si túto možnosÍ pre naše deti 
i pedagógov čo najdlhšie {a lo i vďaka 
Odboru školstva Bratislava IV). 

V neposlednom rade by som chcela 
podakovat' i firme PRESSKAM p. liedlo
vi, ktorý nám poskytol jeden autobus za 
vel'mi výhodnú cenu. 

Tento rok nám prialo okrem počasia 
i dobrý zdravotný stav žiakov (nevyskyt
lo sa počas celého pobytu ani jedno 
vážnejšie ochorenie) a z toho vyplývala 
pohoda a radosÍ žiakov i pedagógov. 
Taktiež verím, že vplyv nádherného 
prostredia čistého vzduchu sa bude 
u nás prejavova( ešte dlhý čas. 

Mgr. Soňa FROHLICHOVÁ 
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Pre občana .... 
V niektorom Devexe ma upútal 

článok, ktorý bol podpísaný pá
nom Žatkom, tentoraz riaditel'om 
DTV. Vyzýva v ňom občanov 

DNY, aby telefonovali, oznamovali 
i upozorr1ovali na nedostatky vo 
svojom okolí, že to prídu natočiť. 

V tejto súvislosti ma napadlo: 
riešiť problémy občanov má pred
sa buď konkrétna firma, alebo ve
rejná správa, ktorú reprezentujú 
poslanci MZ! Rozmýšl'am kde za
volať, že napr. "najrevolučnejšia" 
lstrijská ulica je najzanedbanejšia. 
Poslanci schválili niekol'ko milió
nov korún pre DTV, ktorá by ich 
mala upozorniť na nedostatok (na
pr. dokončenie kanalizácie, plyno
fikácie), ktorý by sa dal odstrániť 
za pár tisíc korún! 

Prečo by mal občan volať DTV, 
ktorá je vraj ako s.r.o. financovaná 
z našich daní prostredníctvom mi
estneho rozpočtu, aby upozorn i l 
na nedostatky, keď môže zavolať 
priamo buď poslancovi, alebo na 
Radnicu? Čo vyrieši DTV, keď je 
závislá na peniazoch (vrátane pla
tov), ktoré jej schvália poslanci? 

Možno si poslanci (nie všetci) 
povedali prečo môže mať TV 
Záhorská Bystrica a prečo nie 
ONV, veď nás je viac. Žarty nabok! 
Počúvam, že rozpočet DTV dosa
huje sumu 9 mil. Sk(!!!), ktoré idú 
z našich vreciek. Čo má z toho ob
čan? Predsa nebude pozerať ama
térske vysielanie, keď má na výber 
desiatky super TV staníc! Pokia!' 
ide o informácie, rád si prečíta 
Devex, ktorý by sa za ovel'a menej 
peňazí dal vylepšiť, skvalitniť a ak 
občana niečo zaujme, prečíta si 
kedy on chce. 

Aby som bol správne pochope-

Cintorín 
Vel'a občanov našej mestskej 

časti sa sťažuje na stav ohradenia 
miestneho cintorína. 

Začiatkom letného obdobia 
bola existujúca ohrada - asi 
vzhl'adom na časté poškodzova
nie zo strany nedisciplinovaných 
výrastkov- rýchlo zbúraná a od
stránené boli odpal'ovaním aj za
betónované železné pilieriky. 

Všetci sme predpokladali, že 
v dôsledku toho bude vybudova
ná nová ohrada, zabezpečujúca 
ďalšie poškodzovanie pre účely 
rozkrádania a poškodzovania vý
zdoby jednotlivých hrobov bez
citnými spoluobčanmi, ktorí ne
vedia nechať na pokoji ležiacich 
zosnulých. 

Predpokladali sme že sa 
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ný. Nie som proti miestnej TV, ak 
na to máme. Odpozorovali sme to 
z vyspelých štátov, ktoré majú už 
problémy životného prostredia vy
riešené a preto si to môžu dovoliť. 
My, žia!' nie. 

V susednom Rakúsku napr. obec
né úrady prispievajú občanom na 
údržbu fasád, kvetinových výzdob 
okien atď. Nebolo by rozumnejšie 
finančné výstupy orientovať aj tým 
smerom? Nebolo by ovel'a rozum
nejšie v ovel'a väčšej miere podpo
rovať súbory v záujme "aktívnej" 
kultúry? Nie je lepšie vytvárať pod
mienky pre aktívnu činnosť mla
dých l'udí, ako im ponúkať amatér
sky vysielané TV programy 
v DTV? 

Ešte niekol'ko slov k "historické
mu" jadru Devínskej Novej Vsi. 
Pred l O rokmi som vo vtedajšom 
pláne MNV vystúpil proti búraniu 
rodinných domov na tejto ulici. 
Dôvody nebudem rozoberať. Dnes 
táto u l ic a vyzerá strašne. Niektoré 
rodinné domy postupne búrajú 
a stavajú a upravujú sa tu objekty, 
ktoré budú sotva obytnými doma
mi. Fasády rodinných domov sú ne
upravené, čo je pochopitel'né, pre
tože tu bývajú väčšinou starší l'udia, 
ktorí na to nemajú. Poslanci radšej 
investujú do DTV, ako do kanalizá
cie, plynu, úpravy okolia a životné
ho prostredia vôbec. Nakoniec aj 
ich odmeny nás občanov niečo sto
ja. ja im to nezávidím, ale nech rie
šia problémy tých, ktorí ich volili. 

Čas od "nežnej" utiekol ako vo
da a čo sa vlastne urobilo pre dedi
nu ako takú? To už je však iná otáz
ka. 

Ing. Pavol Čorej 

v tempe likvidácie starého oplo
tenia potaví nová ohrada do 
sviatku zosnulých. Avšak od sep
tembra sa okolo toho nič nerobí. 
Dozvedel som sa, že akciu začal 
a mal dokončiť podnik Maria
num ako správca cintorínov na 
území mesta Bratislava. Tento 
podnik je v správe Mestského za
stupitel'stva, ktoré v tom čase od
volalo jej riaditel'a. 

Nazdávam sa však, že podnik 
je aj po zmene vedenia povinný 
plniť si svoje povinnosti a dokon
čiť rozbehnutú akciu. Veď pozo
stalí po zosnulých si riadne plnia 
svoje povinnosti úhrady za pre
najaté miesto hrobu na 5 alebo 
1 O rokov dopredu. To dokazuje, 
že peniaze musia byť k dispozícii 
na dokončenie začatej akcie 
oplotenia. 

Bol by som rád, keby bol i ob-

Materiály uvereinené v teito rul:írike giaélruiú 
názory ol:íčanov a čitatelov. Nemusia l:íyt' totožné 

so stanoviskom reélakcie. 

čania informovaní o najnovšom 

stave riešenia celej problematiky 

zo strany funkcionárov podniku 

poslaneckého stanoviska 

z miestneho zastupitel'stva a na-

jmä mestského zastupitel'stva, čo 

v tejto veci doposia!' urobili, aby 

cintorín nebol naďalej otvorený 

ako promenáda. 

-dva-

Vymyslená rozprávka 
Vrátil som sa z týždňovky zbitý, 

ako posledný pes. Čakan a lopata 
dajú človeku poriadne zabrať. 
Neuveritel'ne som túžil po dobrej spr
che, ešte lepšej večeri a tom najslad
šom - pokojnému spánku. Človek mie
ni, Pán Boh mení. Všetky moje, do de
tailov premyslené plány jedinou vetou 
zlikvidoval môj vnúčik Kubko. 

- Dedko, umy sa, najedz a hajde so 
mnou do postele. Už týždeň som ne
počul z tvojich úst rozprávočku, -za
velil a ja veru tomuto malému človieči
kovi odporova( nemám síl, ani odva
hy. 

- No poď, navečeriam sa a potom, ty 
huncút malý, - loviac v pamäti po ne
jakej bájke zo svojho detstva. 

- Kde bolo, tam bolo, za siedmymi 
horami, troma riekami a dákymi doli
nami bolo jedno královstvo. 
A nedaleko miesta, kde si dávajú l'ú
bostný bozk krásavec Dunaj 
a Nežná Morava bola jedna vel'ká 
dedina. Nad ňou sa až k nebu vypí
nal vysoký vrch, ktorému neviem pre
čo dali l'udia nešumné, konské meno. 
V Selonovciach, la sa tá dedina vola
la žili ludia všelijakí. Dobrí i zlí, múdri 
i hlupáci, pekní i škaredí. Nažívali tu 
spolu Slováci, Chorváti, Česi, Madari 
i Rómovia. Žili tu skúsení starci i pre
múdre starostlivé starenky, deti dobré 
i šibali, obchodníci, remeselníci, gaz
dovia a vedno s nimi i podvodníci, 
vagabundi, kupliari, zlodeji i pijani. 
Božemôj, čo tých krčiem tam bolo, 
bufetov, reštaurácií a hostincov. Tak, 
ako takmer všade v krajine. Ľudia sa 
mali radi, no bolo aj dosf hašterení, 
susedských sporov, ba aj nenávisti a 
zloby. Ľudia tej krajiny mali akúsi 
hašterivosť a závis( už v krvi. 

No nie o tom som ti, vnúčik môj, chcel 
rozpráva( v tej svojej rozprávkovej 
fantázii. 

Tak, ako v ostatných mestách i dedi
nách tohoto malého královstva si 
i tu pospolitý l'ud volil radných pánov 
i mešťanostu a jeho radcov. Ba akýsi 
fifík s fiškálskym mozgom vymyslel 
obecné noviny i čudo, ktoré dnes vo
láme televízia. Bolo to veru múdre 
rozhodnutie a obecným konšelom boli 
za to poddaní vdační. Len sa to akosi 
nedomyslelo do konca. 

Podaktorí z radných pojali pre
svedčenie, že je lo ich súkromný ma
jetok. Vsugerovali si myšlienku, ba 
stala sa ich životnou filozofiou, že je 
to ich vlastníctvo na politické preká-

račky, sebaospevovanie a hádzanie 
špiny a blata na kde koho, kto nespí· 
eval ich neraz falošnú pesničku spolu 
s nimi. A tak písali a písali. Od pred
volebných kortešačiek, poloodbor
ných i neodborných polemík až po 
trápne táraniny. Jeden nemenovaný 
radný poddaným ponúkal vysvetlenie 
teórie relativity, svoj perpetuum mo
bile, polemiky o historických udalos
tiach, moderný spôsob šklbania husí, 
nakladanie leča, ba dokonca nová
torský spôsob dojenia jalových kráv 
pomocou výpočtovej techniky. 

Druhý literát s kompetenlnosfou je
mu vlastnou mimo politických žabo
myších vojen s opozičníkmi a iných 
talafatiek tu propagoval výrobu slivo
vice z jablčného kompótu, predpove
dal počasie a upravoval horoskopy, 
výrobu jablkovej štrúdle bez použitia 
jablk i modernú diétu značky "kolúz
na väzba". Našli sa aj takí ktorí si 
v tom Denose vybavovali susedské 
spory a pertraktovali mezi firemné ťa
hanice. Ako keby na svete nebolo nič 
múdrejšie, a zmysluplnejšie, ako ho
vorí pán hradu v nedalekej 
Bohemke. Možno, že to bolo aj pre
to, že l'udia nevedeli, čo znamená 
slovo KONSENZUS. 

Akoby toho nebolo málo, pero
hryzi a nedocenení literáti sa začali 
sporif o kvalitu dedinskej televízie. 
A veru namočili svoje husie perá do 
kalamára s jedovatým atramentom. 
Ba dokonca ... 

Vedia mňa som začul vzdychy 
a jemný detský chrapot môjho vnúči
ka. Asi ho ta moja rozprávková fan
tázia unavila. Možno jej nerozumel 
pre jej nudný obsah, možno mi jed
noducho ne uveri l a taktne ma nechal 
blabotaf v mojom polospánku. A na
koniec taká dedina nikde neexistuje 
a ak si niekto myslí, že je, je to sku
točne rozprávková náhoda. Všetko 
som si vymyslel. 

Nuž, milí moji, je tu zvonec a roz
právky je koniec. Čo nevidieť, tu bu
dú Vianoce, o pár dní začne predvi· 
anočný advent, nenapodobňujme 
ani náznakom literátov z mojej vy
myslenej rozprávky. Skúsme žif i pí
sa( ako l'udia s vel'kým "Ľ". 

Váš dedko Ricín spod GrbY 

Výsledky turnaja v Rapid šachu 
(2x 15 minút) Faust - 99 open: 

l . SAMKO Spoje 7 
2. JÁNOŠ Jozef Faust 6,5 
3. ANDROVIČ Lokomotíva 6,5 
4. JÁNOŠ Martin Faust 6,5 
5. KUBOVIČ Faust 5,5 
7. BEZÚeH Martin DNV 5 
16. JURČÁK Marián DNV 4 

Štartovalo 20 hráčov. 
m.j. 

STOLNÝ TENIS 
l. kolo 

ne ONV - Trnávka 10:0 

2. kolo 
SINEAL - TTC ONV - 3: l O 

3. kolo 
ITe ONV- Malacky "B"- 10:5 

4. kolo 
Priemastav - ne ONV • 5: l O 

G.F. 

ŠNAPSER 
Reštaurácia U Michala Devínska 
Nová Ves usporiada 11. decem
bra 1999 

XVIII. ročnílc turnaja 
v šnapseri 

začiatok o 1 0.00 h 

Systém súťaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva vy
hrané pumle vylučovacím spôso
bom, na jednu, alebo dve prehry 
podla počtu štartujúcich. 

Výsledky 17. ročníka: 
1. Jozef Pavlík- Vajnory 
2. František Buzgovič- Vajnory 
3. Jozef Stánsky- ONV 
4. Ladislav Svarc- ONV 

Tešíme sa na vašu účasť. Prajeme 
vám vela úspechov v turnaji. 

G.F. 

MARIÁŠ 
1. ročník turnaja v mariáši 

Futbalový klub FCL Devínska 

Nová Ves usporiada v spolupráci 

s reštauráciou Na štadióne turnaj 
v mariáši, ktorý sa uskutoční dňa 
4. 12. 1999 so začiatkom o 9.00 

hod. Prezentácia účastníkov bude 
v ten istý deň v čase 8.00-9.00 h 
v priestoroch reštaurácie Na štadi

óne na Vápencovej ulici. Štartovné 

je 200 Sk, je v ňom zahrnuté aj 
občerstvenie. Srdečne vás všetkých 

pozývame. 

Ing. D. Spišiak 

Prečo neo viezli 
Oznámenie o nesprístupnení kont. na do
mový odpad za mesiac október 1999 v MC 
Devínska Nová Ves. 

16. 1 o. 99 
Volkswagen ubytovňa - zamknutá brána 
o 7.00 h 

l. 10. 99 
S. Králika 18 - BA 066 CD o 8.20 h 
S. Králika 14- BLH 29-98 o 8.20 h 

20. IO. 99 
J Smreka 12- BW 618 AH o l 0.45 h 

23.10. 99 
2. IO. 99 
VW- voskovňa - zatvorená rampa o 7. l 5 h 

Volkswagen - voskovňa EI-AK-68 o 6.45 h 

26. IO. 99 
4. IO. 99 
P Horova 13- TTH 79-14 o 9.25 h 
Eisnerova 46- zamknutý kont. o l O. l O h 

Vápencová 4 zatvorená brána o 9.00 
ao IO.OOh 
ONV sklenárstvo- stála A VIA o l O OO h 

7.10.99 28. 10.99 
Volkswagen voskovňa - zamknutá brána 
o 8.10 h 

J Jonáša ll- NIA 0878 AM o 7.00 h 
Devínske Jazero - rozkopaná cesta 
lstrUská l OO - rozko pa ná cesta 13. IO. 99 

S. Králika 14- BLH 29-98 o 8. l O h 
Na Grbe 2 -BAR 7 6-04 o l 0.30 h 

Na týchto stanovištiach neboli sprlstupnené 
kontajnery na domový odpad v mesiaci ok
tóber 1999. 15. 1 o. 99 

l. Bukovčana l MS- BAP 07-16 o 9.50 h Ing. Vladimír Kuchta 

Želiarska 16, 841 07 Bratislava 
tel.: 07 !64 77 99 33 

tel./fax: 07164 77 99 40 

<r rámovanie obrazov 

<r výber z 80 druhov rámov 

<r brúsenie, vŕtanie dier do skla 

<r predaj a montáž zrkadiel 

<r lepenie akvárií 

<r výroba a montáž izolačných 

dvojskiel, výkladov 

<r zasklievanie okien, dverí 

a výkladov u zákazníka 

Po-Pi: 8.00-17.00 bod. 

Máte rozbité okno, dvere, výklad, 
chcete zrkadlo, zarámovať obraz, fotku 

zavolajte sklenárstvo Královič. 

My prídeme v dohodnutom termíne. 

DE 
ponúka 
SLUŽBY 

všetky druhy 
drevené,Trodat 
samonamáčacie 

príslušenstvo 

svadobné 
promočné 

a iné 

a 

na dvere 

exkluzívne 

všetky druhy 
od hlavičkových 

až po farebné 
pútače 

noviny, časopisy, 
bulletíny, prospekty 

knihy ... 

ročníky časopisov, 

diplomovky, 
renovácia starých 
poškodených kníh 

vyvolanie :f:t.lmov, 
vyhotovenie 

fotogra:fú 

a kempingové 
prislušenstvo 

predaj 
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veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

• obkladačky a dlaždice 

Sporiteľom 

Prvej stavebnej sporitefue 
poskytujeme zľavu 3 % 

e špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 
• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 

• výrobky technického skla 
teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 

oleje, vinárske hevery, ručne fúkané fľaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu - Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel./fax: 64 28 61 09 

TLAČIAREŇ 
Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

Predaj: 
darčekových 

predmetov 

WEP • WW, s.r.o. 
Š.Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779, 64 770 306, 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 

Istrijská 70 
841 07 Bratislava 

Vás pozýva na vianočné nákupy 
Pri nákupe nad 2000 Sk - malé pre

kvapenie 

Otvorené: 
SO: 4.12.99 od 9.00-14.00 

11.12.99 od 9.00-14.00 
18.12.99 od 9.00-14.00 

24.12.99 od 9.00-12.00 

ne: 5.12.99 od 9.00-13.00 
12.12.99 od 9.00-13.00 
19.12.99 od 9.00-13.00 
24.12.99 od 9.00-12.00 

telefón: 
07164 77 08 31 

Vaše produkty ponúknite 
prostredníctvom inzercie v DEVEXE. 

DEVEX 8 

AUTO VALUŠEK, s.r.o., 
Člen holdingovej spoločnosti 
Komplexné služby ŠKODA a SEAT 
M. Sch. Trnavského 14 
841 Ol Bratislava 

Pri priležitosti uvedenia nového modelu Škoda Fabia, Vás pozývame dňa 
ll. decembra 1999 od 09.00 do 14.00 hod. do novootvoreného motoristického 
strediska AUTODOM, kde sme pre Vás pripravili bezplatnú kontrolu vozidla pre 
jazdu ".Bezpečne po celú zimu". 

A 
u 

T 
o 
~DO 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 

.. 07 - Rozličné 

• Šijací stroj NICOLETA lacno. 
Tel.: 6477 9714 

*Predám RENAULT ll, r. v. 87, 
benzín, 1700 m 

3
, na jazd. 130 

000 km, svet. mod. metal., ší
ber, el. okná, rádio, centrál. 

Tel.: 0903 455 444 
1 • Predám novú postel. spravu 
. z kožušiny Lama. 

Tel.: 6477 5414 
• Predám ohňovzdorný dvojd
Verový skriňový trezor - lacno. 

Tel.: 6593 4608 po 16.00 h 
• Predám l O m 

3 
suchého reziva, 

SERVIS TREZOROV 

A ZÁMKOV 

OTVÁRANIE BYTOV 

~ MONTÁZ ZÁMKOV 

mobil: 0905-769 304 
1....... ..... 

M 
borovica, dosky, fošne, hranoly, 
dl. 6,5m. 

Tel.: 6593 4608 po 16.00 h 
*Predám kol. korčule č. 36 
a det. zimné topánky č. 36. 

Tel.: 6477 8423 
*Predám ekonomickú literatúru 
EPP a DUPP ročníky 1993-
1999. 

Tel.: 6477 5414 

*Opatrím starších ludí. 
Tel: 6477 6465 

*Opravy 
čiek . 
Tel.: 6428 6260,0905 786260 
• Požičovňa tepovača KÄR
CHER 

Tel.: 6477 8362 
* TV servis Baláž - oprava tele
vízorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Učím nemčinu začiatočníkov, 
pokročilých aj doučím ZŠ a SŠ. 

Tel.: 6477 6820, 0905 573 
* Spracujem jednoduché, po-

dvojné účtovníctvo a mzdy. 
Tel.: 6428 3406 

* Doučím Sj, Aj, Nj, Rj. 
Tel.: 6477 8835 

* Drukos KOMFORT: výhodný 
nákup na splátky, bez ručitela. 

Tel. 0905-493 940 

* Vezmem do prenájmu ob

chodné priestory cca 5-20 m 
2 

Tel.: 0905 285 063 

* Dám do prenájmu zariadenú 

unimobunku, vhodnú na predaj 

vDNV. 

Tel.: 6593 4608 po 16.00 h. 

Inzercia: Cenník: l znak= l Sk, 1/8 str.= 660 Sk, 1/4 str. = 1320 Sk, 1/2 str.= 2640 Sk, l strana= 5280 Sk. K cenám treba pripočítať 
l cm' 1 0,· Sk + 23 % DPH. Zlovy: pri troch uvereineniach za sebou 5 %, pri 5 a viacnásobnom uvereinení l O %, celoročné uvereiňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám· 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná strana+ 50%. l cm'= l O Sk+ 23% DPH. 
Inzercia tel./fax: 64 775 275, inzertná kancelária: Novoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, sobota 8.00- 11.00 

DEVEX9 



Dňa 8. 11. 1999 v odpoludňaj
ších hodinách na stanicu MsP 
ONV telefonicky oznámili, že na 
ulici P. Horova v blízkosti školy 
pobehuje vel'ký pes. Hliadka MsP 
po príchode na miesto zabezpeči
la privolanie slobody zvierat, ktorá 
psa odviezla do útulku pre zviera
tá. 

Dňa 9. 11. 1999 v dopoludňaj
ších hodinách na ulici Eisnerova 
hliadka mestskej polície riešila 
priestupok, ktorého sa dopustili 
dvaja občania, popíjajúci pivo na 
verejnom priestranstve. Obaja boli 
vyriešení v blokovom konaní. 

Dňa 11. 11. 1999 v odpolud
ňajších hodinách na stanicu MsP 
telefonicky oznámili, že na ulici 
l. Bukovčana sa nachádza partia 
mladých l'udí, ktorá pravdepodob
ne fetuje. Hliadka MsP po prícho
de na uvedené miesto zjednala 
okamžite nápravu a mládežníkov 
vykázala z uvedeného priestoru. 

Dňa 14. 11. 1999 v nočných 
hodinách riešila hliadka mestskej 
polície na ulici Eisnerova priestu
pok dvoch občanov, ktorí rušili 
nočný kl'ud hlasným spevom. 
Priestupcom, za ich nevhodné 
správanie, uložila hliadka blokovú 
pokutu. 

j.luky, velitel' stanice MsP ONV 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B.Druh papagája - mys v Kostarike 
- trhovisko. - C. Krutá, zúrivá -
značka pre sínus - plúžil. - D. 
Univerzita Komenského (skr.) -
vzťahujúci sa na armádu (mn. č.) 
demokratická únia (skr.) - E. ŠPZ 
Dunajskej Stredy- upokojujú kri
čiaceho - Slovenský plynárenský 
podnik (skr.)- F. Druh rytmického 
tanca- klan -dedina po chorvát
sky.- G. Nízkokmenná drevina 
zrážka z ceny tovaru -telocvičný 
prvok. - H. Sólový spev z opery
kapustovitá zelenina - klam, 
úskok. - l. Druhá časť tajničky. -

Zvisle: 1. Štvrtá časť tajničky. -
2. Hrubšia žrď - hviezda po ne
mecky.- 3. Zdravotnícka potreba
uberá. - 4. Mesto v USA- chlap
čenská zbraň.- 5. Tretia časť taj
ničky - sťa. - 6. Mužské meno, 
izraelský prorok- hore po nemec
ky. - 7. Fotografický záber osoby 

l @lk~®llillk® !l~ mw~~ l 

XENICAL • 
Nový liek 
na obezitu 
(platená inzercia) 

Obezita - nadmerné zmnože
nie tuku v organizme je závažné 
chronické ochorenie, ktoré je 
sprevádzané radou pridruže
ných chorôb ako je cukrovka, 
vysoký krvný tlak, srdcový in
farkt, zvýšená hladina choleste
rol u a tu kov v krvi, nádorové 
ochorenia, artróza kfbov, ocho
renia žlčníka, psychické poru
chy, gynekologické poruchy ... 

Farmakologická spoločnosť F. 
Hoffmann LA ROCHE, uviedla 
na trh nový liek na liečbu obezi
ty - XENICAL kapsule, ktorý 
vzbudil mimoriadnu pozornosť 
u verejnosti. Spýtali sme sa pre
to Pharm. Dr. MICHALOVEJ zá
stupcu firmy: 

- Akým spôsobom pôsobí XENI
CAL v organizme? 

XENICAL je prvým liekom, 
ktorý pôsobí priamo na tuky pri
jímané v potrave. Účinkuje iba 
lokálne, v žalúdku a v tenkom 
čreve, kde zabraňuje vstrebáva
niu 30 % tuku obsiahnutého 
v potrave, ktorú konzumujeme. 
A ten odchádza nepoužitý z or
ganizmu. 

bez jej vedomia - odparovacia 
spojka.- 8. Mesto v Španielsku -
zbi, zmláť.- 9. Zotri- rieka v USA. 
- 1 O. Zariadenie verejnej správy
skladanie látky, druh riasenia. -

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

f 

G 

H 

- V akom je balení a aká je jeho 
cena? 

Jedno balenie má 84 kapsúl a 
vydrží asi jeden mesiac, ak XE
NICAL užívate 3x1 denne 
s hlavným jedlom. Ak ale jedno 
jedlo nahradíte ovocím alebo 
zeleninou, užívate ho 2x denne. 
Cena 1 balenia je 3968 Sk a pa
cient si ho plne hradí sám. 

- Má XENICAL nežiadúce účin
ky? 

Nemá žiadne závažné nežia
dúce účinky, nie je návykový a 
nemá vplyv na znášanlivosť ďal
ších súčasne užívaných l ie kov. 

- Je XENICAL vol'ne dostupným 
liekom? 

Nie, XENICAL je viazaný na 
lekársky predpis. Pre jeho lepšiu 
dostupnosť v ONV je 
v Lekárni pri Radnici, lstrijská 
20 (pri Pošte) zriadená v dňoch 
pondelok a v stredu od 15.00 do 
18.00 h OBEZITOLOGICKO
ZDRAVOTNÁ PORADŇA, ve
dená lekárom, ktorý okrem sle
dovania zdravotného stavu (vá
hy, tlaku, BMI, %telesného tu
ku, cholesterolu) poradí dávky 
užívania XENICAL, predpíše 
Vám recept, poradí jedálničky aj 
dfžku liečby. 

Ďakujeme za rozhovor 

MUDr. j. Kirňáková,Pharm.Dr. 
Grešnerová 

Bližšie informácie môžete získať 
aj na infolinke 0903 434 571. 

11. Koniec tajničky.-

Pomôcky: B. Velas. - 4. Evart. 
8. lsona.- l O. Plisé.-

6 7 8 9 10 11 
d 

Chcete byť zdravší, mať 
dostatok energie? Existu· -· . - ~ v z1vote meco dôležitejšie? 

SPRAVTE SI 
"OčiSTNú" KÚRU TEL\ 

DEVEX - predajňa 
Novoveská ul. (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 
so:8.00-ll.OO ' 

VAM PONOKA PRODUKTy 
ZDRAVEJ VýžiVY 

Pondelok 6.decembra v pod
večer o 17.00 hodine príde 

MIKULÁŠ 

pozýva všetky deti. 

Vedenie hotela Morava 
že príde aj Snehu/ 
Pripomína však rnr11r.~~ 
balíčky pre svoje ra 
(opatrené menovkami) 
vopred priniesť na 
hotela. 

Po stretnutí, programe a 
daní darčekov čaká ma 
návštevníkov 

~®rr ca rn ~ca 
t<~\9Q)~@) 

Slovenské školstvo 
- Deti, dne s budeme rátať s 
tačmi,- vraví učitel'ka. 
-Teda kol'ko je päť počítačov 
počítače ... ? 

*** 
- Môžem ti zavolať do 
- Áno, ale keď to zdvihne 
to radšej polož. 
-A ako ho spoznám? 
-Taký plešatý s okuliarmi. 

*** 
-Ja som stavbyvedúcim u~ 
sať rokov a doteraz mi an1 
stavba nespadla. 
-A čo staviate? 
-Cesty. 

*** 
Riaditel' sleduje sekretárku 
nevie vymeniť pásku v P 
stroj i. Podráždene sa 
- Ako to, že vás to v 
li? 
- Beethovena tiež 
klavír! 

*** 
DEVínskonovoveský EXpres - dvotýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug, 50%vydavatel'ských , 
hradí Mestká časť Devínska Nová Ves. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, Inzertná kancelária: Bratislava Devínska Nová Ves, Novovesko 

(z dvora). Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza v piatok, každý párny týždeň v mesiaci. Vytlačil: ART PRESS spol. 5 r. 
Turbínova l, 830 OO Bratislava, Registračné číslo: l 03/90- R. Tel./fax: 64 775 275, mobil: 0903 • 429 

DEVEX 10 

Jrtestsl~á časť DNV je v súčasnosti najväčšim sponzorom 
Devinsl~onovovesl~ého Expresu 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Vianoce nestrácajú svoje čaro 

vekom, ani okolnos(ami, ani po

l .. Ich sila tkvie v ich podstate. 

nej vychádzajú zväčša dobré zó

predsavzatia, želania. l pou

že krátky ludský život - nech 

aj sto rokov- je lepšie pre 

robi( dobro, aj iným ako 

pretože nielen múdri to pove-

' ale história to potvrdila 
potvrdzuje. 

Od koreňov závisí, aký strom 

a vyrastie. Vážme si ich 

čerpajme z tejto studnice pozna

Aj nové, všetko nové, čo sa 

presvedčiť, nech slúži podsta-

koreňom. Potom môže vládnu( 

a spokojnos( 

Nič iné, len rados( a spokojnos( 

ktorí sa o ne pričinili, 

a starajú sa, napriek starosti

problémom a únave, ale aj 

čo hl'adajú a nevedia nájsť, si 

zažela( pokojné a spokoj· 
prežitie nastávajúcich sviatkov 

Váš vydavateľ 

s 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

S DEVÍNSK4 NOVÁ VES 

Sponzoruje firma PRESSKAM spol. s r. 

10.12. 1999 Ročník: IX. 

Vážení spoluobčania, 
každý z nás cíti čosi zvláštne. 
Prichádza čas zmeniť kúsok svojho zlé
ho ja . Dobro v duši a v srdci 
z nás robí l'udí, ktorí si zaslúžia tento 
svet. Prichádzajú Vianoce a prelom ti
sícročia by mal byť tým pravým časom 
na zmenu. 

Túžime po láske, teple domova 
a po pozornosti. Našim cielom žia!" nie
kedy nie je rozdávať to, po čom túžime. 
No tento rok je iný, je ten, na ktorý už 
dlho čakáme. Matka príroda nás ešte 
stále hladká svojimi vel"kými rukami 
a túži pretvariť nás v lepších l'udí. 
Myslím, že v mnohých je obava. Aké 
budú tieto Vianoce? Prežijeme ich 
v šťastí? V každodennom zhone si ani 
neuvedomujeme, že tento sviatok nie 

sú len starosti a trápenie nad tým kol'ka 
prostriedkov 
máme a ako s nimi naložíme. Je to ra
dosť z toho, že máme lásku, že sme 
v kruhu svojich blízkych, z toho , že 
vôbec žijeme. 
Okná domov svietia aka sviečky na 
stromčeku. 

Celý tento svet pripomína pieseň- krás
nu a nikdy nekončiacu. 
Alebo predsa ? 
Je rok 1999 poslednou natou? S láskou, 
pochopením a túžbou byť lepší sa život 
na prahu milénia stane husl'ovým kl"ú
čom. Začiatkom novej piesne. 

Krásne a pokojné prežitie Vianoc 
a šťastný Nový rok 2000 

Vám všetkým praje starosta mestskej 
časti 

Ing. Vladimír Mráz 

Uzávierka dnešného čísla bola 2. 12. 1999. Uzávierka nasle
dujúceho čísla bude 6. 1. 2000, číslo vyjde 14. 7. 2000. 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

03fklG~C? IO 0fNJ 
Do silvestrovských podujatí peria

daných mestskou čas(ou DNY pris
peje aj DTV živým vysielaním 
"Otvorené štúdia". Od 15:00 do 
19:00 ( možno aj dlhšie) budete 
môd vstupovaí do vysielania aj vy. 
Je pre vás pripravená hitparáda, sú
(aže a hlavne kopec srandy. 
Nezabudnite sledova( DTV pred 
Silvestrom, dozviete sa viac. 

Mestská čas( Devínska Nová Ves 
ponúka záujemcom z radov podnika
telov prenájom nebytových priestorov 
v objekte Milana Marečka č. 2, 4, 6 
vhodných na potravinárske predajne, 
predajne s priemyselným alebo textil
ným tovarom, kancelárie cestovné 
prípadne stávkové alebo doplnkové 
stravovanie v celkovej ploche: 
l. podzemné podlažie (suterén) 
735,75 m

2 

2. nadzemné podlažie 
2
(prízemie -

úroveň terasy) 830,25 m 

Bližšie informácie na Miestnom úra
de MČ DNV na lstrijskej 49 u zástup
cu starostu - Ing. Rajkoviča alebo 
u p. prednostky- JUDr. Šamovej. 

c .. term 
v Kresle pre hosf'a. 

Ste spokojní s vykurovaním bytov 
v Devínskej Novej Vsi? Chcete vedieť, 
kol'ko budete plati( za teplo v budúcom 
roku ? Sledujte DTV v pondelok 
13.12.1999 o 18:30. Do Kresla pre 
hosía posadíme riaditel'a firmy C-term 
Ing. Jána Trnku. l-Al E!B,,polno 

MČ DNY vyslovuje podakova

nie firme EIB s.r.o. za príspevok 

na vianočné osvetlenie našej mest

skej časti. 



® robničky 
!l radnice 

Listy 
starostovi 
MČ DNV Ing. V Mrázovi 

V súvislosti s finančným za
bezpečením výstavby Kultúrno
spoločenského centra, v ktorom 
bude umiestnené aj Chorvátske 
múzeum v Devínskej Novej Vsi 
dostal starosta MČ DNV odpove
de na listy z ktorých vyberáme. 

Vážený pán starosta. 

v odpovedi na Váš list z 27. ok
tóbra 1999 by som rád ocenil 
Vašu iniciatívu smerujúcu k rea
lizácii investičnej akcie- výstav
by Kultúrno-spoločenského cent
ra Devínska Nová Ves, v ktorom 
bude umiestnené aj Chorvátske 
múzeum. 

Chcel by som Vás informovať, 
že žiadosť o materiálnu a finanč
nú podporu uvedeného projektu 
bola zo strany Ministerstva za
hraničných vecí Slovenskej re
publiky tlmočená predstavitel'om 
chorvátskej vlády. Minister za
hraničných vecí Chorvátskej re
publiky M. Granič odporučil ve
deniu Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku kontaktovať 
Zastupitel'ský úrad Chorvátskej 
republiky v Bratisla-ve. 

Ministerstvo zahraničných ve
cí Slovenskej republiky je pripra
vené i naďalej v danej záležitosti 
poskytovať potrebnú súčinnosť 
po diplomatickej línii. 
Minister zahraničných vecí SR 

Eduard Kukan 

Dovol'te, aby som Vás v mene 
predsedu vlády ubezpečil, že 
vláda má záujem na zachováva
ní kultúrnej identity a kultúrneho 
dedičstva obyvatel'ov Slovenskej 
republiky. Pán premiér si uvedo
muje, aký silný kultúrny a spolo
čenský vplyv má Devínska Nová 
Ves na celoslovenskú kultúrnu 
a intelektuálnu obec. Odporučil 
Váš list do pozornosti ministra 
kultúry SR so žiadosťou o posú
denie návrhu na čerpania prost
riedkov z Rezervy vlády SR na 
rok 2000. 

Kancelária predsedu vlády SR 

Martin Fedor 

HRVATSKI KULTURNI SAVEZ 
U REPUBLIC! SLOVAČKOJ 

Vlada Republike Hrvatske do-

DEVEX2 

nijela je, na sjednici održanoj 
28. listopada 1999. godine, odlu
ku o odobravanju jednokratne fi
nancijske potpore za provedbu 
ciljanog, kratkoročnog programa 
pod nazivom: 1. Dovršenje 
Hrvatskog kulturnog centra 
i Hrvatskog muzeja u Devinskom 
Novom selu u predvidivom izno
su do Kn 1 OO 000,00 
i 2. "Hrvatska bez granica" 
u predvidivom iznosu do KN 
50 000,00. 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, 
U red za udruge 

Vzhl'adom na to, že chorvátska 
strana pri Vašich vzájomných ro
kovaniach prejavila o projekt zá
ujem, pán prezident predmetnú 
otázku ich účasti na financovaní 
pri rokovaniach so svojim partne
rom podporí. 

Riaditel' Odboru sekretariátu 

a protokolu kancelárie preziden
ta republiky 

Dušan Vojtech 

Interpelácia 
Vážený pán primátor, 
mestská organizácia MARIA
NUM zahájila v máji 1999 
Rekonštruk-ciu oplotenia cinto
rína v mestskej časti Devínska 
Nová Ves, v súlade so schvále
ným rozpočtom na rok 1999. 

Organizácia vykonala odstrá
nenie pôvodného oplotenia už 
v máji a doposia!' nezahájila osa
denie nového oplotenia. 

Vzhl'adom na to, že celý areál 
cintorína viac ako 4 mesiace je 
otvorený, vznikajú škody na ma
jetku občanov- poškodzovaniu 
pomníkov, čo je terčom opráv
nenej kritiky. 

Žiadam Vás pán primátor 
o urýchlené prijatie opatrení 
v organizácii MARIANUM, ktoré 
zabezpečia realizáciu diela ešte 
pred Sviatkom zosnulých. 

Ing. Vladimír Mráz, 
poslanec hl. mesta SR Bratislavy 

Zasadnutie mestského zastupite
l'stva 7. 1 O. 1999 

Realizácia údržby a rekonštruk
cie oplotenia cintorína v mest
skej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves. 

Vybavenie interpelácie: 

Vzhl'adom na finančne vel'mi ná
ročnú výmenu kremačných pecí 
v krematóriu, rekonštrukciu do
mu smútku v Lamači a opravu 
sociálnych zariadení v Slávičom 
údolí v roku 1999, nebolo mož
né finančne zabezpečiť ďalšie 
investície. 

V priebehu prác na rekonštruk
cii oplotenia cintorína v mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves došlo k tomu, že Marianum -
pohrebníctvo v Bratislave neuhra
dila faktúry v plnom rozsahu 
a preto dodávatel'ská organizácia 
DUKO spol. s r. o. prerušila všet
ky práce. 

S dodávatel'om oplotenia je v sú
časnosti uzatvorená dohoda 
o splátkovom kalendári, v zmysle 
ktorej po zaplatení dodávky plo
tových dielcov, vykoná práce na 
ich osadení v termíne do 
31. 3. 2000. 

Odpoved· 
poslancovi 

mestského zastupitelstva 
Ing. V Mrázovi 

Vážený pán poslanec, 
Vo vašej interpelácii zo dňa 

4. novembra 1999 sa zaujímate 
o postup a spôsob vymáhania po
kút uložených mestskou políciou 
(dalej len "MsP") na pokutové blo
ky nezaplatené na mieste. Ďalej, 
ktoré oddelenie magistrátu pokuty 
vymáha, kol'ko pokút bolo ulože
ných v rokoch 1998 a 1999, ako 
aj aká bola úspešnosť ich vymáha
nia a ako sú vedené nevymožené 
pokuty. 

V zmysle § 3 ods. l písm. f) zá

kona SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii, obecná polícia 
ukladá a vyberá v blokovom kona
ní pokuty za priestupky ustanovené 
osobitným predpisom (zákon SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov) 
a tiež za priestupky proti bezpeč
nosti a plynulosti cestnej premávky 
(§ 22 zákona SNR č. 372/1990 
Zb.) spáchané neuposlúchnutím 

zákazu, ktorý vyplýva z miestnej 
úpravy cestnej premávky. Pokuta 
moze byť uložená dvojakým 
spôsobom. 

l . Ak priestupca je ochotný blo
kovú pokutu zaplatiť, zamestnanec 

MsP mu vypíše pokutový blok 
a priestupca na mieste zaplatí blo
kovú pokutu. 

2. Ak priestupca je ochotný za

platiť blokovú pokutu, ale nemôže 

tak urobiť na mieste (nemá pri se

be potrebnú finančnú hotovosť), 
zamestnanec MsP mu vypíše blok 

na pokutu nezaplatenú na mieste 

a k nemu priloží poštovú poukáž

ku. Priestupcu zároveň poučí o le

hote a spôsobe zaplatenia blokovej 

pokuty. 

Blokovú pokutu musí Na otázky Dcvexu odpovedá 

zaplatiť do 15 dní od jej starosta MČ DNY Ing. Vladimír 

- v hotovosti - priamo na r.1ráz 
MsP, ktorého zamestnanec •M:ôžete povedať našim spo-
uložil, tuobčanom, či mestská časť 
- poštovou poukážkou na nrf •. l •.• ::illliilla prah~ roka. 1999 a ro!'a 
ný účet Magistrátu hl zoOO pnpraVUJC pre Devm-
Bratislavy. · m. stto:novovešťanov kultúrne či 

V d Spoločenské podujatia? 
prípa e, že priestupca 

vú pokutu uloženú na poku .Ano. Pripravujeme silvestrovský 
bloky nezaplatené na m· deii, ktorý má byť venovaný na-
zaplatí v stanovenej lehote širn deťom, avšak i dospelým, 

d h ktorí prejavia vôľu osláviť záver 
z uve enýc spôsobov, doručí roka 1999 a príchod roka 2000 
mu upozornenie- vy'zva, aby -
kutu zaplatil do 15 dní od 

výzvy, v opačnom prípade 
pohl'adávka odstúpená na 
hanie orgánu miestnej 
správy. 

Ak priestupca pokutu 

ani po upozornení, pokutu 
postúpi miestne príslušnému 
nému úradu na výkon 
tia. 

V súčasnosti prebieha 
nie medzi MsP a Krajským 
dom v Bratislave o formálnyc 
ležitostiach odstupovania a 
be vymáhania pohladávok. 

V roku l 998 bolo spolu no 
kutové bloky na pokutu 
nú na mieste uložených 
kút v sume l 043 400 Sk, z 
bolo zaplatených 156 000 
30. septembra 1999 bolo 
uložených 321 pokút na 
bloky na pokutu 
mieste, v celkovej sume 143 
Sk, pričom zaplatených bolo 
raz 26 000 Sk. 

Lehota na vymáhanie pokút 
zaplatených na mieste 

3 roky od 1e1 
Nezaplatené pokuty evidu 
v evidencii pokút neza 

na mieste. 
Okrem riešenia p · 

v blokovom konaní, ktoré 
ha vyššie uvedenými 
spôsobmi, sa priestupky, 
páchatelia nie sú ochotní 
pokutu zaplati( riešia aj 
objasňovania priestupku. V 
1998 bolo len na okresné 
Bratislava 1-5 odstúpených 
priestupkových spisov o do 

septembra 1999 1398 
vých spisov. Po predložení 

o výsledku objasňovania 
ku správnemu orgánu, tento 
dorieši v konaní o priestupku. 

spolocne. 

'AkÝ je scenár tohto dňa? 

Očakávame účasť detí, pričom 
or~:awM~iu podujatia budú za-

ečovať základné školy, 
m a Miestny úrad. 

Sprievodnou akciou podujatia by 
mala byť ukážka výcviku psov 
i koní. 

Náhradne, pokiaľ by nám ne
prialo zimné počasie športové 
zápolenie bude prebiehať v alú
viu rieky Moravy silvestrovským 
behom a cyklistickými preteka-

Súbežne s týmto zápolením 
detí, v telocvičniach základných 
škôl na ul.LBukovčana l l.Bukov-

3 a P.Horova bude prebie
silvestrovský turnaj vo volej

bale, basketbale a futbale. 

Napokon približne do 17.00 
bude prebiehať relácia 
"Bavíme sa s DTV", v kto-

sí na svoje určíte prídu milov
níci dobrej hudby, zábavy, pri
čom budú mať možnosť vidieť 

zo športového zápale-
ako í možnosť priameho 

do vysielania. 

Na prelome rokov zvykne MO 
MS poríadať vatru zvrchovanosti 
Pred poštou. Predpokladám, že 
aj tohoto roku sa pred polnocou 
stretnú občania pri vatre tak ako 
Po minulé roky. 

'A čo silvestrovská zábava, či 
Oslava príchodu Nového ro
ka? 

·Samozrejme, pokial' majú spolu
Občania záujem touto formou za
"ŕšiť silvestrovský dCI'í čí večer 
Síl\'estrovskú zábavu or~anízuje , 

Reštaurácia na štadióne a tupo
i hotel Morava. 

s občanmi DNV za účasti pracov

níkov spoločnosti C-term, s.r.o. 

Dňa l 6. ll. 1999 v priestoroch 
domu kultúry lstracentrum 

v Devínskej Novej Vsi zorganizo
vala spoločnost C-term s.r.o., ktorá 

je výrobcom a dodávatelom tepla 
a teplej úžitkovej vody v mestskej 
časti Devínska Nová Ves, stretnutie 
s občanmi, na ktoré boli pozvaní aj 

zástupcovia samosprávy a verejnej 
správy, predstavitelia správcov ob
jektov a niektorí obchodní partneri 

spoločnosti C-term s.r.o. 
Stretnutie viedol Ing. Ján Trnka, 

generálny riaditel' spoločnosti 
C-term s.r.o. Po privítaní hostí v pr

vej časti programu najskôr zhod-

C Škola ) 
demokracie 
~--

Doterajšie poznatky nás nepre
svedčili, že občan pozná svoje po
vinnosti a práva. O povinnostiach 
sa dozvedá z rôznych príkazov, 
nariadení, o právach v nudných 
vyhláškach, ktoré nie vždy dokáže 
prečítať celé a pochopiť ich. 

Bezplatných právnych poradní 
dnes už vari niet. Pokúsime sa 
z dostupných zdrojov občas pora
diť. 

Zo zákona č. l 52, zo 14. mája 
1998, o sťažnostiach 
§2 
Podla tohoto zákona pnpma1u, 
evidujú, vybavujú a kontrolujú vy
bavovanie sťažností 
a) štátne organizácie 
b) obce a nimi zriadené organi
zácie 
c) právnické osoby a fyzické oso
by, ktorým zákon zveril rozhodo
vanie o právach a povinnostiach 
fyzických osôb alebo právnických 
osôb 
§3 
Sťažnosť je podanie fyzickej oso
by alebo právnickej osoby (dalej 
len sťažovatel'), ktorým 
a) sa domáha ochrany svojich 
práv alebo právom chránených 
záujmov, pretože došlo k ich po
rušeniu alebo ohrozeniu činnos
ťou alebo nečinnosťou orgánu ve
rejnej správy 
Podávanie sťažností 
§5 
(l) Sťažnosť sa podáva spravi
dla písomne alebo ústne v záujme 

notil pôsobenie spoločnosti C-term 
s.r.o. v Devínskej Novej Vsi od roku 
1993, v ktorom rekapituloval dôle
žité skutočnosti od roku l 993 
a konštatoval, že bez závažných 
problémov spoločnosť C-term s.r.o. 
zabezpečuje dlhodobo kvalitnú do
dávku tepla a vody ako aj starostli

vost o prenajaté zariadenia. Ďalej 
bola prezentovaná predstava mo

dernizácie a perspektíva využitia 
tepelno-technických zariadení (TTZ) 
v Devínskej Novej Vsi do budúc
nosti. C-term s.r.o. oboznámila ve
rejnosť o ukončení platnosti nájom
nej zmluvy na TTZ v roku 2000, 
konaní verejnej obchodnej súťaže 
ako aj o pridelení licencie na výro
bu a rozvod teplej úžitkovej vody 
(TÚV) v MČ DNV do roku 2020. 

V druhej časti programu aj na
priek malému počtu účastníkov sa 

jej urýchleného a efektívneho vy
bavenia orgánu príslušnému na 
vybavenie. 
(3) O ústnej sťažnosti, ktorú ne
možno vybaviť hneď pri jej poda
ní, orgán, ktorý sťažnosť prijíma, 
vyhotoví záznam, ktorý sťažova
telovi predloží na prečítanie 
a podpis. Na požiadanie sfažo
vatela sa mu vydá rovnopis záz
namu. 
(4) Zo sťažnosti musí byť zrejmé, 
kto ju podáva. Musí obsahoval 
meno, priezvisko, adresu fyzickej 
osoby alebo názov a sídlo práv
nickej osoby, predmet slažnosti 
a čoho sa sťažnosť domáha. 
§7 
Utajenie totožnosti sfažovatela 
(l) Ak sťažovatel' požiadal, aby 
sa jeho totožnosl utajila, alebo ak 
je utajenie v záujme náležitého 
vybavenia sťažnosti, pri prešetro
vaní sťažnosti sa postupuje len na 
základe odpisu, v ktorom sa neu
vádza nič z toho, čo by umožňo
valo identifikáciu stažovatel'a. 
Každý zúčastnený na vybavovaní 
veci, ktorému je sťažovatelova to
tožnosť známa, je povinný o nej 
zachovať mlčanlivosť. 
§9 
Prijímanie sťažnosti 
Všetky orgány verejnej správy sú 
povinné prijíma( sťažnosti. Prijaté 
sťažnosti, na ktorých vybavenie 
alebo prešetrenie nie sú príslušné, 
sú povinné bezodkladne postúpiť 
orgánu príslušnému na ich vyba
venie a zároveň o tom upovedo
miť sfažovatela. 

rozprúdila živá viac ako hodinová 
diskusia, v ktorej prítomní zástup
covia spoločnosti C-term s.r.o., 
miestnemu úradu MČ DNV 
a Bytového družstva Bratislava IV. 

zodpovedali predložené otázky. 
Prítomní poukázali na náročnosÍ 
a dôležitos( tejto problematiky, kto

rá sa bezprostredne dotýka väčšiny 
obyvatelstva MČ DNV 

Spoločnost C-term s.r.o. aj touto 

cestou dakuje všetkým zúčastneným 
hosfom a obyvatelom mestskej časti 
Devínska Nová Ves za účasť, kto
rou prejavili záujem o problemati
ku tepe l né ho hospodárstva a z á ro
veň formou diskusných príspevkov 

prispeli k urýchleniu riešenia niek

torých problémov tepelného hospo
dárstva v uvedenej lokalite. 

Marko Roháček 

Príslušnosť na vybavovanie sťaž
nosti 
§ll 
(l) Na vybavovanie sťažností je 
príslušný vedúci orgánu verejnej 
správy. Ak sťažnost smeruje proti 
vedúcemu tohoto orgánu, vybavu
je ju najbližší nadriadený orgán. 
Ak takýto orgán nie je, na vyba
venie sťažnosti v oblasti štátnej 
správy je príslušný ústredný orgán 
štátnej správy na kontrolu vybavo
vania sťažností. 
(2) Na prešetrovanie slažnosti 
proti činnosti poslanca obecného 
zastupitelstva, starostu obce 
a hlavného kontrolóra obce je prí
slušná komisia zriadená obecným 
zastupitelstvom 
(3) Na vybavovanie opakovanej 
slažnosti proti činnosti obce, ktorá 
je výkonom štátnej správy, je prí
slušný okresný úrad. 
§ 13 
Lehoty na vybavenie sťažností 
(l) príslušný orgán verejnej sprá
vy je povinný prešetriť a vybavil 
sťažnost do 30 dní odo dňa, keď 
mu bola sťažnosť doručená. V prí
pade spornej príslušnosti začína 
lehota na vybavenie sťažnosti ply
nú!' odo dňa keď bolo doručené 
oznámenie o určení príslušnosti. 
§ 23 
Spoločné ustanovenia 
(2) Trovy, ktoré vznikli stažovateiO
vi v súvislosti s podaním, prešetre
ním a vybavením slažnosti, znáša 
sťažovatel'. 
(3) Trovy, ktoré vznikli orgánu ve
rejnej správy pri podaní, prešetre
ní a vybavení sťažnosti, znáša 
tento orgán. 

DEVEX3 
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OO®u~~~mu~ 
men in~ v nasledujúcicn dvocn 

t~ždňocn oslávia: 
ll. 12. - Hilda, 12. 12. _ Otílio 

13. 12, - Lucio, 14. 12: - f!ronislo~o 
v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Gizela ŠUBÍNOVÁ 

Ludmila KADNÁROVÁ 
Mária KOMPANÍKOVÁ 

75 rokov 
Johana FOŠNÁKOVÁ 
Jaroslav POKORNÝ 
Mária ŽÁČKOVÁ 

80 rokov 
Ondrej KOVAN 

Štefánia MAJERČÁKOVÁ 

Blahoželáme! 

@difli ~iulŠÚ:hi'a}lov) 
tragicky zahynul 

Rado MIŠČÍK 

Dňa 6. 12. sme 

si pripomenuli 

5. výročie, kedy 

nás navždy opu

stil náš drahý 

Ján MADER 
Venujte mu tichú spomienku. 

Manželka a deti s rodinami 

Nezabudnite 

Žiaci Zš Bukovčana 1 

V tomto školskom roku začala 
naša škola pracovať v spolupráci 

s talianskou a rakúskou školou 

na spoločnom projekte "Dajme 
Zemi darček". 

A práve v týchto dňoch vy

chádza ako výsledok doterajšej 

spolupráce "KAlENDÁR 2000", 
ktorý očakávame už s vel'kým 

nadšením. V tomto kalendári 

sme chceli všetkým priatelom prí

rody priblížiť síce len nepatrnú 

časť krásnej prírody pri rieke 

DEVE:X 4 

Vianoce prichádzajú každý 
rok rovnako, len my sme iní 
a iný je aj čas, ktorý žijeme. Ten 
čas ma zaujíma. Nie však jeho 
samotné plynutie, nad ktorým sa 
s nadchádzajúcim rokom 2000 
tak mnohí vzrušujú. Rok 2000 
ako dátum, ako zaujímavá číslica 
sa ma dotýka len okrajovo. 
Obsah času, to, čím napfňame 
svoje dni a roky, to je však iná 
záležitosť. Tento obsah voláme 
dejinami. 

K spoločným dejinám tu 
v Dev. N. Vsi patrí aj príbeh vý
voja našej obce za posledné ro
ky, keď sa z prímestskej dediny 
stala mestom. Viem, že tento vý
voj, táto premena Devínskej sa 
v starej časti obce komentovala 
rôznym spôsobom. Za seba, ako 
miestny farár, môžem povedať, 
že premena obce na mesto pri
niesla cirkvi len požehnanie. 
Prišli noví l'udia. Samozrejme, 
nie všetci ideálni ani kvalitní. 
Ako však ktosi zo starej obce raz 
povedal - bez nich by sme sa 
mohli po našom kostole aj v ne
del'u prechádzať. Napokon, ne
jde len o počet. Temer všetky ini
ciatívy v našej miestnej cirkvi po
chádzajú od l'udí, ktorí sa prisťa
hovali za posledných l 0-12 ro
kov. 

Dnes našu cirkev nereprezen
tuje len farár, organista a kostol
ník. Dnes našu cirkev reprezen
tujú všetci, ktorí pripravujú bo
hoslužby, ktorí sa zapájajú do so
ciálnej práce a do programov 
vzdelávania, obetavé učitel'ky 

náboženstva, ako aj všetci, ktorí 
z nás nejakým spôsobom vstúpili 

Morava, ale zároveň nás všet

kých priviesť k zamysleniu sa, čo 
si z tejto prírody chceme uchrá

niť pre nasledujúce tisícročie. 
Pri tejto príležitosti by sme 

chceli podakovať Národnej kan

celárii SOKRATES, ktorá finanč
ne podporila tento projekt a pá

novi Savkovi, ktorý sa vel'kou 

mierou pričinil o to, že kalendár 

vychádza v takej kvalitnej podo

be. S pochopením i s finančnou 
podporou pre náš projekt sme sa 

stretli i u starostu MČ DNV Ing. 

Vladimíra Mráza. V neposled

nom rade by sme chceli podako

vať žiakom a pedagógom našej 

školy, ktorí vel'mi zanietene pra-

Wf1fll!Jj)®~ffl1lflilff 11 ~~~ 
do verejného života. Popritom 
v rámci našej miestnej cirkvi jest
vujú viaceré priatel'sko-duchovné 
platformy, ktorých význam závisí 
od toho, nakol'ko sa zrodili z od
povede na reálne potreby l'udí. 
Niektoré podozrievam, že sú 
viac psychickosociálnou(seba) 
realizáciou ako nábožensky mo
tivovanou odpoveďou na reálny 
život. 

Medzi veriacimi sú tak prítom
né rozličné skupiny a podskupi
ny ako v celej spoločnosti. Sú !'u
dia aktívni v obecnom živote 
i v tzv. treťom sektore, aktivisti 
rôznych náboženských hnutí, tra
diční veriaci bez otázok, l'udia la
dení nacionalisticky i kritickí in
telektuáli, l'udia nezištní v drob
nej sociálnej práci, l'udia, ktorých 
nazývam tichí a skromní srdcom, 
l'udia tvoriaci kultúru vo farnosti 
od skutočne kvalitných umelcov 
až po nesebakritických nadšen
cov, l'udia praktickí tzv. sviatoční 
kresťania ... Všetci spolu vytvá
rajú obraz cirkvi. 

Niektoré aktívne a názorové 
platformy žijú, žia!', dlho vedl'a 
seba bez toho, aby sa opovážili 

Bronislav, 15, 12 . . : /vii:o ' 
16. 12. - ~Ibi na, 17: 12. " ~ci~nJfio 

JB. 12. -Sláva, Slávko, ')~ 
19. · )2. -Judita, 20. 12. : DoginarC: 
2l.l2;:BoAdon;2212;;Melo' 
23:12.: NodeždO,U 12AdaJi;··. 

a &o, 25: 12 : /_ svi~tok vian~č~f, · 
ló, 12.- Stefan, ll, s_v,~tokvicmočný 
27: 12. - Filoména, ?B. J2: l.~ana ' 

Ivona, 29. 12. -lylilada -•• ' 
30. 12. DáYid/31. 12. - Si/~ester. 

Blahoželáme! 

na vzájomný dialóg, aby sa 
žili sledovať spätnú väzbu. 
V tom zostávame vel'a dlžní 
spoločnosti. 

Myslím, že naozaj 
možno len s tými, ktorí 
prekročiť hranice: Hranice vl 
ného súkromného šťastia, 
súkromných a skupinových 
ujmov. Tí vytvárajú skutočnú 
ke v. 

O tom by mohli byť 
Vianoce: O pozvaní 
hranice vlastnej 
a zahl'adenia do seba. 

Prajem nám všetkým, aby 
to pre ďalší rok aj pomocou 
nia Vianoc dokázali. 

v kostole Sv. Ducha v Bratislave- Dev. N. Vsi 
24. 12. (Polnočná): 23.00 
25. 12. (Vianoce): 8.00, l 0.30, 18.00 
26. 12. (Sv. Štefana a zároveň nedela): 8.00, l 0.30, 18.00 
31. 12. (Silvester): 16.00, 17.30 

l. l. (Nový rok): 8.00, l 0.30, 18.00 
6. l. (Zjavenie Pána): 8.00, l 0.30, 18.00 

Nedelné bohoslužby v zimnom období: 8.00, l 0.30, 18.00 

covali na príprave kalendára 

i rodičom, ktorí majú možnosť 
prispieť prostredníctvom finanč
ného daru na všetky EKO - akti

vity našej školy. 

K srdečnému pozvaniu všet

kých občanov Devínskej Novej 

Vsi a Devína, ktorí by mali záu

jem "Kalendár 2000" na našej 

škole si, či už pozrieť alebo ob

jednať, pripájame želanie všet

kých pracovníkov a žiakov ZŠ 

Bukovčana l 

"Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a PF 2000" 

Mgr. Soňa Frohlichová 

Sl'úbený rozhovor s generál-
nYill riaditel'om Viliamom 

U ED LOM 
• v roku 1998 sa Presskam umi-

tnil medzi najväčšími podnik
es strojárskeho priemyslu v SR 

prvej dvadsiatke) podl'a indi
tržieb v roku 98. 

, Ale aj medzi najväčších ex por
nov Slovenska. 
,e čo spôsobilo tento posun 

medzi najlepších? 
AbY firma získala úspech záleží 
d aktivity menežmentu, ako 

0 
puje denne k úlohám, ako 
získavať nové trhy. 

Na začiatku to boli len malé 
ky zdedené zo štátneho 

niku. Dnes, výroba dodáva-
do firiem Škoda 

Volkswagen, do série vozidiel, 
uje dodávku na 300 tis 

ročne. 

sa, ako dodávate!', do 
u vel'kých automobilo

koncernov ako je napríklad 

Nebolo samozrejme l'ahké. 
úlohou našej firmy 

bolo zabezpečiť auditové hod
notenie z koncernu, neskôr zís
kanie certifikácie podl'a noriem 

9000 a VDA 6.1. 
• To znamená? 
-Dodávať výrobky podl'a systé
mu kvality zodpovedajúcu eu
rópskym parametrom. 
Ďalším dôležitým faktorom je 

izácia menežmentu až po 
najnižšie kádre a vytvorenie at
mosféry spoluzodpovednosti za 

firmy. 
ledkom týchto snažení je 

kanie zákaziek na nové mo
vozidiel. Dostali sme objed
vyrábať na nové vozidlo 

a Oktávia 17 sériových die-
a na najnovšie vozidlo Škoda 

15 sériových dielov. 
Znamená to, že sme sa 
priebehu rokov 1992-98 dosta
do pozície koncernového do

dávatel'a a tým sme začali získa
zákazky od jednotlivých fab

rík koncernu VW v SRN 
v Španielsku. 
Predpokladáme, že cez tieto 

nuté ciele, chce Presskam 
v nastúpených akti-

Prirodzene. Máme záujem po

sa na novej výrobe 
susednom Volkswagene, kde 

sa malo začať v roku 2001 
Výrobou nového modelu terén

vozidla. 
Pre túto výrobu fi rm a Pr es s
rn odoslala už 1 SO ponúk, 

RE 

z ktorých isté množstvo, veríme, 
že budeme vyrábať a dodávať 
práve my. Že to je aktuálne, po
tvrdila aj deväťčlenná návšteva 
z koncernu VW a fi. PORSCHE, 
ktorí preverili ak-cie schopnosť 
našej firmy. 
* Počet zamestnancov a per
spektívy firmy? 
- V súčasnosti pracuje v brati
slavskej firme Presskam cca 200 
l'udí a v dcérskej spoločnosti 

Strojárne Malacky (l OO% dcéra 
Presska-mu) 450 zamestnancov. 
Aj napriek vel'kej konkurencii 
VW Ba v ponuke pracovných 
príležitostí a sociálneho zabez
pečenia, snažíme sa vytvoriť na
šim pracovníkom - okrem pra
covných príležitostí aj optimálne 
sociálne a kultúrno-športové vy
žitie v mimopracovnom čase. 

V priebehu rokov 2000-2001 
plánuje naša spoločnosť moder
nizovať a automatizovať výrobný 
proces. Aj napriek týmto investí
ciám predpokladáme nárast po
čtu kmeňových pracovníkov asi 
o 15% a samozrejme budeme aj 
zvyšovať sociálne zabezpečenie. 
* Vaše aktivity v Devínskej 
Novej Vsi? 
- Pomáhame školám zabezpečo
vať prepravu žiakov našim auto
busom (na výlety, plavecké kur
zy), snažíme sa im prispieť aj 
v iných aktivitách, napr. dopfňa
ním pomôcok k vyučovaniu. 

Spolupracujeme s futbalovým 
klubom ... (podporujú vydávanie 
DEVEX-u - pozn. vydavatel'a). 
Chýba mi však častejší kontakt 
s MČ ONV, kde sa obmedzili ro
kovania riaditel'skej rady, ktorej 
zástupcovia by možno dokázali 
pomôcť pri riešení niektorých 
problémov obce. 
* Generálny riaditel' Presskamu 
V. liedl v roku 1999 absolvoval 
seriál majstrovstiev Slovenska 
v pretekoch automobilov do vr
chu a preteky európskej zóny na 
okruhoch na vozidle Audi 80 
Competition. 
*Kde beriete čas na šport? 
- Po dlhšej odmlke vo svojej 
športovej automobilovej kariére 
sa mi podarilo tento rok zapoži-

čať vozidlo od Motorsport 
Racing Team Stuad ONV, na kto
rom som absolvoval všetky prete
ky na území Slovenska. Výsledky 

2. miesto- v kategórii produkč
ných automobilov ma znova vy
provokovali a dodali chuť do ďal
šieho obdobia. Zážitkom bolo aj 
vyhlásenie výsledkov zóny stred
nej Európy na okruhoch 

loka/patriotizmus 
Pri návšteve priatel'a z Nemecka 

sme sa rozhovorili o všeličom. 
Prirodzene témo obchodov, nákupov 
a cien nemohla chýbať. Zaujali ma de
taily. Ča je prioritou pri výbere obcho
dov domáceho zákazníka. Kvalita, ce
na, vzdiolenosŕ. .. ? Bola to dlhá deba
ta. na prvé miesto postavillokalpatrio
tizmus, potom nasledovali kvalita 
a spokojnos( s tovarom o zákazníkom, 
ceny o no poslednom mieste vzdiale
nos( 

Väčšina - teda prevažná väčšina 
domácich kupujúcich, dáva prednosí 
domácim výrobcom a predajcom. 
"Cudzí" predajcovia musia vyvíjaÍ 
ovel'o väčšie úsilie prezentovaÍ sa, po
núknuÍ a ... hladoí cesty k priazni. 
Tento trend, pravda, je budovaný rok
mi. Dnes už málo obchodníkov možno 
nazvaí nechápajúcimi. Konku-renčný 
boj ich naučil. Že u nás ešte konkuren
cia nefunguje? To si žiada čas. (udio 
presne vyselektujú kto prežije, kto pre
živorí, kto skrachuje. 
Na benzín chodím zásadne k domá
~emu predojcovi, hoci musím íst' o dva 

v [jubl'ane (Slovinsko), kde som 
dostal pohár za l. miesto v triede 
superturismo. Čas, ten ak človek 
chce, tak vždy nájde. 
* O športových aktivitách, ktoré 
plánuje firma Presskam budeme 
informovať v niektorom z budú
cich čísel Devexu. 

pk 

kilometre dalej, - vraví hosŕ. Ak sa, 
náhodou, stretnem z nevôlou predava
ča, môže sa mu to stat raz. Viac do 
toho obchodu nevstúpim. U vás je ešte 
stále vel'a neochotných predavačov, 
ktorým na zákazníkovi nezáleží. 
A majitel' sa to nedozvie, chýba infor
movanos( iba sa čuduje prečo tržby 
nestúpa jú. Práve v takom období, kedy 
príjmy sú nízke, sa ukáže životaschop
nost obchodníka. On predsa nemôže 
kalkulovať len s dnešným dňom, týžd
ňom, mesiacom. U nás v Nemecku si 
starostlivo buduje svoju tvár predajca 
denne, každú hodinu. Keď myslí na 
budúcnos( 
Prvým reklamným činom je slušnosÍ, 
serióznosť, operatívnosí. Potom každý 
si je vedomí, že reklama mu prináša 
len osoh. Tam neváha. Nespolieha sa, 
že dnes zákazníkov má. Myslí na zajt
ra, dopredu. A stále hlodá cesty prilá
ka( novým, vždy však spolahlivosÍou, 
kvalitou tovaru i služieb. 

Naučíme sa to aj my? Vraj budeme 
musi et'. 

DEVE:X 5 
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MIESTNY ODBOR MATIC 
Vybrali sme z podujatí na rok 
2000 

*Matičný ples 15.januára 

2000 

*Štúrov Devín- v spolupráci 

s ústredím MS, MO MS 

Bratislava a starostom 

Devína 

*Jarné tradície (16.3.)- z re

ceptov starých materí, spo

jené s ochutnávkou. Topenie 

Moreny. 

Klubová činnosť 

Stretnutia matičiarov každý 

posledný štvrtok v mesiaci 

v priestoroch lstracentra na 

lstrijskej 6. 

20.1. Zakladatelia 

a prví funkcionári Matice 

slovenskej - Š.Moyses, 

DEVEX 6 

SLOVENSKEJ 
K. Kuzmány 

1 7.2. Staráme sa 

o zdravie. Predchádzať na

miesto liečiť. 

16.3. jarné a vel'konočné 

tradície a zvyky. Recepty na 

sviatočný stôl 

Turistické výlety 

16.1. Začiatok turistickej 

sezóny: turistický pochod po 

krížnom chodníku, spojený 

s úpravou terénu na beh na 

lyžiach. Pri dobrom počasí 

možnosť opekať pri ohníku. 

13.2. Beh na lyžiach z DNY 

na Kútiky 

a späť. 5.3. Beh na lyžiach 

po chodníkoch Devínskej 

Kobyly. 

Celovečerné predstavenia 
od l 9.45 hod. v sobotu 

a v nedeJú ai o l 7. l 5 hod. 
11.-12.12.so,neo 17.15a 19.45h 
VIKINGOVIA USA- 60,
dobrodružný historický thriler 

18. 12. soo 11.00a 19.00h 
TARZAN USA -MP 65,
slovenský dabing 
19. 12. neo 17.15a 19.45h 
PIKANTNÉ POKUŠENIE USA -MP 60,-

21. 12. ut. o 17.15 a 19.45 h 
MÚMIA USA 60,-
horor 

26. 12.neo 17.15a 19.45h 
ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE 
USA 50,-
kamédia 

Tel.: 64 77 5104 

13.12. 18:30 
18:35. 19:00 
14.12. 8:30 

Spravodajstvo 

15.12. 18:30 
18:35- 19:00 
16.12. 18:30 
18:35- 19:00 
17.12. 18:30 
18:35. 19:00 
stupitel'stva 
20.12. 18:30 
18:35- 19:00 
21.12.18:30 
18 :3 5 - 1 9 :OO 
22.12. 1 8:30 
18:35. 19:00 
23.12. 18:30 
18:35- 19:00 
27.12. 18:30- 19:00 
28.12. 18:30- 19:00 
29.12. 1 8:30 - 19 :OO 
30.12. 18:30- 19:00 
31.12. 1 5 :OO - 19 :OO 

Beseda: C-term a vykurovanie bytov 
Priamy prenos z rokovania miestne 
ho zastupitel'stva 
Spravodajstvo 
Našimi očami 
Spravodajstvo 
Týždeň v ONV a Bratislave 
Spravodajstvo 
Beseda: Rokovanie miestneho za-

Spravodajstvo 
Vianoce 
Spravodajstvo 
Týždeň v ONV 
Spravodajstvo 
AQ - motoristický magazín 
Spravodajstvo 
Týždeň v Bratislave 
Príroda Pomoravia 
Rok v ONV 
Detská súťaž- zostrih 
Rok v Bratislave 
Silvestrovské vysielanie 

Každú z uvedených relácií okrem silvestrovského vysielania 
môžete vidieť aj v repríze a to ešte v ten istý deň od 22:00 
22:30 alebo nasledujúci pracovný deň od 9:30 do 

ku vzniku chorvátskych kultúr
nych spolkov na Slovensku 

V druhej polovici r. 1989 sa 
začali chorvátsky hovoriaci obča
nia v Devínskej Novej Vsi aktívne 
zaujímať o vytvorenie chorvátskej 
organizácie, ktorá by ich združo
vala v spoločenskej činnosti 

a k zachovaniu ich jazyka a chor
vátskych tradícií. 

Záujem o vytvorenie takejto or
ganizňácie v ONV a na Slovensku 
mali aj naši priatelia v Rakúsku 
a v Chorvátsku, najmä preto, aby 
mali seberovného partnera s kto
rým nadviažu kultúrne, športové 
a ostatné spoločenské styky. 

Potreba chorvátskej organizácie 
sa najviac prejavila v príprave 
a priebehu 1. FCHK na ktorom 

sme videli a počuli ako a ktorým 
smerom by mohla chorvátska 
menšina na Slovensku pôsobiť, 
a že je nevyhnutná organizácia na 
zabezpečovanie aktivít menšinY· 

MNV v Devínskej Novej Vsi 
snažil napomôcť tomuto úsiliU
Nebola to ľahká úloha, 
za totality sa takéto aktivity 
podporovali. Preto sme 
postupovať opatrne, aby sa 
rušil šťastný začiatok 
CHK a práca folklórnych 
rov. 

Dozvedeli sme sa, že v Rakúsku 
majú strešnú organizáciu 
chorvátsky kultúrny spolok so 
sídlom v Eisenstadte a v obciach 
a mestách spolky a kluby s rôzny
mi názvami. Na Slovensku sme 
nemali žiadne spolky a kluby. Iba 
v DNY v rokoch 1967 až 1970 or
ganizovala chorvátske aktivity 
chorvátska subkomisia utvorená 
pri kultúrnej komisii MNV. 
Najväčšiu pomoc k vytvore

niu chorvátskej organizácie nám 
poskytol D. Karal predseda 
CHGKD vo Viedni. Osobne nad
viazal styky s Dr. Matejom 
Novákom z Jaroviec, Dr. 
Michalom Maaszom z Čuňova 
a Jánom Cvečkom z DNY. Z jeho 
iniciatívy sa uskutočnilo 26. 8. 
1989 v Devínskej Novej Vsi stret
nutie predsedov MNV z Jaroviec, 
čuňova a DNY za prítomnosti 
chorvátskych priateľov z Rakúska 
a Maďarska. Na tomto stretnutí 
sme boli informovaní o činnosti 
chorvátskych organizácií v Gra
dišti (chorvátsky názov pre región 
chorvátsky hovoriacich občanov 

..,_. 

evse n 
Diváci, ktorí v nedel'u 21. 11 . 

1999 naplnili náš kostol, boli sved
kami nevšednej udalosti. O 16.00 h 
sa tu poriada! koncert. Žiadna 
zvláštnosť, poviete si veď koncerty 
v kostoloch sú už bežnou vecou. 
Tento koncert však bol zvláštny tým, 
že bol trojgeneračný. Vystupovali 
na ňom deti - bývalý súbor 
Matičiari k, ktorý by na budúci rok 
oslávil už svoje 5. narodeniny, bý
valý spevokol žiačok ĽšU, ktorý 
tohto roku oslávil 30. výročie od 
svojho vzniku a chrámový spevokol 
"Nádej", ktorý na budúci rok oslávi 
l O rokov svojho trvania. 
Zvláštnosťou týchto všetkých spevo
kolov je, že všetky pôsobili v DNY 
a vedúcou a dirigentkou všetkých je 
pani Júlia Zúbková, ktorá so 
v minulých dňoch dožila 77 rokov. 
Táto obdivuhodná žena, napriek 
svojmu vysokému veku ešte stále ve
die chrámový spevokol "Nádej", 
ktorý svojimi koncertmi preslávil 
DNY a mnohokrát doma i v zahra
ničí a na tento koncert dokázala 
zmobilizovať i členky už nejestvujú
cich zborov a nacvičiť s nimi krásny 
program, ktorý si mohli naši diváci 
Yypočuí. Neodradilo ju ani to, že 4 
dni pred koncertom pri nešt'astnom 
páde utrpela zlomeninu obidvoch 
rúk a koncert oddirigovala s týmto 
ťažkým postihom. Búrlivým aplau
Zom, ktorý zaznel po každej piesni 
a nespočetným množstvom kvetov 
diváci i účinkujúci vyjadrili vdaku 

v Rakúsku a Maďarsku). 

Diskutovali sme zanietene a dlho 
(okrem Maďarov, ktorí asi po ho
dine odišli za svojimi povinnosťa
mi) až nám večera, ktorú som 
hradil zo svojich prostriedkov, vy
chladla a lokše k husacine stvrdli, 
čo si iste pamätá pani Margita 
Ružovičová. 

Na tomto stretnutí sme sa do
hodli, že použijeme za základ prí
pravy programu a stanov doku
menty z CHGKD vo Viedni. Ja 
som bol poverený kontaktovať sa 
s Demeterom Karallom a s ta
jomníčkou CHGKD Gabrielou 
Novak, za účelom zadováženia 
ich programu a stanov a cľalších 
materiálov o ich činnosti. Prijal 
som úlohu zabezpečiť ich prepra
covanie na naše podmienky 
a odoslať ich predsedom MNV. 
Taktiež sme sa dohodli, že pred
sedovia MNV zvolajú stretnutia 
chorvátsky hovoriacich občanov, 
na ktorých ich budú informovať 
o zámere založenia chorvátskej 
organizácie v obci. Vedel som, že 
túto úlohu nemôžem splniť sám. 

oncerf 
v našom kostole 

dva pohlady 
tejto vzácnej a húževnatej žene, 
ktorú spev sprevádza celým jej ži
votom. 

Koncert spestrili i sólové spevy 
p. Miladky Mačákovej, Jožka 
Pokorného, recitácia Mirka Šime· 
ka a hovorené slovo, ktorým nás 
počas programu sprevádzala 
p. Olívia Karovičová, ako i klavi
ristka Nikoleta Habudová a učite
l'ky z ĽšU pani Štefunková 
a Martinová. 

Veríme, že všetci, ktorí si prišli 
vypočut' náš koncert odchádzali 
z neho spokojní, že zažili v našom 
kostole jedno krásne nedel'né popo
ludnie a nám účinkujúcim urobilo 
radost', že i keď nakrátko, potešili 
sme našim spevom všetkých, ktorí 
nás radi počúvajú a pre ktorých ra
di spievame. Lebo i my sa riadime 
krásnym l'udovým príslovím, "Kto 
spieva, dvakrát sa modlí". 

Pekná nedel'a 
(trojgeneračný koncert) 

Eva Krížová 

V kultúrnych akciách našej obce 
sa koncerty speváckych zborov ne
tešia prílišnej obl'ube. Nedel'a 21. 
novembra t. r. bola svojim spôso
bom výnimočná. Ojedinelé poduja
tie, nazvané "Trojgeneračný kon
cert", prilákalo do tunajšieho kosto
líka nebývalý počet návštevníkov, 
čo je potešujúce. Tí, čo sa rozhodli 

Spoliehal som sa na pomoc spolu
občanov aktívnych v bývalej chor
vátskej subkomisii pri MNV. 
O preklady do slovenčiny a spra
covanie materiálov na naše pod
mienky som požiadal Annu 
Šubínovú a jej manžela Františ
ka. Ja som nad'alej zabezpečoval 
konzultácie s priateľmi vo Viedni, 
s predsedami MNV a občanmi 

DNY. 
Prvú poradu stretnutie s ob

čanmi som zvolal 14. 10. 1989, na 
ktorom som prítomných informo
val o zámere založenia chorvát
skeho kultúrneho spolku v ONV. 
Z diskusie vyplynulo (A. Dvorský, 
]. Baláž, F. Milošovič a ďalšO, že sa 
treba usilovať o založenie spolku 
a že tento zámer podporia. Taktiež 
žiadali, aby sa obnovila činnosť 
chorvátskej subkomisie pri MNV. 
Po tomto stretnutí sme ešte inten
zívnejšie pracovali na príprave za
loženia chorvátskej organizácie 
v DNY. Napomohli tomu aj no
vembrové udalosti, kedy sa otvori
li hranice a mohli sme slobodne 
cestovať, písať a telefonovať. 

takto stráviť časí nedel'ného popo
ludnia, iste mali pekný zážitok. 
Koncert bol jedinečný výberom 
vhodných skladieb, ale najmä ich 
predvedením v podaní troch súbo
rov. Spevokol najmenších tvorili deti 
od 8-15 rokov, druhý súbor repre
zentoval strednú generáciu, ktorá 
opustila školské lavice už pred štvrťs
toročím, no a v súčasne činnom 
chrámovom spevokole "Nádej" sú 
veru už aj dôchodcovia. Všetky od
chovala a necvičila jedna dirigentka 
pani Júlia Zúbková. Vo vekovom 

zložení všetkých účinkujúcich si mo
hol každý lahko vyrátať úžasné 
mnohé roky, ktoré p. Zúbková veno
vala tejto záslužnej činnosti. A toto 
vykonané a pokračujúce dielo si za
sluhuje neskonalý obdiv jednak za 
výsledky svojej práce, ale oj za ne
konečnú ochotu a nespočítatel'né ki
lometre, ktoré prekonala za touto 
prácou, ktorá je jej životným posla-

Po 17. novembri sa práce urýchli
li, takže koncom decembra boli 
materiály na posúdenie priprave
né. Dňa 27. 12. 1989 som ich 
odovzdal predsedom MNV: 
Martinovi Wolffovi, Štefanovi 
Broszovi a Vladimírovi Svrčičovi. 
V ONV sme predložené doku
menty na založenie CHKS pripo
mienkovali na stretnutí chorvát
skych aktivistov 12. 9. 1989. Na 
tomto stretnutí bol zvolený prí
pravný výbor pre založenie CHKS 
a jeho predseda Juraj Cvečko. 

Výbor prevzal predloženú doku
mentáciu a začal organizovať 

ustanovujúce valné zhromažde
nie, ktoré sa ako prvé na 
Slovensku uskutočnilo 28. 2. 
1990 

Osobne si myslím, že stretnutie 
26. 8. 1989 a príprava dokumen
tov pre založenie CHKS bola cen
ným príspevkom novovešťanov 
k aktivizácii chorvátskeho etnika 
(menšiny) a konštituovaniu 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku. 

Ján Cvečko 

ním i zál'ubou. Neochabujúcu akti
vitu dokázala aj tým, že tento kon
cert dirigovala po predchádzajú
com dos( vážnom úraze, ktorý utr
pela týždni pred koncertom. Svojou 
neskonalou húževnatost'ou môže 
byí príkladom mnohým, aj mlad
ším. 

škoda, že tomuto peknému po
dujatiu nevenovala väčšiu pozor
nosí miestna DTV. Iste by to bol 
vhodne vyplnený program informo
vanosti divákov aj o takejto peknej 
mimoriadnej kultúrnej udalosti, čo 

by mohlo byť pre niektorých obča
nov podnetom, že aj takto sa dá 
tráviť vol'ný čas. Škoda aj preto, že 
v roku úcty k starším sa nevenuje 
väčšia pozornosť aj takým poduja
tiam, na ktorých sa podiel'ajú skôr 
narodení a osobnostiam, žijúcim 
medzi nami, ktoré si to plne zaslú
žia. 

Mária Sámová 

DEVIEX 7 



Ad: Pre 
Keby si návštevník Devínskej 

Novej Vsi prezrel Devexy za po
sledných niekol'ko mesiacov, určite 
by nadobudol dojem, že najväčším 
problémom obyvatelov mestskej 
časti je Devínskonovoveská televí
zia. Je to naozaj tak? 

Devínskonovoveská televízia ne
dávno oslávila tretie výročie zača
tia vysielania. Sústredená kampaň 
proti jej existencii sa však rozvinula 
iba v posledných mesiacoch a to 
po vytvorení DTV s.r.o. Nejde iba 
o články v Devexe ale aj o cielené 
fámy šírené po Devínskej Novej Vsi 
spôsobom "jedna pani povedala". 
Tieto fámy majú niečo spoločné. 
Všetky sú nepravdivé a všetky sú ší
rené cielene. Pýtate sa za akým 
účelom ? Nuž to sa treba zamyslieť 
nad tým, komu vadí, že DTV sa 
stala odčlenením od miestneho 
úradu nezávislejšou televíziou. 
Treba sa zamyslieť nad tým komu 
vadí, že občania Devínskej Novej 
Vsi majú možnost' byt' prostredníc
tvom DTV neporovnatel'ne viac in
formovaní ako doteraz. 

Jednou z rozšírených fám je 
množstvo miliónov, ktorými obča
nia DNY doplácajú na DTV. Pán 
Čorej v poslednom čísle Devexu pí
še, že sa "dopočul, že rozpočet 
DTV dosahuje sumu 9 miliónov ko
rún, ktoré idú z našich vreciek". 
Bolo by zaujímavé vedieť od koho 
sa to pán Čorej dopočul. Možno 
by to vela vecí objasnilo. DTV s.r.o. 
totiž od svojho vzniku až do konca 
novembra dostala od mestskej časti 
dotáciu vo výške 569 tisíc korún. 
Aj pán Čorej sa o tom môže pre
svedčiť na rokovaní miestneho za
stupitel'stva, keď sa bude hovoriť 
o čerpaní rozpočtu mestskej časti. 

Pán Čorej sa v svojom článku 
pozastavuje nad tým, prečo by mal 
občan DNY volať do DTV, aby 
upozorňoval na nedostatky. Ja si 
myslím, že upozorňovanie na pro
blémy okolo nás je jednou z vel'mi 
podstatných úloh médií. Tá doba, 
keď nám médiá malovali ružové 

občana ••• 
obrázky je už chvalabohu nená
vratne za nami. Jednou z ambícií 
DTV je aj to, aby sa aj jej zásluhou 
tieto problémy vyriešili v prospech 
obyvatelov DNY. 

Možno aj tie, na ktoré pán Čorej 
upozorňuje vo svojom článku. 

Na záver ešte niekol'ko slov nie 
za DTV, ale za poslancov. Pán 
Čorej im vyčíta, že "radšej inves
tujú do DTV, ako do kanalizácie, 
plynu, úpravy okolia a životného 
prostredia vôbec .... Čas od "ne
žnej" utiekol ako voda a čo sa 
vlastne urobilo pre dedinu ako ta
kú?" O tom kol'ko poslanci investo
vali do DTV v tomto roku som uvi
edol vyššie. O tom, kol'ko investo
vali do kanalizácie, plynu, úpravy 
okolia a životného prostredia by sa 
pán Čorej dozvedel na miestnom 
úrade, keby mal o to záujem. 
Chcem mu pripomenú(, že iba za 
štyri roky minulého volebného ob
dobia, keď som bol prednostom 
miestneho úradu, sa dokončila ka
nalizácia celej Kolónie, odkanali
zovala sa Mlynská a prilahlé ulice, 
ulica Na Mýte, Slovinec a prilahlé 
ulice a čiastočne Vápencová ulica. 
Milióny korún sa investovali do vý
stavby zelene a rekonštrukcie det
ských ihrísk. Keby sa iba tieto akcie 
zrátali, dospeli by sme k sume 
možno 50 miliónov korún. 

Každý človek má právo na svoj 
názor. Aj na DTV aj na prácu po
slancov. Je však dôležité, aby tento 
názor opieral o pravdu a nie o lož. 
A aj preto aby tej pravdy bolo viac 
a lži menej, budete mat' v budúcom 
roku možnost svoje výhrady voči 
DTV adresovať priamo do nášho 
štúdia. 

V priamom prenose vám bude
me odpoveda( na vaše otázky súvi
siace s vysielaním DTV a na disku
siu o tomto probléme môžeme 
pozvať napríklad aj pána Čoreja, 
ak prejaví záujem. 

Ing. Ján Žatko 
riaditel' DTV 

Sme takí bohatí? 
Som vel'mi rád, že na stránkach 

Devexu sa začalo diskutova( 
o DTV. Dovolím sa k tejto diskusii 
pripojit'. Už názov môjho príspevku 
naznačuje, čo chcem poveda( 
Sme naozaj takí bohatí, že môže
me investovať naše peniaze do 

DEVEX 8 

vlastnej televízie? Myslím si, že nie 
sme. 
V Devexe č. 21 bola v rubrike 
"z diára starostu" uverejnená na
sledujúca informácia: na stretnutí 
s mimobankovou inštitúciou roko
val starosta MČ DNY o možnosti 

získať pôžičku na krytie schodku 
rozpočtu MČ DNY. Znamená to, že 
si musíme požičiava( na vlastnú te
levíziu? Chcel by som poprosi( kom
petentných, aby nás na stránkach 
Devexu informovali o tom, kol'ko 
nás DTV stojí a ešte bude stM. 
(Kol'ko tvorili náklady od jej zriade
nia doteraz kompletne, kol'ko budú 
predstavova( každý rok kompletne. 
Prevádzkové, réžijné, mzdové, 
skrátka všetky) 

Ak nemám peniaze na nájom, 

nebudem si predsa kupovat' n , 
videokameru. ovu 

To vie každý dobrý hospodár. 
Myslím, že je mnoho iných aktivít 
do ktorých sa oplatí investovať na: 
še spoločné peniaze. Napr. na vý
stavbu penziónu pre starších obča
nov. 

Som vel'mi rád, že miestna rada 
dňa 9. ll. 1999 schválila koncep
ciu zriadenia tohto penziónu. 

Milan Jambor 

1ffikul~i~k~ i~ve~t~~&i~~ci~ 
Mikulášska noc z nedele na pondelok v tom ostatnom roku storočia i tisícročia 

dohromady sa stala pre moju objemnú maličkosť hotovým peklom. Kým iní plní na
pätia očakávali mikulášske dary, jo som bol obdarený darom danajským. 

Kolika, či dáky katar čriev ma prinútili vyhl'adať v neskorých nočných hodinách 
ambulanciu lekárskej pohotovosti. Tam sa vykl'ulo kurča z vajíčka: nekontrolovatelná 
pažravosť. Prepchávať sa v mojich rokoch je nielen hriechom, ale príjemným spôso
bom samolikvidácie. A nerešpektovanie tohto nepísaného pravidla sa vždy vypo
mstí. 

Ešte šťastie, že v tento deň mal v tomto zdravotníckom zariadení službu môj sused 
a zároveň aj pivný brat, známy internista Ernä Doktori, medzi nami nazývaný 
Pilulka. Priznávam, že moju diagnózu určil v okamihu, bez mimoriadnej obhliadky 
môjho zúboženého tela. Zachádzať do detailov zákroku by bolo trápne a nemiest
ne, pretože podrobná pertraktácia by u čitatelov vyvolala zmiešané pocity. 
Podstatný bol pozitívny výsledok spojený s ukončením predsmrtných kŕčov. Starý 
praktik Ernä pochopil, v akom ťažkom telesnom a duševnom rozpoložení sa na
chádzam. Kedže, ako sa presvedčil, v čakárni v tom čase nebolo ani vtáčika-letáči
ka, nie to ešte pacienta, vytiahol môj spasitel' v bielom plášti spod stola A'ašu s lahka
identifikatel'ným obsahom a charakteristickou vôňou borovicového lesa. 
- Ponúkni sa kalíškom pravej spišskej, uloví sa ti, - ponúkol ma súcitne a samozrej
me<. nalial aj sebe. 

Strngli sme si a hlasným mlasknutím odborníkov sme ohodnotili kvalitu priezrač
ného ohnivého nápoja. 
- Som uťahaný, ako huculský ťažný kôň. Mal som tu dnes večer taký zhon, na aký sa 
nepamätám už roky. Počas dvoch hodín som ošetril trinásť zranených pacientov, 
všetkých z jednej mestskej časti našej metropoly. A nie hocijakých, vyberanú pospo
litosí. Poznám ťa ako diskrétneho chlapa, ale profesionálne tajomstvo mi nedovolí 
byť úplne adresným. Jedno čo môžem je, laicky ti popísať ich zranenia. 

Otvoril vel'ký hrubý zošit o ako z biblie mi citoval invetarizáciu diagnóz postih
nutých. 
- Dva odhryznuté prsty, jeden zlomený nos, natrhnuté ucho, tri jednoduché zlomeni
ny končatín, dve zlomené rebrá, šesť vyrazených zubov, tri vyklbenia, dve vytknutia, 
tri vyvrtnutia, štyri pohryzenia, jedno čiastočné oskalpovanie, dva otrasy mozgu, 
množstvo zmliaždenín, odrenín a jednoduchých povrchových poranení ... 
Temer som kolaboval. Ernä pochopil, prestal čítaí, aby sa vyhol môjmu kolapsu. 
Vyriešili sme to prípitkom repete. Ukázal do kúta za sebou a to som už neveril vlast
ným očiam. Povrchnou bilanciou som zistil, že na kope haraburdia sa nachádzajú: 
tri goliere z koši el', dve dotrhané saká, šesť pánskych viazaniek, tri vesty v dezolát
nom stave, dámska podprsenka, dve zničené kabelky, jeden rozbitý prenosný tele
fón, zubná protéza, topánky rôznej farby a vel'kosti, teplé pánske spodky, jedny do
trhané nohavice a súčiastky odevov, ktoré som nevedel v rýchlosti identifikovať. 

V mysli som začal dedukovať a logicky meditoval, hromadná bitka medzi mafia: 
mi podsvetia, obete vyčíňania skínov alebo výmena názorov medzi spoluobčanmi 
tmavšej pleti? Či dajaké lokálne zemetrasenie, hromadná zrážka áut alebo iná prí
rodná katastrofa? 

Ernä tajnostkársky krútil hlavou a dobromysel'ne sa usmieval. Čakal som nejakú 
nápomocnú nápoveď, postihnutí ostali v anonymite. škoda len, že z útulnej ambu
lancie ma nepriamo do čiernej mikulášskej noci vyhnal nejaký opilec so zrichtov~
ným ksichtom plným modrín. Musel som vypadnúť a zaktivizovať činnosť môjho pn
atel'a Pilulku. 
Ten ma vyprevadil až k dverám a na rozlúčku pomedzi zuby precedil: 
- Chcem podotknú( že práve dnes sa konalo slávnostné zhromaždenie pánov rad
ných v jednej nemenovanej bratislavskej mestskej časti, kde sa delili finančné odme· 
ny za celoročnú činnost poslancov. 

V pondelok som urobil prieskum u nás. A kde sa človek dozvie viac, ako 
v krčme? Postupne som obišiel pohostinské zariadenia U Michala, Jumbo, Na 
Vyhliadke, vo Furmanke i v Pumpe. Nikto z našich z vôle l'udu zvolených kon.šelod 
neutrpel žiadnu ujmu na zdraví. Chvalabohu, že sa tá noc netýkala našej časti P0 

~~oo. ' 
Len tak mimochodom som sa poslanca Fera Chvastavého opýtal, kedy sa rozdelova
cia "party" uskutoční v našom molom "magistráte". Vraj až o týždeň, na Lucie. 

dedko Ricín z Hrádečku pod Grbou 

F ® 
ZELENÁ JE TRÁVA ... 

V minulom čísle Devexu sme či
tatel'om prisl'úbili pristúpi( 
k hodnoteniu činnosti jednotlivých 
mužstiev FC Devínska Nová Ves. 
Ako prvý uverejňujeme rozhovor 
s trénerom A-mužstva Dr. Mirosla
vom Kucharičom. 
• S akými ambíciami ste vstupo
vali do jesennej časti 111. futbalovej 

ligy? 
-CielOm mužstva bolo umiestnenie 
do 8. miesta spojené s motiváciou 
hráčov k vyšším ciel'om a neuspo
kojenie sa s postavením mužstva 
tesne nad priečkou znamenajúcou 
záchranu. 
• S akým zložením realizačného 
tímu a hráčskeho kádra ste vstu
povali do sútáže? 
- Realizačný tím, ktorý predstavuje 
spojivo medzi výborom a hráčmi 
tvorili: vedúci mužstva Ján 
Kralovič, masér Ľubomír Ondriáš, 

MOTORSPORT 

Prvý v republike 
Tradíciu, vlastne úspechy pred

chádzajúcich sezón motoristického 
športu v DNY, potvrdil v tomto roku 
v pretekoch automobilov do vrchu 
Igor Šimkovič. Dva roky reprezento
val Motorsport Racing Team OMV 
Stuad. V roku 2000 bude štartovať 
vo vlastných farbách v tíme s ná
zvom IDM-CAR Racing. 

Výsledky v desiatich pretekoch 
majstrovstiev republiky a troch podu
jatiach majstrovstiev Európy svedčia 
o dobrej príprave nášho jazdca. 
Výsledky: rakúsky Rechberg 2. mies
to v rámci MSR a 7. miesto v rámci 
ME: 
- Ústi nad Orlicí - porucha prevo
dovky 
- Brezno - Čierny Balog 2x druhé 

5. kolo 
Banka - TIC DNV - 4:1 O 
6. kolo 
ne DNV - Jur 10:5 

lekár MUDr. Milan Matajs a v ne
poslednom rade asistent trénera 
Jozef Jurík, ktorému patrí zásluha 
na skvalitnení prípravy hráčov. 

Do mužstva zapadli noví hráči 
brankár Berko (bývalý hráč Sl. 
BratislavaL ligoví dorastenci 
Ženčuch, Kováč, Lupták, Jurík 
a Černohus. Kvalitu priniesli na
vrátilci Stančík, Kadlec a nováčko
via M. Ležak a Ružovič, ktorí zvý
šili konkurenciu v mužstve. 
• Ako ste spokojný s účinkovaním 
mužstva A hráčov v jesennej čas
ti? 
- Umiestnenie po jesennej časti na 
5. mieste v tabul'ke tvorí dobrý 
predpoklad na splnenie ciel'a, t.j. 
umiestnenia do 8. miesta. Treba 
však pripomenú( že tabul'ka je vy
rovnaná od 8. miesta nás delia 3 
body a ten istý počet bodov nás 
delí od 9. miesta. 

5.DNV 1582523:1826 

DOMA 8 5 l 2 15:8 16 

VONKU 7 3 l 3 8:10 lO 

miesto 
- Dobšiná - 2x druhé miesto 
- Banská Bystrica - preteky suverén-
ne vyhral 
- Pezinok - Baba - preteky od kto

rých si vel'a sl'uboval ho zastihli vo 
vysokých horúčkach a len vdaka le
károm na preteky nastúpil. Skončil 
druhý na Slovensku 
- Jankov vŕšok 2x prvé miesto. 
Stabilné výkony počas celej sezóny 
vyniesli Igora Šimkoviča na 1. mies
to v SR vo svojej triede N nad 3000 
ccm pred P. Jureňom a P. Žáčkom. 
V sezóne roku 2000 sa chce Igor 
zúčastnil všetkých pretekov v rámci 
majstrovstiev SR a majstrovstiev zó
ny strednej Európy. Lákajú ho aj 
majstrovstvá Európy, štart však zále
ží od množstva prostriedkov, ktoré 
sa mu podarí získať od sponzorov. 

7. kolo 
Stavbár - TIC DNV - 3: 1 O 

Gf 

Strelci gólov: 6 - Gulyaš, 5 -
Stančík, 4 - Madar, l - Liptaj, 
Marčan, Ženčuch, Bôžik, Kováč, 
Jurík, Ľupták a l vlastný. 

Základom bolo skvalitnenie 
obrannej hry mužstva. S príchodom 
brankára Betka mal M. Rybár rov
nocenného konkurenta. Stabilitu 
obrany vystužil zodpovedný a am
biciózny Žen-čuch. Popri skúsených 
hráčoch Madarovi, Gulyašovi, 
Gálovi, Kadlecovi, Kaňuchovi, 
Stančí-kovi, Liptajovi a oboch bran
károch výkonnostne povyrástli 
Šašík, A. Ležak, Šubín, Marčan, 
Černohus a pridali sa i mladí 
Havel, Jurík, po udomácnení Ľupták 
a po doliečení Kováč. Na kolektíve 
si vážim prístup k tréningom a dis
ciplínu, ktorá sa diametrálne zlepši
la. Disciplína, trénovanosť sa preja
vili aj v súÍaži slušnosti (po jeseni l. 
miesto). Disciplína a kvalita sú spo
jené nádoby. 

• Aké sú plány do budúcnosti? 
- Základom bude tento kolektív (22 

Majstrovstvá Bratislavy budú 
v Devínskej Novej Vsi 

V rámci osláv príchodu posledné
ho roka druhého milénia usporiada 
šachový klub Strelec DNY otvorené 
Majstrovstvá Bratislavy jednotlivcov 
v zrýchlenom šachu. Miestom kona
nia bude kultúrny dom lstracentrum 
na lstrijskej č.2. V sobotu 18.12.99 
sa bude hrot' rapid šach, hraný 
švajčiarskym systémom na 7 kôl, 
v tempe 2x30 min. na partiu, pri lo
sovaní počítačom. V nedel'u 

Tu st i 

hráčovL ktorý je potrebné stabili
zovať po personálnej a výkonnost
nej stránke. Kolek-tív je potrebné 
citlivo dopliíať pripravovať postup
ne na vyššie ciele a zabudovávaf 
do mužstva vlastných odchovan
cov. V jarnej časti chceme dosiah
nut' postavenie do 8. miesta a hrot 
tak, aby sme priniesli fanúšikom 
potešenie z hry a výkonu tak ako 
to bolo v zápasoch s Pezinkom, 
Rapidom, Devínom, Vrakuňou. 

• A čo na záver? 
- K predsavzatiam je potrebné za
isti( uspokojujúce materiálne pred
poklady a to hlavne hracie plochy, 
výstroj a dalšie podmienky potreb
né pre rozvoj futbalu. Touto cestou 
sa chcem paďakovat výboru FO 
a všetkým, ktorí pomáhajú finanč
ne futbalu v DNY, a tak pomáhajú 
vytvárať podmienky pre výchovu 
zdravej, disciplinovanej a sebave
domej mládeže. 

Zhováral sa Ing. D. Spišiak 

19.12.99 bude na programe bles
kový šach, hraný v tempe 2x5 min. 
na partiu, v skupinách každý 
s každým, o postup do finálovej 
skupiny. Začiatok hier v oboch 
dňoch je o 9.00 hod. 
Prezentácia hráčov začína o 8.00 
hod. 
Bližšie informácie záujemcovia zís
kajú na adrese riaditel'a turnaja: 
lng.Marián Jurčák, Na mýte 2, 
841 07 Bratislava, tel: 6477 8663, 
alebo v pracovnom čase: 0703 
773 ll 41, kde je možnost sa pri
hlásiť do oboch turnajov. 

mj 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNY 

l 2. 12. - nedel'a upratovanie našich výletných miest na Devínskej Kobyle po tiežtu
ristoch. Treba vziať so sebou niečo na opekanie a pršipláš( 

Stretnutie: 

31. 12. - piatok - úprava a príprava vatry zvrchovanosti k sviatku obnovenia 
Slovenskej republiky. 

Informácie tel.: 64 77 82 69 

Reštaurácia U Michala 
Devínska Nová Ves usporiada 
11. decembra 1999 
XVIII. ročník Turnaja v šnapseri 
Začiatok o 1 0.00 h 

Systém súťaže: 
Hrá sa v dvojiciach na dva vyhrané 
pumle vylučovacím spôsobom, na 
jednu, alebo dve prehry podl'a po
čtu štartujúcich. 
Výsledky XVII. ročníka 
1. jozef Pavlík- Vajnory 
2. František Buzgovič Vajnory 
3. jozef Štánsky- ONV 

4. Ladislav Švarc- DNY 
Tešíme sa na vašu účasť. 
Prajeme Vám vel'a úspechov v tur-
naji. 

SERVIS TREZOROV 

A ZÁMKOV 

G.F. 

OTVÁRANIE BYTOV 

MONTÁŽ ZÁMKOV 

mobil: 0905-769 304 

DEVEX 9 



nailepšie z DEVEXov 

- U nás bola na Štedrý večer psi
na. 
- Áno? U nás kapor. 

- Čo si vybrala na Vianoce man
želovi? 
- Vkladnú knižku. 

Pani sa pozerá ako sa predavač 
márne pokúša klepáčom na mäso 
zabit' kapra. 
- Prosím vás, nechajte to už. Ja si 
kúpim i tožko zraneného. 

Pán Mokrý sa vrátil zo Silvestra 
až neskoro ráno. Sotva otvoril 
dvere pes ho privítal hrozným 
zavýjaním. 
- To je strašné, obrátil sa na man
želku, čo si mu zasa 
o mne nahovorilo? 

- Aký je opak vínneho striku?
Nevinný strik! 

- Tu si klakni a prisahaj, že už vi
ac nebudeš piť! 
- Prisahám, že nebudem viac piť, 
ale ani menej! 

- Prepáčte, nie ste vy Číňan? 

-Áno, ako ste to zistili? 
- Podla prízvuku. 

- Pán doktor, nemôžem spávať. 
Celú noc sa prehadzujem z boka 
na bok. 
- Keby som sa prehadzoval v po
steli, tiež by som nemohol za
spať. Nehádžte sa a spite! 

V predajni tabaku si muž žiada 
čierne poltopánky. 
- Prepáčte, ale my tu predávame 
potreby pre fajčiarov. 
- A vy si myslíte, že fajčiari chodia 
bosí? 

Čo má spoločné USA 
a Slovensko? 
- Ani tam, ani tu nič nekúpiš za 
korunu. 

-A jest môžete iba vajíčka, 
- hovorí lekár pacientke. 
-Ale ja vajíčka neznášam! 
- To je samozrejmé. Veď ich zná-
šajú sliepky. 

- Vraj ste sa s manželom rozišli. 
Ako sa to stalo? 
- Na našej ulici sa stala doprav
ná nehoda, tak sme tam šli s mu-

žom pozrieť. Potom prišiel policajt 
a nakázal nám aby sme sa rozišli. 
Tak sme sa rozišli. 

- Pán doktor mám problém. Každé 
ráno mám pravidelne stolicu o pia
tej hodine. 
-To je v poriadku. Budte rád. 
-Ale ja sa budím až o šiestej! 

Prídu manželia do reštaurácie, 
usadia sa. Po chvíli príde čašník a 
pýta sa: 
- Prajete si prosím? 
-Párky, 
- hovori žena. 
-Aj chren? 
- Aj chren si dá párky. ... 
Hlboko presvedčivý argument 
dnešnej doby: Cigán, študujúci po
pri zamestnaní. 

- Dnes vyzeráte ovel'a horšie ako 
minule. Dodržujete môj príkaz tri 
cigarety denne? 
- Áno, ale predtým som nefajčil 
vôbec. 

*** 
- Slečna, vy vyzeráte čím dalej tým 
lepšie. 
-Naozaj? 
-Áno, a čím bližšie, tým horšie. 

Ruské prepadové komando 
h . k . f sa c ysta na a c1u v A ganistan 

Velitel' hovori: e. 

- Kto donesie dve hlavy afgán
skych povstalcov, dostane týžd • 
volno a liter vodky k tomu.liet:~ 
dio vyštartuje. Po pristátí kom 
d l . . a 

n o vy eh von, ozyva sa strel'ba 
a výkriky. Po niekol'kých minú
tach sa k lietadlu začnú zbiehať 
vojaci, každý drží v rukách odre
zané hlavy. Velitel' na nich poze
rá a hovorí: 
· To je sice pekné, ale toto bolo 
iba medzipristátie v Kijeve. 

- Ako zomrel Majakovskij?
Spáchal samovraždu. 
- A aké boli jeho posledné slová?
Nestrielajte súdruhovia! 

Zo Sibíri sa po rokoch vracajú 
trestanci. Majú vráskavé, zara
stené tváre, na nepoznanie. 
- Otec,. Vykríkne zrazu jeden 
z čakajúcich. 
· Synček! Ako si ma spoznai?
Podla kabáta. 

- Stačí len chciet' a potom všetko 
ide, 
- hovorí otec synovi. 
- Dobre, tak skús buchnúť otáča-
vými dverami. 

veľkoobchod - maloobchod 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

Sporitelom 
Prvej stavebnej sporitefue 

poskytujeme :z:lavu 3 % 

• obkladačky a dlaždice 
• špárovacie hmoty, lepidlá a lišty 

• vane, umývadlá, WG bidety, batérie, kúpelnové zostavy 
• výrobky technického skla 

teplomery, ozdobnícke sklo, zvukové izolácie do áut, olejové svietniky, 
oleje, vinárske hevery, ručne fúkané flaše 

Náš sortiment, ceny a dodacie termíny (po výbere možnosť okamžitého odberu) 

Vás určite presvedčia. 

Kde nás nájdete? 
V objekte Technoglasu- Bratislava- Dúbravka, Agátová 22, spoj: autobus 20 

Tel/fax: 64 28 61 09 

DEVEX 10 

PRVÁ 
STAVEBNÁ 
SPOH!TE(ŇA 

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA 

Obchodné zastúpenie Devínska Nová Ves- Eisnerova.l, 
oznamuje svojim klientom, že v mesiaci december1999 

budeobchodné zastúpenie otvorené aj v sobotu. 

Upravené otváracie hodiny: 

Pondelok 9.00-18.00 
Utorok 9.00-18.00 
Streda 11.00-19.00 
štvrtok 9.00-19.00 
Piatok 9.00-17.00 
Sobota 9.00-15.00 

I{t(:}si v mesiaci december v našom obchodnom zastúpe~íuz~C. 
tvorízmluvu o stavebnom sporení, bude zaradený do žrebovac 

nia o zaujímavé ceny. Bližšie informácie dostanete 
v obchodnom zastúpení. 

Termín návštevy si môžete dohodnúť ajtelefonicky 
na teL čísle 6477 4586. · · 

5 l Rl< 

Na vyhliadke 23 "Tel.: 07/6477 6728 

Na predaj: 

fu1ľ! 
- 3 izbový, DNV ul. Hradištná, OV, 75 m', 3/3, 1,35 mil/Sk 

- 3 izbový, DNV ul. Uhrovecká, OV, 5/5, 1,20 mil/Sk 

- 3 izbový, DNV ul. M. Marečka, 82 m', OV, nadštandart., 

1,450 mil/Sk 

Rodinné domy: 
- DNV ul. Novoveská, pozemok 131m', 1,15 mil/Sk 

- DNV ul. Novoveská, pozemok 500 m', 4,00 mil/Sk 

- DNV ul. Pod lipovým, pozemok 894 m', 3,9 mil/Sk 

- DNV ul. Bridlicová, pozemok 800 m', 7,8 mil/Sk 

-Trnávka ul. Na úvrati, pozemok 261m', 2,20 mil/Sk 

- Záhorská Bystrica ul čs. tankistov, pozemok 1560 m', 

2,5 mil/Sk 

-Kaštieľ, Liptovský Hrádok, pozemok 1896 m', 6,5 mil/Sk 

Predaj chaty: 
-Devín, pozemok 545 m', 980 tis/Sk 

-Devín- K. Ves, pozemok 748 m', 1,5 mil/Sk 

Stavebný pozemok: 
- DNV ul. Slovínec, pozemok 1600 m', 481 500 Sk 

- DNV, pozemok 750 m', 350 Sk/m' 

Prenájom byty - RD: 
- 3 izbový, DNV ul. P. Horova, 13 000 Sk/ mesiac + energie 

- RD, DNV ul. Bridlicová, nadštandart., 3000 DM/mesiac 

+energie. 

Potlač: 
papiera, textilu, samolepiek, 

darčekových predmetov 

darčekových 

predmetov 

WEP· s.r.o. 
Š. Králika 7, 841 07 Bratislava, tel.: 07/64 779 779 64 770 306 
fax: 07/64 770 692, mobil: 0905 715 711 ' ' 
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Kapacit~ obmedzená • prijímame objednávky 

Ši rokY výberVIÁNOčNÝCH ÓZDÔB 

o.i. párty sety na privítaflie rokl! 2 oo o 
Zábavná PYROTECHNIKA 

PAPIER-HRAčKY J.srr1réka7 
.. . 

vchod zo straf1(d7tskéh(JJurskéhoparku 
tel:.6477 7723 

Všetkýl'll zák~~n íJ<om 
šťast~é a vesel~ Viai'!OČI1~ sviatky 

· .. žel~ vecleniepr~dajne 

Opravovňa elektro1potrebičov 
Š. Králika 10 

otvorené NON STOP od 18. 12. do 31. 12. 

od 8.00 do 18.00 .. Predaj hotových výrobkov na objednávku 

- poradíme, zábavná pyrotechnika, 

dobré ceny+ zlavy nad500 Sk, 

od 27. 12. výpredäj - zlava 20 %. 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

* Predá lúpané vl. orechy, 130,
Sk/kg. 

Tel.: 6477 7633 
• Predám detskú vysokú stoličku, 
pevnú, drevenú, rozkladaciu. 

Tel.: 6477 806603 

vačku skla. 
Bližšie informácie osobne alebo na 

tel.č.: 6477 4131 

• Opravy chladničiek a mrazničiek. 
Tel.: 6428 6260, 0905 786 260. 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. 6477 8362 

• N servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Učím nemčinu začiatočníkov, po
kročilých aj doučím ZŠ a SŠ. 

Tel.: 6477 6820, 0905 491 573 

Želiarska 16, 841 
tel.: 07/64 99 33 

tel./fax: 64 77 99 40 

<:r rámovanie obrazov 

<:r výber z 80 druhov rámov 

<:r brúsenie, vŕtanie dier do skla 

<:r predaj a montáž zrkadiel 

<:r lepenie akvárií 

<:r výroba a montáž izolačných 

dvojskiel, výkladov 

<:r zasklievanie okien, dverí 

a výkladov u zákazn{ka 

Po-Pi: 8.00-17.00 bod. 

Máte rozbité okno, dvere, výklad, 
chcete zrkadlo, zarámovať obraz, fotku 

zavolajte sklenárstvo Královič . 

My prídeme v dohodnutom termíne. 

Vás pozýva na vianočné nákupy 
Pri nákupe nad 2000 Sk - malé pre

kvapenie 

Xteopatra 
Istrijská 70 
841 07 Bratislava 

• Spracujem jednoduché, podvojné 
účtovníctvo a mzdy. 

Tel.: 6428 3406 
* Doučím Sj, Aj, Nj, Rj. 

Tel.: 6477 8835 
• Drukos KOMFORT: výhodný nákup 
na splátky, bez ručitela. 

Tel.: 0905 493 940 

• Vymením 3-izb. byt v osob. vlast
níctve v Dúbravke (Cabanova ul.) za 
rovnaký v DNY, najradšej na sídlis
ku Stred, príp. za 2-izb. + doplatok. 
ZN: Volný 

Otvorené: 
SO: 4.12.99 od 9.00-14.00 

11.12.99 od 9.00-14.00 
18.12.99 od 9.00-14.00 

24.12.99 od 9.00-12.00 

ne: 5.12.99 od 9.00-13.00 
12.12.99 od 9.00-13.00 
19.12.99 od 9.00-13.00 
24.12.99 od 9.00-12.00 

telefón: 
07/64 77 08 31 

• Vymením 2-izb. DB (Hradištná) 
za väčší. 

Tel.: 6477 4078 
• Predám 2-izb. byt v OV, 53 m', 
4/6 p v DNY, ul. J. Smreka. 

Tel. 6477 8702, 
mobil: 0905 638 016 

* Kúpim StP v DNY, Dúbravke. 
Tel.: 0905 409 165 

• Predám garáž na ul. Š. Králika. 
Cena 270 000,- Sk. 

Tel.: 0905 264 623 

• HPL spol. s r.o. - mikrobiologické 
laboratórium, lstrijská 20,841 07 
Bratislava prijme sanitárku - umý-

Inzerciu: Cenník: l znak= l Sk, 1/8 str.= 660 Sk, 1/4 str. 1320 Sk, 1/2 str.= 2640 Sk, l strana 5280 Sk. K cenám treba pripočítal 
l cm' l 0,- Sk + 23 % DPH. Z lovy: pri tra ch uverejneniach za seba u 5 %, pri 5 a viacnásobnom uverejnení l O %, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka 

detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám- 50%. Príplatky: l. strana + l OO%, posledná strana + 50%. 1 cm' = l O Sk+ 23 %DPH. 
Inzercia tel./fax: 64 775 275, inzertná kancelária: Navoveská 14 z dvora (nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, sobota 8.00 · 11.00 

DEVE:X 12 
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SLOVENSKÁ POISŤOVŇA 
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za obdobie od 19. ll. 1999 
do 3. 12. 1999 
Dňa 19. ll. 1999 bola 

v nočných hodinách vykonaná 

poriadková akcia na kontrolu 

dodržiavania VZN č. 4/1996 
so zameraním na zisfovanie ne

povoleného parkovania náklad

ných motorových vozidiel. Boli 

zistené tri priestupky, ktoré boli 

zaslané na MU na doriešenie. 

Dňa 19. ll. 1999, v nočných 
hodinách na stanicu MsP telefo

nicky oznámili, že na ulici l. 
Bukovčana dochádza k rušeniu 

nočného kl'udu. Hliadka MsP po 

príchode na miesto zjednala 

okamžite nápravu a spevuchti

vého občana odoslala domov. 

Dňa 30. ll. l 999 v odpo

ludňajších hodinách na ulici 

P. Horova hliadka mestskej polí

cie riešila priestupok, ktorého sa 

dopustili dvaja občania, ktorí 

popíjali pivo na verejnom 

priestranstve. Oboch vyriešili 

v zmysle o priestupkoch. 

Zást. vel. stanice MsP DNV 

Ernest Kovarík 

~~ÍŽO V~ a 
Vodorovne: A. Známy sloven
ský operný spevák - denník -
p lemeno m alého psa - mesto 
v Sýr i i.- B. Koniec tajničky
začiatok tajničky.- C. Po lovina 
- zväzuje - obec v českej vr-
chovine ŠPZ Prahy. 
D. Európske vel'hory - spál i l si 
sa na povrchu mesto 
v Etiópi i. - E. Prístroj- kryt vy
hÍbený v zemi - Šumavské 
mesto. - F. Nasýtený p lynný 
uhl'ovodík- druhá časť tajni čky 
-väzenská izba. -
Zvisle: l . Navrchu - pochytáte. 
- 2. Zveri l ú lohu - praním vyči 

stená.- 3 . Technika reč i- po
nára. - 4. Só lová pieseň z ope
ry- štvrtá časť tajničky- cudzí 

~KLUB ZDRAVA LÍNIAr 

[?'IJ~ 

[íi)® 01J0'9@@~1?® 
Blíži sa koniec roka a ak na 

Sil vestra plánujete "obetovať svoj 
mozog", teda alkohol nevynechať 
a pritom chcete zostať svieži, plní 
energie, spoločenskí ... treba už as
poň týždeň predtým za radiť si do 
jedá l n i čka stravu, ktorá bude ELI
XÍROM pre mozog. 

Akú?- Stravu obsahujúcu kvalit
né bie lkoviny- kuracie a morčacie 
mäso, ryby, nízkotučné jogurty, 
mlieko a acidofilné produkty, ce
lozrnné výrobky, strukovi ny. 
Strukoviny sú pohonné hmoty pre 
naše telo, pretože nás zásobujú 
komplexnými sacharidmi a pritom 
dodajú bielkoviny, minerálne látky 
a sekundárne rastlinné látky 
- ovocie - ana nás, kiwi, banány, 
mandarínky, pomelo, jablká -sú 
nízkokalorické dodajú vitamíny 
a minerá lne látky, ale aj látky 
energeti cké, ktoré slúž ia č l oveku 

ako zd roj energie a na výrobu te
lesného tepla. 

kukučkov i tý vták.- S. Omrá
čen i e - udupal, utl ač il - daj 
inému množstvo alkoholu. -
6. Do lná časť niečoho- núte
né. - 7. Mesto v Grécku- tre
tia časť tajničky.- 8. Aroma-

1 2 3 4 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

-zeleninu -čínska kapusta, kapus
ta, stopkatý ze ler, hlávkový šalát, 
zelená uhorka, hlúboviny, paprika, 
paradajky, bylinky- sú zdrojom lá
tok, ktoré dodávajú energiu, zvy
šujú odoln osť organizmu voč i cho
robám, udržujú potrebné tempo 
látkovej výmeny, podporujú synté
zu sexuá lnych hormónov 

ELIXÍROM pre mozog je aj kom
plex vitamínov skupiny B (B1 , B2, 
Niacin, B5 , B6, B1 2, kys . listová), 
ktoré podporujú zd ravú nervovú 
sústavu, udržiavajú v dobrom stave 
nervy, ukl'udňujú, zlepšu jú pamäť, 
koncentráciu, stim ulujú sexuá lnu 
aktivitu ... 

Zo širokého výberu vitamíno
vých a minerá lových produktov 
Vám poradia aj v lekárni 

A na Si l ves tra? 
Pred pitím alkoholu už ite 1 tbl. 

vitamínu B-komplex a tiež, v prie
behu večera a pitia 1 tb l. B-kom
plex. 

Aby Vám to "mys lelo" nezabú
dajte počas pitia na "vložkový ná
poj" - 1 OO % multiminerálový 
džús. 

Ak si už silvestrovský deň bez al
koholu neviete predstaviť, skúste 
s ELIXÍR drinkom ("dezis"). 

V šej kri zm iešajte 2-3 kocky l'adu 
so šťavou z citrónu , a koňakom 
alebo vodkou, pretrepte, vylejte do 
vysokého pohára v ktorom sú už 
kúsky pokrájaného ananásu a po
hár doplňte sódou alebo coca-co
lou light. 

MUDr. Kirňáková 
Pharm.Dr. Grešnerová 

tický uhl'ovodík- od obyvatel'a 
horských krajov. -

Pomôcky: A. lz ra. - D. Tago.
C. Bukov.- 3. Dikcia.- 7. Z itsa. 
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Cteným zákazníkom 

len to nailepšie 
do nového roku 

- storočia a tisícročia 

želá 

Obchod Baranovičová 

Anna Sláviková 

San cl berg 
Na vrchu piesčitom 

vypína sa skala . 
Vyčnieva nad dom, 

vari tu od praveku stála 

Vyhlásená za svetovú raritu . 
Nájdeš tu kostry opíc, zub žra

loka, i skamenenú ulitu, 
unikátnu flóru, faunu Álp 

zapísanú v hrubých knihách 
zemepisných máp. 

Verný dôkaz historických 
zmien odrážajú zrnká 
pieskovcových stien, 

vrstvy ílu, biely vápenec 
na jar kvitne na nich vzácny 

poniklec. 

Všade vôkol vidief 
pozostatky mora, 

milióny rokov 
z jeho útrob volá . 

Na jeho dne uhynuli ryby, 
ulitníky, mäkkýše, 

dnes sa na ich hroboch 
iba suchá tráva kolíše. 
V pieskovom nánose 

ostali len kosti, zuby a kly 
všetkých tých bytostí 

čo rokmi zanikli 

Dvíhaš zrak v úžase 
na výtvor prírody 
čo len Boh dokázal 

z piesku i slanej vody. 

Sandber ho nazvali 
ten vrch sypkých pieskov, 

kde pokojne plynie čas 
nad Devínskou vieskou 

Pútnik tu zastane, kochá sa, 
vzdáva hold alpskej nádhere 

a nejeden má pocit, 
že je v Gize, či v Káhire. 
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