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Príhovor 
vydavateľa 

Prežili sme rok 2000. Vdaka 
Bohu! 

Na prelome roka, storočia, ti
sícročia sme si možno želali 

všetko dobré, všetkým, sami se

be sme možno prijali nejaké 

predsavzatia. Od nás aj bude 
záležať ako sa budú naprňa( 

Rokmi zvyknutí vyslovovať 
hromadu, často zbytočných, 
slov, sa asi ťažko zmeníme. 

Dobrovolne. Obyčajne nás k to
mu prinútia okolnosti. Nie dob

ré okolnosti. Straty nás nútia. 
Škoda. Učíme sa (ak sa učíme) 
na vlastných chybách. Hoci sa 
vraví, že dobrá rada nad zlato, 

dôverujeme vlastným skúsenos

tiam. Ono sa potom zdá, že ra

diť netreba. Treba. Aj keď per
cento múdrych ludí je velmi ma

lé ich význam nie je zanedba

tel'ný. Obyčajne hýbu svetom. 
Príkladom však môžu slúžiť mú

dri a spravodliví. Tých je ešte 
menej ako iba múdrych a šikov

ných. Verte, či n.(e, ale každý, 
v každú chvíl'u, v každý čas má 

možnosť zaradiť sa (preradiť 

sa) k tým naj ... 

Nehovorme teda vel'a slov. 
Naše skutky nám môžu vydláž

diť cestu. 

Do nového storočia, či tisícro
čia, vela síl a úspechov na tejto 
ceste vám želá 

Váš vydavatel' 

s o 

r 

s 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
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Všetkým čitatelom a občanom 
Devínskej Novej V si 

na prahu nového tisicročia 
v Novom roku 2001 

vela zdravia, pohody a spokojnosti 
želá redakcia Devexu 

Vážení spoluobčania, 
prihováram sa vám na prahu 
nového roka, nového desať
ročia, storočia ako itisícro
čia. 

Dovolím si ako priamo 
zvolený zástupca samosprá
vy tejto mestskej časti zhod
notiť doterajšie viac ako de
saťročné pôsobenie no
vovzniknutej demokraticky 
zvolenej samosprávy. Naša 
mestská časť ako súčasť 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky v tomto období 
musela riešiť absolútny zá
sah a zmenu svojho posta
venia zo samostatnej malej 
obce na satelitnú súčasť 
Bratislavy a s tým súvisiaci
mi pozitívnymi, avšak i ne
gatívnymi vplyvmi v posta
vení už nie obce či dediny, 
ale malého mesta. Iste ma
lého počtom obyvatel'ov 
v porovnaní s inými mestami 
na "Slovensku, určite však 
nie s problémami, respektí
ve ich riešením, ktoré touto 

starostu Mč DNV 
zmenou nastali. V prvom vo
lebnom období bol prioritne 
riešený problém samotného 
sformovania samosprávnych 
orgánov, ich výkonných zlo
žiek, definovanie základov fi
nančných zdrojov fungovania 
a existencie samosprávy pre 
zvládnutie povinností výkonu 
samosprávnych funkcií, pre
neseného výkonu štátnej 
správy. 

V tomto období boli priorit
ne riešené problémy humani
zácie obytných súborov Kos
tolné a Podhorské v makro
vzťahoch podpora podnika
tel'ských aktivít pre dobudo
vanie absolútne nevyhovujú
cej terciálnej sféry služieb 
a občianskej vybavenosti. 

Nevyhnutným bolo i rieše
nie súvisiacich problémov 
v školskej a predškolskej vý
chove, v zdravotníctve. 
Druhé volebné obdobie prio-

(Pokračovanie na 2 strane) 

Iniciatíva za zníženie nekon
trolovatelnej hlučnosti v závere 
a na prelome rokov, ktorv pod
poril aj Devex, ako sa zdá na
šla svoje naplnenie. Oproti mi
nulému roku sme zaznamenali 
pokles rachotu, na čom majv 
iste podiel aj rodičia detC ktorí 
pochopili a regulovali intenzitu 
11Zábavnei'' pyrotechniky v uli
ciach ONV 

r 

Hoci Devínska je mestskou 
častou Bratislavy o spojenie do 
mesta je zabezpečené MHD, 
predsa v Devínskej chýba nie
kof'ko obchodov, služieb a akti
vít prináležiacich takému počtu 
obyvatel'ov {poistovňa, advo
kátska kancelária, odborní le
kári - ušné, nosné, krčné, orto
péd, rontgen ... ). Zaujíma nás, 
či niekto robil prieskum, čo 
v ONV chýba, aby sa mohli vy
tvorit' podporné iniciatívy, aj 
prostredníctvom miestneho za
stupitelstva, tak ako sa to deje 
v ostatných mestách. 

r 

Najbližšie zasadanie miest
neho zastupitelstva bude v uto
rok 30. 1.2001 v lstracentre. 
Okrem iného budú poslanci 
schval'ovat' rozpočet našej 
mestskej časti na rok 200 l. Pri
rodzene, že zasadnutie je ve
rejné a každý občan, ktorý má 
záujem sa ho môže zúčastni( 

Úzavierka dnešného čísla 
bolo 4.1. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 

číslo bude 16.1. 200 l, 

číslo vyjde 26.1. 2001. 

r 



® robničky 
1l radnice 

Miestne zastupiteľstvo sa 
zišlo na svojom rokovaní 12. 
12. 2000 Celkový počet bodov 
rokovania bol 37. K najzaují
mavejším bodom okrem návr
hu rozpočtu o ktorom hovorí
me na inom mieste patrili na
sledovné: 
- Po vzdaní sa mandátu dvoch 
poslancov za volebný okrsok 
Podhorské a to MUDr. M. 
Klampárovej a Ing. V. Michal
covej nastúpili do poslanecké
ho zboru kandidáti s najvyš
ším počtom hlasov a to 
MUDr.l. Baumanová - kandi
dovala za HZDS a Alojz 
Moravec- kandidát SNS. Títo 
zložili predpísaní sľub na za
čiatku rokovania za účasti 

predsedkyne volebnej komisie 
a starostu mestskej časti. 
- Na programe rokovania bolo 
aj schválenie harmonogra
mu zasadnutí miestnej rady 
a miestneho zastupiteľstva na
šej mestskej časti. 
Miestne rada v prvom štvrťro
ku tohto roku bude zasadať 
v nasledovných termínoch : 
16.1., 13.2., 27.2., 20.3. 
Miestne zastupiteľstvo sa zí
de na svojich rokovaniach 
v dňoch 30.1. a 3. 4. 2001 
-V rámci bodu informácie 
o stave plnenia investičných 
akcií hradených z rozpočtu 
mestskej časti najzaujímavej
šou bola informácia o rekonšt
rukcii Vily Košťálová. 
Stavba, plánovaná v termínoch 
august až december 2000, sa 
začala rekonštruovať v plnom 

ritne riešilo dobudovanie 
chýbajúcej technickej in
fraštruktúry v starej časti 
ONV. Položilo základ verej
nej informovanosti občanov 
cestou televízneho káblové
ho rozvodu, zahájilo trans
formáciu komunálneho by
tového fondu a položilo zá
klad použitia zdrojov získa
ných z transformovaného 
bytového fondu do novej by
tovej výstavby či už podpo
rou individuálnych stavební-

OEVEX 2 

tempe až v polovici septembra 
po získaní úveru na túto stavbu 
v sume 8 mii.Sk. 

Po poslednom pracovnom 
rokovaní v decembri 2000 boli 
upresnené termíny a dohod
nutý termín odovzdania stavby 
na marec 2001 . 

V tomto termíne bude vila 
pripravená na prevádzku. 

V súčasnosti je stavba pri
pravená na pokládku podlaho
vých materiálov a záverečné 
vnútorné práce. 

Vonkajšie práce budú reali
zované podľa 
počasia s termínom ukončenia 
3/2001. 
- Rozvojové plány obce boli 
prerokované v rámci bodu 
Koncepcia rozvoja. 

Tento materiál bol informač
ný k materiálu , ktorý bude 
prerokovaný na najbližšom za
sadnutí miestneho zastupiteľst
va. 

Tak ako bolo spomínané 
v č. 21 l 2000 je v prerokovaní 
územný plán hlavného mesta 
vo variantnom riešení, ku kto
rému sa zastupitel'stvo mest
skej časti vyjadrí na zasadnutí 
30.1. 2001 . 

Do tohto času sú aj na 
miestnom úrade vystavené ná
vrhy územného plánu k pripo
mienkovaniu . 

Druhá časť rozvoja je sme
rovaná k prehlbujúcej štúdii 
lokality Kolónia- VW. 

Táto štúdia bude prerokova
ná v orgánoch mestskej časti 
ako aj s občanmi na verejnom 
prerokovaní. 

Termíny prerokovania budú 
oznámené po schválení termí
nov prerokovania. 

Ing. Peter Rz.jkovič, 
zástupca starostu MČ 

kov, alebo priamym spoluin
vestorstvom. 

Samospráva zintenzívnila 
spoluprácu s občianskymi 
združeniami, iniciatívami ich 
priamou podporou či už 
v záujmovom, športovom, 
spoločenskom alebo kultúr
nom zameraní. 

Rovnako položila základ 
medzinárodnej kultúrno
spoločenskej spolupráce sa
mospráv. 
Súčasná samospráva 

prioritne rieši problém ďal
šieho územného rozvoja 

nášho sídla. Toto sídlo v hra
niciach súčasného intravilá
nu vyčerpalo svoje rozvojové 
aktivity a možnosti. Preto je 
pre nás, ako i pre nastupujú
eu generáciu pre budúcnosť 
a ďalší potenciálny zdravý 
rozvoj v tomto smere jasne 
definovať náš cieľ. Overiť ho 
môžeme my predstavitelia 
samosprávy, avšak možnosť 
vstupu vašich názorov, či pri
pomienok je vítaná. 
Vážený spoluobčania, 
prežili sme sviatky vianočné, 
v našich srdciach či mysliach 

odznel rad gratulácií, prianí, 
každý z nás sa snažil prejaviť 
svoju štedrosť, vďaku či lás
ku. 

Teraz prežívame posledné 
dni roka 2000, vstupujeme 
do nového milénia, nuž pa
prajme si navzájom zdravie, 
pokoj, úspech, spolupatrič
nost: 

Pokia/' tieto naše priania 
budú skutočne srdečné, ur
čite nájdu svoje naplnenie. 

V. Mráz, 
starosta Mč ONV 

Ticho pred rozhodovanín1 .... 
a možno krik 11spravodlivých" po .... 
Opäť prichádza čas vážneho 

rozhodovania v rámci obce -
miestne zastupiteľstvo bude 
druhý krát rokovať o prijatí roz
počtu našej mestskej časti na 
rok 200 7. Na poslednom za
sadnutí miestneho zastupite/'st
va v decembri roku 2000 bol 
rozpočet na programe rokova
nia. Po prerokovaní návrhu ,po 
predložení rôznych pripomie
nok bolo rozhodnuté preniesť 
schválenie rozpočtu mestskej 
časti na najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva v no
vom roku t.j. 30.1. 2001 , aj 
vzhľadom na to ,že mestské za
stupiteľstvo má rokovať o mest
skom rozpočte 78. 7. 2007. 

Na začiatok by som sa chcel 
obzrieť trochu dozadu. Pri roz
počte na rok 2000 sa vel'a dis
kutovalo v novinách nie o roz
počte a sumách vynakladaných 
na jednotlivé kapitoly - teda 
o koncepcii rozpočtu - ale 
o príspevkoch , ktoré sú z hra
diska celkových čísiel vedené 
ako podpoložky. Nechcem 
týmto povedať, že nie sú dôle
žité ,ale postupnosť by mala 
byť trochu inakšia . Ak sa povie 
a dohodne koncepcia a priority 
, potom z toho vychádzajú aj 
spôsoby napfňania položiek 
podkapitol. 

Pretože bolo viackrát spomí
nané, že o rozpočte sa infor
muje po jeho schválen( využí
vam príležitosť, aj keď si mys
lím ,že informovať by mal niek
to iný 
Mestská časť zo svojho rozpo
čtu zabezpečuje 4 hlavné okru
hy-
11 výkon správy vyplývajúci zo 
zákona 

21 zabezpečenie prevádzky 
príspevkových organizácií pô
sobiacich v mestskej časti 
31 aktivity rozvojového charak
teru- kapitálové výdavky mest
skej časti 
41 príspevky subjektom l špor
tovým, kultúrnym, spoločen
ským a pod. l pôsobiacim 
v mestskej časti. 

Pretože najviac diskutova
ným okruhom býva bod 41, 
chcel by som s ním začať. 

Poslanecký zbor mestskej 
časti podporuje od začiatku 
existencie samosprávy činnosť 
týchto aktivít ,čo sa dá jedno
ducho zdokladovať. Za obdo
bie rokov 1995 - 1998 bolo vy
naložených celkovo 3 872 729 
Sk l podrobnejšie Oevex č.7 
12000 l V roku 1999 bolo 
z rozpočtu vyčlenená suma 
800 727 Sk. Pre rok 2000 bola 
požadovaná suma na dotácie 
2 468 900 Sk. Na rok 2001 sú 
požadované nasledovné sumy 
- kultúrne spolky a organizácie 

570 150 Sk 
- športové kluby 

4 756 900 Sk 
-občianske združenia a spolky 

363 380 Sk 
Spolu S 690 430 Sk 

Z tohto vyplýva aj d(žka dis
kusie pri prerokovaní návrhu 
rozpočtu. je to nemalá suma, 
ktorá je požadovaná a z hladis
ka náplne činnosti úradu a za
bezpečenia úloh je to okruh, 
ktorý je definovaný ako pod
porná činnosť samosprávy. 

Tento okruh je samostatný 
a to z toho dôvodu , že tieto 
aktivity sú vykonávané mimo 
úradu a sú aktivitami občanov 
založenými na ich záujmoch. 

Ostatné tri okruhy vzájomne 
súvisia a sú navzájom prepoje
né. Vyplýva to z ich povahy 
a náplne činnosti v jednotli
vých častiach ,ktoré zabezpe
čujú. 
Pre porovnanie uvediem sumy 
s ktorými disponuje mestská 
časť v príjmovej oblasti 1 ktorá 
stimuluje aj možnosti samos
právy. 

V roku 1999 celkové príjmy 
boli 46,5 mil. Sk. V rozpočte 
na rok 2000 sa počítalo so su
mou 45,4 mil. Sk - skutočnosť 
bude známa po schválení zá
verečného účtu za tento rok, 
ale je predpoklad prekročenia 
naplnenia tejto sumy . Návrh 
príjmovej časti rozpočtu na 
rok 2001 je predkladaný v su
me 32, 1 mil. Sk. 

Výdavková časť bola nasle
dovná. Pre rok 1999 celkové 
výdavky predstavovali sumu 
53106 mil. Sk. Plánované vý
davky na rok 2000 boli navr
hované v sume 69,7 mil. Sk
skutočnosť bude po závereč
nom účte, s predpokladom pl
nenia cca 53,0 mil. Sk. Návrh 
na rok 2001 je predkladaný 
v čiastke 37,8 mil. Sk. 

Ak porovnáme jednotlivé 
čísla rokov , z toho nám vy
plynie aký- taký obraz o mož
nostiach pohybu jednotlivých 
aktivít. Základ však ostáva ten 
istý 

Mestská časť má svoje prio
rity , ktoré musí zabezpečiť 
a tomu podriadiť aj finančné · 
hospodárenie. 

Poďakovanie 
občanom 

Vážení spoluobčania, prijmi

te moje podakovanie Vám všet

kým, za blahoželania a pria-

Nová tvár vily "Koštalová" 

Nesleduje zabezpečenie 
chodu mestskej časti čo sa tý
ka čistoty, dopravy na zvere
ných komunikáciach, kultúr
nych a spoločenských poduja
tiach. Aktivity na zabezpeče
nie akcií investičného charak
teru na zabezpečenie základ
nej vybavenosti a na zvel'ade
nie obce. 

Ďalšie aktivity sú limitované 
získaním prostriedkov na pod
poru športu , kultúry l spolo
čenských podujatí a pod. 

Názory na prerozdelenie fi
nancií sú rôzne a veta krát aj 
s protichodnými pohľadmi. 

Z druhej strany si musíme 
uvedomiť aj tú skutočnosť, že 
mestská časť je ešte viazaná aj 
k rozpočtu hlavného m,esta 
SR. 

Rozobratie jednotlivých po
ložiek rozpočtu nie je možné 
na stránkach novín. 

je to však možné cez infor
mácie na vývesných tabuliach 
úradu a hlavne cez poslancov 
, ktorí sú zvolení za jednotlivé 
časti. 

Pohl'ad na prerozdelenie je ur
čovaný aj množstvom infor
mácií ,ktoré človek má k danej 
téme. Prijmite preto aj tento 
príspevok ako výzvu pre tých , 
ktorý majú záujem o veci ve
rejné, aby sme hovorili k té
mam aktuálnym a neboli "ge
nerálmi" po boji. Máme na to 
ešte určitý čas. 

Ing. Peter Rajkovič 
zástupca starostu MČ 

nia, ktoré ste mi zaslali k via

nočným sviatkom a k novému 

roku 2001. 

Ing. Peter Rajkovič, 
zástupca starostu MČ 

A ďalej Oevex? 
Som rád, že občania mali 

možnost' sledovať priamy prenos 

zo zasadnutia miestneho zastu

pitelsfva v decembri minulého ro

ku konkrétne bod o výsledkoch 

kontroly účtovnícfva Devexu (De

vínskonovoveského Expresu), 

o _čom všeličom sa porozprávala 

a ako. Miestne zastupitel'sfvo na

koniec odsúhlasilo uhradiť zadr-
' \k žiavanú čiastku za ll. šlvrtro 

a tak Devex "prežil" rok 2000. 
V návrhu rozpočtu ·na rok 

2001 je opäť čiastka 180 tis. Sk. 

O výsledkoch hospodárenia 

Devexu za minulý rok i pláne na 

rok 200 l bude vyd ava tel' čítate
lov informovať po ročnej uzá

vierke. 

Z obsahovej náplne Devexu je 

jasné, že tieto noviny nie sú vy

davatelove, nie sú úradným vest

níkom miestneho úradu, nepatria 

žiadnej strane ani záujmovému 

združeniu. Slúžia občanom mest

skej časti ONV, sú ich informač
ným spravodajcom, tak ako avi

zujú v hlavičke. Náklady na ich 

vydávanie by mala hradiť mest

ská čast' kompletne (prirodzene 

po odrátaní príjmov za inzerciu 

a príjmov od sponzorov). 

Nezávisle na tom, kto tie no

viny robí, či firma x alebo firma 

y, pokia!' sprňajú kritéria perio

dika a hodnotí ich: odberatel' 

(občania - daňoví poplatníci), 

zabezpečovatelia financií (MČ, 
sponzori), odborní posudzova

telia (národné inštitúcie). 

Ak sa podarí, Devex v tomto 

roku zavŕši desaťročné pôsobe

nie (prvé číslo Dev ex u vyšlo 16. 

8. 1991) a vydavatel' sa roz

hodne ako dalej bude Devex vy

chádzať. K tomu pozve aj čítate
lov a všetkých zaintereso\<Oných. 

Pripomienkam a názorom je 

ofvorený prirodzene stále a vaše 

návrhy na obsahovú náplň rád 

uvíta vždy. Nakoniec vývoj, 

a nielen v Českej televízii, uka

zuje, že občania sú silou, ktorá 

dokáže obhájiť vtedy keď ide 

o správu vec a k otázkam sa po

stavia spoločne. 

Mgr. Peter Krug 
vydavatel' 

DTV a Global na 48.kanáli 
Tesne pred vianočnými sviatkami 

viacerí z vás zaregistrovali zmenu 
v televíznom kanálovom rastri. 
Devínskonovoveská televízia a tele
vízia Global sa stratili z kanála S 9 
a začali vysielať na 48.kanáli. 
Pristúpili sme k tomuto kroku preto, 
aby sa k vám dostalo naše vysiela
nie s kvalitnejším obrazom a zvu
kom. Ak teda doteraz DTV a Clo bal 
nemáte naladené, je najvyšší čas IZCI· 

ladiť 48.kanál. 
To, aby bol kvalitnejší nielen obraz 
a zvuk, ale aj obsah vysielania, je 
na pleciach malé/Jo kolektívu pra
covnfkov DTV S drobnými z.mena
mi budeme prichádzať postupne od 
zaäatku roku. Veríme, že to budú 
zmeny k lepšiemu a že prispejú k to-

mu, že nevynechá te ani jeden týž
dell vysielanie Drv. Naše vysielanie 
je určené vám všetkým, preto priví
tame každý námet na problém, kto
rému by sa DTV mala venovať. 

jednou z noviniek, s ktorou pri
chádzame v tomto roku je obzretie 
sa späť v rubrike "Pre pamätníkov". 
V tejto rubrike využijeme materiály 
z nášbo archívu a pripomenieme 
vám, ako vyzerala Devínska Nouá 
Ves pred niekol'kými rokmi. V najb
ližšom uysielaní sí napríklad môžu 
obyvatelia Kolónie pripomenúť pro
blémy s budouaním kanalizácie 
pred piatimi rokmi. 

/lzg.]án Žatko, 
riaditeľ DTV 

Nová budova na lstrijskej kde sídli Slov. sporite/ňo 

DEVEX~ 



9. decembra 2000 otvorila Základná škola I. Bukov

čana l tradíciu organizovania Adventných dielní 
V týchto diíoch v nás už doznievajú chvz1e sviatočné 

a deti i dospelí sme sa opäť ocitli v školskom či pra
covnom kolotoči. Napriek tomu by sme chceli čitate

lóm Devexu priblížiť nezabudnutelnľi udalost' na na
šej škole 

Adventné dielne 
Pracovné nasadenie a prípravy 

zamestnancov a rodičov našej ško
ly boli na tento deň obrovské. 
Nevýhodou bolo, že ešte v predve
čer tejto slávnostnej akcie sme si 
nevedeli dosť dobre predstaviť, 
koľko hostí nás navštívi, či bu
deme mať dostatok materiálu, 
a vôbec, či organizáciu celého po
dujatia zvládneme. 
Keď sa však o 13.30 začali vo 

dverách školy objavovať prví hos
tia, pochybnosti o návštevnosti 
a zdare celej akcie boli zažehnané. 

Deti prichádzali so svojimi ro
dičmi s úsmevmi na tvárach, ktoré 
sa im nestratili počas celého sláv
nostného popoludnia. A nebolo sa 
čomu diviť. Triedy, chodby a jedá
leň sa premenili na desať remesel
níd:ych dielni, ktoré lákali návštev
níkov svojimi prekrásnymi výrob
kami. 
čo si deti, aj dospelí mohli v dielni 
zhotoviť? 

V jedálni si upiekli a ozdobili 
medovníčky a iné koláčiky, mohli 
si vyrobiť šperky z kože, svietničk-y 

z orechových škrupiniek, vyšiť ob
rázok, zhotoviť i väčšie svietnik-y
vetvičky v hline, vianočné ozdoby 
zo sadry, vianočné pozdravy 
i ozdobné taštičky, v ktorých si de
ti výrobk-y mohli i odniesť. 

Deti, ktoré čakali na vstup do 
niektorej z dielní sa mohli zúčast
niť športových súťaží v telocvič
ni, alebo si pozrieť ukážku výroby 
sviečok v podaní manželov Zlo
chovcov. 

Radosť z vlastnoručne vyrobené
ho darčeka, ktorý mohol okrášliť 
vianočný stôl alebo stromček, bola 
zaslúžená. Niektoré deti boli tak 
nadšené vlastnou výrobou, že 
v priebehu popoludnia navštívili 
postupne viacero dielni. 

Tento deň ponúkal aj ďalšie pro
gramy. Predovšetkým slávnostné 
rozsvietenie vianočného stromče
ka a \]'Stúpenie speváckych a ta
nečných súborov: Grbačieta, ....... , 
súrodenci Zemanovci a spevácko
tanečný súbor Zuzky Boskovičo
vej. 

Najväčšiu radosť dospelým uro
bil bohato zásobený bufet, o pre
vádzku ktorého sa vzorne staral 

Program kina 

12.-14. 1. o 17 .OO a 19.30 h 
ZAMilOVANÝ PROFESOR 2 

USA- MP 12 - 60,-

19.1. o 17.00 a 19.30 h 
PODFU(C)K 

Program DTV 

Premiéry: 
pondelok 15.1. 18:00 - 18:30 : 
"Kreslo pre host'a" - Ing. Monika 
Vráblôvá na tému zmeny legislatí
vy pre telesne postihnutých 
streda 17. 1. 
18:00- 18:30: ,,Magazín DN" 
pondelok 22. 1. 

18:00- 18:30: "Kto vyhrá, vyhrá" 
- súlož detí ZŠ 
streda 24. 1. 
18:00- 18:30: "Magazín DN" 

odborný garant celej akcie Ing. P. 
častulík. V bufete podávali vianoč
ný punč i mastný chlebík s cíbu-

USA- MP 12- 60,-

20.-21.1. o 17.00 a 19.30 h 
POD POVRCHOM 
USA -MP 12 - 60,-

27.-28. 1. o 17.00 a 19.30 h 
COYOTE UGLY 

USA -MP 12- 60,-

Tel.: 6477 5104 

Reprízy: 

"Kreslo pre hosfa" a "Kto vyhrá, 
vyhrá"- každý pondelok o 22:00, 
utorok o 9:00, 18:00 a 22:00 

(zosobášili sa ) 
v kostole 

Tomáš Kaiíka 
a Anna Zegerová 

Ing. Anton Beláií 
a Mgr. lrfiriam Kučeravá 

na radnici: 
Rastislav Mikuláš 

a Petronela Patkolová 

a stredu o 9:00 (v týždni po odvy- S Zlatú svadbu ) 
sie/oní premiéry). .;.._ ;..:;;..:.-==.:..:....-------~ 

"Magazín DN" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 
18:00 a 22:00 a v pondelok 
o 9:00. 

oslávili 
jozefštanský a Helena, rod. 

Stachovičová 

Bú:lboželáme! 

Videote~t DTV: vždy polhodinu po [ Blahoželanie ) 
obrazovom vy si el an í DN. ...__;_;..;.:=-.:.:..:...."---'-"---"-----'-

- dtv-

ľou. Organizácia takéhoto poduja
tia vyžaduje dlhodobú prípravu, 
materiál, financie, šikovných 
a ochotných ľudí a samozrejme 
správnu motiváciu, ktorú bolo v na
šom prípade navodenie predvia
nocneJ atmosféry obyvateľom 

Devínskej Novej Vsi. 
Základná škola Bukovčana l zvládla 
tento deň na vysokej úrovni a mno
hí z nás sa tešia, že sme tým založili 
krásnu tradís;iu poriadania Advent
ných dielní. 

Poďakovanie patrí všetkým nad
šeným ľuďom, ktorí sa zaslúžili 
o zdarný priebeh tejto akcie. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

Srdečne blaboželáme 
k 71. narodeninám 

jánovi PRE/SINGEROVI 
Prajeme dlbé roky 

v zdraví 
Dcéra a manželka 

:odišli z našich radov ) 

Mária Hirlätzderová, 
r. Ružovičová 

Ondrej Boroš 

VeJzdelín štujber 

Vladimír Skalník 

Rozálía Krajčírová, 
r. Besedičová 

Eva Kristová 

Joga v dennom živote Hermína Mmzčíková 

"Tak ako cesta k ovládaniu vied 
začína učením abecedy, tak sa 
cesta jogína začína telesnými 
cvičeniami." 

(Šiva Samhitá) 
Zdravé deti sú budúcnosťou 

každého národa. Ich celkový vý
vin závisí od podmienok, v kto
rých žijú, vyrastajú a ktoré môže
me priaznivo ovplyvniť. 

Hoci sa rodí väčšina zdravých 
detí a mnohé z nich sú v starost
livej opatere svojich matiek, ne
treba zabúdať, že o ich zdravý 
vývin sa treba nepretržite starať 
už od naj útlejšieho veku. My by 
sme radi poradili aj ostatným 
žiakom, ako udržať zdravé, po
hyblivé, psychicky a fyzicky zdra
vé telo čo možno najdlhšie. 
Joga je staroindické slovo, ktoré 
znamená zopätie, pevné spoje-

nie, harmónia ducha, duše a tela. 
Je to učenie ako poznať sám se
ba, ako získať telesné i duševné 
zdravie, ako žiť v mieri so sebou 
i s okolitým svetom. 

Pani učiteľka Brunovská vedie 
na ZŠ P. Horova 76 so žiakmi 
harmonizačné cvičenia. 
Stretávame sa každý pondelok 
od 74.00 do 75.00 h. 

Pred cvičením si navodíme 
správnu atmosféru. Vo vyvetra
nej a čistej miestnosti s primera
nou teplotou si zapálime vonnú 
tyčinku a pustíme relaxačnú, ezo
terickú hudbu. 

Po krátkej meditácii, pri ktorej 
posielame ľudom lásku, pokoj 
a radosť začína cvičenie. Pri nich 
imitujeme živočíchov- hmyz, vtá
ky a ryby. 

(Pokračovanie na 5. strane) 

ľudovít Vacbálek 

Nech odpočívajú v pokoji 

; Pod'akovanie ) 

Všetkým, ktorí sa akýmko
'vek spôsobom podieľali na 
tedrej večeri 24. 12. 2000 vF 
entre patrí poďakovanie. 

M. Hanyová 

oga v dennom živote 
'Jokončenie zo 4. strany) 

Žiaci ohýbajú k!by, učia sa ko
rdinovať svoju fyzickú istotu 

koncentráciu. Učíme sa aj 
'Jrávne dýchať. 

V závere našej hodiny si spra
íme vždy relaxáciu. 
'vičíme pomaly, uvoľnene, sú-

Dňa 28. 12. 2000 sme sa 
v našom kostole Sv. Ducha 
stretli na slávnostnej sv. omši 
s rodákom z Devínskej 
Novej Vsi - pánom dekanom 
Vincentom Maderom. 
Slávnosť sa konala z príle

žitosti 50 rokov jeho kňazskej 
služby. Podľa známych úda
jov je pán dekan V. Mader je
diným kňazom pochádzajú
cim z ONV za posledné sto
ročie. 

Pri slávnosti zablahoželal 
jubilantovi v mene mestskej 
časti ONV zástupca starostu 
Ing. Peter Rajkovič a odovz
dal mu osobný list starostu 
Ing. Vladimíra Mráza. Za ro
dákov a priateľov zo starej 
obce chorvátsky blahoželal 
Miroslav Encinger, v mene 
spevokolu Nádej pani Júlia 
Zúbková. Milé stretnutie s ro-

Zlatá svadba 
V piatok 29.12.2000 je 

v sobášnej sieni slávnostné ti
cho. Len vietor sa pohráva 
v korunách stromov, lístie kropí 
studený dážď, v miestnosti 
však panuje teplo radosti a po-

stredene, učíme sa rozoznávať 
pocit napätia a uvoľnenia, správ
ne dýchať a všímať si svoje telo. 

Prospieva nielen k regenerácii 
síl, ale pôsobí preventívne aj pro
ti dýchacím, srdcovocievnym 
a iným ochoreniam. 

Tieto cvičenia robíme s pani 
učiteľkou už deviaty rok. 
Učíme sa nielen správne dý-

Vincenta Madera 
dákmi sa po slávnosti usku
točnilq aj vF centre. 

Jubilant sa narodil rodičom 
Františkovi a Anne.9. 9. 1927 
v našej obci. Studoval v tzv. 
malom seminári (na gymná
ziu v Trnave a na teologickej 
fakulte UK v Bratislave. Za 
kňaza bol vysvätený 23. 12. 
1950, keď po rozbehnutí ko
munistického režimu katolíc
ka cirkev prežívala najťažšie 
roky svojej existencie. Jeho 
primície v rodisku poznačila 
vtedajšia atmosféra. 

Komunistický režim v tých 
rokoch sa díval na kňaza ako 
na svojho úhlavného nepria
teľa. Cirkev nebola úplne za
kázaná, bola však systema
ticky prenasledovaná. Hneď 
na druhý deň po primíciách 

hody. Ba i slza občas skanie 
pri pohl'ade na zlatých sva
dobčanov Helenku a Jožka 
Štanských. 

Prežili spolu pätdesiat rokov. 
S láskou a úctou jeden k dru
hému vychóvali tri deti, majú 

cha(, cvičiť, relaxovať, dodržiavať 
správnu životosprávu a hlavne 
stravovanie, pretože iba v jedno
te zdravého tela a mysle môže
me dosiahnuť harmóniu. 

Andrea Medovičová, 
Henrieta Rabayová, 

žiačky IX. 8. 
ZŠ Ul. P. Horova 76 

musel vtedajší farár v ONV 
Michal Muller za trest opustiť 
obec. V. Mader počas svojej 
kňazskej činnosti pôsobil na 
týchto miestach: Ako kaplán 
začínal v Starom Tekove pri 
Leviciach. Pokračoval v Sura
noch a v Novej Vsi nad 
Žitavou, kde bol neskôr v ro
ku 1967 ustanovený za farára. 
V tejto obci pôsobí až 
podnes. Pán dekan V. Mader 
má medzi staršími i mladšími 
kňazmi Bratislavsko-trnav
ského arcibiskupstva dobré 
meno. 

Prajem mu, aby aj naďalej 
zosta/ pre svojich známych 
a spolupracovníkov povzbu
dením. Tiež mu prajem dobré 
zdravie, verných priateľov 

a veľa síl v jeho práci. 
V mene svojom i v mene pána 
dekana V. Madera ďakujem 
všetkým gratulantom, všet
kým, ktorí pripravili slávnost
né stretnutie v kostole a v F 
centre, všetkým, ktorí akým
kol'vek spôsobom prejavili ra
dosť a vda čnosť jubilantovi. 

Karol Moravčík 

sedem vnúčat, štyri pravnúčatá 
a veru všetci sa radi stretajú 
v rodičovskom dome. 

Po slávnostnom príhovore 
nášho pána starostu sa jubilan
ti zapísali do pamätnej knihy 
obce, prevzali dary, kvety 
a množstvo gratulácii. 

V reštaurácii Na štadióne už 
čakala hudba Jožka Pokorné
ho, prípitky a všetko, čo k ta
kejto oslave patrí. 

Zaspievali sme si, zatanco
vali tak, ako sa na svadbe pat
rí. 

A obdivovali sm~ aj malých 
taneČníkov, vnúčatá oslávencov 
Simonku, Katku, Veronku aj 
Dušanka s Jakubkom. Budú 
z nich veru tanečníci. Nakoniec 
majú dobrý koreň. Veď aj bab
ka s dedkom radi tancujú. 

Úprimne Vám želáme, aby 
ste v dobrom zdraví prežili ro
ky jesene sprevádzané láskou 
a porozumením Vašich najbliž
ších. Zo srdca želajú priatelia 
!vanovci1 Besedovci a V+J 
Hetflejšové. 

Ku gratulantom sa pripája 

aj naša redakcia. 

DEVEX 5 



Majstrovstvá Slovenska 
v bleskovom šachu sa usku
točnili v Podbrezovej za účasti 
69 hráčov, pričom štart bol 
obmedzený len pre hráčov 
s minimálnym ratingom 1900 
ELO bodov. Hralo sa švajčiar
skym systémom na 13 kôl hra
cím tempom 2x5 minút na 
partiu. Veľmi pekným výsled
kom aj umiestnením medzi 
slovenskou elitoy príjemne 
prekvapili dorastenci ŠK 
Strelec DNV M. Bezúch a L. 
Šimon, dobre skončil aj senior 
M. Jurčák, zatial' čo za očaká
vaním zaostal zrejme zdravot
ne handicapovaný ďalší dora
stenec J. Smoleň. 

Konečné umiestnenie: 
1. Maník Mark ob Prešov 10,5 
2. Petrík Slovakofarma Hloho
vec 10,5 

VOLEJBAL 
Je všeobecne známe, že volejbal 
patrí v Devínskej Novej Vsi k tým 
populárnejším športom a 30. 12. 
2000 so sto/ dokonca jedno
značne športom číslo jeden. 
Organizátorom sa podaril pri
pravit' na l. Š Bukovčana 7 nád
herný športový maratón. 

Prívlastok športový však nevy
stihuje plne podstatu tohto podu
jatia. V tento deň sa stretli /údia 
rôznych profesií a veku, ktorých 
spája zálúba práve vo volejbale. 

Ozdobou turnaja boli bývalí 
extraligoví hráči Petr Fiala 
a Boris Ďuriš, ktorí však samoz

rejme hrali len na polovičný vý
kon. Ale nielen to, aj dalšie dis
ciplíny: kolky, beh s balónikom, 
hádzanie šípok a jedenie koláča 
na čas. 

Kedze deň pred Silvestrom na 

DEVEX 6 

3. Briestenský Caissa 
Čadca 9,5 
Umiestnenie 
Strelec 

hráčov ŠK 

20. Bezúch 
23. Šimon 
50. Jurčák 
58. Smoleň 

7,5 
7,5 
5,5 
5. 

Súťaž 4-členných družstiev 
sa hrala 2-kolovým systémom 
každý s každým. štartovalo 14 
družstiev. Na 42 bodov ŠK 
Strelec sa podiel'ali: 
Martin Bezúch 10,5 
Ján Smoleň 9 
Lukáš Šimon 13 
Marián Jurčák 9,5 

Celkové poradie družstiev: 
1. Slovan Bratislava 87,5 
2. ŽP Podbrezová 73 
3. ŠK Modra 72,5 
4. Radegast Bratislava 64,5 
5. Slovakofarma Hlohovec 59 
6. Bestex Nové Zámky 58 
11. ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves 42 

Silvestrovský turnaj vo volejbale 
na ZS Bukovčana 7 

nás dýcha už nostalgia za rokom 
starým a rešpekt pred rokom no
vým, všetci účastníci turnaja vy
žarovali dobrú náladu, pohodu 
a radost: 

Ved' mnohí z nás pracujú v ob
rovskom pracovnom založení, 
s nedostatkom valného času, 
a práve toto sú tie vzácne chvíl'ky 
pohody, pokoja a relaxu, ktoré je 
potrebné úprimne si vychutnal'. 
Organizátorom tohto vydarené
ho Silvestrovského turnaja bol 

predovšetkým volejbalový oddiel 
Istria {zastúpený ( Pažourekom 
a l. Baranovičavou} a Športová 
komisia MÚ zastúpená L. 
Jaškom. 

Organizátori zabezpečili na 
profesionálnej úrovni všetko po
trebné po materiálno-technickej 
stránke, ale na 

11
svoje" si prišli 

i labužníci a milovníci dobrého 
jedla a pitia. O spomínané po
chutiny ale aj ceny do súloží sa 

pričinili naši tradiční sponzori, 
ktorým touto cestou dé1kujeme: 
Miestny úrad, Reštaurácia Istria, 
Reštaurácia U zlého námorníka, 
Potraviny p. Baranovičovej, Bar U 
kniežatá Rastislava a pán 
Vašíček. 

KARATE 
Účast' klubu Ju-shu v druhom ko

le Bratislavského pohára, ktoré sa 
konalo v závere minulého roka, po
značili zdravotné problémy a preto 
sa nepredstavili v športovej hale na 
Junáckej ulici v plnej sile. 

Ak niekto pri čítaní tohto článk~ 
čaká ešte na umiestnenie asi hc 
sklamem, pretože v tomto turnají 
nešlo o vítazstvo, ale a priatelské 
stretnutie volejbalových nadšen· 
COV. 

Na záver už len želanie PI 
200 1 od všetkých volejbalistov. 

Mgr. SoňaFrohlichovó 

želiezka v ohni. Dušan Palo obsadií 
vo svoiej vekovej a váhovej kategó· 
ri i 2. miesto a Martin Fabuš skončil 
3. 

Ako trénera ma velmi teší, že 
všetci naši pretekári ukázali bojové 
srdce a vložili do svoiho vystúpenia 
všetko čo sa naučili. 

Jeh výsledky nielen z poslednej, 
ale ai z predchádzaiúcich súloži 
oslovili dalších našich karatistov, 

Nezi&kova organizát-ia poskylujúca podagog.icko-po-ychologické poraden&lvo a služby 

Pozývame mamičky s deťmi p~kolského veku 
a žiakov prvéoo stupňa zilkladnej školy ua 

TVORIVÉ DIELNE, 

ktoré sa leona jú pravidelne v pondelok 
v budove ZS lstrijská (vedľa pošty). 

Témy dielní školákov: 

.Pb 15. l. Hrv s hu.lbou · 

.Pb 22. l. č~eme z hliny 

.Pb .29. 1. Zhotovme si masky 
Po 5. 2. Vnlcntinsl.')" darček 
Po 12. 2. Hoidanlcy a lkiadačky 

14:45-16:1.5 

40S~ 

50 Sk 
:IO Sk 
50 Sk 
40Sl: 

Témy dielní pn:ilškol.iko~·: 16:30 -18:00 VoNpn.! zaj«ino dioťa 

Po 15. I. Hrv so zvukmi 
.Pb 22. l. RukY v hline 
Pn 29. l. S~vé maskY 
.Pb S. 2. Darček pre VaÍentí.rtlca 
Po 12. 2. Kvíz pro múdre hlavičky 

40 Sk 
50 Sl 
50 Sk. 
50 Sk 
30 Sk 

V súbornom cvičení kata sa 
predstavili Ivana Koborová, Linda 
Lengová, Erika Ciriová, Gabriela 
Brunovská a Michal Hadbavný. 

ktorí prejavili záujem o účast' na PÚPAV An. o. 
cľalších pretekoch. -posl:ytuje odborné pedtigogicko-psychologické poradenstvo pre deti, 

Nepočína/i si zle. V kategórii 
mladšie žiačky obsadila Linda 
Langová 3. miesto a na rovnakej 
priečke skončil v kategórii mladší 
žiaci Michal Hadbavný. 

-organizuje relaxačné pobyty pre rodičov s deťmi, 
-organizuje rôzne aktivity a podujatia pre voľný čas deti a aj rodičov, 
-zabezpečuje kvalifikované doučovanie predmetov Ma S 

V súbojoch kumite sme mali dve 

Zvýši sa tým nielen počet prete· 
károv, ale hlavne konkurencia, kto· 
rá ie tým nailepším 11 molorom" na 
zvýšenie výkonnosti a kvality cviče
nia. 

Turnaj 

Koď1.e ch<:eme posl·ytovať čo najl"Yalituejšie služby, prosíme záujemcov o 
tvoriv~ dieln<:. aby .., vopred j>rihláBili aa tel. 09()5-7:2943 l. Na tomto !clelônnom 
čísle V..., rodi poskytnomc :>j bližšie informácie o nami poskylovaných >lužbá<:h. 

HOKEJBAL v Skalici 

V dňoch 17. 12.-18. 12. sa uskutočnil v Skalici 5. ročník Vianočného 
turnaja na ktorom reprezentovali DNY hokejbalisti HBK Kobra. Na 
obsadenom turnaji podali vynikajúci výkon a vybojovali 3. miesta, 
kázali hra( vyrovnané partie aj proti mužstvám za ktoré nastúpili 
miestneho extraligového klubu HK Skalica a reprezentanti <"covel>s<o 
Okamžite po skončení turnaja dostali pozvánku na budúci rok. Hráč '"'·- ·'<:•. ··• · 

Róbert Strnád sa stal najlepším strelcom turnaja a Vilém Koupý bol1 
z najlepších brankárov, keď o cenu pre najlepšieho brankára ho pripravi 
len lós. Za HBK KOBRA nastúpili a DNY reprezentovali: V. Kaupý 
R. Strnád, M. Strnád (kapitán ~užstva). P. Sith, M. Rybár, L Ďuri 
R. Lisol, M. Záhorský a B. Chandoga. 
PREHrAD VÝSlEDKOV 
A skupina 
Panika- Železári 3:3 
Buldoci- Kobra 6:3 (3:0, 3:3), góly: 3x R. Strnád 
Panika - Buldoci 2:4 
Železá ri- Kobra 3:4 (l: l, 2:3), góly: R. Strnód, B. Chandoga, M. Záhorský, P. Sith 
Buldoci · Železári 3:3 
Panika - Kobra l :8 (l :4, 0:4), góly: 4x R. Strnód, L. Ďurica, 2x M. Záhorský, 
R. Lisol 
B. skupina 
Trochy · Valaši 0: ll 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 

Snehuláci - Trochy 4:8 
Snehuláci · Valaš i 4:16 

Tabul'ka A skupiny 

03 - Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 
04 -Služby (ponúka) 

Tabul'ka B. skupiny 05 - Byty 
l 2 2 27.4 4 06 - Nehnutel'nosti l. Buldoci 3 2 l O 13:8 5 

2. KOBRA 3 2 O 15:10 4 
3. Železári 3 O 2 l 9:10 2 
4. Panika 3 O l 2 6: 15 l 

l. Va oši O O . 07- Rozličné 
2. Trochy 2 l O l 8:15 2 
3. Snehuláci 2 O O 2 8:24 O ( . 02 ;., PREDAJ 

l. semifinále· Buldoci- Trochy 3:2 po predl. • Predám chladničku 225 l, v dobrom 
2. semifinále· Valaší- KOBRA 7:4 (2:0, 5:4), góly: 2x R. Strnád, M. Záhorský, L steve, cena dohodou. Tel.: 6477 9424 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903-133 994 

• TY servis Baláž - oprava--televízorov, 
No grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Dane + účtovníctvo + mzdy. 

Tel.: 0905-427 720 
• Doučím AJ. 

Tel.: 6477 8835 

ERM T o 
O fvtedajiia ~ o 'P()H.. - 'Pc:at. &',OO- l &',OO 

Sokta. &',OO- 13,00 

I Ponúka I 
u 
OJ 

ob lad U 

o 
o 
_J 

<( 
~ 

a 
dlažb 

za výhodné ceny. 

ŠPÁROVACIE HMOTY, 
LEPIDLÁ, LIŠTY, SANITA, 
KOMPLETNÉ VYBAVENIE 

KÚPEĽNÍ 
. íf3.CHNICKÉf!o 

e{l\1 <S'..c-
~ ~~ 'l~ 

KERMAT BRATISLAVA, a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel/fax: 07 l 642 861 09 

o 
o 
~ 
::.1 

> 

• STOLÁRSTVO výroba kuch. liniek, 
šat. skríň, dverí a schodíš( 

za 2·izb. v DNY. . 0903-241 842 

Tel.: 6477 9424, 
mobil: 0905-710 297 

• Priprovíme na prijímacie pohovory 
na SŠ, aj doučíme: MA, SJ, AJ. 

Tel.: 0903-215 069, 
6477 5639 

(~~_O_S_.;_BY_T-'-Y ~~) 
• Vymením 2-izb. byt v centre Trnavy 

('--; .;_;_::..;07..;._;._R_;;_O_Zl_IC-'-' N_É __ ) 

• V noci z 24. na 25. 12. 2000 sa 
stratila 5-ročná fena NO čiernej farby. 
Finančná odmena za nájdenie istá. 

Tel.: 0905-102 163 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881,0905-175 912 

Ďurica rLI=-~~~~~----~~~~--~~~~--~--~~~--~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~.-~~~~~ 
o 3. miesto- Trochy- KOBRA 5:7 (2:2, 0:2, 3:3), góly: 3x R. Strnád, 2x L Ďurica, P. nzercia: Cennik: l znak= 1,20 Sk, 1/16 str.= 350 Sk, 1/8 str. = 700 Sk, 1/4 str.= 1420 Sk, 1/2 str.= 2830 Sk, l str.= 5660 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
Si th, R. Lisa l DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou 5% a viac l O%, celoročné uverejňovanie 25 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná 
Finóle-Valaši·Buldaci5:4popredl.(l:I,O:l,2:4). strana+ 50%, iná ako inzertná strano (6))t30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). Po-pia: 15.30 · 18.00, 

Roman Varga sobota 8.00 · 11.00 
~~~~----------------------------------------------------------~ 

DEVEX 7. 
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12. 2000 do 3. 1. 2001 

SOoVo majU 
!Nl©V@ ve~ťania 

Príspevok redakcii DEVEX k problematike 11nákladná rampa" na rieke Morava 

Chcem osloviť Občianske 

združenie "Rieka Morava v ohro-
ze ní" 

prisvojujete buntošiť a prisvojo
vať si slovo NIE. 

aj miestni poslanci budú 
Kontrolujte sa, preboha, 
pýtal na názor majiteľov 
kov, resp. zastupujúcej nrr'"'"''7"'ill 

re,s 

o es 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Dňa 1 O. 12. 2000 na základe 
telefonického oznamu na linku 
tiesňového vo/ani a "159" zasa
hovala hliadka mestskej polície 
v nočných hodinách na ulici j. 
jonáša, kde oznámili, že na za
stávke MHD leží v bezvedomí 
neznáma žena. Na mieste hliad
ka zistila, že ide o alkoholom 
opojenú ženu, obyvateľku 

z Petržalky. Problém vyriešila 
v zmysle zákona o priestupkoch. 

Som starší občan, narodený 
v Devínskej Novej Vsi, a zamý
šľam sa nad pochybnými iniciatí
vami, vedenými dámami a pánmi 
s titulmi Mgr., RNDr., RsDr., 
PhDr. Pýtam sa vás, vážení bo
jovníci proti všetkému, proti kaž
dému, kto má snahu budovat; 
zveľaďovať a vytvárať pracovné 
príležitosti? Stačili vám vaši rodi
čia, škola a svoj vek, vysvetliť 
odkiaľ pochádza chlieb? 

Myslím, že je treba sa spýtať aj 
majiteľov dotknutých pozemkov a 
h/'adať riešenie ako áno a nie ako 
nie, ako iniciatívu zabiť. 

cie "Urbárskej 1 l) • k N ' U 
Akým právom teda, vážení Sponzoruie firma PRESSKAM spo • s r. o., evlnS a ova ves 
to ri? A vôbec, o čom to hovoríte, ak 

spomínate akési alúvium? Do r. 
1950, do doby vybudovania po
hraničného plotu pri Morave, od 
hradu Devín až po Vysokú pri 
Morave, nerástol popri rieke ani 
najmenší krík, šípy alebo vŕby. 
Boli to len kosené a pasené lúky, 
ktoré dávali obživu novoveským 
rodinám. 

Pri tejto príležitosti mám eš 6 Xl Č' 1 2 b -hl t 
jedno zamyslenie pre vt.,,z~~~~v~:;t_:S~·_=.-6~. ~tý'!._'~žd:::::e~ň~ ____ _:2::..:_:·:..::1:..:·~2:_0:_0=--:_1 _____ ~R:...:o:_č:_n_ík_: ___ • _______ ls_o_: __________ e_'Zy;;__a_n-:--e--' 

Dňa 25. 12. 2000 v skorých 
ranných hodinách na ulici j. 
Smreka hliadka mestskej polície 
zasahovala voči poručite/Om zá
kona, ktorí nedovolene používa
li pyrotechnické výrobky. Za 
svoje protiprávne konanie prie
stupky vyriešila v zmysle zákona 
o priestupkoch. 

Dňa 2. 1. 2001 hodinu pred 
polnocou zasahovala hliadka 
mestskej polície na ulici 
Eisnerova voči dvom miestnym 
občanom, ktorí rušili nočný kľud 
neprístojným správaním. Taktiež 
priestupky boli hliadkou vyrieše
né v zmysle zákona o priestup
koch. 

jaroslav luky, 
veliteľ stanice MsP ONV 

Niet krajších rozprávok, ako tie ... 
dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Istý čas žila - český 

spisovatel' so skr. mena na konci. -
8. Otfkol - územie v Mali - tromf 
v kartách.- C. 54 po latinsky- muž
ské meno - osobné zámeno. -
D. Ohrev po česky- ručiteľ zmenky
obar po česky.- E. Na tomto mieste
tvoju osobu -jednotka vojska - čaj 
po česky.- F. Zrak- pätoro po česky
večerný pláštik pre ženy. - G. Mesto 
v Arménsku - nemocná - prenáša. -
H. Zmiešaný aromatický éter - zá
kladná kresťanská modlitba (hovor.). 
- l. obruba obrazu - pokryl rosou -
jednotky plošnej miery.-
Zvisle: 1. Polovýrobok. - 2. Obiť, 
otfcť po česky- školená.- 3. Koniec 
tajničky- kráčam. 4. Alebo po rusky 
-druh kockovanej látky.- 5. Zberba -
časť žalúdka prežúvavcov. - 6. Mesto 
na ostrove Sachalín- mesto v Zaire.-

Ze za krajec chleba je treba sa 
aktívne pričiniť doma a nie obdi
vovať už vybudované v cudzine. 
Uvedomte si, vážení s vysokými 
titulmi, že ste len nadstavbou 
spoločnosti, ktorej nič vecného 
v hodnotách neprinášate, ale na
opak, žijete z úsilia tvorivých in
žinierov techniky a komercie. 

Ale konkrétne: kto sa spýtal 
a vysvetlil občanom, starousadlí
kom, majitel'om chotára a urba
riátu, že niekto má záujem ich 
majetok zveľadit; vytvoriť pra
covné príležitosti a môžu týmto 
získať za svoje vlastníctvo po
zemkov aj značné hodnoty? 

Vážené dámy a páni doktori, 
zobuďte sa, národ už 10 rokov 
zabudol na socializmus, keď 

všetka pôda a ?Jodnoty patrili 
štátu. Myslím, ' L šimon, že 
ešte spíte, ved "ým právom si 

7. Závoj (z Indie)- starogrécky boh 
lásky. - 8. Súčasť éterických olejov · 
rataji.- 9. Naparuj- druh muškátové
ho hrozna.- 10. Patriaca Edovi- činí. 
- 11. Dravec s cennou kožušinou - od-

Starousadlíci tam majú svoje 
pozemky - polia, lúky a čiastky 
urbariátnych práv užívania. Vami 
rado spomínané alúvium je se
menný úlet zo špiny, nedbanli
vosti a zásluhy železnej opony, 
stráženej samopalmi. Obhajujete 
zlodejský dôsledok zašlých čias. 
Akým právom sú na prístupových 
cestách k rieke Morava tabuľky 
zákazu vjazdu? 

Akým právom si vyhradzujú tzv. 
ochrancovia, snahy pokutovať 
vlastných občanov, majiteľov, tam 
sa nachádzajúcich majetkov? 
Vaše iniciatívy sú len snahou ob
hájiť svoju pochybnú dôležitosť? 

V príspevku DEVEX-u č. 21 ci
tujete" vyzval som ... Ako člen ko
misie životného prostredia pri 
Miestnom zastupiteľstve ONV. .. 
v prípade, že občania budú proti, 

borník v tesaní.- 12. Začiatok tajnič· 
ky.-
Pomôcky: 8. U nan.- F. Kep.- G. Vedi.-
7. Ča dar.-

d 
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poslancov, komisie a ve 
obce. 

Vážení, sledujte ktorými 
mi sa rozvíja Bratislava, 
rozvojom pracovných Volkswagen 

Slovakia, a.s. tí? Sú to, bohužiaľ, 
mestské časti Rača, 

smer na Senec, Petržalka až o'Jb:::===========í 
Jarovce a Cuňovo. 

Zo západnej strany mesta 
Patrónky je koniec záujmov. 
Z obecných možností 
zázemia Volkswagenu ste 
žili niČ. Ba naopak, iniciatívu 
žili Malacky a Lozorno. 

Príhovor 
vydavatel'a 

Rozmýšľali ste o tom, že Čo všetko len život dokáže 
ny žijúce v ONV musia vo -
cestovat' za prácou 10-20 p~iniesť. Radosť z nového i dob-
v jednom smere. rého, starosť o súčasné i budúce, 
Snáď, ešte nie je tak nR .. «Kt,rn . smútok zo straty dobrého, či 

Doporučujem teda, blízkeho. Zostávajú stopy a dvo-
s/anci a občianske rio dejiny. Niekedy na šťastie, 
Rieky Morava, aby ste sa niekedy žia!', zanechávajú príliš 
/eli. 

hlboké svedectvá. Vaše filozofické úvahy ne.~n~u-+1 
te prosím na technikov a Nie každý sa dokáže popaso-
hospodárov vaí s problémami, ktoré život 

prinesie. My ostatní, nie priamy 

aktéri, by sme mali s účasťou po
------------~l môCÍ. Kol'kí však podliehajú 

~ (}) [f la [j) ~ la mantinelom. dôb. Ak je v móde 
účasť, sú účastní, ak nie je, nič 

~ ~ IY}/j\.!!. IJ) so ich netýka. Možno iba od-
(! U 'éJ il U c:.J chod najbližších prinúti zamýšlať 

Po bujarom Silvestri nastúpi muž 
električky vystúpi pri jednom 
zazvoní pri cudzích dverách o keč 
otvoria povie: 
- Tok o som domo. 
- Ale vecľ vy tu nebývate, · čudujú 
domáci. 
Ožran so teda poberie, chvíl'u blúdi 
sídlisku o potom zazvoní pri tých 
dverách. 
· Tok o som domo. 
Domáci, už rozčúlený, mu hovorí: 
· Kol'kokrát vám mám hovori(, že tu 
bývate? Zmiznite! 
Ožran no to: 
· Hlavná vec, že ty bývaš všade. 

Niekto prinesie štastie kamkolvek 
iný ked' kedykolvek odíde. 

sa. 

Dnes otvoríme plesovú sezó

nu, zajtra sa môžeme rozlúčiť 

s najlepším priatel'om. Iste je to 

prirodzený kolobeh života. Ale 

tak, ako ich zo života nemôžeme 

oddeliť, ani každodenné kroky 

by sme nemali riadiť iným ako 

zákonitosťami, ktoré nás obklo

pujú. Iné znamená vyčleniť sa zo 

spoločnosti. Priamo alebo ne

priamo. Následky nás neminú, 

s tým treba počítať, tak konať, 
tak žiť. Spravodliví bez obáv, 
ostatní. .. nuž ... 

Každý človek je svojim spôso
bom filozof. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11.00. Úzovierko čísla: vo šlvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínovo l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90 · R. 

Nech tá naša, moja filozofia 

no život prináša radosť a poho

du mne i ostatným. Dá sa to? 
Treba skúšať. · 

Váš vydavatel' 

DEVEX 8 

a Daňové priznania a z radnice * priestory* parkovacie miesta 

IJ Zmeny v Presskame * počítače lf škole 

a Kultúra fi Spoločenská kronika 

~~ Slovo Novovešťanov a Šport 

Matičiari otvorili plesovú sezónu 

r 
8il 

l 
podania 
daňových priznaní 

Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti je povinný 
podať do 31. januára 2001: 
- daňovník, ktorému vznik
la povinnosť (kúpa nehnute
lhosti, zdedenie nehnuteľnos
ti s povolením vkladu do ka
tastra v priebehu roku 2000 
a skôr; atd:) 
- daňovník, u ktorého na
stali zmeny skutočností roz
hodujúcich pre vyrúbenie 
dane (územné a stavebné 
rozhodnutie, kolaudačné roz
hodnutie, búracie povolenie, 
atd:) 
- daňovník, ktorý si uplat
ňuje nárok na oslobodenie 
daní z nehnuteľností (napr. 
novostavby rodinných domov 
skolaudované v roku 1997 
a neskôr) 
- noví vlastníci bytov, ktorí 
dostali z katastra nehnuteľ
ností doklad o povolení vkla-

du do.katastra nehnuteľností 
v priebehu roka stáva/1 sa da
ňovníkmi a sú povinní podať 
daňové priznanie a uplatniť si 
v ňom oslobodenie od dane. 
Pri nepodaní daňového priz
nania včas im bude daň vyrú
bená. 

K daňovému priznaniu je 
potrebné doložiť ako prílohu 
fotokópiu dokladu o prevo
de nehnuteľností s pečiatkou 
povolenia vkladu do katastra 
(kúpna zmluva, darovacia 
zmluva, dedičské konanie 
a pod.) a fotokópiu listu 
vlastníctva. Správca dane 
v prípade nepodania daňové
ho priznania včas zvýši vyrú
benú daň v súlade so záko
nom č. 317/1992 Zb. o 10 per
cent. Tlačivá daňových priz
naní k dani z nehnuteľností zá
roveň s písomným poučením 

(Pokračovanie na 2 strane} 

Priestor 
v Devínskonovoveskom Expre
se je obmedzený a je vlastne 
závislý od prostriedkov, ktoré 
vydavatel' zabezpečí. 
Najväčším sponzorom je 

Mestská časť ONV s prís
pevkom blížiacim sa takmer 
k 40 %. Ostatné príjmy musí 
zabezpečiť vydavatel': inzer
ciou, získavaním dalších spon
zorov. Na rok 200 1 má pred
rokované (prislubené} pros
triedky z inzercie od dvoch sta
bilných partnerov, dalšie hla
dá, tak by Devex vychádzal 
v takom rozsahu i s takým ob
sahom ako sú občania zvyknu
tí. 

Prečo o tom hovoríme? Aj 
preto, aby vydavatela pochopi
li aj prispievatelia. Hlavne na 
začiatku roka. Prosíme o prís
pevky stručné a zrozumitel'né. 
Stačí odpovedať na otázky:. 
kto, kde, kedy, prečo - sa bude 
dia( alebo sa udialo. 

Dostávame velmi zaujímavé 
príspevky, ale rozsahom väč
šie. Uvedomujeme si, že majú 
čo povedať spoluobčanom 
a vedia zapôsobiť. 

Žia/', z priestorových dôvo
dov ich musíme posunúť na 
čas, kedy ich bude možné uve

rejniť. 

Za pochopenie dakuje 
vydavatel' 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 18.1. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 1.2. 2001, 
číslo vyjde 9.2. 2001. 



® robničkv 
~ radnice 

Miestna rada na svojom ro
kovaní dňa 16.1.2001 schvá
lila z programu nasledujúce 
body s týmito uzneseniami : 
-uložila predsedom komisií 
pri miestnom zastupitel'stve 
p_rehodnotiť účasť členov 
tychto komisií , vyhodno
tiť účasť na zasadnutiach 
a predložiť prípadné návrhy 
na personálne preobsadenie 
~ komisiach za účelom skva
litnenia práce 
-zobrala na vedomie priebeh 
~stav investičných akcií rea
lizovaných z rozpočtu mest
sk~j časti . Hlavným bodom 
z tychto akcií bola zmluva na 
~~ešenie interierov vily Koš
talova' tak aby zodpovedali 
charakteru kultúrnej pamiat
ky a pritom spfňali požiadav
ky na variabilitu priestoru pre 
potreby jeho využitia. 
-zobrala na vedomie predlo-

žený návrh stanoviska mest
sk~j časti k územno-plánova
CeJ dokumentácii hlavného 
m_esta SR · Tento materiál je 
vychodiskovým podkladom 
pre rozvoj územia Bratislavy 
na dalších 30 rokov. Architekt 
mestskej časti predloží na 
s~hválenie tento návrh stano
VIska na rokovanie miestneho 
zastupitel'stva 
~~c.hválila zabezpečenie vyu
Ziti a nebytových priestorov 
pre podnikatel'ské záme
ry. :rípadní záujemcovia 
o pnestory n objekte VUZ 
,re_s?. ~a ul. M. Marečka 8 sa 
mozu mformovať o podmien
kach na miestnom úrade 
-odporučila miestnemu za
stupitel'stvu schváliť návrh na 
zrušenie všeobecne-právne
ho nariadenia o státi, odťaho
v~ní a odstraňovaní opuste
nych motorových vozidiel 
-~chválila zámer vypracova- -
~~~,projektu "chránená di el
n~ pre zdravotne ťažko po
stlhnut~c~ občanov v našej 
mestskeJ casti 

zs 
Mestská časť Bratislava - DNv. 1 t .. , 

vypisuje ponukové konan. , s r~~ka 48, 841 07 Bratislava 
ze na prena;om nebyt , h . 

V Samostatne StOjaCOm Obiek'e TT." 'vOlVYC, pneSfOrOV . ~· ,, vtacuce oveho 
zarwdenia na uL š. Králika l. 

**** 
Ide o kancelárske priestory v celku o v , 
doposiaľ využívaného na ka..~ - k yr;z_ere 168,8 m2, a priestoru 

uemzc e ucely o vým 18 54 2 
P: s mo~n~.st'ou ~ačatia podnikania od 1.2.2~;1 1 m , 

Od~~o;rzn.e Zol~~ostz zasielajte na: Miestny úrad nNv. 
ue,eme v'ZPaSM Ist .. k , 4 ' 

Podrobnejšie infonnácie : n;~ a ~~ 841 07 Bratislava. 
životného prostre;:a:~Po~ ytnu p:akcovníci odb. výstavby, 

· avy ma;et u -p. Kissová. 
**** 

Kontakt: Mú DNV; tel.: 6477 52501 6477 6250 
6477 72501 6477 8250. 

1 

Mestská časť Bratislava- DNV. l t .. k , 
Vypisuje ponukové kon . 1 s rlJs a 491 841 07 Bratislava 

ame na prenájom nebyt , h . 
v obytnom dome na ul MM vk ovyc pnestorov 

238,73 m2 s možno;ťo . a~ec. a 8./de o priestory o výmere 

Písomné žiad o~ ti zasielajte u z~;/w pod~ikania od. 1.4.2001. 
!strtsk, na. zestny urad DNV; odd. OVŽPaSM 

R d b .~. Y a49,84107Bratislava dol03200J 1 
o ro ne;sze mfonnácie vá k • , ' . . . 

P
ros.tr, d' ~ pos y~nu pracovníci odb. životného 

e za a spravy maretku p '"'" , ~ - · rtlSSOVa. 
**** 

Kontakt: MÚ DNV; tel.: 64775250 6477 6250 
6477 72501 6477 825Ó ' 

Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Eisnerova ~li~a ~medzi obchodnými objektmi 
• Lm10veho centra) 

?bdobte: l. 3. 2001 - 28. 2. 2002 

Žiadósti~~~~!e~~:adeťch ~arko~acíc~ miest: 5 
l par ?va~teho mt es ta Je potrebné doručiť 

S 
, v ~ za epeneJ obalke s označením 

" VTAZ - PARKOVANIE NE · v 

do podateľne Miestneho ú - - . OTVARAT" 
radu v DevmskeJ Novej Vsi Istrijská 49 

v 843 lO Bratislava. ' ' 
. Ziadosť musí obsahovať· 

- meno, pnezvisko a adresa trvaléh v • 

- typ automobilu, farba, ŠPZ o pobytu ziadateľa, 
-v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba , . v· 

alebo nevyužíva na podnikate]' k' v• ' udaJ O tom, Cl.Sa VYUŽÍVa 
, s u cmnosť 

- cenovu ponuku za v h d , ' 
ho roka. y ra ene parkovacie miesto na obdobie jedné-

Pop!~tok za l parkovacie mi~sto: 
P~usalna ~urna poplatku sa určí re vš , 
miesta na Jednom parkovisk Pk, etk_: vyhradene parkovacie 
cie miesta, a to vo vy'ške pri· u rovn~ a pre vsetky vyhradené parkova-
, emerneJ cenove1· k h- v 

rym bolo parkovacie miesto nad P?nu Y uc adzacov, kto-
Paušálna suma poplatku ne , v anbo~ ~~_:.kovtsku pridelené. 
b 600 moze yť mzsta ako 7200 Skl v 

0 ,- Sk/mesačne a nemôže b ť vv· _ ,- rocne ale-
3300,- S k/mesačne. Y vyssta ako 40 000,- S k/ročne alebo 

Fyzické osoby ktoré nepouv· . , b -
• , •v ' ZIVaJU OSO ný aut b"] · 

maJ u zmzený poplatok za v hrade , OJ?O I. na podmkanie, 
automobil, ktorý nie je vo vl~stníc:e pa_rk~vac~e miesto pre osobný 
tinu. Znížený poplatokje mo v - ~ pra~~tckeJ osoby, na jednu tre
spolu iba jedenkrát. zne up atmť obyvateľmi jedného bytu 

Uzávierka prihlášok: 15. 2 2001 zároveň uskutoční na miestnom ú o 14.?0 h -.v _tomto termíne sa 
Vyhodnotenie súťaže· na naJ'bl'v:_ade aJ vereJne otvorenie obálok. 

. Izsom zasadnutí miestnéj rady. 

Harmonogra~ ~asadnutí Miestnej rady a Miestneho 
zastup•t~l stva Mestskej časti Bratislava 

• Devmska Nová Ves pre rok 2001 

Mesiac zasadnutie miestnej rady 

od 16.00h od 8.00 h 
Zasadnutie 

zastupiteľstva 

·január 

február 
16. 1. 30. 1. 

13. 2. 27. 2. -
marec 

20. 3. -
apríl 17. 4. -
máj 1.5. 

3. 4. 

jún 
15. 5. 29. 5. -

12. 6. 26. 6. --
júl 

3. 7. -
august -
september 

október 
4. 9. 18. 9. 

2.1016.10 30. 10. -
november 

december 
27. 11. 13. 11. -

alter. 4. 12 after.18.12.---Devínskonovoveská televfzia r" . 
kov (zamestnanie formou doh d p IJme externých spolupracovní· 
redaktora a moderátora d" k o y_o pr~covnej činnosti) na miesto 

. Term an Stránkové hodiny: 
. SŠ IS usneJ a suťažne· l' . 

mm; vzdelanie (môžu byť a· štud . Jre acte. Podmienky: 
vost, pracovné nasaden"te p· J , e~tt SŠ), tvorivosť, pohoto-
" · rsomne pnhi'Vk · 
ztvotopisom zašlite na adresu O . as y spolu s pracovným 
M.Marečka 18, 841 07 Bratisl e.vmsk_onovo-veská televfzia 

ava naJ neskor do 15.2.2001. ' 

DIEVEX 2 

(dokončenie z 1 strany) 

n~ [eho vyplnenie sú k dispo
ZICII na referáte dani Miestne
ho_ úradu v Devínskej Novej 
Vs1. 

Pondelok 8.00-12.00 1 
3.00-17.00 

Streda 8.00-12.00 
13.00-16.00 

Štvrtok 8.00-12.00 

zš Bukovčana 1 získala v pro
·ekte tNFOVEK počítače, inter
Jnet bude zavedený v najbliž-
ších mesiacoch. 

Už v máji 2000 sme sa dozve-
deli, že sme sa so svojím projek
tom v širokej konkurencii zá
kladných a stredných škôl celé
ho Slovenska umiestnili na ús
pešnom 22. mieste. 

v týchto dňoch sme od pro
jektu INFOVEK obdržali dodáv
ku 5 špičkových ~iackych počí· 
tačov, učiteľskú stanicu, scan
ner, tlačiareň i vzdelávacie pro· 
gramy. Teraz stojí pred nami 
nel'ahká úloha zariadenia učeb
ne výpočtovej techniky, zapoje
nie počítačov do siete a pre
dovšetkým postupne umožniť 
využívanie tohto média v peda
gogickom procese. 

Samozrejme, že sme sa oka
mžite obrátili na rodičov našich 
žiakov so žiadosťou o odbornú 
a poradenskú pomoc. Mnohí 
z nich už prejavili záujem 
a ochotu pomôcť. Spolumajitel' 
firmy DATALOCK a. s., Ing. Pe
ter Lang už prisl'úbil, že zabez-

pečí technikov na zapojenie 
počítačov do siete. 

Okrem bežnej prípravy učite
l'ov na vyučovanie, učebňu vý
počtovej techniky by sme chce
li využívať aj na: 
-zavedenie nepovinného pred
metu "Práca s počítačom" 
-zavedenie E-mailových adries 
žiakom 
-vytvorenie web stránky školy 
-komunikácia žiakov so zahra-
ničnými školami 
- prezentácia činnosti školy atď. 
Učebňu by sme chceli maxi

málne využívať našimi žiakmi, 
učitel'mi, rodičmi a priatel'mi 
školy, zaoberáme sa tiež myš
lienkou komerčného využitia. 

Z tohto dôvodu vyzývame 
všetkých záujemcov, ktorí mô
žu poskytnúť lektorské služby 
(aj študentov) a naopak i záu
jemcov o využívanie tejto učeb
ne pre školiace účely, aby sa 
prihlásili na Riaditel'stve ZŠ 
Bukovčana 1. 

V súvislosti s tým, že by sme 
chceli počet počítačov postup
ne zvýšiť, obraciame sa týmto 
tiež na firmy i jednotlivcov, 
ktorí by formou daru, príp. 
menšieho finančného obnosu 
mohli škole poskytnúť ďalšie 
počítače . 

Mgr. Soňa Frählichová 

Ulice v !itarej častí pôsobia dojmom oázy pokoja 

Z eny 
u Presska e 

Firma Presskam s.r.o. Bratis
lava so svojou dcérskou spo
ločnosťou Strojárne Malacky, 
a. s. sa za niekoľko málo ro
kov od svojho vzniku vypraco
vala medzi popredné sloven
ské strojárske firmy. V sna
he dostať sa na úrove1'í európ
skych dodávatelbv pre auto
mobilový priemysel, nutnosti 
modernizovať technológie 
a investovať i do samotnej fab
riky, hľadala niekoľko rokov 
strategického partnera. Po 
trojročnej snahe, na začiatku 
r. 2000, sa zámer podaril a za
čali rokovania. Prvého decem-

bra 2000 uzatvorila fa Pres
skam zmluvu o odpredaji ak
cií firme TOWER AUTOMOTI
VE USA, ktorej predala akcie 
dcérskej spoločností Strojárne 
Malacky, a. s .. Podmienkou 
uzatvorenia tohto obchodu 
bolo sústrediť lisárske kapaci
ty v jednej fabrike (Strojárne 
Malacky). 

Tá sa zároveň stala majite
lbm aj výrobného programu 
Presskam Bratislava. 

Tým, že výrobný program 
bratislavského závodu pre
chádza do Malaciek nestratili 
zamestnanci bratislavského 
Presska-mu žiadne pracovné 
miesto. Všetci dostali ponuku 
pracovať v svetoznámej firme 
kótovanej na newyorskej bur
ze. 
Firma Tower Automotive je 
etablovaná svojimi aktivitami 
na štyroch kontinentoch (Se
verná a južná Amerika, Azia 

a Európa) a jej obrat v roku 
2000 sa vyšplhal až na 2,4 
mld USD (ll O mld Sk). jej si
la v Európe je presvedčujúca, 
veď získala zákazku pre 
Volkswagen Slovakia, a. s., 
kde bude dodávať, už od toh
to roku, zo svojej spoločnosti 
Tower Automotive Malacky 
zvárané dielce do podvozku 
vozidla Colorado (prvé terén
ne vozidlo v koncerne VW). 
Obrat v roku 2003 dosiahne 
hodnotu 2,3 mld. Sk. Nový 
projekt navýši v Malackách 
zamestnanosť o 190 pra
covných miest, z čoho vyše 
sto prechádza z· Press k amu 
Bratislava. Prepravu pracov
níkov do Malaciek a späť za
bezpečuje firma pravidelnou 
dopravou. Zvyšných pracov
níkov bude firma prijímať 

do pozícií: zoradbvač elektro
nických zariadení, mechanik 
pre robotizované pracoviská 
na zvaranie a technológ pre 
zváranie. 

V objekte Press kam Bra
tislava zostáva autodopra
va, ktorá bude slúžiť predov
šetkým potrebám firmy Tower 
Automotive Malacky. Musí 
však rozšíriť, pretože 
prepravy v r. 2002 -·-···-··~'-·a 

dvojnásobne. 
Dalej v priestoroch 

slavského Presskamu zost~ívarll 
autoservis. Ten má zátui,emll 
rozširovať svoje aktivity o 
vý testovací a predajný 
Valné priestory (po 
kapacitách) budú """"'nt> 
potreby ďalšieho "'nn,.,an.tetW-!111 

ho partnera a pre .~u.na!oa!aV'íll 
ky pre Volkwagen 
a. s. 



1/§ T ~A [E[ľJJJ ~U i . 
; CENTRUM PRE VOlNÝ'ČAS 

· organizované podujatie školy 

1 0.2. Rybársky ples 
ples miestneho spolku rybárov, vel'ká sála od 19.ÓO 

24.2. Chorvátsky bál . 
ples poriadaný Chorvátskym kultúrnym spolkom, 

vel'ká sála od 19.00 h . 

Zápis žiakov 
Riaditeľstvo ZŠ I. Bukovča

na č. l v DNV informuje rodi
čov o možnosti zapísať svoje deti 
do našej školy, v budove na 
Charkovskej ulici. V škole má
me umiestnený l. a 2. ročník, 
t. j . spolu 6 tried. Malý počet 
tried i žiakov zaručuje kludné 
a pokojné prostredie a záro
vdí umožňuje· individuálny 
prístup učiteľa k žiakovi. 

Zápisu sa zúčastňujú deti, 
ktoré do 31. augusta 200 l do
vŕšia šiesty rok veku, ako aj de
ti, ktorým bol odložený začiatok 
povinnej ~kolskej dochádzky 
o jeden rok. 

Naša škola ponúka okrem 
kvalitf!ého výchovno-vzdeláva
cieho procesu aj: možnosť štúdia 
nepovinných predmetov, práce 
v záujmových krúžkoch, klu
boch a vzťahu k prírode (škola 
spolupracuje na environmentál
nom projekte so zahraničnými 
školami). Tradíciu na našej ško
le si už dlhší čas budujú cudzie 

DEVEX4 

do l. ročníka ZŠ na školský 
rok 200112002 

jazyky, telesná výchova a šport 
i rôzne divadelné a tanečné ak
tivity. Konkrétnejšie zameranie 
našej školy sme zhrnulľv bulle
tine, ktorý práve vychádza. 

V najbližšom období by sa pý
chou našej školy mala stať učeb
ňa výpočtovej techniky i s inter
netom. 

Zápisy: 
9. februára 2001 (piatok) 

od 15.00 do lB.OOh 
a l O. februára 2000 (sobota) 

od 8.00 do 12.00h 
Informácie pre rodičov: prineste 
si so sebou občiansky preukaz, 
alebo rodný list dieťaťa. Priamo 
pri zápise budete mať možnosť 
objednať a zaplatiť učebné po
môcky potrebné do l. ročníka . 
Porozmýšľajte tiež nad nepovin
nými predmetmi: náboženská 
výchova a cudzí jazyk i nad 
možnosťou umiestnenia vášho 
dieťaťa v školskpm klube. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

Program kina 

@rnwrr~ 
27.-28.1 . o 17.00 a 19 .30 h 

COYOTE UGLY 
USA- MP 12 - 60,-

3.-4. 2. o 17.00 a 19.30 h 
GLADIÁTOR 

Program DTV 
Od decembra 2000 vysiela 
DTV na 4B.kanáli. 

Premiéry: 
utorok 30.1. 
Priamy prenos z rokovania 
miestneho zastupitel'stva 
streda 31. 1. 
18:00- 18:30: 
"Magazín DTV" 
pondelok 5.2. 
18:00- 18:30: 
"Kreslo pre hosťa"- disku
sia o výsledkoch rokovania 
miestneho zastupitel'stva 
streda 7.2. 
18:00- 18:30: 
"Magazín DTV" 

Redakcia Devexu je ešte dfi

nikom odpovede na list, ktorý 
dostala a bol zverejnený v po

slednom decembrovom čísle . 
Milí Oskarko a Lampička, 

predovšetkým Vám dákujem za 
dôveru, že čítate Devex, i za 

poctu, keď sa /údia navzájom 
vážia a rešpektujú. Je to inšpi
rujúce pre mnohých. 

Vaše školské časopisy ma 
prekvapili vysokou, dovolím si 
povedat: profesionálnou úrov-

USA- MP 12 
Detské predstavenia 

4. 2. o 15.00 h 
SNEHOVÁ KRÁľOVNÁ 

ZSSR 
11. 2. o 15.00 h 
LOV NA MYŠ 

USA 

Tel.: 6477 5104 

Reprízy: 
"Kreslo pre hosťa" - každý 
ponde lok o 22:00, uto
rok o 9:00, 18:00 a 22:00 
a stredu o 9:00 (v týždni po 
odvysielaní premiéry). 
"Magazín DTV" - každú 
stredu o 22:00, štvrtok 
a piatok o 9:00, 18:oo 
a 22:00 a v pondelok 
o 9:00. 
Videotext DTV: vždy po lho
dinu po obrazovom vysiela
níDTV. 
Okrem uvedených časov je 
na 48. kanáli vysielaný pro
gram Global. 

- dtv-

ňou. Iste Vám prispievajú na 
náklady rodičia i dobrí sponzo
ri. Držím Vám palce. 

Dajte ve/á priestoru spolužia
kom, aby.zmys/upfnou tvorbou 

vyp/Ííali svoj volný čas . ukázali 
cesty i dálším, aby v našej 
Devínskej vyrástlo ve/á dobrých 
novinárov, spisovatefóv, vytvár
nikov ... skrátka ve/á dobrých 
/'udí. 

P. Krug, vydavate/' Devexu 

~ pedagogicko-psychologické služby 

pozýva všetkých školákov, ktorí chcú 

• osláviť vysvedčenie ' 

+ zasúťažiť si s rovesníkmi 

+ tvorivo stráviť pracovný deň svojich rodičov 

aby prišli medzi nás dňa 2.2.2001 na ZŠ IstrijsJ.::ú. 

\V 
Bližšie infonnácie a objednávky na: 31z_ 
tel: 0905 729 431 alebo e-mail: pupavatii:host.sk 

(N ašfj~.~!{l!Jil!; .C ~ 
v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Viera BESEDOVÁ 

Blahoželáme! 

@dišÚ z našichi'ŕtí.(lqvy 
Dušan EBRINGER 

Mária ŠTEP ANO VA 

Gizela ŠUBINOVA 

Viliam GRÓF 

Nech odpočívajú v pokoji 

členom jednoty dôchodcov 
na Slovensku v DNV 

Výbor MO JDS p1·ipomína svo
jim členom povinnosť zaplatiť 
členský príspevok na rok 2001 
do konca januára 2001, na
koľko po tomto termíne1presta
nú platiť výbody, vyplývajúce 
z členstva. 

členské príspevky možno 
ubradiť v klube dôchodcov na 
Jstrijskej 6 vždy v pondelok, 
stredu a piatok od 14.00 do 
15.00 h. Nezabudnite si priniesť 
so sebou členské preukazy. 

V prvom tohtoročnom čísle chý

bali jubilanti, ktorí sa doži li 70 

a viac rokov ako bolo zvykom 
l ' 

v našich novinách uverejňoval. 

V súlade s tradíciou som žiadal 

miestny úrad o zoznam jubilantov 

pre rok 2001. Žial' ... 

"Vek občanov je ich súkromnou 
záležitos(ou a my to zverejňova( 
bez ich súhlasu nemôžeme", do

stal som odpoveď na svoju požia
davku. 

Aj v minulosti sa vyskytlo, že 

niektorý občan si neželal zve
rejni( jeho jubileum. Napísal do 

redakc ie a my sme jeho želanie 

rešpektovali . Ale oslovi( (ak by 

sme vôbec zoznam získali) viac 

ako 70-80 jubilantov v roku, či si 

želajú alebo neželajú zverejnenie 

by isto nebolo jednoduché. 

Na jednej strane sme to "brali 

ako službu občanom. Ktosi vie, že 

žije u nás jubilant dožíva júci sa 

okrúhleho výročia, zaujíma sa 

o občana a blahoželá mu k doži
tým rokom. 

Už tradične plesovú sezónu 
v Devínskej otvárajú matičiari . . 
V sobotu 13. januára sa stretli 
v lstracentre už na svojom ôs
mom plese s tradičným i novým 
programom. 

Do tanca i počúvania tento krát 
hrala Borovienka, ktorá presvyd
či/a na Festivale slovenskej piesne 
ešte v máji minulého roku a nes
klamala. Sympatický bol už úvod, 

Pozornos(? Domnievali sme sa, že 

áno. Zákon vraj zverejňova( tieto 

údaje bez súhlasu zverejňované

ho nepovoluje. Prebera( z Večer

níka, ktorý zákon akosi nerešpek

tuje, sa nám zdá (nakoniec odkial' 

berie informácie) nie najvhodnej

šie. Skôr, ako zistíme zákonnú 

normu, ktorá zakazuje, či umaž-

ňuje takéto služby, odporúčame 
občanom, ktorí majú záujem 

o zverejnenie jubilea svojho, svo

jich najbližších, aby navštívili 

inzertnú kanceláriu Devex na 

Novoveskej 14 (z dvora) včas 

a záujem o uverejnenie vyjadrili 

s6hla~om. 
Za porozumenie občanom deku

je vydavatel' Devexu. 

keď predtancovávali páry zo se
nior klubu, kde nechýbala ani 
babička roku 2000 pani Jakabo
vá s partnerom. S tombolou, opä( 
zaujímavo riešenou balónikmi, 
z ktorých bolo treba vydolovat' 
dalšieho výhercu, začali už pred 
polnocou, aby to množstvo cien 
stihli výhercovia vybra( a neukrá
tili sa o dobrý tanec a zábavu 
a dobrú večeru, ktorú pripravila 
reštaurácia U Michala. Ani "s ú
lož" o srdiečkovú dámu nechýba
la. Páni sa snažili obdarovať tie 
svoje, dopriali i pri ate/om a ... 
najviac perníkových srdiečok zís
kali dokonca dve dámy rovnakým 
dielom. 

Pohoda v kruhu priatelov, čo je 
vlastne hlavným motívom mati
čiarskych stretnutí, vždy poteší. 
Potvrdil to aj hosf plesu tajomník 
Matice slovenskej A Števík ale aj 
všetci ostatní, odchádzajúci spo
kojní takmer nadránom. 
Organizátori i výhercovia dákujú 
za dary do bohatej tomboly 

sponzorom: 
Rodina HRAČEKOVÁ, kaderníctvo 

Jarmila LOVASOVÁ, Priemysel 

Katka - Potraviny- K. BESEDOVÁ, 
Pekáreň-Potraviny LUDVIGOVÁ -

všetci z lstriiskej ul., JEDNOTA 
'Dôchodcov Slovenska DNV, rodi

na ŠUBÍNOVÁ, DUKEB - kance-

lárske potreby, D. Kelický, PAPIER 

- HRAČKY, L. Frohlich - (ul. J. 

Smreka} 
TECHNO SERVIS Bratislava s.r.o., 
R. KUGLER ·a S. HRONEC, HODI

NÁRSTVO DENISA, OVOCIE a 

ZELENINA - P VOJTEK, OVOCIE 

a ZELENINA - S. HORŇÁKOVA, 

OVOCIE-ZELENINA, TEXTIL J. ČE

CHOVA, Módny salón VIKTÓRIA 

(ul. P Horova}, ROLANDO - res-
- taurácia Na Hriadkach, OPTIKA 

M - P MELLEN, VZ - sport -
Vladimír DOSTÁL, (ul. J. Poniča

na}, rodina OLGYAYOVCOV, fir

ma MARKT HOFF - J. HOFFER - , 
(Pieskovcová ul.), 
ALKA - J. AJVÁZIOVA, kvetinár

stvo RADVÁNYI, T. Radványi (ul. 
M. Marečka}; 

Kvetinárstvo )ris" J. MIL/CHÁČO

VA, Večierka J. Molnár, Móda 

Lenka Z. MEDEKOVA, A&G det

ský textil - obuv (Eisnerova ul.), 

Anna KASALOVÁ (Pod lipovým), 

HERBA, F. VALKOV/Č- (Na grbe}, 

JHK K. JECKOVÁ (Hradištná ul.), 

AHAVA - ALA - NATURAL, A 
BARTKOVÁ (Senica}, Potraviny 

MPK (Kosatcová ul.}, butik ISTRIA 

papiernictvo, R. PACÁCHOVÁ (ul. 

l. Bukovčana}, 
A G Z reklamná agentúra V ZE

CHELOVÁ (Páričkova ul.), Reštau

rácia U Michala, 
D. MANEKOVÁ - (ul. Záveterná}, 

BOROVIENKA (z Lančára}. 
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SOoVo maj 

Poznámka k nákladnej 
rampe na Morave 

Nebudem asi jediný, ktorý si 
článok pána Zdenka Ouzkého 
prečítal dvakrát. Raz ako po
slanec, ktorý svojim hlasova
ním mal a má možnosť vyjad
riť svoj názor na tento zámer, 
druhý raz akoby - občan -
vlastník pozemkov nevyhnut
ných pre rampu a skládku vý
robkov, z ktorých (myslím na 
pozemky) dlhé roky žiaden 
profit nemal. Dôvody sú kaž
dému známe. Záporné stano
visko väčšiny poslancov zaiste 
ovplyvnil pôvodný zámer z ne
dávnych minulých rokov 
o stavbe prístavu ďaleko väč
šieho rozsahu v minulostí 
miestnym zastupitel'stvom za
mietnutým. V nemalej miere 
argumentácia českých prísta
vov znela menej presvedčivo 
ako katastrofický scenár pred
stavíte/ov združenia "Rieka 
Morava v ohrození". Odborné 
posúdenie a rozhodnutie teda 
poslanci MZ prijatím UMZ 

4851912000 odsunuli Minis
terstvu životného prostredia 
s odvolaním sa na zákon 
12711994 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie, 
a vlastníci pozemkov na svoje 
môžu čakat: však sa už nača
ka/i dlho (že áno?) 

K zámeru výstavby rampy 
však taktiež chýba verejne 
prezentované stanovisko, ale
bo názor vlastníkov dotknu
tých pozemkov s ktorými ro
kovania v rámci slušností mali 
byť medzi prvými. Ochrana 
prírody a životného prostredia 
sa pomaly ale iste dostáva na 
pozíciu, ktorá jej z celospolo
čenských záujmov patrí. Ak sa 

občan cíti ukrátený na svojich 
právach, využíva petičné prá
vo, zakladá združenia, koná 
v rámci zákonných možností. 
Je to občas i na škodu dobrej 
veci, keď sa zámer spochybní 
a aspoň pozastaví. Máme prí
klad v preložke cesty Mlynská 
ulica, v nepokračovaní výstav
by bytov na ul. Bukovčana, 
a možno ďalšie prídu. 

Vedieť tak, čo sí o alúviu 
Moravy myslia kravy z kravína 
PD Devín. Určite nemôžu po
chopiť čo tejto demokratickej 
spoločnosti vyviedli, že sa ne
môžu ísť nažrať tam, kde ich 
za socializmu dokonca strážili. 

občan Baranovič 

Jednoduchý občan môže 
ťažko posúdiť dosah nejakého 
rozhodnutia pri zásahu do prí
rody. Mal by dostať príležitosť 
vyjadriť sa každý, ale predsa 
len vyjadrenia odborníkov, via
cerých a z viacerých dotknu
tých oblastí problému by mali 

byť rozhodujúce pri závereč
nom schva/'ovaní áno - či nie. 
Príkladov vo svete i u nás je 
dosť: vodné dielo Gabčíkovo -
tiež absolútne protichodné 
stanoviská, závislé od toho, 
kto aký úžitok má, či nemá 
z tohto zásahu do prírody, 
stavby benzínových čerpadiel 
v centrách miest (Patrónka), 
ale i čerpacie stanice pohon
ných hmôt, či autoservisy 
v rušných centrách európ
skych miest.Je možné čosi 
postaviť tak, aby aj "ovca bola 
celá aj vlk sýty?". Vo svete sa 
to snažia robiť tak, možno sa 
to časom bude dariť aj nám. 

rp 

Bez komentára 

Vysvetlia kompetentní "Gr
barom", prečo sa počnúc de
cembrom r. 2000, v sobotu 
a v nedel'u (okrem novoroč
ných sviatkov) zamyká prie
chod cez školské ihrisko z Ko
satcovej ul. na ulicu l. Bukov
čana? Či sa v tieto dni nechodí 
na autobusovú zastávku, do 
Jednoty, novinového stánku 
a pod.? Aký to má význam, 
keď na ul. l. Bukovčana 1, sú 
otvorené 2 brány dokorán 
a z ulice Na Grbe bránka? len 
zo strany starej časti sa nedá 
v tieto dni vstúpiť na ihrisko, 
ktoré aj tak počas roka nie je 
vel'mi využívané, o bejzbolo
vom a volejbalovom ihrisku 
ani nehovoriac. Mladí l'udia 
ohradu preskočia a starí, no 
čo, nohy ich nebolia, času 
majú dosť, nech si chodia oko
lo. Ale prečo? 
Veď dospeláci tam nefetujú, 

občania zo starej časti necho-

Dovol'ujem si požiadať 
kompetentných Mú ONV aby 
využili zákony a konečne po 
20-tich rokoch sa postarali 
o likvidáciu zrúcaniny na 
svahu za Trojicou. 

Z toho objektu si medziča
som spravili smetisko bezo
hl'adní občania, ktorí nevlast-

Neviem, kto je zodpovedný 
kontrolovať dodržiavanie naria
dení o chove psov. Keď sa večer 
zíde skupina päť vlčiakov klebetí 
(beseduje?} a päť psov veselo 
šantí po tráyniku, šteká (ale to je 
štekot v tom tichu): je 21.30, po
tom je 22.00 hod a ... sídliska stá-

dia na ihrisko venčiť psov, lebo 
majú dvory, tak prečo? Cesta 
tam bola odjakživa, aj keď nie 
dláždená. Netreba, aby bola 
otvorená celá brána, postačia 
nám dvere, ale to by boli mu
sel i majstri spraviť ináč. Tí si 
nedali ani tú námahu, aby zos
tatok zeminy z výkopu, úhl'ad
ne rozplanírovali. 

Myslím si, že peniaze, za 
ktoré sa osadila kol'ajnica, 
mohli byť využité aj inak. 
Napr. na odstránenie hákových 
krížov z búdy, ktoré tam strašia 
celý rok, na nákup farieb a na
tretie strpov basketbalového 
a volejbalového ihriska a pod. 
Zároveň sa pýtam, či vôbec 

a kedy na Kosatcovu ul. na
montujú reproduktor miestne
ho rozhlasu, lebo ako je rok 
dlhý, nevieme, čo miestny úrad 
vyhlasuje. 

M. Nettichová 

nia nádobu na odpad. Táto 
skládka je liahňou potkanov 
a vizitkou ľudskej l'ahostaj
nosti bez hraníc. Ale zrejme 
nikto zo zamestnancov Mú 
tadiaľ peši nechodí. Spravte 
si prosím prechádzku, ale 
s prázdnym žalúdkom. 

O. čimplová 

vajúce sa venčiskom psov pre
stávajú slúžiť rudom. A v novi
nách sa budú čoraz častejšie ob
javovať sťažnosti na betohl'ad
nosť psfčkarov, akoby sme nema
li iné problémy. 

mh 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol ·Kúpa 
02 ·Predaj 
03 -Valné miesta (ponúka, hlodá) 
04 · Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 · Rozličné 

• Príjmem predavačku na predaj kvetov 
na polovičný pracovný uväzok. Nástup 
ihneď. KvetinárstvoM. Marečka 6, pod 

terasou. 
Tel.: 0905-406 .38 

• Predám Š l OO l s dokladmi o od- • Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
hlásení+ ND. Cena dohodou. Tel.: 6477 8362, 

Tel.: 6477 9747 0903·133 994 
• Predám korčule č. 10. • TV servis Baláž· oprava televízorov, Na 

Tel.: 6477 5024 grbe 43. 
• Predám hl. kočík tmavomodrej Tel./zázn.: 6477 6963 
farby s bielymi bodkami + hojda- • Dane+ účtovníctvo+ mzdy. 
cieho koníka zn. Chico. Výhodná Tel.: 0905-427 720 
cena. • Doučím Aj. Tel.: 6477 8835 

Tel.: 6477 6978 • Spola hl ivo opatrím dieía aj doma 
• Predám chladničku C 225, 3000,- u mňa. Tel.: 6477 5024 

Tel.: 6477 7791 • Zdrav. sestra opatrí diefa u seba doma. 
• Výpredaj topánok (detské) zo zru· Tel.: 0903·126 008 
šenej predajne. • Vyhotovujem geometrické plány. 
V Devexe, Novoveská 14 z dvora. Tel.: 0905·333 727 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00- 18.00 
7.00- 12.00 

' 
07/65421127 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
spol. s r.o. 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 

*Byty- právny servis. Tel.: 6477 8542 
• Opatrím dieía od 18.00 h. Cez ví· 
kendy aj celý deň. Mám pedagog. 
vzd. Tel.: 07-6477 7504 ·Slávka 
*Vymením 2-izb. byt v centre Trnavy 

za 2-izb. v DNY 0903-241 842 
• Kúpim 2-izb. byt s balkónom 
v DNY. Tel.: 0903-474 846 
• Vymením RD v DNY z 3-izb. byt (80 
m2) v OV+ 2-izb. byt v OV (60m2

) 

v lichom centre Ba, alebo doplatok. 
Tel.: 0905-427 364 
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OIIIENIIO 
ITDCB~G~llic:BD 
POLÍCIE 

od 3.1. do 22 .1 .2001 
* Dňa l 0.1 .2001 , v dennej 
službe, vykonala mestská polí

cia akciu, zameranú na kon
tro lu dodržiavan ia VZN č . 

2/1991 o čistote, zbere a l ikvi
dáci i domového odpad u. 
Zisti la tri nové skládky na 
Poniklecovej. V jednom prípa
de . uložila blokovú pokutu, 
dva priestupky sú v štádiu ob
jasňovania. 

* V pondelok 15.1. hliadka 
mestskej polície kontrolovala 
nedovolené prejazdy nák lad
ných voz idiel cez Op leta lovu 
ul ic u. V dvoch prípadoch z ist i
la porušovanie zákona o pre
mávke na pozemných kom u

nikáciách a priestupky vyr ie
ši la v blokovom konaní. 
* O deň neskôr sa hliadka 
mestskej polície zamerala na 
kontrolu dodržiavania VZN 

č.4/ 91 o tvorbe, údržbe 
a ochrane verejnej ze lene. Na 
území celej obce zisti la päť 

porušení. Štyri vyrieš il a na 
mieste a jeden priestupok je 
v štádiu objasňovania. 

J. Luky, 
ve litel' stanice MsP DNV 

Vodorovne: A. Chorvátske ženské meno -
šetri (hovor.). - 8. 2enské meno -skratka ve
terinára- chváloreč . - C. Rozprávková obluda 
-elektrický miešač- topánky. D. Tmavá časť 
dňa - kto sa zaoberá politiko u -odparovacia 
spojka. E. Rozprávková bytosť- rastie po čes
ky - dotieravý hmyz. - F. Dokonči pitie - stáv
ková hra - vlastn ilo. - G. Ucho po nemecky -_ 
hromžia, hundrú - MPZ Mauretánie. -
H. Jedovatá rastlina horkej chuti - rojnica na 
umelé roje - bezhlasne. - l. Počltať po česky -
sada (šport.) - zanes. - J. Vzťahujúci sa na 
osu - druhá čast tajničky- štvrtá čast taj· 
ničky- kráčať.-

Zvisle: 1. Tretia časť tajničky. -
2. Odpracuj - daj na vedomie, oznám. -
3. Väčši e množstvo- opieranr. - 4. Bývalá vo
jenská športová skratka - hnanlm priviedol. -
S. Napust moridlom - znemožňujte. -
6. Etruský hrob -veslo po anglicky - skratka 
medzinárodnej spoločnost i. - 7. Začiatok 
tajničky. - 8. Nástroj na česan ie ľanu - útes 
(hovor.) - značka čist i aceho prostriedku. -

MOTORŠPORT 
Autošport team Presskam 

sme už na stránkach našich 
novín predstavili. Vznikol na 
začiatku roku 2000. Jedným 
z ciel'ov založenia tejto moto
ristickej organtzacte bolo 
predstaviť novú motoristickú 
súťaž v pretekoch automobi
lov do vrchu- Fabia cup. 

V priebehu krátkeho času 
upravili 5 športových vozidiel 
Škoda Fabia. 

Predstavili sa v celom seriáli 
pretekov automobilov do vr
chu v rámci Slovenska. Že to 
bola vydarená akcia potvrdil 
aj najväčší sponzor súťaže 

Škoda auto Slovensko tým, že 
pre sezónu 2001 podporí toto 
podujatie ďalšími piatimi vo
~idlami. 

Víťazom Fabia cup v roku 
2000 sa stal práve _ člen 

Autošport team, jeho výkonný 
manažér, Viliam Liedl ml. 
Ďalším úspechom tejto mla

dej organizácie bol zisk titulu 
.majstra Slovenska pretekov 
automobilov do vrchu v kate
górií produkčných automobi
lov. Ten získal Viliam Liedl st. 

koch automobilov do na 
okruhu Zóny strednej 
Európy. 

Tento úspech (vyhodnote
nie bolo na Slovensku 
v Nitre) ocenil svojou účasťou 
i gratuláciou najvyšší šéf -
prezident FIA, pán Max 
Mosley. 

p. k. 

TENIS 

Na tenisový turnaj Austra
lian Open sa dostal aj rodák z 
ONV Laco ŠVARC. V kvalifiká
cií zdolal Koh/mana (Nem.) 
6:3, 7:6. V prvom kole podla
hol SchOtt/erovi (Nem.) 7:5, 
4:6, 7:6. -

Aj napriek tomu jeho vy
stúpenie možno považovať 
za úspech. Laco vo svojích 22 

rokoch vlastne na_ svetových 
turnajoch takéhoto významu 
začína a tesná prehra v pr
vom kole svedčí skôr o f!1a
/ých skúsenostiach na takých
to podujatiach. Verme, že už 
v tomto roku prekvapí- seba 
i svojích fanúšikov - výsledka
mi, ktoré ho posunú vyššie 
z 250. miesta vo svetových ta
bu/'kách. 

Potvrdením kvality a zohra- Z najbližšieho programu 

tostí tohto tímu bolo aj druhé čaká Laca turnaj ATP v Milá

miesto V Líed/a st. v preté- ne koncom januára a Davis 

9. Čisti vo vode - striekanie. - 1 O. Podnik na 
odvoz á likvidáciu odpadu - veliteľstvo. -
11. Dospelá že na - pripraven! varenlm. -
12. !utlm opracovala -pásmo rlmskych opev-
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nenr. - 13. Koniec tajničky. -
Pomôcky: 8. Elože. - G. O hr - RIM. - 6. A vil -
oar. - 12. Limes. -
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cup v bratislavskej Inchebe 
9.-11. februára, kde naši te
nisti nastúpia proti Rusku. 
(Safin, Kafelníkov) 

pk 

V Hlohovci odohrali po tri 
najlepšie družstvá bratislav
?kého a trnavského kraja med
zi krajské kolo dorasteneckej li
gy, z ktorého tri najlepšie 
družstvá postupujú do regio
nálneho kola západnej polovi
ce Slovenska. Mladé nádeje ŠK 
Strelec doň postupujú z víťaz
nej pozície, napriek nečakané
mu zaváhaniu v zápase s Du
najskou Stredou. 

Výsledky medzikrajského 
kola: 

ŠK Osuské- ONV 0,5:3,5 
ONV - Hlohovec 3:1 
Dunajská Streda - ONV 3:1 
Tabul'ka medzikrajského kola : 
1. Devínska Nová Ves 

14,5:5,5 12 
2. Slovan Bratislava 12:8 12 
3. Budmerice 12:8 9 
Body ŠK Strelec v Hlohovci 
získali: 
Veronika Roháčková 1,5 
Ján Smoleň 1,5 
Martin Bezúch 1,5 
Lukáš Šimon 3 

~® [j'(3lj} ~ (3 

~~\9®~~ 
- Slečna, smiem prosiť? 

- Áno, proste. 
••• 

mj 

- Povedz mi, máš ma rád? Ale 

bez obalu. 

- Mám ťa rád bez obalu. 
••• 

Aj červotoč má svoj názor na 

~tradivárky. 
••• 

- Moja žena je mimoriadne 

skromná. Nikdy ma o nič ne

prosí. 

- To je zaujímavá zhoda. 

Aj moja len rozkazuje. 

DEVínskonovoveský EXpres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Ka li štná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 

so: 8.00-11.00. Úzavierka čís l a: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 

Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 

DEVEXS 

][)~~ínskonovove~~! 

8.-9. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Da konca plesovej sezóny už 

vel'a nechýba, zima, zatial', 

skrát ila svoje účinkovanie na 

minimum, to, či budeme dalej 

mestskou častou riešiac si svoje 

problémy doma, alebo súčast'ou 

iba vel'ke j Bratislavy, zahrieva. 

Teplo v súčasnom zimnom ob

dobí sa rozhodli podporil aj 

poslanci nášho miestneho zastu

pitel'stva zvolaním verejného 

zhromaždenia občanov v uto

rok 20. februára . 

Kedže sme si ich zvolili a bu

de sa hovoril o plnení volebné

ho programu, predpokladám, 

že sála v lstracentre bude od 

19.00 nabitá, zvedavých otá

zok neúrekom, a domov -sa dos

tanem pred polnocou. 

Dúfam. Veď verejné zhro

maždenie už dávno nezahrialo. 

A dúfam, že aj balkóny budú 

plné. Veď tém, čo sa len 

v Devexe pretriaslo, bolo neúre

kom a iste je o čom ho~orit' aj 

dnes. Obojstranne. Takže, ne- -

budeme dnes hovoril o citoch 

a pocitoch, pretože "témou 

dňa" bude stretnutie občanov 

s volenými poslancami zoči-vo 

či. Absenciu, ani na jednej, ani 

na druhej strane, neprijímame. 

Veď ako by to bolo, aby niekto 

hral presilovku? 

Príďte všetci! A diskutujte! 

Dozviete sa. 
Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

9.2. 2001 Ročník: XI. Číslo: 3 bezplatne 

a Mestské časti za zachovanie 

l3l Z r~dnice * Z diára starostu 

ll Verejné zhromaždenie * Zápis detí 

ll Kultúra D Spoločenská kronika 

IIEJ Slovo majú Novovešťania 

Na reprezentačnom p/~se našej mestskej časti prevzalo občianske združenie 

Samaritán 73 tisíc korún. 

Nový zákon o Bratislave 

·MESTSKÉ ČASTI ZA 
v utorok 3o. 1.2001 boli ZACHOVAN lE 

dve vážne zasadnutia, na 
ktorých rokovali o reforme 
verejnej správy. 
Najpálčivejším bol návrh 

zákona o Bratislave. 
Ten sa bezprostredne do
týka aj nás. Regionálne 
združenie mestských častí 
Bratislavy (17) je proti radi
kálnej zmene, presadzujú
cej zrušenie mestských 
častí, ktorú predložil pri
mátor Bratislavy J. Morav
čík. Na konferencii regio
nálneho združenia mest
ských častí Bratislavy 30. 1. 
prijali účastníci - zástupco
via všetkých 17 mestských 
častí Bratislavy - uznese-

nie, v ktorom odmietajú ná
zory, že mestské časti sú 
príčinou zadíženosti hlav
ného mesta a jednomyse/'

-ne podporujú prijatie iba ta-
kého zákona o hlavnom 
meste, ktorý zohl'adní exis
tenciu samqsprávy hlavné
ho mesta a samosprávy 
mestských častí Bratislavy. 

Uznesenie v rovnakom 
duchu a znenia, za zacho
vanie samospráv mest
ských častí, prijali aj po
slanci MZ MC DNV na svo
jom zasadnutí v ten istý 

deň. 

r 

Nezabudnite! 
Všetky p~dnikoteľské subjek

ty, ktoré prevádzkujú malé 
zdroje znečistovanio ovzdušia, 

majú povinnosť vyplniť ozná
menie o prevádzke takéhoto 

zdrojo do 15. 2. bežného ro· 

ka. 
Či táto povinnosť platí oj pre 

ONV sa dozviete na MU ONV. 

Menej policajtov 
Ako sme sa dozvedeli počty po

licajtov budú, čo nevidiet', znižo

vaŕ. Týka sa to najmä mestských 

policajtov. Kým ešte prednedáv

nom sa hovorilo, že v Devínskej je 

plánovaných, a teda má slúžiť 
a pln it' funkciu ochrancu zákonov _ 

a občanov, viac ako 20 policajtov, 

blízka budúcnosť ma mestských 

policajtov z Devínskej úplne od

stránil'. Nahradia ich štátni, alebo? 

Kontrolova( iba vodičov iste nesta

čí. To sa zvládnu( dá. Riešit' a kon

trolova( len dodržiavanie všeobec

ne záväzných nariadení, ktoré už 

dnes porušuje také množstvo obča

nov, že je to neúnosné znášať (spo

lunažívanie, dodržiavanie nočného 

pokoja, krádeže, vlámačky, poš

kodz~vanie verejného i súkromné

ho majetku, čierne produkty od 

skládok, stavieb, po práce cudzin

cov, drogové minicentrá a cent

rá ... } zostane na kom? 

Otázky, na ktoré by sme mali do

stáva( odpovede od našich zástup

cov v miestnom i mestskom parla

mente. 

Úzavierka dnešného čísla 

bola 1.2. 200 l . 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 15.2. 2001, 

číslo vyjde 23.2. 2001. 
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11-ra dn ice 
Miestne zastupitel'stvo na 

svojom pravidelnom zasad
nutí dňa 30.1.2001 preroko
va lo 22 bodov programu 
a prijalo k nim záväzné uzne
sen ia . Z prijatých uznesení 
medzi najdôležitejšie patria 
nasledujúce : 
- schválilo stanov isko mest
skej časti ku konceptu rieše
nia územného plánu hl. mes
ta SR Bratislavy. Tento územ
ný plán je rozvojovým pod
kladom pre obdob ie nasle
dujúcich 20 - 30 rokov. DNV 
má predpoklady pre jeden 
z najintenzívnejších rozvojov 
tak do sféry bývania a služieb 
, ako aj priemyselných aktivít. 
Lokality pripravované pre 
rozvoj budú prerokovávané 
s občanmi danýéh častí spolu 
s prezentáciou projektovej 
dokumentácie. 
- zrušilo všeobecne záväzné 
nariadenie mestskej časti 

o státí, odťahovaní a odstra
ňovaní opustených vozidiel. 
Toto VZN bolo rozporované 
prokuratúrou s tým, že v da
nej oblasti neboli prenesené 
kompetencie zo štátu na 
obec . Problematiku státia 
a odťahovan i a vozidiel bude 
riešiť štátna polícia. 
- potvrdilo p l atnosť uznesení 
týkajúcich sa problematiky 
umiestnenia prístavu resp. 
nakladacej rampy na rieke 

Morava. Po vypočutí si záme
ru vybudovať nakladaciu 
rampu od Českých prístavov , 
miestne zastupitel'stvo potvr
d ilo platnosť svojho stanovis
ka nepovoliť vybudovanie ta
kéhoto zariadenia . 
- schválilo rozpočet mestskej 
časti na rok 2001 v nasledov
nom č l enení : 
celková výška príjmov 30 902 
tisíc. Sk 
ce lková výšb výdavkov 37 
787 tisíc Sk , v tom bežné vý
davky 32 364 tis. Sk a kapitá
lové výdavky S 423 tis. Sk 
- schválilo rozpočet Fondu 
rozvoja bývania na rok 2001 
ako vyrovnaný v sumách príj
movej a výdavkovej časti S 

873 tisíc Sk 
- schválilo rozpočet Správy 
bytov na rok 2001 v príjmo
vej časti vo výške 12 S70 tisíc 
Sk a výdavkovej časti vo výš
ke 12 297 tisíc Sk 
- schválilo prevod vlastníctva 
obecných bytov do osobného 
vlastníctva užívatelov 
-schválilo splátkový kalendár 
pre pol'nohospodárske druž
stvo Devín za daň z nehnu
teľnosti za rok 2000. 
- schválilo s dočasnou saná
ciou skládky gudrónov v ka
meňolome Srdce. Sanácia bo
la navrhnutá v troch varian
toch a miestne zastupitel'stvo 
súhlasilo s variantom , ktorý 
je v súčasn'osti najreálnejší 
a ne vyl u čuje možnosť rieše
nia pri zabezpečení dostatoč
ného množstva finančných 
prostriedkov. 

zs 

Z diára starostu 
Mč DNV Ing. Vladimíra 
Mráza vyberáme: 

- 11. 1. rokoval so zástupca
mi Krajského a okresného 
riaditelstva policajného zboru 
a s prednostkou Okresného 
úradu Bratislava IV ohľadne 

·umiestnenia oddelenia PZ 
SR v nebytových priestoroch 
bývalej materskej škôlky ul. 
Na grbe. Krajský riaditeľ po 
dohode s magistrátom up
resnil priestorové požiadavky 
oddelenia v objekte. 
Priestory na vlastné náklady 

DEVEX2 

stavebne upraví KR PZ SR, 
pričom doba nájmu bude IO 
rokov. 
- 12. 1. sa zúčastnil na roko
vaní klubu starostov hl.m. SR 
Bratislavy v mestskej časti 
Rača. 
Vzhľadom na snahu primá

tora a magistrátu zmeniť šta
tút hl.m. SR v neprospech 
príjmov mestských častí 

a opakujúce sa prehlásenia 
primátora, tvrdiaceho, že 
mestské časti sú príčinou 
zadlženosti magistrátu sa 
starostovia dohodli na uspo-

riadaní KoRfer~ncie regionál
neho združenia mestských 
častí a spoločnom zasadani 
mimoriadne zvolaných roko
vaní poslaneckých zborov 
všetkých 17 mestských častí 
30.1. v Istropolise. 
- 15.1. sa zúčastnil na roko
vaní finančnej komisie hl.m. 
SR Bratislavy, ktorá prero
kovala body programu mest
ského zastupitelstva. 
- 16.1. rokovala celodenná 
Miestna rada ONV, ktorá pri
pravovala zasadnutie Miest
neho zastupitelstva ONV. 
- 18.1. rokovalo mestské za
stupitelstvo hl.m.SR Bratisla
vy. Vzhľadom na zásadný nes
úhlas mestských častí so 
zmenou štatútu hl.m. SR 
Bratislavy, primátor stiahol 
tento bod z rokovania. 

V tento deň bol schválený 
rozpočet hl.m. SR Bratislavy, 
pričom bol schválený ako vy
rovnaný v celkovom finanč
nom objeme cca 2,9 mld.Sk. 
Zároveň bolo rozhodnuté 
o znížení početného stavu 
členov mestskej polície 
a mestského požiarneho zbo
ru. 
- 20.1. sa zúčastnil na repre
zentačnom plese mestskej 
časti spolu so zahraničnými 
hosťami z chorvátskej obce 
Sv.llja, zástupcami štátnej 
správy, ako i pozvanými sta
rostami z mestských častí 

hl.m.SR Bratislavy. 
- 23.1. rokoval správny výbor 
úradu práce Ba IV. Na zasad
nutí dohodli stretnutie so zá
stupcami VW Slovakia k vy
pracovaniu spoločného pro
jektu na zriadenie chránenej 
dielne pre ZfP na území MC 
ONV. Toto stretnutie sa usku
točnilo 29.1. vo VW, pričom 
dohodli, že VW SK do IO dní 
predloží návrh možností vhod
ných činností pre zriadenie 
a chod dielne. 
- 25.1. sa zúčastnil na rokova
ní mestskej rady hl.m.SR 
Bratislavy. 

Po zasadnutí rady pokračo
val, za účasti primátora a jeho 
námestníkov, klub starostov. 
Cie/bm spoločného zasadnu
tia bola dohoda spôsobu 
a systému krytia celomest
ských funkcií v rozpočte hl.m. 
SR Bratislavy z rozpočtov MC 
v celkovom objeme 89 míi.Sk. 
Konkretizáciu postupu tohto 

finančného transferu predlo
žia finanční experti mestských 
častí tak, aby finančný tok za
čal fungovať najneskôr kon
com februára 2001. 
- 27.1. rokoval so starostami 
mestských častí Devín, K. Ves 
a Dúbravka k likvidácii spoloč
ného združenia pre separova
ný zber REO. C/enovia Valnej 
hromady sa uzniesli, že likvi
dáciou dlžoby - záväzku zdru
ženia je povinná mestská časť 
Dúbravka. 
- 30.1. prebehlo rokovanie 
Konferencie regionálneho 
združenia mestských časti 

hl.m. SR Bratislavy a mimo
riadne zastupitel'stvá 17 
mestských častí hl.m. SR 
Bratislavy v Istropolise. 
Zasadnutia sa zúčastnilo tak
mer 500 poslancov mestských 
častí. 

Konferencia prijala jedno
myse/he odmietavé stanovis
ko k vyhláseniam primátora 
Bratislavy, že tieto sú príčinou 
zadÍženosti Bratislavy 'ako 
í k návrhom na zrušenie sa
mospráv mestských častí. 

Obdobné uznesenia násled
ne prijali í jednotlívo prebie
hajúce mimoriadne rokovania 
zastupiteľstiev 17 mestských 
častí. 

Prijaté uznesenia budú od
stúpené predsedovi NR SR, 
predsedovi vlády SR a pri
mátorovi Bratíslavy.lpodrob
nejšie na inom mieste!. 

V odpoludňajších hodinách 
v priestoroch /stracentra po
kračovali v rokovaní poslanci 
na riadnom zasadnutí zastupi
telstva v /stracentre. 
Najzávažnejším bodom roko
vania bol návrh rozpočtu MC 
ONV pre rok 2001. 
Návrh rozpočtu bol schvá
lený v celkovej výške príjmov 
30,9 mil. Sk z toho daňové 
príjmy 27,9 mil. Sk a nedaňové 
príjmy vo výške 2,9 mil. Sk. 
Výdavky boli rozpočtované 
v objeme 37,8 mii.Sk, pričom 
tieto tvoria: 
-bežné výdavky vo výške 32,3 
mii.Sk z toho samospráva MC 
ONV tvorí 12 mii.Sk, bežné 
transfery tvoria 12,7 mii.Sk. 
Tieto transfery sú určené 

v objeme 6,9 mii.Sk pre De
novu, v objeme 2, 76 mil. pre 
/stracemtrum, pre VDPZ v ob
jeme 260 tís.Sk. 

Transfer pre jednotlívcov 

z diára starostu 
· 1 ríspevky združeniam, soci-

p · d r d" álky, stravovame e 1 a /' ko: 
hodcov, opatrovate s a · 

~Južba, . .l tvorí finančný ob
jem vo výške 735 tis.Sk. 
Transfer pre DTV s.r.o bol 
schválený vo výške 1,9 mii.Sk 
a pre Devex vo výške 180 

tis.Sk. 
_ kapitálové výdavky boli 
schválené v objeme 5,4 
míi.Sk, z toho kapitálové aktí
va tvoria 4,3 mil. Sk a kapitá
lové transfery pre Denovu 
a IC objem 1,05 mii.Sk. 
Schodok vo výške -6,8 mil. Sk 
bude krytý čiastočne z ved
ľajšej hospodárskej činnosti 
MC v objeme +5,4 mil. Sk. 

Spolu s rozpočtom bol 
schválený í rozpočet FRB 
/Fondu rozvoja bývania/ v ob
jeme 5,8 mii.Sk ako vyrovna
ný. Vo výdavkoch sa mimo 
iné rozpočtuje 0,5 mil Sk na 
príspevky/pôžičky/ a 0,6 
mii.Sk na realizáciu kanali
zácie. 4 mii.Sk sú rozpočto
vané na obnovu a rozvoj by-

tového fondu, ako i na zriade
nie a prevádzku sociálneho 
bývania. Rozpočet správy 
bytov bol schválený v obje
me 12,5 mii.Sk ako mierne 
prebytkový /cca +300 tis. Sk/. 
- 1.2. rokoval so zástupcami 
Siemensu a Be/uxu o reali
zácii rekonštrukcie verej
ného osvetlenia. 

Presný harmonogram reali
zácie bude dohodnutý pí
somne a mal by byť zosúla
dený s uskutočnením osláv 
550. výročia prvej písomnej 
zmienky o ONV. 
V tento deň prebehlo fyzické 
prevzatie objektu bývalej ma
terskej škôlky 
na Grbe za účastí zástupcov 
magistrátu, PZ SR a MC ONV. 
- 2.2. rokpva/ s predsedom 
SBD IV. v súvislosti s výko
nom správy bytového fondu 
na území MC ONV tvoriaceho 
komunálne byty, družstevné 
byty ako í byty vlastníkov kto
rí ich už odkúpili. 
Ponuka správy bude vyhod

notená do 20.2.2001. 
-AZ-

Okresný úrad Bratislava IV vyh_lasuje 

ZÁPIS DETÍ 

do prvých ročníkov základných škôl 
V PIATOK 9. februára 2007 od 15.00 h do 18.00 h 

V SOBOTU 10. februára 2007 od 8.00 h do 12.00 h. 
na všetkých základných školách okresu Bratislava IV 

Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne 
postihnuté a zároveň priniesť aj úradný doklad 

o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ňich vhodné 
zaškolenie alebo prijali dálšie opatrenia. 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: 

* občiansky preukaz, 

*rodný list, resp. výpis z knihy narodených 

zapisujúceho dieťaťa, 

*podlá potreby preukázateľný doklad 

o zdravotnom postihn.utí dieťaťa . 

Bližšie informácie podá záujemcom každá 

základná škola v okrese. 

---------------------------------------------------

Vandalský čin sme zaznamenali na lstrijskej (oproti domu č. 73) na zastávke MHD. 
Zatiaľ neznámy páchateľ sekerou vylomil automat na cestovné lis tky. Vybral asi 250 
Sk, spôsobil škodu asi za 1300 Sk a znemožnil cestujúcim zakúpiť si cestovný /istok. 
Pritom práve tento automat už pred dvoma mesiacmi vylúpili. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

Devínska Nová Ves zvoláva 

verejné zhromaždenie občanov 

k diskusii o plnení volebného programu 

miestneho zastupiteľstva na roky 1998-2002. 

Verejné zhromaždenie sa uskutoční 

20. 2. 2001 vo vel'kej sále Jstracentra 

so začiatkom o 19.oo hod. 

Kam za ROHOM? 
Stretnutia za Rohom organi
zujú: 
6. 2. Korčul'ovanie - je po 
"vysvečku" a preto by sme si 
mohli vyhodiť z kopýtka! 
Korčulovať pôjdeme do 
Dúbravky na štadión. Stretne
me sa na zastávke 11 M. 
Marečka" smer mesto. Korču
lovať s vam i pôjde Vierka, pre
ventistka rizikového správania 
detí a mládeže, s ktorou ste sa 
mohli stret núť na ško lách. 
Bude vás čakať pri poštovej 
schránke o 16.00. Predpokla
daný návrat do DNV je 
o 18.1S. (vstupné na štadión si 
hradíte sami). 
13. 2. Kino - chcete ísť do ki
na? Bojíte sa víru vel'komesta? 
Nevadí je tu jožko, ktorý pôj
de s vami! Pôjdete spolu s ním 
do kina a po kine vás odpreva
dí naspäť do DNV. 
jožko (preventista rizikového 
správania detí a mládeže) vás 
počká na zastávke M. Marečka 
smer do mesta pri poštovej 
schránke o 1S.OO. 
Predpokladaný návrat do DNV 
je o 18.30 (poplatok za kino si 
hradíte sami). Prevenc ia rizi
kového správania detí a mlá-

deže je projekt pre školy- AL
TERNATÍVA 
v DNV a v Devíne. Cielom je 
priblížiť sa žiakom, diskutovať 
s nimi o ich problémoch a ne
jasnostiach denného života. 

Taktiež je dôležité dať im 
tie správne informácie o dro
govej problematike, aby sa 
raz mohli správne rozhodnúť. 
Ďalším dôležitým ciel'om 

prevencie rizikového správa
nia detí a mládeže je pouká
zať na formy trávenia vol'ného 
času, a preto prichádzame 
s ponukou Stretnutí za Ro
hom. 
Stretnutia za rohom sa konajú 
každý utorok od 16.00 do 
18.00 h v lstracentre, vchod 
pri knižnici, formou hier, dis
kusií, kvízov, aktivít, besied, 
nových informáci í ... 
Preto prichádzame s touto po
nukou, aby sme vám poskytli 
uniknúť z všedného dňa. 

A to bezbolestne a bez 
obáv pod drobnohl'adom do
spelého preventistu. 

Sú to skúsení študent i (vek 
nad 18 rokov), ktorí vám radi 
tento čas v utorky vždy vyp i-, 
ni a ... 
Vaše otázky zodpovieme na 

t. č.: 0903 911 407 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
ponuka pre rok 2001 

o os, TURECKO - lcmeler, 
~ us, DUBAJ. 

'AĎARSKO, CHOR
LIANSKO, 
SKO 

rotour a Globtour: 
DEVEX, i vybrať. 

Novoveská 14 {z dvora} ONV 
po-pia: 15.30-18.00 

sobota: 8.00-11.00 h 

DEVEX 3 
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1 0.2. Rybársky ples , 
' ples miestneho spolku rybárov, vel'ká sála od 19.00 

24.2. Chorvátsky bál 
tradičný ples poriadaný Chorvátskym kultúrnym spolkom, 

vel'ká sála od 19.00 h ' '' 

27.2. "Pochovávanie basy" 
. fa~iangova zábava spojená s ..... · 

končiacim všetky , ·· · · · 

Miestna knižnica Devín a ONV 
vyhlasujú ll. ročník súťaže 
"Región, v ktorom žijem". 
jej cieľom je pomocou literárnych 
diel bližšie sa zoznámiť s históriou 
a životom miesta svojho bydliska. 
Súťaže sa môžu zúčastni( všetci 
žiaci základných škôl a bude pre
biehať 26. 3. • 30. 3. 2001 v rám
ci týždňa Európskych knižníc 
v priestoroch kn ižnice Devín 
a ONV. Bude pozostávať z literár
nej a výtvarnej súťaže, a zo stret
nutí s tvorcami a vydavate/'mi det
skej literatúry. 

Do výtvarnej súťaže sa môžete 
zapojiť vytvorením návrhu EX LIB
RIS-u, ktorý by mal slúžiť pre 
označovanie vlastnej knihy každé
ho žiaka. Formát návrhu nesmie 
byť väčší ako 13,9 cm, môže byť 
menší. 

Doporučujeme veľkosť 11 xB 
cm. Návrh umiestnite na biely ry
sovací kartón veľkosti 21 x 15 cm 
(A 5) do stredu plochy. 
Samotný ex libris môže byť vytia-

O 
., 

, cen en ra 
pre čítate/á roka 

Na začiatku nového roka pri 
hodnotení návštevnosti za v l aňajší 
rok, kn ižnica v DNV vyhlásila č i 
tatel'ov roka z radov svojich naj
mladších návštevníkov. 

čený aj na farebnom papieri. 
Súťažná práca musí obsahovať 
označenie EX LIBRIS a celé meno 
vlastníka. Obrazová časť musí mať 
súvislosť s témou súťaže. 

Víťazné práce postúpia do celo
slovenskej súťaže, ktorá bude pod 
záštitou UNESCO a Mestskej kniž
nice v Hlohovci. 
Cielom literárnej súťaže je podpo
riť u detí slovné vyjadrenie a písa
nie krátkeho textu, fantáZ;iu a tvo
rivos( 

Navrhovaná téma na spracova
nie je spojená s 5SO. výročím pr
vej písomnej zmienky o ONV. 

Práca môže byť venovaná histó
rii alebo súčasnosti nášho regiónu, 
môže sa vyjadrovať k významným 
lokalitám, prípadne osobnostiam 
ONV. 

Rozsah by nemal byť viac ako 
dve strany. 
Práce treba odovzdať do 10. 3. 
2001 v miestnej knižnici, kde 
možno získať už dnes ďalšie infor
mácie. 

Peknú knižku a bezplatný preukaz 
Čitatel' roka 2001 za najv iac pre
čítaných kníh dostali žiaci základ
ných škôl z DNY: Tereza Plešová, 
Zuzana Kelová, Radimír Michaj
lov, Zuzana Krňáčová, (uboš 
Hujdič a Lucia Ditlerová. 

D. Chovanová, 
vedúca knižnice 

Združenie Votum poi'ýya záujemcov na 
KURZ FRANCÚZSKEHO JAZYKA 

j \ 

(zqčiätociiíti) 
_: .. :rr~---··················?tt< .. ::.. 

Cas: každy' štvitôk od;i7Z30-79.30 h 
. : ...••••..• .. ... =~::·.' : ;~:=·. }:?':·=:=>::>'- ... ··••• .•... ·\ 

Miestq!ZSJviľd,g)Bukov'čr:ma 1 

(jazyková ··uce61~a ··napr/iem1) 
Prihlásiť sa môiete priamo u;lektpra každý štvrtok, 

~ w· <; 1 -~ = ~ 1 ·:./ i *- lf d 
aleBa na tel. či '6477 7427 

. J' ;, * "': ~ ~ >: 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwiT[N) 
10. 2. o 17.00 a 19 .30 h 

SLEPAČÍ ÚLET 
USA- MP 12 - 60,-

11 . 2. o 17.00 a 19.30 h 
PIKANTNÉ POKUŠENIE 

USA- MP 12- 50,-

V ZŠ l. Bukovčana 7 

o pät' -rušno 
V mnohých z nás ešte doznie

vajú dojmy z nedávnych "advent
ných dielní", škole sú už v plnom 

prúde prípravy na dalšie zaují

mavé podujatia . 
A čo všetko sa na pôde našej ško' 

ly pripravuje? 
9. a 10. februára slávnostne pri

vítame detičky z materských 

škôlok - budúcich prváčikov. Pani 

učitel'ky na Charkovskej ul. už 

pripravili všetko potrebné k tomu, 

aby nám detičky v príjemnom 

prostredí ukázali všetko, čo sa 

v škôlke naučili o zároveň, aby 

spolu s rodičmi dostali všetky in

formácie o škole, pre ktorú so 

rozhodli . Práve pri tejto príležitos

ti sme pripravili publikačný leták 

o našej škole. Letáčik pomôže ro

dičom pochopi( organizáciu ško

ly, ale oj zameranie výchovno

vzdelávacieho procesu. 
Zápis ukončíme dňo 10. febru

ára o 12.00 h o práve v tom čase 
budú )inišova(" posledné p~íp
ravy k 42. posedeniu rodičov 
o priotelov školy, ktoré vypukne 

v tento deň o 18.30 h. 

17.-18. 2. o 17.00 a 19.30 h 
VERTICAL LIMIT 

USA- MP 12 - 60,-

23. 2. o 17.00 a 19.30 h 
FREKVENCIA 

USA - MP 12 - 60,-

predstavenie pre deti 
11 .2. o 15.00 hod. 

LOV NA MYŠ 
USA- 20,-

Tel. : 6477 5104 

No plese už tradične vystúpia 

s programom žiaci našej školy, 

nebude chýba( ani živá hudba 

a tombolo . Ozdobou plesu bude 

opä( slávnostne vyzdobený bor, 

tento raz v orientálnom prevedení. 

Toto spoločenské podujatie je zá

roveň príležitostou na prezentáciu 

výsledkov práce našich pedagó

gov o žiakov, či už v rozumových 

alebo v umeleckých aktivitách. 
Slávnostná výzdobo školy so 

napokon využije i v pondelok 12. 
februára, kedy si · už "no svoje" 

prídu zase žiaci. Vychovávotel'ky 

pripravujú karneval vo vel'kom 

štýle. 
V programe so budú strieda( 

prvky orientálne i latinsko americ

ké, navštívi nás Fatima, Ali-Ben, 

Šeherezádo, Malý Muk, orientál

ne tanečnice o uvidíme kto ešte. 

Všetko so pripravuje s úmyslom 

dobrej zábavy pre žiakov, ktorí 'si 

po polročnom vysvedčení nejakú 

odmenu určite zaslúžia. 
Pozývame všetkých priotelov 

našej školy, ktorí so chcú dobre 

zabaví( alebo so len stretnúť 
o porozpráva( v milej atmosfére 

s príjemnými ludíni. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

CN aši jubilanti ) 
K životnému jubileu 

o/ 

babičke, krstnej mat/Je, 
·. ~: ~ 

sestre, tete, 

ale najmä obet 

mamičke 

Helenke MATULO 

srdečne blahoželajú; 

veľa zdravia a spokojnosti 

za celú rodinu prajú 

dcéry s rodinami 

( Zosobášilt sa. ) 
na radnici 
Ivan FILIP 

a Lenka SAR.KOZIOVA 
v kostole 

Roman SLAHUČKA 
a L'ubicaLENEROVA 

Blahoželáme ! 

POZVÁNKA 
Občianske združenie "HO

ROV" a vedenie ZS na ul. P. 
HÓrova 16 si vás dovoľujú sr
dečne pozvať na 6. RODIČOV
SKÝ PLES, ktorý sa uskutoční. 
v sobotu 17. 2. 2001 o 19.00 h 
v priestoroch školy. 

Bližšie informácie od pon
delka 5. 2. 2001 u p. tajomníč
ky školy, alebo na tel. čísle 

6477 7406. 
Príďte! Tešíme sa na spoločnú 
dobrú zábavu! 

Zlatú svadbu oslávili manželia Mária a Alexander 
Encingeroví Päťdesiat rokov na spolotnej ceste si pripomenuli 
aj na radnici v sobotu 3- 2. 2001. Ku gratulantom, dcére asy
novi s rodinami, sa pripájame aj my so želaním veľa zdravia 
a radosti do dalších rokov na spoločnej ceste. 

Občianske združenie CHABIK (združenie rodičov) 
a vedenie Základnej školy l. Bukovčana č. 1 

v Devínskej Novej Vsi 
tvl1aisr~'ll!!•5m!iš.il!! pozývajú 

tradičné 42. posedenie 

a priatelbv školy, ktoré sa uskutoční 
februára 2001 v priestoroch 

školy na ulici Bukovčana č. 1. 

Program: 
*začiatok o 18.30 h * 

Reprezentačný ples mestskei časti DNY 
Plesy so vyznačujú predovšet

kým zábavou . Aj no ten Devíns

konovoveský 20.1 . so prišli hos

tia zabaviť. Ale ... okrem skutoč

ne dobrého programu (TK Spek

trum, Hydrorock o skupino ČRIP) 
o výbornej zábavy (ktorú podpo

rili dve kapely) všetkých zaujal 

hlavný motív plesu vyjadrený 

stručne: ĽUDSKOSŤ - SPOLUPAT

RIČNOSŤ - HUMANITA preuká

zaný zbierkou 73 tisíc korún 

v prospech občianskeho združe

nia SAMARITÁN, charitatív

nej organizácie, ktorá so stará 

o zdravotne postihnutých obča
nov. Druhým, o nie menej zoují-

movým počinom tohto plesu bolo 

ocenenie najúspešnejších špor

tovcov reprezentujúcich našu 

mestskú čas( doma i vo svete 

v, roku 2000. 
Prvý motív si vybrala našo mest-

Náš ples 
V sobotu 27. I . 2001 vys

vietené okná školskej jedál
ne pri ZŠ l . Bukovčana 3 
dávali v túto nezvyčajnú do
bu (sobota večer a ešte k to
mu žiacke chrípkové prázd
niny) celému okoliu na zná
mosť, že sa tu koná jeden 
z ďalších plesov rodičov, uči
telbv a priatelbv školy 

Príjemná plesová atmosfé
ra, živá hudba, zaujímavé 
občerstvenie, bohatá tombo
la, prítomnosť známych kaž
doročných hostí či plesajú
cich nováčikov boli znakom 
toho, že plesy na tejto škole 
sa stali jej neodmysliteľ

nou súčasťou a že založená 
tradícia stále pokračuje 

a pokračovať bude. 
Plesajúcich rodičov poz

dravili v milom tanečnom 
kultúrnom programe ich de
ti, žiaci tejto školy a ako hos
. tia žiaci a absolventi ZUŠ 
z Dolinského ulice. Tanečné 
čísla detí boli vítanou inšpi
ráciou pre rodičov, ktorí 
uprostred priatelbv a zná
mych prežili pekný a vydare
ný večer. Spokojný úsmev na 
tvári žiaril aj jednému z na
jaktívnejších organizátorov 
plesu pánovi riaditelbvi tejto 
ZS Z. Bartovičovi, ktorý aj 
touto cestou dakuje všetkým 
za výbornú organzzaczu 
a realizáciu celej akcie. Do
videnia na budúci rok! 

Soňa Škulová 

ská čas( v súlade s témou roko 

vyhlásenou OSN - podpori( 

a propagova( dobrovol'né ob

čianske združenia. Chvályhodný 

zámer vyšiel perfektne. Na fi

nančnú zbierku prispeli firmy 

a jednotlivci: Volkswagen Slo

vakia a. s., ASA Zohor, a. s., 

AXON, VITALOS, TRUBOSTAV, 

Presskom, s.r.o., p. Šoblotúro, 

Lekáreň pri stanici, Akvorex, VO 

- Ing . Hollý. Patrí im vdaka. 

O športovcov v Devínskej nie je 

núdza. Môžeme so však pochvá

li( i takými, čo reprezentovali, 

a úspešne, aj no svetových podu- · 

jotioch. A tak sme moh li vidie( 

v jednu chvíl'u majstrov vo svojich 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 5 



odboroch. K. Scherhauferová 

(tréner Marko) - armwrestling (2x 

2. miesto v Európe, 4. a 5. mies

to vo svete), L Š vare - ten i s, štvr

tý hráč slovenskej reprezentácie, 

N. Kuželová, K. Tranová, P. Va

laský, B. Baloghová, M. Balogh, 

P. Lohnický - rock and roll (tréne

ri: D, Kuželová, S. Kočiš, R. 
Baňas), pozbierali prvé a druhé 

miesta na svetových súÍažiach, J. 
Mihalco, J. Košírer - volejbal 

(trénerka H. Hanková) získali 3. 
miesto na OH v Sydney vo volej

balovom družstve telesne postih

nutých športovcov. 

Prirodzene všetci sa tešili na ple

sovú zábavu, ktorá sa rozprúdila 

hneď po otvorení zástupcom sta-

; 

S~oVo mojU 
lNl©V@ ve@rania 
Už dlhší čas sa objavujú 

v DEVEXE články k zámeru vý
stavby nákladnej rampy na rie
ke Morave a prístupovej ceste 
k nej. Chcel by som zareago
vať na príspevky vlastníkov do
tknutých pozemkov pána 
Zdenka Ouzkého st. a pána po
slanca Baranoviča. 
Dňa 22. januára 2001 zverej

nila OSN najkomplexnejšiu štú
diu o klimatických zmenách, 
ktorú vypracoval 123-členný 

tím odborníkov z 99 krajín sve
ta. Prvý krát sa odborníci zjed
notili a uznali, že hlavnú zodpo
vednosť za klimatické zmeny 
nesie človek. 
Obyčajný smrteľník nemá 

možnosť ovplyvniť napr. zníže
nie emisií, ktoré vznikajú pri 
priemyselnej produkcii, alebo 
obmedziť nezmyselné klčova
nie pralesa v Brazílii. Ale má 
možnosť vyjadriť svoj názor 
k tomu, čo sa deje v jeho okolí. 
Myslím si, že treba plánovaný 

DEVEX 6 

restu Ing. P. Rajkovičom a krát

kom temperamentnom programe 

v podaní účinkujúcich. Parket vo 

vel'kej sále lstracentra bol takmer 

stále plný. Takmer, pretože v reš

taurácii U Michala bavila, a vý
borne, cimbalová kapela zo 

Strážnice, hostia boli na dobrej 

večeri v rovnomennej reštaurácii, 

alebo sa bavili pri barovom pulte 

vo foyeri. Tam pravda vznikalo 

nespočetné množstvo debatných 

krúžkov, stierala sa politická prí-

, slušnosí, či iné rozdielnosti. 

Skrátka l'udia sa prišli zabavií 

a bavili sa výborne. Prišli podpo

riÍ humanitnú myšlienku a svojimi 

darmi urobili telesne postihnutým 

radosí. Ba, nechýbali ani zahra-

niční hostia z družobného mesta 

Sv. Ilija, starostovia mestských 

častí Devín, Petržalka, či 
Vrakuňa, sponzori zbierky i pod

porovatelia tombo~. 
Ani tombola nezaostala za do

brým chýrom, kde sa od guleční
kového tágha a daru od PD 

Devín (o ktorom sa nahlas neho

vorí, lebo ho bola plná vlečka) až 

po pečené prasiatko, ktoré roz-

porcoval výherca priamo na ple

se. 

Jedným slovom, vydarené po

dujatia, hodné usporiadatela na

. šej mestskej časti a starostu MČ 
DN V. 
Podakovanie patrí aj prispievate-

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

so stanoviskom redakcie. 

zámer správne pomenovať. Ide 
o peniaze, predovšetkým o pe
niaze, ktoré by radi získali 
Ceské prístavy za prepravu áut 
z firmy Volkswagen. · 

Za týmto účelom by vybudo
vali rampu dokonca v chráne
nej oblasti. 
A taktiež ide o peniaze vlastní
kom dotknutých pozemkov. 

Rád by som mal toľko peňa
zí, aby som mohol vykúpiť tieto 
pozemky. Len kvôli tomu, aby 
sa zámer nezrealizoval, a len 
preto, aby sme neudelili príro
de a sami sebe ďalší úder pod 
pás. 

A tiež si myslím, že útoky na 
vzdelaných ľudí, ktorí si tieto 
skutočnosti uvedomujú, nie sú 
na mieste. Lebo možno práve 
ich vzdelanie im umožňuje iný 
pohľad na svet ako len cez pe
niaze. 

Mimochodom členmi zdru
ženia "Rieka Morava v ohroze
ní" nie sú len ľudia s "titulmi", 

ale mnohí iní, ktorí si tiež velmi 
dobre uvedomujú dôsledok prí
padného zásahu do prírody. 

Jožo Marek, D.N. V. 

ll VYBRALI SM,E Z POŠTY ll 
Aby som ešte raz zdôraznil 

zmysel môjho článku do Deve
x-u, myslím, že som dosť výrazne 
poukázal na to, že ochrancovia 
prírody nemajú právo na slovíčko 
"NIE"! Súhlasím s tým, že máte 
právo a · povinnosť povedať 
"ÁNO", ale za podmienok ochra
ny prírody. 

Ste predsa spoločnosť vzdela
ných, kultúrnych l'udí a viete, že 
celá Kobyla a Vami nazývaná ni
va Moravy je chotárom Devínskej 
Novej Vsi a každá piaď zeme má 
svojich konkrétnych majitel'ov, 
resp. je majetkom spoločenstva 
urbariátu. Zem, ktorá niekomu 
patrí a tento má právo majetok 
podl'a svojho uváženia spravovať. 
Aby ste mohli suverénne s majet
kom nivy Moravy a Devínskej 

lom do tomboly: Fi PD Devín 

Reštaurácie Istria, Na štadión~ 
a U Michala, Rolando, MPK po

traviny, cukráreň Shar, papiernic

tvo Frohlich, Dowell Elex, Textil 

Jecková, Dipos, Pneuservis Bródy, 

WEP, ARTPRESS, predajcovia 

ovocia a zeleniny z miestneho 

trhoviska, VDPZ a páni: Starosta 

MČ . DNY V. Mráz, starosta 

Petržalk V. Bajan, starostka Vra-

kune L. Lacková, starosta Devína 

J. Novotný, J. Barborík z OV Ba 

IV, P. Rajkovič- zást. starostu, M. 

Šamová - prednostka MÚ, pán 

P. Pittner, M. Encinger, B. Alijaj . 

pk 

Kobyly manipulovať, musel by 
štát tento majetok najskôr vykú· 
piť, alebo znovu majitel'om od
cudziť vo váš prospech. 
Slovo "NIE" bolo možné vyslovo· 
vať v čase zákonov socializmu, 
keď všetka pôda patrila štátu, 
vtedy ste mali možnosť štát 
usmerňovať alebo mu oponovať. 
Dnes, keď existujú priami vlastní· 
ci pôdy, majú títo aj právo o svo
jej zemi, o svojom ·majetku, roz
hodovať. Až v druhom rade, ak 
majitelia Vám dajú k Vášmu kona
niu súhlas, môžete sa k prípad
ným investičným zámerom vyjad
rovať, ale nie zamiet~ť. 

Myslím, že v konečnom vzťahu 
si rozumieme. Aj ja Vám a vašej 
organizácii prajem vel'a úspešnej 
práce na čerstvom vzduchu! 

Zdenko Ouzký 

Občianske združenie 

"Rieka Morava 
v ohrození11

• 

Aktivity občianskeho zd· 
ruženia. 
Združenie "Rieka Morava 
v ohrození" zorganizovalo 

(Pokračovanie zo strany 6) 

re občanov prednášku na 
~ktuálnu tému. V utorok 

23_1. 2001. o 19,00 hod. 
v F-Centre na /strijskej ulici 
• 4 sa konala prednáška 
c. 'k spojená s besedou o za o-
ne 0 slobodnom prístupe 
k informáciám. · 

Pozvanie prijal právnik 
Tomáš Kamenec, ktorý je 
spoluautor tohoto zákona, 
z nadácie "Občan a demo
kracia". Zákon č. 211 l 2 

000 o slobodnom prístupe 
k informáciám má slúžiť 
všetkým občanom. úrady 
zaväzuje aktívne zverejňo
vať informácie, ktoré obča
nom uľahčia vybavovanie 
povolení a žiadostí. 

Krátke správy 
Na rokovanie Miestnel;lo 
zastupiteľstva MC DNV 
30.1. 2001 bol opäť zara
dený bod s názvom: Prís
taviska Devínska Nová 
Ves-Rampa pre nakladanie 

(daňove priznania, kniha pokladne, ročne """'''m'"'"""' 
kompletný sortiment kancelárskych potrieb 

(kancelársky papier, tabelačný papier, mapy, 

poradače, pečiatky, tonery. pásky, diskety .•. ) 

objednajte v DEVEXe 

**** 
Prídeme, dovezieme. 

... pošta: Devex,_ 841 07 Bratislava, Ka/íštná.9 

· pred~jňaj Oevex, Novoveská 14 . · 
·: : .... :;-. . -i 

(z dvora)po-pía: 15.30-18. OO 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 
02- Predaj 
03 -Voľné miesta (ponúka, hl'adá) 
04 - Služby {ponúka) 
05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 

' Periňák, nízku obýv. stenu, predsie
ňavú zostavu, starožitnú vitrínu, super
bežkár. 

Tel.: 6477 0345 
' Predám Š l OO l s dokladom 
o odhlásení+ ND. Cena dohodou. 

Tel.: 6477 9747 

_ ( 04 - SLUŽBY< ki0i[\i~ ) 
' Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 0903·133 994 
' N servis Baláž - oprava televízorov, 
Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
' Done+ účtovníctvo + mzdy. 

Tel.: 0905·427 720 
' Vyhotovujem geometrické plány. 

Tel.: 0905·333 727 
' Byty - právny servis. 

Tel.: 6477 8542 

' TRIANGEL - tovar na splátky. 
07/6477 5280,0903-936 442 

• Chcete si privyrobi(? 
Tel.: 07/6477 5280, 0903·936 442 

• Mzdy aj externe 
Tei.:07 /6477 5881 

• Vymením 3-izb. byt v OV (BO m') 
v DNV a 2-izb. v OV {60 m') 
v tichom centre BA za rodinný dom 
vDNV. 

Tel.: 6477 6382, 0905·427 364 

( ' 06 • NEHNUTE(NOSTJ ) 
• Kúpim rod. dom alebo SP v DNV. 

Tel.: 6477 8804 
• Predám záhradu 4 á v DNV pod 
Srdcom. Voda. Cena: 500 tis. 

Tel.: 6542 4749 
po 18.00 h. 

( 07 • ROZLICNÉ;v '' ) 

• Vezmem da prenájmu záhradu 
v DNV. 

Tel.: 0905·993 292 

Náhrobné pomníky 
· Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

automobilov. S predlože
ným materiálom nás zozná
mil ing. Trnka, zástupca 
českých prístavov a. s. 

K téme sa mohli vyjadriť 
aj zástupcovia občianskeho 
združenia. Stručne sme in
formovali poslancov prečo 
sú občania proti prísta
visku: 
1 l územie v <;>koJí rieky 
Morava sa intenzívne využí
va na rekreáciu obyvateľst
va DNV a širšieho regiónu 
Bratislavy. 

\ 

21 územie poskytuje pri
rodzenú ochranu pred zá
plavami. Lužné lesy, mokré 
lúky, bočné a mŕtve rame
ná pomáhajú pri absorpcii 
vody a spomaľujú záplavo
vé vlny. 
31 Oblasť je domovom pre 
mnohé vzácne a ohrozené 
druhy rastlín a živočíchov 
viazané na vodné prostre
die a má vysokú prírodnú 
hodnotu. 

(Pokračovanie na 8 strane) 

'\...O 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok - Pi at ok 
Sobota 

7.00- 18.00 
7.00-12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
spol. s r.o. 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 

KUCHYNSKÉ LINKY~ BOVI 
Kuchynské linky na mieru 
a všetky elektrospotrebiče 

podl'a vášho priania 
za výhodné ceny 
Vám zabezpečí 

BOVI s.r.o., Mlynská 9, ONV, 841 07 Ba 
Tel.: 0903-779 935, 6477 9935 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 3SO Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 1420 Sk, l /2 siT.= 2830 Sk, l str. = S660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 o/o 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou S% a viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí- bezplalne. Zamestnanie hľadám : SO %. Príplatky: l. strana + l OO%, posledná 
strana + SO %, iná ako inzertná strana (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pia: 1S.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11.00 

DEVEX 7 



OlliENilO 
Lin@~G~!B@D 
POLÍCIE 

od 22. l. do 2. 2. 2001 
Dňa 24. 1 . v odpoludňajších 

hodinách hliadka mestskej polí
cie riešila na ulici Eisnerova prie
stupok dvoch občanov, ktorí po
píjali alkoholické nápoje na ve
rejnom priestranstve. Priestupky 
na mieste vyriešili v zmysle záko

na o priestupkoch . 
O deň neskôr, 25.1., v nesko

rých večerných hodinách, telefo
nicky oznámili, že na ulici 
Š. Králika dochádza k rušeniu 
no~ného kl'udu . Hliadka mestskej 
polície po príchode na miesto 
zistila štyroch mládencov vraca
júcich sa z oslavy, ktorí po upo
zornení na nevhodné správanie, 

sa rozišli domov. 

(Dokončenie zo strany 7} Nedá mi inak, ako v plnom 
rozsahu súhlasiť s názormi pi-

4/ Zámer by narušil tradičný satel'a. Myslím si, že kritika po
ráz krajiny. stojov miestneho zastupitel'stva 

51 Neexistuje ekonomické k športu je zbytočná, pretože 

zdôvodnenie tejto aktivity. väčšina zastupitel'stva dodržuje 

Automobily možno doprava- stranícku disciplínu a schváli 

vať z podniku Volkswagen všetko, na čom sa dohodne. 
Najlepším príkladom je schvá

a.s. doterajším spôsobom, l enie uznesenia o DTV ako vo 

teda po železnici, ktorá nie je veci koncepcie a činnosti, kedy 

dostatočne využitá, prípadne materiály týkajúce sa činnosti 
po ceste s napojením na DTV budú predložené do MZ 

diaľnicu na už existujúci v septe(llbri 2002 . 
príst;;JV v Bratislave. Do roz- Takéto uznesenie je výsme

pravy sa zapojili aj viacerí po- chom občanom, z daní ktorých 

slanci. V závere sa poslanci je DTV platená, a zároveň pre

miestneho zastupiteľstva . javom moci a diktátu spojené

v DNV k tomuto bodu vyjadrili ho s porušením poslaneckého 

hlasovaním. Poslanci ·opäť sl'ubu. Miestne zastupitel'stvo 

boli proti prístavisku, a tak schval'uje ,milióny DTV,_ ktorá 

d
.
1
. . . . 

1
. bude mat vypracovanu kon-

potvr 1 1 svo) nazor z mmu e- . k 2002 , č · cepc1u v ro u . o Je 
ho roka. možné od takýchto poslancov 

Vážení poslanci, v mene očakávať v ich prístupe ku 

809 členov občianskeho zd- športu!? 

ruženia "Rieka Morava Asi len to, že účasť zástup-
Dňa 29 . 1. vykonala hliadka 

mestskej polície poriadkovú ak
ciu zameranú na kontrolu dodr
žiavania miestneho VZN č. 

4/1991 o tvorbe, údržbe a ochra
ne verejnej zelene. Bolo ziste
ných šesť priestupkov, štyri prie
stupky hliadka vyriešila na mies
te, dva priestupky sú v štádiu ob

jasňovania. 

. v ohrození" Vám dákujeme. cov obce v jednotlivých oddie-

Ernest Kovarík 
Zást. velitel'a MsP ONV 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. - B. 
Mastné fl'aky na polievke - horská 
bystrina - srna po anglicky. - C. 

Dáva po česky- angl. skratka eu
rópskeho patentového úradu- tr
hal.- D. Zrak- v troch skupinách
druhá. - E. Chem. značka cínu - ne
stával sa tuhým -ŠPZ Brna-mesta. -
F. Značka oxidu telúrnatého- nežní 
- horská osada. - G. Aromatická 
rastlina - športový kód Aruby -
zviera púšte. - H. ženské meno -
bráni, ochraňuje -sladkovodná ry
ba. - l. Staršia značka tlut- odparo
vacia spojka- kanón.- J. Začiatok 

tajničky. -
Zvisle: 1. Grécky' ostrov- najstarší 
druhohorný útvar. - 2. Okatý člo
vek - neprepožičaj (vyznamena
nie). - 3. Zavinutý múčnik- japon
ské mesto. - 4. Močan- druh slimá
ka - kráčaj . - 5. Cieľte - meno 
Chačaturjana . - 6. Francúzsky ost
rov - vládcovia v monarchii. -

Splnomocnenec občianske- loch nebude nutná, nakol'ko 

ho združenia "Rieka Morava príspevky nebudú, resp. už aj 
v ohrození" tak nie sú. Účasť členov samos-

Ladislav Simon právy sa tak stane jedinou pre
kážkou výplaty príspevkov, 

AJ. múdry schybí musím súhlasiť s názorom pisa-
tera vo veci kvalifikovanej 

· Nedá mi ako dlhoročnému účasti na vedení resp. hospo

športovému funkcionárovi nerea
govať na článok v Devexe č . 18 

s titulom "čo so športom" . 

7. Stred tajničky- zvládni, znes.-
8. Švajčiarska rieka - pichľavá brva 
rastliny- ženské meno.- 9. Tlakom 
drobil -kvantový generátor svetla.-
1 O. Mesto v Nórsku - zabávala. -

ft 

8 

c 
o 
E 
f 

G 

H 

l 

J 

l 2 3 4 5 

dárenia klubov na území obce. 
-Qbec nemá l'udí ochotných sa 
tejto činnosti venovať, (okrem 

11. Prajem- odhoď.-

Pomôcky: B. Roe, G. Aru.- 3. Otaru. 
- 4. Ena. - 6. Uapou.- 1 O. Roan. -

d 

6 7 8 g 10 ll 

s 

škôl) čo v úplnej miere vyjadru
je prístup MZ ku športu . Nedá 
mi však pripomenúť, žeVZN tý
kajúce sa účasti samosprávy 
v športových kluboch inicioval 
vtedajší starosta Ing. Marián 
jurčák. Pokia!' je autor článku 
totožný s ex starostom zaslúži si 
prejav mojej úcty, pretože i r:nú
dry sa môže dopustiť omylu, ale 
len hlupák v omyle zotrváva. 
Zároveň si zbožne želám, aby 

som takýto prejav úcty mohol 
prejaviť našim poslancom. 

Ing. Marian Spišiak 

t)AiéiH\ 
Rezerva ŠK Strelec DNV postú

pila do 111. ligy z tretieho miesta 
vlaňajšej IV. Ligy najmä vďaka od
stúpeniu Šachovej školy zo súťaže. 
Družstvo Šk Strelec svojimi výsled
kami presviedča, že do súťaže vý

konnostne patrf. 
ONV B - Modra B 

Sv. Jur- DNV B 

ONV B- Tatran 
ONV B - !vánka 
Radegast C - DNV B 
ONV B - Pezinok 

4,5:3,5 
4,5:3,5 
5,5 :·2,5 
7:1 
6:2 
4:4 

O body sa pričinili: Szälläs 2/5, 
Smoleň 2,5/6, Bezúch 3,5/6, Ač 
5/6, Šimon 1 ,5/4, Antala 3/5, Tót
Vaňo 4/6, Jurčák 3,5/6, Lobodáš 

1 ,5/3, Horváth 0/1. 

~® [j'(B [j} ~ (B 

~~~®~~ 

mj 

- Počuj, keď už strany nemajú na 

nič peniaze, prečo si nepožičajú 

trebárs od mafie? 

- Od vlastných? 

- Povedzte mi úprimne, ako ste 

mohli pri svojom plote postavi( ta

kúto obrovskú prepychovú vilu? 

- Budem úprimný, nepoviem vám to. 

- Aké i sa píše vo vete "Ženy sa 

hrali a muži išli domov?" 

- Ženy sa hrali s tvrdým a muži išli 

domov s mäkkým. 

- Netreba odhŕňa( cesty, stočí odhr

núf sneh. 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po·pia: .15.30·18.00, 

so: 8.00·11.00. Úzavierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 

Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 
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10.-11. týždeň 

~ . Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Každý má právo zakopnú(, 

urobi( chybu, rovnako ako kaž· 

dý má možnos( zdvihnú( so 

o chybu napravi( Neviem prečo 

je u nás zvykom drobné zakop

nutia nofúknu(, chybujúceho 

zvozi( pod čiernu zem, bo pri

da( mu zopár buchnátov, aby 

pochopil, kde je spravodlivos( 
Tých, čo vedome o systematic

ky podvádzajú, klamú, okrá

dajú ... 'Vo vel'kom, úctivo zdravi(, 

poklada( ich zo šikovných mani

pulátorov {s peniazmi, verejnou 

mienkou, pracovnými miestami, 

cenami), div nie zo vzor, ktorým 

by sme so moli riadi( Poctivec 

so dostáva no okraj spoločnosti 

lebo nedokáže nohonobi( viac. 

Iba slušne pracuje {ok prácu 

má), vychováva deti v rámci no

riem, dbá o blaho telo i ducha 

svojho, svojej rodiny, bo i o bla

ho svojho okolia. 
Poprevroconé hodnoty chvíl'u 

slávia úspech, nedostatky také

hoto trendu si začíname všíma( 

u druhých o ... ubehne deso(ro

čie, či dve o výsledku u seba so 

nedočkáme, lebo sme si zvykli, 

zoradili so o vlastnou mierou 

hodnotení sme nad posudzova

né, nad posudzovaných. 

Nezobetónujme si vlastné sve

domie. Nečakajme no poslednú 

chvíl'u. Nemusí so nám ujs( dos( 

čistiacich prostriedkov. 

Váš vydavatel' 

~Xp res 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

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

23.2. 2001 Ročník: XI. Číslo: 4 bezplatne 

a K vlastníctvu pozemkov 

EJ Z radnice IJ Slovo Novovešťanov * 

IJ Kultúra ii1 Spoločenská kronika 

Prvé dotyky budúceho prváčika 

VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA, a. s. 
Tento rok vstupuje VW SK 

do desiateho roka svojej exi
stencie. 

Vlaňajší rok bol najúspešnejší 
v histórii VW SK, keď vyrobili 
180 803 vozidiel, 7 949 142 
komponentov a zmontovali 
363 706 prevodoviek. 

Na základe rozhodnutia 
predstavenstva VW došlo kon
com uplynulého roka v závode 
VW SK a. s. k zmene na poste 
člena Predstavenstva so zod
povednosťou za personálny 
úsek. Jaroslav Holeček od 2. 
1. 2001 zmenil miesto svojho 
pôsobenia a nastúpil do závo
du Autoeuropa v portugalskom 
Setubale. Na jeho miesto pri
šiel, a stal sa novým členom 
predstavenstva JUDr. Pavel 
Nováček. 

r 

UfllOJlllfOIINIE 1/LIIfTNÍťTI/11 ll POZEMKOM 
Miestny úrad MC DNV pod

l'a zákona NR SR č. 180/1995 
Z. z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom začal vr. 1997 
pod gestorstvom katastrálne
ho odboru Okresného úradu 
Ba IV a Hlavného mesta SR 
Bratislavy konanie o obnove 
evidencie niektorých pozem
kov a právnych vzťahov k nim. 
Cieľom celého konania je 

vysporiadanie právnych vzt'a
hov k_pozemkom na základe 
porovnania užívateľských 

a vlastníckych vzťahov. 
Výsledkom niekoľkoročnej 

práce je návrh registra obno
venej evidencie pozemkov 
v katastrálnom území DNV. 
Dňom 26. 2. 2001 bude ná

vrh registra sprístupnený ve
rejnosti na obdobie 30 dní, za 

účelom nahliadnutia, v pries
toroch budovy Radnice na 
lstrijskej ul. č. 49. Občania si 
za poplatok stanovený katast
rálnym , odborom Oú Ba IV 
môžu prevziať výpis z návrhu 
registra. V prípade nezrovna
losti občania môžu uplatniť pí
somné námietky na adresu 
Ing. Peter Vojtko, Hlavné mes
to SR Ba, Primaciálne nám. 
oddelenie správy nehnuteľnos
tí v lehote 30 dní odo dňa uve
rejnenia návrhu registra. 

Námietky bude posudzovať 
komisia, ktorá bude prihliadať 
na svedecké výpovede osôb 
oboznámených s miestnymi 
pomermi a so svojim stanovis
kom ich predloží správnemu 
orgánu na rozhodnutie. 

Správny orgán, ktorým je 
katastrálny odbor Okresného 

úradu Ba IV po rozhodnutí 
o námietkach Register obno
venej evidencie pozemkov 
schváli. 

Miestny úrad mestskej časti 
Devínska Nová Ves v záujme 
plynulého priebehu akcie žia
da občanov, aby na verejné 
nahliadnutie do registra dodr
žiavali úradné hodiny na to ur
čené 

Pondelok: 8.00-12.00 
a 13.00-17.00 

Streda: 8.00-12.00 
a 13.00-15.00 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 15.2. 2001. 
Úzovierka nasledujúceho 

čísla bude 1.3. 2001, 
číslo vyjde 9.3. 2001. 
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® robničky 
11 radnice 

Miestna rada sa zišla na 

svojom pravidelnom rokovaní 

dňa 13. 2. 2001. Z prijatých , 

uznesení vyberáme: 
-miestna rada pož iadala staro

stu a pove rila zástupcu staro

stu a prednostku úradu roko

vať s primátorom a predstavi

te l'mi magistrátu ohl'adom pre

vodu nehnutel'nosti na lstrij

skej uli c i -priestor budované

ho Kultúrno-spoloče nského 

centra - do maje tku mestskej 

časti , z dôvodu získavania in

vestíc ií na dokončenie tohto 

priestoru 
-uložila RNDr. Spačkovi vy

ž i adať z magistrátu hl. mesta 

a Mini sterstva pre správu a. pri

vatizáciu národného majet

ku privatizačné rozhodnutia 

k zdravotníckym zariadeniam 

, ktoré boli privatizované v na

šej mestskej časti . Miestna ra

da vyjadrila nesú hlas so spô

sobom privatizácie a materiály 

ktoré požaduje majú slúžiť na 

kontrolu plneni a privatizač 

ných projektov a taktiež k za

bezpečeniu zdravotníckej sta

rosti ivo s ti v mestskej časti 

-súhlasila so zámerom vytvoriť 

projekt k združovaniu finanč

ných prostriedkov k budova

niu kanalizačných zberačov 

pre zvýšenie kvality bývania. 

Rada vyjadrila názor, že pri 

rokovaní s VaK -om by orien-

tácia investícií mala byť smero

vaná na dobudovanie infra

štruktúry v zastavanom území. 

-urč il a umiestn eni e technickej 

-zábavnej č innosti- kolotočov 

a pod. atrakcií - na priestran

stvo na Vápencovej ulici. 

S využívaním tohto priestoru 

by sa malo začať od konca 

mája tohto roku, kedy daný 

priestor bude upravený a za

bezpečený na využívanie 

-prerokovala projekt na zabez

peče ni e správy bytov na úze

mí MČ, ktorý predložilo na po

súdenie Stavebné bytové dru ž

stvo Bratislava IV. Odporuč ilo 

SBD Ba IV od prezentovať te n

to návrh na verejnom z hro

maždení občanov 20. 2. vo 

vel'kej sá le lstracentra . 

-prerokovala jednu z možností 

získavania finančných pros

triedkov pre mestskú časť a to 

možnosť získa nia z podpor

ných štátnych fondov pre in

vest i čné akcie. Ulož ila pred

nostke miestneho úradu pred

l ožiť informáciu o ž iadostiach 

, ktoré bol i zas l a né pre rok 

2001 . Zároveň bolo požado

vané · osloviť rakúsku stranu -

obec Marchegg o poskytnutie 

informácii či rakúska strana 

uplatnila požiadavku na pro

jekt cyklolávky z fondov EÚ 

-prekovala splácanie poskytnu

tých príspevkov z Fondu pre 

podporu podnikatel'ských akti

vít a požiadala prednostku 

miestneho úradu o zabezpeče

nie vymáhan ia nesplatených 

príspevkov právnou cestou. 

Ing. P. Rajkovič 

UYBRHLI SmE 
ešte z uznesení MZ MČ ONV z 30. 1. 
2001 
Miestne zastupitel'stvo 
- na vlastnú žiadosť odvolalo z komi
sie územnej stratégie MUDr. Bukov
skú, z funkcie predsedu komisie soc.
zdrav. a bytovej Ing. Mgr. Marčáka, 
z komisie výstavby, architektúry a do
pravy Ing. Halása, z komisie územnej 
stratégie jUDr. )tupického, člena ko-

misie územnej stratégie jUDr. 
)imkoviča. 

-zvolilo: Ing. Halása za člena komi
sie územnej stratégie, A. Moravca za 
člena komisie výstavby, arch . a do
pravy a komisie finančnej stratégie 
a podnikania, MUDr. Bukovskú za 
predsedu komisie sociá/no-zdravot
nej a bytovej, Ing. Mgr. Marčáka za 
predsedu komisie finančnej stratégie 
a podnikania, p. Hudecovú za člena 

Rady pre verejnú informovanos( 

Príiemné prostredie budúcim prváčikom pripravili učitelia o žiaci vo 

všetkých Novoveských základných školách výstavkami prác žiakov 

DETSKÉ SÚKROMNÉ ZARIADENIE 
v Dúbravke - Fedákova 1 

ponúka starostlivosť 
o vaše deti vo veku od 1 2 mesiacov 

podl'a potreby rodičov 

-celodenný pobyt (6 .30-17.00 h) 
- poldenný pobyt (6.30-12.00 h) 

- hodinový pobyt 

Informácie na č. t.: 6436 6782, 
6436 4069 

o slobodnom prístupe k informáciám 
iba nedávno vstúpil do plot

nosti zákon č. 211 o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

MČ DNV vydalo k nemu smerni

cu č. l /2001 . 

Domnievame so, že by bolo 

vhodné čitotel'ov z jej znením 

zoznámiť. Prirodzene, pre ve l'ký 

rozsah, na pokračovanie. 

r 

Smernica č. l /2001 o poskyto

vaní informácií v zmysle zákono 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

DEVEX~ 

prístupe k informáciám 

Čl. l. 

· Rozsah pôsobnosti 

l . Smernica, č . l /2001 o posky

tovaní informácií v zmysle záko

no č. 211 /2000 Z. z . o slobod

nom prístupe k informáciám (da

lej len "smernica") upravuje pra

vidlá pre poskytnutie informácií 

podla zákono č. 211 /2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k in

formáciám (dalej len "zákon") 

v podmienkach miestneho úrodu 

mestskej časti Devínska Nová Ves 

(dalej len "úrod"). 

2. Smernica je záväzná pre všet

kých zamestnancov mestskej časti 

Devínska Nová Ves a organizácií 

zriadených o založených mest

skou čosÍou. Všetci zamestnanci 

sú povinní poznoÍ zákon i smerni

cu . 

Zo oboznámenie so zamest

nancov so zákonom a smernicou 

zodpovedá p~ednosta úradu o ve

dúci odborov o riaditelia organi-

zácií zriadených a za ložených 

mestskou časíou DNY. 

Čl.II. 

Vymedzenie pojmov 

l. Informácie so sprístupňujú bez 

preukázania právneho alebo iné

ho dôvodu alebo záujmu, pre 

ktorý sa informácia požaduje. 

2. Žiodatelom je fyzická osoba 

alebo právnická osobo, ktorá po

žiada o sprí~tupnenie informácie. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

[ 
, 

saovo mojU 
lM©V@ ve@ťania 

~--=------

POZVÁNKA 
Občianske združenie "Rieka Morovo v ohrození" 

pozýva občanov z ONV a z okolia na prednášku spoienú s besedou 

Prebúdzajúca sa príroda 

v nive rieky Morava 

Prednášku bude mať prírodovedec 

pán A lexander Kiirthy, 

pracovník "Správy chránenei kraiinnei oblasti Záhorie" 

Dovidenia v utorok 27.2. 2001 o 19,00 hod. vF-centre 

na lstriiskei ulici č. 4 v Devínskei Novei Vsi. ' 

Vybrali sme z pošty 

Nedá mi, aby som sa nevráti l 

k problematike tak zbytočne 

opisovanej zo strany "ochran

cov prírody" akou je "rampa 

na rieke Morave". Posledný 

článok pána Z. O . st. by mal 

háda m otvoriť oči všetkým 

starším i novodobým obyvate

IOm DNV. 
Po stáročia na našom území 

ži jú Slovania, ktorí svojo u lás

kou k pôde a pokroku zasväti li 

náš chotá r prvému Slovanské

mu štátu "Samovej ríši". 
Tu na našich poliach ži li vždy 

robotní l'udia, lopotili v potu 

tváre, obrábali zem, zúž itková-

.,C" družstvo ŠK Strelec DNV 
odštartovalo V. ligu s postu
povými ambíciami. 
Po rozpačitom úvode sa skon
solidovalo až v posledných 
kolách a tak musí čakať na 
potknutie sa svojich najväč
ších konkurentov. 
Výsledky družstva: 
ONV .,C"- Triumf 3,5:4,5 

1:7 
8:0 
4:4 

Slovan .,F" -ONV ,.C" 
ONV ,.C"- Doprastav .,F" 
Apollo .,B"- ONV ,.C" 
ONV ,.C" - DOPRASTAV .,E" 

6:2 
ONV ,.C"- THE Killers 1:5 
Lokomotíva - ONV ,.C" 1:7 
ONV ,.C"- Tatran .,C" 8:0 
TV Karlova Ves - ONV ,.C" 2:6 
Body za ŠK Strelec získali: 
Smoleň 7,5/9, Šimon 0,5/3, 
Antala 6/9, Jurčák 5,5/7, 
Lobodáš 3/4, Šifel 6,5/7, 

vali pasienky. Nikdy sa však 

nebrá nili pokroku . Novým for

mám práce, priemyslu, kultúre 

a podobne. Takto postupne 

u nás vyrást li kameňolom, te

helňa a neskôr aj kultúrne 

ustanovizne ako kino, škola 

a podobne. 

Tu v týchto miestach sa má 

vybudovať niečo, čo ož iví prí

rodu, prinavráti dôstojnosť 

miestam našich predkov a tu 

sa postupne otvorí obec svetu -

Európe .· 
Prečo nedať priestor dnes na 

začiatku tretieho tisícroč ia no

vej tvári obci, novým pracov

ným príležitostiam a prečo s·a 

Horváth 1/1, Košiba 4/7, 
Fratrič 7/8, Kôsegi 4,5/7, 
Hipszki 5,5/7, Mir. Jurčák 0/1. 

mj 

FU.TBAL ® 
Veteráni o pohár ZŠ 

Telocvičňa v z) l. Bukovčana 3 
patrila v sobotu 10. 2. veteránom 
- futbalovým nadšencom z ONV 
i okolia. 

Stretli sa na 12. ročníku .turnaja 

o pohár Z~ l. Bukovčana 3. Osem 
družstiev (z toho päť z ONV), pod 
vedením profesionálneho rozhod
cu, už od skorého rána tuho bojo
valo o prvenstvo. 
Tuho, ale. v duchu fair-play, tak 
ako si predsavzali v prvom roční
ku v januári 1990. 

Vtedy pribudlo nových obča
nov, a tak futbaloví veteráni mali 
záujem, okrem udržania kondície, 
spoznať nových, nadviazať a udr
žať priate/'stvá, vybúriť sa na ihris
ku, či v telocvični, relaxovať. 

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

so stanoviskom redakcie. 

stavať pokroku, ktorý bol a dú

fam , že i je dom é nou nás všet

kých Novovešťanov. 

Nerobme však napri ek novým, 

moderným veciam, ktoré ako 

vieme prinesú nám všetkým 

väčší krajec chleba . 
Tu nejde iba o pol ia a lúky, tu 

ide zásadne o vstup do Európy, 

tu ide o to, aby sme sa vymanili 

mysleniu komunisti ckej doby, 

boli pokrokovejší, hlavne súdni 

voči budúcnosti. Majme na 

mys l i naš ich otcov, ktorí sa ne

báli stavať školy, že lezni ce 

SMETISKO 
I'OD OKNAMI 
Bývame na u/. Pavla Horova. Pod 

našimi oknami ie strecha mater

skei školy. Na túto strechu často 

vyliezaiú deti po rebríku, ale ni

kdy tom nevyide nikto dospelý. 

Zamestnankyne materskei školy 

tom určite neboli ešte nikdy. 

V priebehu rokov sa táto stre

cha zmenila na odporné smetis

ko. Faičiari tam vyhadzuiú ohorky 

od cigariet a iní /údia tam hádžu 

všetko možné - textílie, škatule, 

· flašky atď. Následkom vlhkosti 

tam zakorenili ai machy a rozlič

né iné zelené drobné rastlinky. Tie 

K Jozefovi 
Sliackemu - or
ganizátorovi od 
začiatku, pribu
dol ~- Szelepsé
nyi. A hoci sú 
radi zauJmU, 

_z priestorových 
dôvodov museli 
odrieknuť záu
jem vari ďalších 
8 družstiev. 
O perfektnú at
mosféru sa starajú všetci oh/'adupl
nou dravosťou, vynikajúcim gulá
šom, ktorý si pripravia vždy sami 
a prispeli aj sponzori: F. Berto 
z Vysokej pri Morave, Bistro 

a fabriky. Dajme priestor po

kroku a otvoren iu sa svetu . 
Prajeme si, aby Lamačom ne

končil zá ujem podnikatel'ov 

· o výstavbu, aby sa na na šom 

chotári naš lo vel'a zákutí pre 

výstavbu priemyselných objek

tov, a le aj súkromných štvrtí na 

individuálnu zástavbu . 
Hlavne však aby sme sa ne

museli hanbiť za odkaz našich 

otcov a súhlasi li s opodstatne

nou modernizáciou. 

Fero Granec 

by nevadil i, sú však tak pokryté 

tými odpornými ohorkami ciga

riet, že pohlad na ne ie odpud

z uiúci. Ai môi muž foičí na bal

kóne, ale berie si so sebou po

polník a tam dáva zvyšky z ciga

riet. · 

Je však mnoho ludí {asi väčši

na}, ktorí nemaiú absolútne žiad

ny zmysel pre krásu svoiho život

ného prostredia a pre čistotu. Vo

lak~dy dávno pred rokmi so pí

salo v Devexe na túto tému 

a odpoveď bola, že tá strecha sa 

bude zametať raz zo 3 mesiace. 

Nerobí sa to však nikdy. 

Roky plynú o smetisko vzrastá . 

Dokedy? 
mt 

Pieskovec a Sportex z ONV. 
Takmer 70 účastníkov (pravidelne 
trénujúcich kde sa dá) sa u! dnes 
teší na nasledujúci ročník 2002. 

Výsledky: 

1. Veterán (bývalí futbalisti) 

2: FC Pišta 

3. Jamaica 

5. HFC 

6. Gula 

7. ~KP- víťaz minulého ročníka 

8. Rincop 

DEVEX 3 
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llONEťNE lUONÍ 
Na sklonku roka 2000 so v ZŠ 

na Ul. P. Horova 16 "narodil" 

nový školský časopis s názvom 

"Konečne zvoní". l keď ieho pome

novanie no prvý pohlad o láske ku 

škole nesvedčí, obsah dvoch vyda

ných čísel dokazuie pravý opak. 

Poni učitel'ka Mi.illerová dodala 

elán o chuť do tvorivei práce mno

hým žiakom, učitelóm o rodičom. 
Okrem aktuálnych správ zo života. 

školy maiú v časopise trvalé miesto 
rubriky: 

Poznai svoiu obec, Pozna i život no 

KARNEVAL 
V jeden z najkrajších dní aké po

známe - 14. 2. deň sv. Valentína 
(pretože je to jeden z najzaľúbenej
ších dní v roku) - sa zišli deti zo 
Skolského klubu pri ZŠ 1. Bukov
čana 3 v priestoroch školskej jedál
ne. Tá sa akoby šibnutím čarovného 
prútika premenila na zázračnú 
komnatu, v ktorej sa v to slnečné 
popoludnie zišli princezné, vodníci, 
škriatkovia, víly, divožienky, piráti ba 
aj vojaci a veselí šašovia. Veselá 
karnevalová atmosféra zaplavila ce
lú školu. Tóny modernej hudby 
sprevádzali pochod masiek od vý
myslu sveta. Deti zo všetkých sied-

nošei Zemi, Okienko nemeckého 

o anglického iazyka, Okienko poé

zie, Modelingové okienko, Testy, 

Viacsmerovky, Šikovná vareška ... 

Priestor v školskom časopise 
dostali možno budúci spisovatelia 

o výtvarní umelci, ktorí ho básňa

mi, príbehmi zo života o peknými 

ilustráciami obohacuiú o dotvá

raiú. 
Bez ieho tvorcov a-sponzorov by 

realizácia leilo peknei, tvorivei 

myšlienky nebola možná. 

Ďakuieme. 

Lýdia Jahodníková 

mich oddelení školského klubu sa 
na karnevale pochválili s bohatým 
kultúrnym programom, za ktorý by 
sa nemusela hanbiť žiadna známa 
televízna hviezda. Odmenou deťom 
za ich umelecké výkony oo lo sladké 
občerstvenie. Nemožno povedať, 
ktorá maska bola najkrajšia. Všetky 
boli nápadité a vtipné, všetky boli 
pripravované s chuťou a elánom, 
všetky boli preto odmenené slad
kou odmenou. Bolo to veľmi prí
jemné popoludnie, na ktoré deti 
len tak ľahko nezabudnú. 

Poďakovanie za celé podujatie 
patrí všetkým pani vychová

vate/'kám. 

Soňa škulová 

"Rozprávkové vretienko" 

V stredu 7. februára popoludní 
bolo v ZŠ na Ul. P. Horova 16 

DEVEX4 

ško lské kolo súťaže "Rozprávkové 
vretienko". V prednese rozprávok 

Program kina 

@rnwcr~ 
23. 2. o 17.00 a 19.30 h 

FREKVENCIA 
USA- MP 12 - 60,-

24. 2. o 17.00 a 19.30 h 
PODFUcK 

USA - MP 12 - 60,-

25. 2. o 17.00 a 19.30 h 
X-MEN 

USA- MP 12- 55,-

Program DTV 
Premiéry: 
pondelok 26.2. 
18:00 - 18:30 : 
"Kto vyhrá, vyhrá ... " v detskej 
súťaži budú tentoraz súperiť 
siedmaci 
streda 28.2. 
18:00 - 18:30: "Magazín DTV" 
pondelok 5.3. 
18:00- 18:30: 
"Kreslo pre hosťa" -diskusná 
relácia 
streda 7.3. 
18:00- 18:30: "Magazín DTV" 

Vybral i sme z príspevku Mgr. A. 
5\iackej (ZŠ l. Bukovčana 3), ktorý 
iste dostali rodičia pri zápise celý. 

Ž iaci majú prežívať radostné 
a šťastné detstvo. Detstvo nie je iba 
vekový úsek keď sa hrajú, skáč u , 
behajú, keď si ži jú svoj bezstarost
ný život. je to aj proces dospieva
nia. Počas povinnej školskej do
chádzky prechádzajú z jednej kva
litatívnej úrovne do druhej, vyššej. 
Bez pomoci rodičov a ·učiteľov by 
nemohli plnohodnotne zavŕšiť pro
ces dospievania, nadobudnúť sprá
vnu hodnotovú orientác iu, dospieť 
k prosociálnosti. 

N ie je umenie za každú cenu 
pot l ač iť detské šiba lstvo. Umenie 
je správne ho pretvárať. Ako? Aj 
o tom hovorili s rodičmi podrobne. 

Mater inský jazyk a matematika 
má na prvom stupni kľúčový vý
znam. Spolu s cudzím i jazykmi , 
prírodovedou, vlastivedou, prvou
kou, pracovným vyučovaním, hu
dobnou, výtvarnou a telesnou vý-

. chovou zabezpečujú harmonický 
rozvoj ž iakov. Prístup k žiakom 
a podpora ich vlôh je ďa l šia vážna 
kapitola vzde lávacieho procesu. 

súťažilo 13 žiakov Ili. a IV. ročníka. 
Najlepšie sa darilo Vladke Stanko
vej zo IV. A. Denisovi Ožvoldovi zo 
IV. A a Lucke Balajovej z 111. B. trie-

2. 3. o 19 .30 h 
3.-4. 3. o 17.00 a 19.30 h 

PROTIVNÝ SVOKOR 
USA- s. t. 

Predstavenia pre deti 

25. 2. o 15.00 h 
DIVOKÉ LABUTE 

ZSSR- 15,-

4. 3. o 15.00 h 
TITAN A.E. 

USA- s. d. - 15,-

Tel. : 6477 5104 

Reprízy: 
"Kres lo pre hosťa" a "Kto vy
hrá, vyhrá ... "- každý pondelok 
o 22:00, utorok o 9:00, 18:00 
a 22:00 a stredu o 9:00 (v týžd
ni po odvysielaní premiéry) . 
"Magazín DTV" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok 
o 9:00, 18:00 a 22:00 a v pon
delok o 9:00. 

Videotext DTV: vždy polhodi
nu po obrazovom vysielaní 
DTV. 

DTV vysiela na 48.kaná li spo
ločne s programom Global. 

V dňoch 9. a 1 O. februára sa bo
Jo do tejto školy zapísať 65 detí, 
z ktorých sa o niekoľko mesiacov 
stanú žiaci. Dieťa ľahšie zv ládne 
zač i atok ško lskej dochádzky keď: ... 
a tých drobných rád je neúrekom. 
Čo treba priprav i ť žiakovi prvého 

ročníka do ško ly? Prezúvky s bielou 
podrážkou, prefotený zdravotný 
preukaz poistenca. Atramentové, 
alebo ke ram ické pero bude dieťa 
potrebovať až od 15 . októbra. 
(Každý bude mať pripravené tri). Aj 
zoznam vecí a pomôcok, ktorý do-

- stali uľahčí rodičom prvé kroky žia
č ika v novom prostredí. 

dy. Vďaka za pekný umelecký záži
tok všetkým súťažiacim. 

Lýdia Jahodniková 

Vladimír POKORNÝ 
a Dagmar ZAPLETALO VA 

Blahoželáme! 

Adam TURIAN 

jozefSLNEK 

jozejCIBUI4 

Cyril RAZTOČNÝ 

Nech odpočívajú v pokoji 

Kto nezaplatil 
faktúry 
Devexu? 

Zistili sme, že môžeme uve
rejniť zoznam dlžníkov - ne
platičov faktúr. A, keďže ná
klady na výrobu novín stú
pajú, náklady stúpajú všeo
becne, každá korunka chýba, 
rozhodli sme sa od budúceho 
čísla zoznam neplatičov zve
rejňovať. 

(Preto od budúc~ho čísla, lebo 
výpis z účtu dostávame me
sačne). 

Deve x 

V nedeľu po 19.00 h vzrušilo obyvo
telov lstri jskej o okolie kvílen ie hasič
ských out. Predchádzal mu rozsiahly po
žiar no lúkach okolo rieky Moravy. Do 
uzávierky tohoto čís la so nám nepodari
lo zistiť bližšie podrobnosti 

Zber druhotných 
surovín 

OLO, a. s. upozorňuje obyvatelbv 
1·odinných domov, že v tomto ro
ku P1·echádza na nový systém 
zberu druhotných surovín v ro
dinnej zástavbe. Nebude sa reali
zovať po sobotách, ako to bolo 
doteraz, ale v priebehu pracovné
~o týždňa, v pravidelných 4-týžd
nových intervaloch a aj nad'alej 
bezplatne. 
Ha,·monogram kalendárneho 
zberu marec-jún 2001 

Devín, DNY. 7. 3., 4. 4., 2. 5., 
30. 5., 27. 6. 

Slovenský Cervený kríž- Územný spolok Bratislava IV
Miestna skupina Slovenského červeného kríža DNV. 

F Centrum DNV Jstrijská ulica č. 4 ' 

Vás pozývajú na 
BEZPRiSPEVKOVÝ ODBER KRVI 

ktorý sa uskutoční 7. marca 2001 
v budove F centra na Istrijskej ulici č. 4 

v čase od 8.00 h do 12.00 h. 
Informácie na telefónnom čísle: 6477 5562 

DARUJTE KRV- DARUJTE LÁSKU 

Z chvíl' sviatočných v našei škole 
ZŠ Bukovčana l zostal už lei prek
rásne vyzdobený vestibul o neopa
kovatelné doimy o zážitky v nás. 

Všetko začalo 9. februára 
(v piatok) slávnostným zápisom bu
dúcich prváčikov. Spolu sme zapí

sali 73 žiakov a po odpočítaní žia
kov' žiadaiúcich odklad školskei 
dochádzky, otvoríme plánované tri 
triedy s počtom žiakov 22 no trie-
du. . 

Rodičia snáď docenili príiemné 
prostredie no Charkovskei ul., kde 
máme umiestnený len 1. o 2. roč
ník. 

Lákadlom sa určite stal i medzi
národný proiekt NK SOKRATES 
s environmentálnym zameraním, 
na ktorom pracuiú naši naimenší, 
v spolupráci so zahraničnými ško

lami. Rodičia privítali ai vyučova
nie cudzích iazykov Ai o Ni už od 
1. ročníka. 

Niektorí z nás opúštali školu 
v sobotu okolo 13.00 h, aby sa do 
nei v slávnostnom šale vrátili opäť 
o 18. OO h na otvorenie 42. spolo
čenského posedenia rodičov, učite
/óv a priatelóv školy. Ples spoločne 
otvorili riaditel' školy Mgr. L. Jaško 

a predseda Rady rodičov Ing . P. 
0/ekšák. 

Potom nasledoval program žia· 
kov našei školy o samozreime vor
ná zábava. Svoiou účasťou ozdo
bili ples i vzácni hostia: starosta 
MČ ONV, poslanci miestneho za
stupitelstva, riaditel'ka ISTRACENT
RA, koordinátorka NK SOKRATES, 
maiitelia reštaurácií a obchodov 
v DNV, DN, naši milí rodičia 
a mnohí další. 

Návštevníkom plesu sme sprí
stupnili 2 miestnosti s výstavkami, 
kde sme prezentovali výsledky akti-

vít našich žiakov. Nainavštevova
neiším miestom bol však "bar" 
v orientálnom prevedení, ktorý ula
hodil nielen oku našich hostí. 

Tombolu ako zvyčaine originál
nym spôsobom vyhlasoval náš 
p. školn ík, za hodnotné o krásne 
ceny touto cestou srdečne dakuieme 
sponzorom: starosta MČ DNV Ing. 
V Mráz, riaditel' ZŠ l. Bukovčana 1 

Mgr. L. Jaško, riaditelia ZŠ /. 
Bukovčana 3 o P Horova, KOL
eko, EKO centrum DAPHNE, Prie
mysel Katka, Textil Jecková, veteri
nárna ambulancia Dr. Baculáka, 
Kaderníctvo Andrea, Pizzeria Istria, 
Discont Rosi, Papiernictvo p. 

Frählich, Bistro PIESKOVEC, Obuv 
Jeck, Kaderníctvo Miriam, 
Kníhkupectvo ENIGMA, Klenotníc

tvo KLEOPATRA, Potraviny p. 
Baranovičovei, Kaderníctvo Lova
sová, p. Zlocha, p. Mrlík, p. O/ek
šák, p. Doičáková, p. Baculáková, 

p. Královičová, Sklenárstvo Krá/o
vič, Kvetinárstvo Begro, Herba ~ zá
hradnícke potreby, Pneuservis 
Brody, Potravin MPK, p. Španyiová, 
Rasto Bartovič, p. Vlček zo ZŠ 
v Devíne, p. Hraček o p. Hračeko
vá, p. Fratričová o sqmozreime na
še kuchárky. 

Ples opäť raz preukázal obdivu
hodné spoienie umu o zručnosti 
pracovníkov školstva. Možno, keby 

sme si ai hudobnú "kapelu" vytvori
li z vlastných zdroiov, ples by nemal 
slabé miesto. Nie všetko sa vždy 
podarí ... 

No hudbu sa však nemohli stažo
vať naši žiaci, ktorí sa zase zabá
vali v pondelok. 

Naše p. vychovávatel'ky pripravili 
fantastický karneval, ktorý trval až 
do 16.00 h. 

Zostáva nám už len tešiť so na 

dalšie poduiatia, naibližšie 22. 
apríl - Deň Zeme, ktorý začíname 
pripravovať už teraz vo vel'kom štý
le. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

DEVEX S 



PRIESTORY 
NA PREDAJ! 

~---- · Skolau ovaný bytový dom~ v tichom a peknom -
p ro stred í br at i s l .a v s k éi Dúbravky na Cabanovej u l ic i. 

; ~ ; 

Vhodne pre: KANCELARIE, AMBULANCIE, PREDAJNE a ine. 
-Výmery: 73m2 , 80m2 , 89m2, cena: 13 900,- Sk/m2 

(Uvedená cena je bez DPH, pozemku, a dane z prevodu nehnutel'ností.) 
Rozdelenie priestoru, dokončen ie povrchových úprav- podlahy, obklady, 

podhl'ady a inštalácie zabezpečíme podl'a vašich predstáv a želaní. 

v tom istom dome na 2. podlaží predá me: 
posledný 3-izbový byt s výmerou 99 m2 , cena: 18 400,- Sk/ m2 

(Uvedená cena je bez DPH, pozemku, a dane z prevodu nehnutel'ností.) 

Informácie Vám poskytneme na tel. číslach: 
07/54 77 48 65, 54 77 34 98, mobil: 0903/413 015 

DEVEX 6 

0KERM~, To 

O p.udajii4 ~~m. - íZ'tat~OO- l F,OO 0-S~ F. OO - 13.00 

I · Ponúka I 
(.) obk!ady () 

ca dlažby ca 
O za výhodné ceny. Q 

ŠPÁROVACIE HMOTY o 
O LEPIDLÁ, LIŠTY, SANITA 

KOMPLETNÉ VYBAVENIE \.~ 
...J KÚPEĽNÍ .l. 

:..J 
3\i íECHNICKS"fio UJ 

~(e ú'-t 
~ ~ 

K E RMAT BRATISL AVA, a.s. 
A gátov á 22, 844 03 B ratis la v a > 

t e l/ f a x : 07/ 642 8 6 1 09 

* Kúpim garáž na Kalištnej alebo v okolf. 

/'o 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok - Piatok 7. OO - 18 _OO 
Sobota 7.00- 12.00 

Ke mpelenova 2 

KARLOVA VES 
te l.fax. 07 l 6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
spo l. s r.o. 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

a CJri;I0 7J,P 

*pracovné plošiny, výťahy, žeriavy 

Tel.: íi1J~;~~'Y5":1 '!~; 1>"4'!1 ~ 691 
Fax: 0 7/64 776 371 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
ponuka pre rok 2001 

Letecké zájazdy: GR~C~O - Rodos, TURECKO - /cmeler, 
EGYPT, TALl .. ·.. P Up, DUBAJ. 

Autobusová a indivi , 'ADARSKO, CHOR- . 

VATSKO, .,L/ANSKO, 

SKO 

· autorizovaný predaj ' ydrotour a G/obtour: 
DEVEX, príďte_ si vybrať. Novaveská 14 {z dvora] ONV 

po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8. 00-11. OO h 

strieška s okienkom, taška. Cena doho· 
dou. Tel.: 0903 254 094 
* Predám det bicykel BMX s pomoc. kole· 
sami. Aj jednotlivo. Tel.: 6477 8298 
* Predám 3-komb. dets. kočík Peg Perego. 

Tel. : 6477 7257 

• Doučujem Aj. 
Tel. : 6477 8835 

• Navrhu jem a zhotovím schodište. Kovo· 
drevo. Tel.: 0905 631 060 

Q'~!:~Jlii!tl!h!l!!illfl5 l6!8\\lliť!'t:M1!1i,;·l!l'l!ili,i9 
* Kúpim 3 alebo 4-izbový byt v ONV v OV. 

TeL: 0903 709 397 Ol · Kúpa 

02 · Predaj · Tel. : 6477 8153, 0907 184 668 * Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

03 • Yolné miesta (ponúka, hladá) 

04 · Služby (ponúka) 

Tel. : 6477 8362, 0903 133 994 
• TV servis Baláž · oprava televízorov, Na * Predám záhradu 6 ár. v ONV pod 
grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 Srdcom. Voda· cena 450 tis. Sk. 

• Predám kohúta. 0905 631 060 • Dane+ účtovníctvo+ mzdy. Tel. po 18.00 h 6542 4749 
* Predám kočík STEGGI · 3-komb. (2000,-) Tel.: 0905 427 720 

06 - Nehnutelnosti pôv. cena 6000. Tel. : 6477 4916 • Vyhotovujem geometrické plány. ~r#lit1~t&'lfť!b1/;\'tlH!lZI!I~ffiB1it+ ;J%ii:tli9 
07 • Rozličné • Predám málo používanú det buginu Tel. : 0905 333 727 • Prenájem garáž Pri pumpe. 

05- Byty 

_ PEG PEREGO, polohovateľná, odním. • Byty- právny servis. Tel.: 6477 8542 0905 818 106 

~~~r~~.: Ce~n~ : l zn_ok _ 1,20 Sk, 1 /1~ str. _ 35~ Sk, 1/8 str. 700 Sk, 1/4 str.= 1420 Sk, 1/ 2 str.- 2830 Sk, l str.= 5660 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
stran~ :vy. In u:ere1ne~1och zo s~bou S ~ o v1oc l O Yo, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám : SO %. Príplatky: 1. strano+ 1 oo % posledná 
~oto 

8
_
00 

_51°1.0~ · mo oko mzertno strano (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po·pio: 15.30 .' 18.00, 

-
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POLÍCIE 

od 2 . 2. 2001 do 16. 2. 2001 
Dňa 6. 2. 2001 vo večerných ho

dinách na stanicu MsP telefonicky 
oznámili , že na ulici Na Vyhliadke, 
dochádza k výtržnosti a fyzickému 
napádaniu dvoch občanov. Hliadka 
MsP po príchode na miesto zjedna
la nápravu . Nakol'ko poškodený 
chcel podať trestn é oznámeni e za 
fyzické napadnutie, prJpad prevza
lo na doriešenie OO PZ ONV. 
Dňa 9. 2. 2001 v neskorých ve

černých hodinách na základe tele
fonického oznamu bola hliadka 
MsP vyslaná na u l ic u Š. Králika, 
kde dochádzalo k rušeniu nočného 
kl'udu hudbou a hlasným správaním 
sa . Hliadka MsP po príchode na 
miesto zistila, že v jednom z bytov 
sa partia mládežníkov snaží robiť 
diskotéku. Na mieste bola zjedna
ná okamžitá náprava, mládežníkov 
upozornili na vhodné správanie sa. 
Dňa 14. 2. 2001 v odpoludňaj

ších hodinách prijala hliadka MsP 
oznam, že na ulici Opletalova zne
čisťujú nákladné vozidlá vozovku 
betónom. Hliadka MsP po prícho
de na miesto zastavila vodiča ná
kladného vozidl a, ktorý znečistenie 
vozovky zapríčinil. Vodičovi uložili 
blokovú pokutu a dali termín na 
oč i stenie vozovky. 

Zást. ve l. stanice MsP ONV 
Ernest Kovarík 

Vodorovne: A. Potlačia - mesto 
v Kongu.- B. Mali dovolené- sol
mizačná slabika - pracovitý po 
chorvátsky. - C. Ktorým smerom -
živočích - rieka v Brazílii. -
D. Predná žrď na voze - skrúti, 
zmotá - upleť. - E. Čínsky píšťalový 
nástroj -minca v portugalských ko-
lóniách potreba pitia . 
F. Výstužná lišta- ŠPZ Olomouca
vlniak s otvorom na prehodenie 
cez hlavu . - G. Preberiem sa k živo
tu - mužské meno (1 . 1 O.). -
H. Ústredný dom armády- nadúva 
-jazero po nemecky - rieka po špa
nielsky. l. Záhlavie- tre,ia časť taj
ničky -tropický strom. -

Zvisle: 1. Skokom odboč- vyzuť po 
česky. - 2. Druhá časť tajničky . - 3. 
Tiež raj - nalieva l. - 4. Časť žalúdku 
prežúvavcov- l'udový dychový ná
stroj. - 5. Mesto v Ománe - kem
ping.- 6. Koniec tajničky- chemic-

Stanica mestskej polície 
v DNV zrušená 

Keď v roku 1998 kandidoval Jozef 
Moravčík na funkciu primátora 
Bratislavy, šiel do volieb aj s heslom 
"Za bezpečnejšiu Bratislavu". 
Ako si teda vysvetliť, že už po dvoch 
rokoch v mene šetrenia ruší stanice 
mestskej polície prakticky vo všet
kých mestských častiach ? 

Pavol Sedlák, náčelník Mestskej 
polície: .,Malé stanice Jarovce, 
Rusovce, Čuňovo, Záhorská Bystri
ca, Devín, Devínska Nová Ves atď. 
sa zrušia a policajti sa sústredia do 
piatich okresných staníc, ktoré budú 
čiastočne zabezpečovať aj tieto 
menšie mestské časti. 
Pre štvrtý okres to bude okresná sta
nica v Dúbravke. Samozrejme aktivi
ta policajtov nebude taká ako dote
raz, keďže. sa bude vykonávať iba 
kontrolná činnosť motohliadkou". 

Na Kosatcovej ulici v ONV 8 rokov 
sídlili mestskí policajti. čoskoro 
o nich budeme hovoriť už v minulom 
čase. 

Aj táto stanica sa totiž ruší. Podľa 
názoru primátora Bratislavy sa zníže
ný počet policajtov dá nahradiť aj in
ak. 

Jaroslav Luky, velitel' stanice 
MsP ONV: .,Nemyslím si, že by 
policajtov mohli nahradiť kamery. 
Kamery sú len technickým zaria
dením, ktoré policajtom pomá
hajú v ich činnosti. 
Samotný zásah musí vykonať na
koniec predsa len policajt". 

Pán primátor, neustúpili ste od 
svojho predvolebného sľubu "Za 
bezpečnejšiu Bratislavu" ? 

Jozef Moravčík, primátor Bratis- . Joze~ M~r~včík: "Určite nie. Ale 
Javy: .,Budeme investovať viacej do . m_yshm s1,_ ~e v tomto ~mere ~~ 
technických prostriedkov, ktoré nám uz dosahUJ U postupne vysledky . 

pomáhajú zvyšovať bezpečnosť. 
Jednou z takýchto oblastí je naprí- A ako hodnotia činnosť mest
klad kamerový systém, ktorý už pri- skej polície Devínskonovoveš-

náša určité úspechy. ťania ? 
Na miestach, kde sú kamery zavede- -Myslím si, že nám chýbať nebu-

né, sa kriminalita znížila". dú. 

ká značka erbia . - 7. Uvažovala, 
chcela- chemická značka selénu.-
8. Jadran (arch .)- predložka 7. pá
du, - 9. Rieka v Belgicku -znelka. -
10. Dymová kyselina sírová- blázni
vé po chorvátsky. - 11. Začiatok taj-

l 2 3 4 5 6 

ničky. - 12. Rotačné teleso (geom.) -
opuch po česky. -

Pomôcky: A. Banono. - B. Delav. -
C. Tejo. - E. Atia.- 5. Nizva.- 9. Nete. 
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-Ja si tiež myslím že nie. 

Aj keď niekoho zastavia, môže sa 

im len vysmiať, pretože nemajú 

žiadne kompetencie. 

-Neverím im, lebo nás chudákov 

vykrádajú a oni prečo na nás ne

dajú pozor? 
-Zatial' im dôverujem, ale nevidím 

ich prechádzať sa po ulici. 

-Neviem, či by nás ochránili. 

Ale páčilo sa mi, keď nedávno za

pisovali auto, ktoré parkovalo na 

trávniku. 

-Predpokladám, že by nás ochrá

nili. 
Už sa nám to stalo a zasiahli. 

Podl'a 

reportáže Kataríny Hanzelovej 

spracoval Ján žatko 

~®~~[j}~~ 
~~\9®~~ 

Moderátor v sMaži o miss krásy zo

hlási dalšiu disciplínu: 

- A teraz nasledujú otázky. 

Ste pripravená slečna? 

- Áno. Ďakujem . 

Aká lahká otázka ... 

. - Slečna, nechceli by ste sa po tanci 

trochu prejs(? 

- Ale áno, velín i rada. 

- Tak choďte, nebudem vám preká-

ža(. 

- Pán doktor, dajte mi nejaké tablet

ky proti chamtivosti. 

Ale vela, vela, vel'mi vela ... 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, · 

Kolištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pio: ·]5.30-18.00, 

so: 8.00-11 .00. Úzavierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci . Nevychádza v auguste. 
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DEVEX 8 

12.-13. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Je možné, aby ieden člo

vek vydával {ai prakticky 
tvoril) iedny a tie isté noviny 

desať rokov, nesklzol do ste

reotypu, nezačal unavovať 
(on, alebo tie noviny), nena

chádzal nové (možno ai 
bombastické} témy, rubriky, 

grafické alebo obsahové rie

šenia? 
To som iba načrel do otá

zok, ktoré som získal v malei 

ankete ,,Ako dalei Devex?" 

v priebehu niekol'kých dní. 

Keď vypustím mantinelové 

odpovede - ie výborný - ie 
nanič, získal som hromadu 

podnetných návrhov. 

A dnešným číslom ai otvá
ram diskusiu - anketu: ,,Ako 

dalei Devex?" 
Blíži sa naplnenie desia

tich rokov vydávania (august 

2001 ), a ak čitatelia preia

via záuiem i vydavatef' má 

záuiem zmeni( naimä obsa
hovú štruktúru Devínskono

voveského Expresu, tak aby 

zodpovedal súčasným po
žiadavkám. Otázok na rie

šenie ie neúrekom. Verím, že 
čitatelia sa budú spolupodie

lať na zmenách k lepšiemu. 

Váš vydavate/' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

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

9.3. 2001 Ročník: XI. Číslo : 5 bezplatne 
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ll Ako ďalej v DNV EJ Z radnice 

* Z diára starostu ll Komuniké 

* Chodník nebude IJ Kultúra * Šport 

fEMINIÍil 

D Slovo Novovešťanov 

* Ako ďalej devex? 

V budúcom období bude vývoj počtu obyvatelóv mestskej časti 

v určujúcej miere determinovaný možnosťami realizácie bytovej 

výstavby a jej samotnou realizáciou. Na základe prerokovania 

plôch pre rozvoj bývania, ktoré boli navrhované pre rozvoj býva
nia sa riešia nové obytné plochy v rozsahu cca 100 ha, ktoré dis

ponujú potenciálom pre cca 3700 bytov a potenciálne možnosti 

rozvoja bytovej výstavby vytvárajú podmienky pre bývania cca 

12 000 obyvatelóv v horizonte 20 rokov. 

Súčasný bytový fond, ktorý z hla
diska formy reprezentujú vo väčšine 

byty v bytových domoch s pomerne 
vysokou obývonosíou bytov nedispo

nuj potenciálom pre viacgeneračné 
bývanie. Z hladiska dlhodobejšieho 

vývojo možno očakávať proces po

stupného znižovania zalíidnenosti 

jestvujúcich bytov, ako dôsledok pri

rodzeného delenia jestvujúcich 

o tvorby nových domácností. 
Nová bytová výstavba, jej rozsah 

o rozmiestnenie sú určujúce pre vývoj 

obyvateľstva v mestskej časti Brotis-

lova - DNY. Lokalizácia novej bytovej 
výstavby, vo výhladovom období, ov

plyvní celkový rozsah osídlenia mest

skej časti o rozmiestnenie obyvotelstvo 
podla urbanistických obvodov a zmení 

ich význam v sídelnej Funkcii mestskej 

časti. 

Vzhľadom na súčasnú vekovú štruk

túru obyvateľstva s vysokým podielom 

obyvotelov v predproduktívnom a pro

duktívnom veku o no tendenciu znižo

vania zastúpenia obyvotelov mladších 

vekových kategórií v predproduktív-

{Pokročovonie na 2. strane) 

Verejné 
zhromaždenie 

K diskusii o plnení volebné
ho programu na verejnom 
zhromaždení, v utorok 20.2. sa 
zišlo okolo dvadsať občanov 
(ak nepočítame funkcionárov 
organizácií zainteresovaných 
na plnení volebného progra
mu), poslanci miestneho za
stupiteľstva a predsedovia ko
misií. 

Okrem otázok zameraných 
na životné prostredie v ONV -
vplyv emisií z lakovne VW Sk 
a revitalizácie potoka Mláka, 
sa občania dozvedeli o pláno
vanej športovej hale (má byť 
na mieste súčasných teniso
vých kurtov), rekonštrukcii 
futbalového ihriska, revitali
zácii Vápencovej ulice. 
Občanov zaujímalo aj vyba

venie ONV zdravotníckymi 
zariadeniami (chýba očná 

a diabetická ambulancia, ale 
iste aj ďalšie - ortopéd, ORL, 
rontgen, EKG .. .), čo na počet 
obyvateľov nie sú prehnané 
požiadavky. Chýbajú však pe
niaze. 

Nízka účasť občanov na ve
rejnom zhromaždení môže 
mať rôzne príčiny. Devex po
núka priestor - občania môžu 
posielať otázky na konkrétne 
problémy, ktoré ich zaujímajú, 
Oevex zabezpečí odpovede od 
kompetentných. Prirodzene 
nemal by chýbať autor a kon
takt (adresa, telefón), aby re
dakcia mohla s autorom up
resniť, napríklad chýbajúce 
údaje. 

Úzavierka dnešného čísla 
bala 1.3. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 15.3. 200 l, 
číslo vyjde 23.3. 2001 . 

r 
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® robničky 
1l radnice 

Miestna rada rokovala dňa 
27.2. 2001 na svojom pravi
delnom rokovaní. 

Z programu rokovania boli po 
diskusii prijaté nasledovné 
uznesenia: 
- odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schvá li ť úpravu mini
málnych sadzieb za poskyto
vanie priestorov lstracentra 
vzhl'adom na stúpajúce nákla
dy médii t.j. náklady, ktoré sú 
určené štátom /voda, plyn, 
elektrika/. Zároveň miestna ra
da odsúhlasila predfženie bez

platného poskytovania priesto
rov na klubové a schôdzkové 
aktiv ity subjektom napojeným 
na rozpočet mestskej časti. 
- nesúhlasila s prenájmom ne
bytových priestorov v objekte 

na ul. M. Marečku pre zr iade
nie prevádzky Expresso -
Biliard club 

- zobrala na vedomie postup 
prác na ul. Vápencovej ohl'a
dom zabezpečenia zriadenia 

fEMINIÍil 
(Dokončenie z 1. strany) 

nem veku možno predpokladať, že 

v DNY vývoj bude v najbližšom ob
dobí smerovať k znižovaniu zastúpe

nia predproduktívnej a poproduktív

nej vekovej skupiny v prospech posil
ňovania ekonomickej skupiny v pro

duktívnom veku, avšak k zásadnejším 

zmenám v demografickej štruktúre 
obyvatel'stva v najbližšom období ne
dôjde. 

Až v dlhodobejšom vývoji, pri po

kračovaní prirodzeného procesu 

starnutia bývajúcej populácie možno 
predpokladať nárast a väčšie presu
ny obyvatelov do poproduktívnej ve
kovej skupiny. 

Vývoj vekovej štruktúry obyvatelst

va vo výhlade môže najmä z hladis

ka početnosti obyvatelav v jednotli

vých vekových skupinách výraznejšie 

ovplyvniť realizácia uvažovanej by

tovej výstavby, ktorá bude znamenať 
výrazný prírastok obyvatel'stva na 
základe migrácie. 

Možno predpokladať, že migrujúcou 

DEVEX2 

elektr ickej prípojky pre danú 
lokalitu . 

Táto prípojka je podmien
kou pre možnosť umiestňova
nia zábavno-technických pro
striedkov /kolotočov a pod./ 
v tejto časti. 

- zobrala na vedomie zámer 
využitia CO krytu na sídlisku 
Podhorské a uložila predse
dom komisie finančnej stra
tégie a územného rozvoja 
pripraviť stanovisko k predlo
ženému zámeru využitia tohto 
objektu. 
- odporučila na zasadnutí 
miestneho zastupitel'stva zo
brať na vedomie výsledky me
rania emisií z VW Slovakia a.s. 

Tento materiá l bol podmien
kou mestskej časti, aby bola 
informovaná o stave ovzdušia. 
- ocenila športovcov resp. tré
nerov klubov pôsobiacich 
v mestskej čast i za výsledky, 
ktoré dosiahli za obdobie 
dvoch rokov. Takto boli odme
není členovia následovných 
klubov- FCL, JU SHU, LOB, 
STRELEC, ARW, Slov. zväz te

lesne postihnutých športovcov 
- volejbal, tenis, atletika 

zs 

zložkou bude obyvatelstvo v produk

tívnom veku a detská zložka obyva

tel'stva. V tomto prípade rozvoja 

osídlenia bude výrazne determinujú
co pôsobiť časový faktor jeho reali

zácie, rozsah a formy zástavby úze
mia. 

Naša snaha je zapojiť do rieše
nia konkrétnych problémov praxe 

vedeckotechnický potenciál Sloven

skej technickej univerzity v Bratisla
ve, ktorá má odborníkov zamera

ných na ekologicky viazanú tvorbu . 
V rámci seminára sme sa zamerali 

na problematiku architekionickej 
ekologicky viazanej tvorby vytipova

ných lokalít a plôch pre rozvoj byto
ve j výstavby. 

Odborníci zo STU hlodajú spôso
by znižovania energetickej nároč

nosti novej bytovej výstavby pri za

chovaní kvalitnej architektúry a hla
daní nových smerov architektonic

kých riešení v konkrétnych podmien

kach DNY s cielom hladania nových 

foriem dalšieho vývoja v oblasti bý
vania. Je potrebné vytvoriť názor 

na spôsob postupného rozširovania 
a vylepšovania štruktúry bytového 

fondu z hladiska foriem zástavby, 

zlepšovanie a zvyšovanie kvalitatívne
ho štandardu bytového fondu a býva

nia, vytváranie podmienok pre kvanti
tatívny vývoj bytového fondu za úče

lom posilňovania obytnej funkcie 
v území, stabilizácie vlastného oby

vatel'stva a rastu počtu obY'!atel'ov na 

Z I)IIÍllll 
fTIIílOfTU 
mestskej časti ONV Ing. Vladi
míra Mráza sme vybrali: 
12.2. starosta rokoval so zástup
com spoločnosti Velux s.r.o. 
k realizácii rekonštrukcie verej
ného osvetlenia v ONV. 

Rekonštrukcia na hlavnej trase, 
ul. Jstrijská, by mala byť uskutoč
nená najneskôr do polovice mája 
2001. 

Podmienkou je vyda nie územ
ného rozhodnutia a stavebného 
povolenia. 

Pre urýchlenie procesu jeho vy
dania starosta rokoval na staveb
nom úrade BA IV. Požiadavkou 
MČ je urýchlenie realizácie 
v nadväznosti na agrotechnické 
termíny následnej výstavby zele
ne. 
14.2. sa zúčastnil na rokovaní 
sekcie práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Novákoch, za účasti 
primátorov Novák, Svidníka, St. 
Lubovne, Šároviec, ZL. Moraviec, 
janovej Lehoty a Záhradného. 
Predmetom rokovania bolo zhod
notenie činnosti tejto sekcie 
ZMOS a prerokovanie návrhov 
prenosu kompetencií v oblasti so
ciálnych vecí na obce a VÚC. 

Konferencia vyhodnotí činnosť 
sekcie v prvom aprílovom týždni. 
16.2. rokoval so ZEZ oh/'adne 
koncepčných zámerov v elektri
fikácii ONV s prihliadnutím 
na územný rozvoj ONV, ako i re
konštrukciu verejného osvetlenia. 
20.2. rokoval správny výbor 
okresného úradu práce. 
Vyhodnotil úspešnosť zariadenia 
nezamestnaných do verejno-pro
spešných prác v okrese BA IV. 

Pre druhý štvrťrok sa vytvorí 
príležitosť umiestnen ia 16 neza
mestnaných (dlhodobo) v okrese 
BA IV. 
22.2. zasadala mestská rada Hl. 
m. SR Bratislavy. 
Zaujímavým bodom rokovania 
bol návrh na zverenie správy cyk
lotrás a ich majetkové usporiada
nie cestou mestského podniku 
STARZ. 

základe migračných pohybov. Semi
nár a workshop úspešne nadviazal na 
už v minulosti realizované podobné 

akcie v spolupráci so Slovenskou tech
nickou univerzitou v Bratislave. 

P. Rajkovič 

Tento návrh bude predmetom ro
kovania mestského zastupiteľstva. 
23.2. rokoval starosta za spolu
účasti starostu Z. Bystrica so zá
stupcom viedenského magistrátu, 
ktorý prejavil záujem o investova
nie voľných finančných zdrojov 
do infraštruktúr na území okresu 
BA IV. (kana lizačné stoky) k dá/ši
emu kolu rokovaní mestské časti 
pripravia právoplatné projekčné 
dokumentácie a rozvojové štúdie. 
26.2. rokoval so zástupcami ZEZ 
o spolufinancovaní elektrickej 
prípojky na Vápencovej a o mož
nom financovaní elektrifikácie lo
ka lity Mlynská (pri areáli PO 
Devín). K ďalšiemu kolu rokovaní 
MČ ONV pripraví objemové za
stavovacie a bilančné štúdie. 
V tento deň rokova l i s námestní
kom primátora pre dopravu 
p. Dejom, s ktorým sa 6.3.2001 
zúčastní rokovania na minister
stve zahraničných vzťahov vo 
Viedni v súvislosti s výstavbou 
a financovaním cyklolávky -
Marchegg. 
28.2. rokoval s víťazom súťaže na 
prevádzkovanie kotolní v ONV. 
V tento deň rokoval i s predchád
zajúcim prevádzkovate/om. Ob
sah rokovaní vzhladom na v sú
časnosti prebiehajúci súdny spor 
a obchodné vzťahy tvorí predmet 
obchodného tajomstva. 
1.3. rokoval na okresnom úrade 
BA IV vo veci ceny vyrobeného 
Gj tepla na území ONV. Rokova
nie nebolo uzavreté. 
Rokoval s generálnym riaditeľom 
spoločnosti Presskam s.r.o. v Ma
lackách k obsahu memoranda. 
2.3. prerokoval so ZEZ spolufi
nancovanie el. prípojky na Vá
pencovej ul. Zúčastnil sa konfe
rencie regionálneho združenia 
MČ. Hl. m. SR Bratislavy, ktoré 
zhodnotilo svoju činnosť a v sú
vislosti s prijatím novely ústavy 
SR prija lo spoločné komuniké 
(text prinášame na inom mieste). 
Zároveň v tento deň rokoval na 
pozemkovom úrade BA IV. vo ve
ci reštitúcie pozemkov pre výkup 
a usporiadanie majetkovo-práv
nych vzťahov k realizácii prelož
ky u. Mlynská. 

-AZ-

oňa 2. marca 2001 zasadala konferencia regionálneho zdru
-enia MČ Hl. m. SR Bratislavy všetci prítomní zástupcovia regio
~álneho združenia, teda 16 starostov mestských častí vzhladom 
na ignorovanie vôle 17 miestnych zastupiteľstiev ako i mimo
riadnej konferencie združenia prijali jednohlasne nasledovné: 

Komuniké 
z konferencie Regionálneho 
združenia mestských častá h/_ 
m. SR Bratislavy schválené na 
XVI. Zasadnutí dňa 2. marca 
2001. 

Konferencia Regionálneho 
združenia mestských častí hl. 
m. SR Bratislavy 2. marca 2001 
sa oboznámila s informáciou, 
ktorú podal predseda združenia 
a starosta mestskej časti Bra
tislava-Nové Mesto Ing. Richard 
Frimmel. Informoval, že bod 
v navrhovanej novele ústavy 
Slovenskej republiky, ktorý mal 
zvýrazniť existenciu a pôsob
nosť mestských častí v mes
tách, ako integrovanej súčasti 
mesta, ktoré už mestské časti 
majú, prípadne by v budúcnosti 
chceli mať, nedostal ústavnú 
väčšinu hlasov. 

Z vládnej koalície dostal pod
poru 69 hlasov a z opozície 1 
hlas. Na schválenie bolo po
trebných 90 hlasov. 
Účastníci konferencie túto sku
točnosť prijali so sklamaním, 
pretože mestské časti existujú 
a v Bratislave majú aj svoje sa
mosprávne orgány, ktoré ús
pešne pôsobia už 10 rokov. 

Zakotvením pojmu mestská 
časť v ústave by sa zamedzilo 
niektorým kontroverzným názo
rom a pochybnostiam o opráv
nenosti mestských častí v sys
téme samosprávnych orgánov. 
Preto je postoj poslancov 
Národnej rady Slovenskej re
publiky, ktorí návrh nepodporili, 
nepochopitel'ný. 

Poslanci Národnej rady Slo
venskej republiky, ktorí návrh 
nepodporili, ignorovali uznese
nie miestnych zastupite/'stiev 
všetkých sedemnástich mest
ských častí Bratislavy z 30. ja-

Komunita, ktorú zanecháš 

svojim deťom 
je dôležitejšia ako peniaze 

Po Banskej Bystrici, Trenčíne, 
Prešove a ďalších piatich slo
venských mestách už aj Bratis
lava a Bratislavčania majú 
svoju nadáciu - Komunitnú na
dáciu Bratislava. 

Myšlienka komunitnej nadá
cie vznikla v roku 1914 
v Clevelande, jednom zo sester
ských miest Bratislavy. 

V Bratislave ju založilo šesť 

nuára 2001, v ktorých žiadajú 
zachovanie samosprávy mest
ských častí. 

Poslanci NR SR nevzali tak
tiež do úvahy výsledky priesku
mu, ktorý iniciovala Bratislav
ská občianska iniciatíva, ktorý 
uskutočnil ústav pre výskum 
verejnej mienky pri Slovenskom 
štatistickom úrade na jeseň mi
nulého roka, kde 72 percent ob
čanov, ktorí sa zúčastnili po
sledných komunálnych volieb si 
samosprávu mestských častí 

želá. 
Regionálne združenie bude 

i naďalej zastávať stanovisko, 
že samospráva mestských častí 
je oprávnená a je dostatočne 
zakotvená aj v súčasnom práv
nom poriadku. 
Veď zákon NR SR č. 

37711990 Zb. o hlavnom meste 
SR Bratislave je naplnením č. 
10 ústavy SR, kde je v odseku 2 
ustanovené, že "Postavenie 
Bratislavy ako hlavného mesta 
SR ustanoví zákon": l zákon 
SNR č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v par. 22 ods. 5 ustano
vuje, že "Osobitné postavenie 
hlavného mesta SR Bratislavy 
a štruktúru a postavenie jeho 
orgánov upraví osobitný zá
kon". 

V týchto intenciách bolo vy
daných viac ako 10 zákonov, 
ktoré mestské časti akceptujú. 
Regionálne združenie je toho 
názoru, aby sa zamedzilo prí
padným. Dalším pochybnosti
am, že zvýraznenie existencie 
mestských častí by výrazne 
umocnili i pripravovaní nový zá
kon o hlavnom meste SR 
Bratislave, ktorý by mohol byť 
vydaný ako ústavný zákon, po
dobne ako v niektorých okoli
tých krajinách. 

Vladimír Mráz, 
starosta 

osobnost{ z oblasti umenia 
a biznisu. 

Myšlienka ich zaujala natol~ 
ko, že osobným finančným 
vkladom prispeli do imania na
dácie. 

jej komunitné zameranie na
značuje, že p.odporuje aktivity 
na území Bratislavy. Od iných 
nadácií sa odlišuje osobným 
prístupom k darcovi a komuni
te. 

Darcovi dáva možnosť zvoliť 
si účel použitia jeho daru. 
Opatrne zhodnocuje svoj maje
tok, tzn. že ak darca daruje čo 

len raz, rok - čo - rok sa z jeho 
daru podporuje ním zvolený 
účel. Darca si môže založiť 
fond, pomenovať ho vlastným 
menom, určiť účel a mať kon
trolu nad ním. V súčasnosti na
dácia vedie Fond Ľubomíra 
Šikulu, Fond Plastic Omnium 
Fuel Systems, Fond Trnavčanov 
Bratislave a pod. 

Komunitná nadácia chce pris
pieť k oživeniu atmosféry starej 
Bratislavy, venovať sa podpore 
umenia, ľudí v núdzi, mladých, 
aktivitám na sídliskách a posky
tovať štipendiá. 
Bratislavčania majú možnosť 

do konca marca požiadať o dar 
z Fondu oživenia atmosféry sta
rej Bratislavy a Sídliskového fon
du. V rámci prvého bude podpo
rovať podujatia, ktoré boli tra
dične organizované v hlavnom 
meste. K nim patrí činnosť tra

. dičných spolkov, prípadne orga-
nizovanie športových a kultúr
nych akcií medzi Bratislavou 
a blízkou Viedňou, či Budapeš
ťou. Hlavným zámerom je pod
porovať u Bratislavčanov zdra
vý lokálpatriotizmus. 
Cieľom "Sídliskového fondu" 

je zvýšiť kvalitu života na brati
slavských sídliskách. Fond bude 
podporovať konkrétne aktivity 
(podporujúce dobré susedské 

Chodník 
nebude 

Zástupcovia Mestskej časti 
Bratislava ONV sa už niekol'ko 
rokov dožadujú na Magistráte 
hl. mesta SR Bratislavy vybu
dovania chodníka Námestie 
6. apríla - ul. Na hriadkach 
(Miestne komunikácie, po kto
rých premávaJU autobusy 
MHD totiž patria magistrátu, 
a len on môže na nich vykoná
vať úpravy). V decembri minu
lého roka v žiadosti o výstav
bu chodníka opakovane upo
zorňovali magistrát, že ide 
o vel'mi frekventovaný úsek 
miestnej komunikácie, na kto
rej často dochádza ku kolí
ziám medzi chodcami a moto
rovými vozidlami. 

Aj napriek vyvinutému úsiliu 
o výstavbu chodníka stavbu 
nezahrnuli do rozpočtu hlav
ného mesta na rok 2001, ktorý 
bol v mestskom zastupitel'stve 

vzťahy, ihriská, kluby, skrášľo
vanie okolia sídlisk, športové 
podujatia a turnaje, atď.), kto
ré napfňajú potreby l'udí na síd
liskách. 

Finančný dar môže získať 
ktokolvek -jednotlivci i orga
nizácie. Je možné poradiť sa 

s pracovníkmi nadácie na 
tel č. 5441 9995. 

Najbližšia uzávierka 
je 9. 4. 2001. 

Viac informácií nájdete na 
www.komunitnanadacia.sk 

Prvýkrát sme sa stretli s na
dáciou na posledných vianoč
ných trhoch. Veľkí i malí Bratis
lavčania mali možnosť vytvo
riť si vlastnúJvŕečku, symbol 
svetla, a darovať ju svojim blíz
kym. V najbližšej dobe mladí 
bratislavskí poeti a poviedkári 
pripravujú "Cestovnú chvíľku 
poézie". Ich umelecké dielka 
prispejú k veselšiemu cestova
niu v MHD. V júni sa v spolu
práci s aukčnou spoločnosťou 
Soga uskutoční aukcia výtvar
ných diel, tento krát známych 
výtvarných umelcov žijúcich v 
Bratislave. Výťažok z aukcie 
bude použitý na podporu ďal
ších projektov, hlavne z oblasti 
umenia. 

schválený 18. 1. 2001. List 
primátora prikladáme. Takže 
ani v tomto roku sa nedočká
me nového chodníka. 

Z listu primátora Bratislavy 
starostovi Devínskej: 

Mestské zastupitel'stvo 
hlavného mesta SR Bratis
lavy na svojom zasadnutí dňa 
18. 1. 2001 uznesením č. 

471/2001 schválilo rozpočet 
hlavného mesta na rok 2001. 

V kapitálových výdavkoch 
na dopravné stavby - príloha 
č. 1 rozpočtu - sa táto stavba 
nenachádza. 

Verím, vážený pán starosta, 
že chápete už známu skutoč
nosť, že pre mestský posla
necký zbor bolo nevyhnutné 
prijať vyrovnaný rozpočet pri 
nedostatočných zdrojoch na 
príjmovej strane rozpočtu. 

Jozef Moravčík, 
primátor 

DEVEX 3 
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Matičiari pozývajú 
Nielen spoznávanie, zachova

nie a rozvoj slovenských l'udo
vých tradícií a kultúry majú 
v programe matičiari v Devín
skej. 

Poznať vlastné korene, tvor
cov kultúry, literatúry, osvety, 
rozvíjať duchovné odkazy na
šich otcov, to sú ciele k realizá
cii ktorých môžete prispieť aj vy. 

Kedy, kde a ako sa môžete 
. dozvedieť už v nedel'u 25. mar
ca na Valnom zhromaždení 
miestneho odboru Matice slo
venskej v Devínskej Novej Vsi 
od 16.00 h v lstracentre. 

Ak máte záujem pracovať vo 
výbore, už dnes (do 1 O. marca) 
dajte vedieť o vašom úmysle na 
tel. č. 6477 7424, 6477 7542. 

Ak máte záujem pomôcť 

miestnej organizácii a členom 
v spoznávaní slovenskej histó
rie, v kultúrnej a klubovej čin
nosti príďte, radi vás privítame. 

Z najbližšieho programu čin
nosti MO MS vyberáme: 
25. 3. - Valné zhromaždenie od 

IIUIEZOrJI/ flil06tliiM 
Čas plesania a veselíc sa pre tento 

rok pomaly skončil. Deti zo základ
nej ško ly na ulici l.Bukovčana č. 3 
zavŕšili toto príjemné obdobie 
v priestoroch lstracentra slávnostne 
veselou veľkou školskou akadémiou. 

Slávnostný pochod vyobliekaných 
urastených mažoretiek v úvode pro
gramu dal všetkým prítomným na 
známosť, že sa začal hodinový prúd 
pestrého programu, ktorý si pripra
vi li žiaci tejto školy pre svojich učite
ľov a spolužiakov. 

Moderátorka Veronika v ucele
ných blokoch uvádzala na slávnost
ne vyzdobené javisko recitátorov, 
spevákov, tanečnfkov, ba aj bábko
hercov a hercov skutočných . Do pro
gramu sa zapojil i žiaci celej školy od 

DEVEX4 

16.00 h v lstracentre 
8. 4. - Veľkonočné tradície -
v /stracentre 
máj- futbalový turnaj o pohár 
MS 
5. 5. - zájazd na Bradlo 
6. 5. - spomienka na M. R. Šte
fánika v ONV 
26.-27. 5. - V/11. festival sloven
skej národnej piesne. 
Detský folklórny súbor Mati
čiarik nacvičuje každú stredu 
a piatok od 15.30 do 17.00 h 
(tel .: 6477 74l4). 

V rámci turistických výletov 
(tel .: 6477 8269) spoznávame 
aktívne krásy prírody v ONV 
a najbližšieho okolia. 

Najbližšie pôjdeme na staro
slávny Devín 7. 4- pri príležitosti 
šturovských osláv. Potom na bi
cykloch na Pajštún, urobíme 
splav na rieke Morava ... príďte, 

ponuky máme do konca roka, 
pravidelne ich zverejňujeme 

v Oevexe. 

MOMS 

maličkých tretiačikov až po veľkých 
deviatakov. Vďačné publikum od
menilo vystupujúcich spolužiakov (tí 
vystupovali až v dvoch programoch, 
aby sa prišlo na nich pozrieť čo naj
viac spolužiakov) búrlivým potles
kom. Účinkujúce hviezdy zasa mali 
dobrý pocit zo svojich vystúpení, čo 
bude pre nich určite dobrou inšpirá
ciou do budúcnosti. 

Deti dokázali, že sú úspešné nie
len počas školských hodín a počas 
svojich školských povinností, ale že 
sú šikovné aj vo svojej mimoškolskej 
činnosti. Tak sa toto príjemné piat
kové dopoludnie stalo nielen preh
liadkou hviezdneho programu ma
lých hviezd, ale aj príjemným začiat
kom jarných prázdnin, ktoré si všet
ky deti zaslúžia: 

Soňa Škulová 

Program kina 

[WrnwcrrM 
9_ 3 . o 17.00 a 19.30 h 

MUŽ BEZ TIEŇA 
USA- MP 12 - 55,-

10--1 L 3_ o 17.00 h 
ŠIESTY DEŇ 

USA- MP 12-55,-

10--lL 3_ O 19.30 h 
24" 

ČR- MP 12 - 60,-

16_ 3 . o 19.30 h 
HIMALÁJE: KARAVÁNA 

Fr. - Šv. -VB -MP 12 - 55,-

Program DTV 
Premiéry: 

pondelok 12.3. 
18:00- 18:30 : 
,.Kreslo pre hosťa" hosťom 

DTV bude minister školstva 

Milan Ftáčnik 
streda 14.3. 
18:00-18:30: 
,. Magazín DTV" 
pondelok 19.3. 
18:00-18:30: 
,. Kreslo pre hosťa" - diskusná 

relácia 
streda 21.3. 

16--17-3- o 17 h, 18. 3. 
o 17.00 a 19.30 h 

GRINCH 
USA- MP 12 - 55,-

23- 3_ o 19.30, 24.-25. 3. 
o 17.00 a 19.30 h 

OSUDOVÉ STRETNUTIE 
USA - MP 1 2 - 70,-

Predstavenia pre deti 
o 15.00 h 

lL 3_- BAMBI 
Rus. - 15,-

18- 3-
0 VTÁČEJ VÍLE 

A STATOČNOM PASTIEROVI 
Rus., 15,-

Tel.: 6477 5104 

18:00- 18:30: 
,.Magazín DTV" 
Reprízy: 
,.Kreslo pre hosťa"- každý pon

delok o 22:00, utorok o 9:00, 

18:00 a 22:00 a stredu o 9:00 

(v týždni po odvysielaní premié

ry). 
.,Magazín DTV" -každú stredu 

o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 

18:00 a 22:00 a v pondelok 

o 9:00. 

Videotext DTV: vždy polhodinu 

po obrazovom vysielaní DTV. 

DTV vysiela na 48.kanáli spoloč

ne s programom Global. 

Minister Milan Ftáčnik v štúdiu DTV 
V pondelok 12.marca Devíns

konovoveská televízia privíta 
v Kresle pre hosťa ministra škol
stva M. Ftáčnika. 

V priamom prenose od 18:00 
bude hovoriť o problematike 

školstva, o súčasnej politickej si
tuácii a bude odpovedať na 

Vaše zvedavé otázky, 
ktoré môžete telefonovať na 
č. 64770066 alebo 64777232. 

---------------------*šport *šport *šport *šport * 

t1AiéJ Hi 
šachový klub Tatrana Bratislava 

usporiada12- ročník turnaja pri skrá
tenom tempe, za účasti 46 hráčov. 
Z dvojice hráčov ŠK Strelec ONV prí
jemne prekvapil Martin Bezúch tre
tím miestom, keď zo siedmych partií 
dokázal šesť vyhrať a prvenstvo mu 

uniklo o pol boda. Dobre rozohraný 
turnaj mal J. Smoleň, no prehry 
v troch posledných ko lách ho odsu
nuli na 20. miesto. 
Konečné poradie: 

1. Oprea Slovan 

2. Granec Tatran 

3. Bezúch DNV 

4. Jánoš Faust 

5. Meszaros Slovan 

20. Smoleň ONV 

6,5 
6 
6 
5 
5 
3,5 

mj 

FUTBAL@ 
Dňa 30. 3. 2001 sa o 19.00 h 

v priestoroch Reštaurácie Na štadió
ne uskutoční 
výročná schôdza FO FCL ONV_ 
Program: 
Otvorenie a vol'ba komisif 
Správa o činnosti FO za rok 2000 
Správa o hospodárení FO za rok 
2000 ' 
Správa revíznej komisie k hospodá
reniu FO 
Vol'ba výboru FO 
Diskusia a záver 

Všetkých členov FO na túto schôd
zu pozývame a žiadame ich o účasť. 
Zároveň pozývame všetkých priaz
nivcov futbalu. 

Výbor FO 

Futbalová súťaž /11. ligy sa začne 
18.3. o 15.00 h. 

Ako sa družstvo futbalistov pripra
vovalo na novú sezónu a aké má 

ciele sa priaznivci futba lu dozvedia 
v budúcom čísle. 

Antónia MAJDANOVA 

Nech odpočíva v pokoji 

6 marec je pre nás deň pl

ný bolesti a smútku, ktorý 

nám pripomína už 8 ro
kov, čo od nás bez rozlúč

ky navždy odišiel, náš dra-

hý manžel, otec, svokor 
a dedko 

MilanJuran 
Ostala nám po ňom len ve

l'ká bolesť a v srdci žiaZ: 
Prosíme priatelbv, ktorí ho 

mali radi, venujte mu s 
nami tichú spomienku. 

Dakuje: 
Smútiaca manželka a deti 

s rodinami 

V utorok 20. 2. sa stretli členo
via jednoty dôchodcov Slovenska 
ODS) v Istracentre na členskej 
schôdzi miestnej organizácie. 
Vypočuli si hodnotenie činnosti 
a hospodárenia za uplynulý rok, 
prednášku MUDr. Kirňákovej 

o zdravotnom programe týkajú
com sa osteoporózy, informácie 
od p. Gulišovej ako sa stravovať 
pri tejto chorobe. Predseda okres
ného výboru ]SD Ján Gáfrik odpo
ručil riadiť sa heslom .,Porad' si 
v prvom rade sám, potom ti naše 
inštitúcie poskytnú podmienky". 
(rekreačné, vzdelávacie a pod.) 

V príjemnej atmosfére neza
budli ani na jubilantov okrúhlych 
jubileí, ktorým pri príležitosti 
tohto stretnutia zablahoželali 
k ich sviatkom. 

K- Hojzáková 

Cas tohtoročných .. ver

kých" plesov v Devínske za

vŕšili v sobotu 24_ 2. v /stra-

************** 

V piatok 23. 2. 2001 sa zišlo 
vedenie firmy PRESSKAM-TO-

centre chorvátskym bálom. 

Tradičné bohaté kultúrne 

prvky (od úvodného sprievo-

**** * ** * *** * *** 

WER, a_ s_ so svojimi pracovník
mi na Reprezentačnom plese 

du, kde nechýbala ani palica 

s údeninami .,ťažkého" kalib
ru) cez predstavenie .,pre

chádzky tanečnými obdobia
mi" v podaní súboru Ruožice 

a Pašaky, vystúpenia súboru 

CRJP až po bohatú tombolu, 

si prišli okrem domácich po

zrieť aj pracovníci chorvát

skeho ve/'vyslanectva na 

Slovensku, predseda CHKS 

na Slovensku Ing. J. Cveč

ka, starosta Devínskej Ing_ 

V _Mráz a ďalší hostia. 

Celý bál bol popretkávaný 

ukážkami tradičných prvkov 

družnej zábavy domáceho 

chorvátskeho spoločenstva 

v Devínskej. 
r 

************** 
v Záhorskej Bystrici_ Ples otvorili 
generálny riaditel' firmy Viliam 
Liedl, obchodno-ekonomický 
námestník Ing. T. Makara, vý
robno-technický riaditel' M. Ha
ruštiak predstavili Mitch Red
mera z firmy TOWER AUTO
MOTIVE, zodpovedného za inte
gráciu súčasnej do tejto firmy 

Potom už mala slovo moderá
torka večera Marika Studeniča
vá uvádzajúc v programe: 
Hydrorock, súrodencov Jen
druchových, K. Hasprovú, imi
tátorov R. Kajzera, P. Meluša 
a J. Prsteka, spevákov O. Wei
tera a L. Vargovú. 

Nasledovala výborná zábava 
a bohatá tombola. r 

DEVEXS 
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[N)©V@ vefSťOnia 

flOlNIÍMilll flOfliiNťll 
Trhové hospodárstvo malo 

priniesť konkurenciu, konku
rencia nižšie ceny. Ze na 
Slovensku je to skôr výnimkou 
ako pravidlom netreba hovo
riť. Väčšina z nás sa dá pod 
tlakom argumentov presved
čiť, že to tak byť musí, časť sa 
spravodlivo rozčúli a napokon 
zaplatiť zaplatí - lebo musí. 

Je to aj v prípade úpravy 
cien u OLO, a. s. Bratislava, 
ktorý na území Bratislavy, 
teda i ONV vykonáva odvoz 
a likvidáciu domového odpa
du. Spravidla od 1. 4. bežného 
roka ceny upravuje - uviesť 

skoro zdražuje je pre manaž
ment OLO a. s. asi slovo de
honestujúce. 

Ak od 1. 4. 1998 občan za
platil za odvoz a likvidáciu 
30,- Sk, od 1. 4. 2001 zaplatí 
79,- čo znamená, že pri týž
dennom cykle v r. 1998 (cca 
13 x za štvrťrok) zaplatil v roku 

Obyčajné sídliskové potraviny ta ne

majú lahké. Odlev zákazníkov do hy

permarketov zapríčinil citel'né zníženie 

tržieb a ziskov. Obdobie rýchleho zisku 

je nenávratne preč . Malý obchodík ne

môže konku rova( hypermarketom v ce· 

ne, jeho devíza je však v príjemnom 

prostredí a v osobnom prístupe k zákaz

níkovi (skúste nájs( nejakého predavača 

v hypermarkete} . 

V Potravinách ERIK na ulici P. Horova 

(oproti zdravotnému stredisku} však na 

to nemyslia . Prostredie predajne samo 

o sebe nie je vel'mi prí(ažlivé. Pri vstupe 

do predajne musíte prejs( hustou dymo

vou clonou pofajčievajúcich predava

čiek. Postarší muž, zdanlivo bezciel'ne 

sa potulujúci medzi regálmi, neodpove

dá no pozdrav. Pokladníčky pri bloko

vaní sotva zdvihnú pohl'ad od rozčítané

ho časopisu. 

Menované potraviny však našli svoj 

vlastný recept na ekonomické problémy. 

Dal by sa nazve( rafinované okrádanie 

cca 390,- Sk a teraz ho čaká 
cca 1 030,- za štvrťrok, podni
katel'ov ešte viac. Zvýšenie 
cien z cenníka r. 1998 a r. 2001 
je približne o 260 %, podnika
tel'om o 290 %. Cenníky OLO 
schval'uje Krajský úrad na zá
klade odporučenia poslancov 
mestského zastupitel'stva. le 
sa tak stalo i teraz o tom ne
treba pochybovať, preto som 
požiadal starostu MČ ONV 
o interpeláciu primátorovi, 
resp. riaditel'ke OLO a. s. v tej
to veci, a dňa 19. 2. 2001 som 
nezávisle ako občan podal 
podnet na Protimonopolný 
úrad Slovenskej republiky, či 
OLO nezneužíva monopolné 
postavenie na území mesta 
Bratislavy a či jeho neustále 
zvyšovanie poplatku za odvoz 
a likvidáciu odpadu je v súla
de so zákonom o regulova
ných cenách. 

poslanec Baranovič 

zákazníka. Veď aka ináč nazve( skutoč

nos(, keď cenovky mnohých výrobkov 

deklarujú nižšiu cenu oko je tá, ktorú ad 

Vás požadujú pri pokladni? Raz je ta 

pár desiatok halierov, inokedy niekol'ka 

korún (a ta len pri jednom výrobku}. 

Najväčšie rozdiely môžeme vidie( pri 

pekárenských a mliečnych výrobkoch. 

Že sa ta stáva a mýli( sa je l'udské? 

Veď ceny sa menia aj každý deň . Áno, 

ale potom je prirodzená reakcia úprim

né ospravedlnenie so snahou o okamži

tú nápravu. Namiesto toho však nasle

dovala arogantná odpoveď o detské vý

hovorky. A keď pri pokladní neblokujú 

vyššiu cenu pri šiestich z ôsmych náku

pov, nemôžeme ďalej hovori( o náhod

nem omyle. 

Ak sa najbližšie vyberiete do Potravín 

ERIK (ale nie len tam}, odporúčam Vám 

skontrolovo( si pokladničný blok. Ja ne

zvyknem vyhadzova( svoje peniaze von 

oknom, a vy? 

R. Kočan 

llOLII illll IEIJNII PLIIUIÍtlEŇ ••• 
Dňa 21. februára 2001 som sa 

vo večerných hodinách zúčastnil 
v /stracentre "odpočtu" poslancov 
za dva roky ich funkčného obdo
bia /propagácia v Devexe, v DTV 
a rozhlasom v deň schôdze sa 

DEVEX6 

zdala byť pri poh/'ade na polo
prázdnu sálu slabá!. Zaujímal som 
sa o históriu výstavby plavárne 
v D.N. Vsi a konkrétne o plaváreň 
a či skôr bazén v novom poly
funkčnom dome na ul. Stefana 

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

so stanoviskom redakcie. 

Králika. Hlavným dôvodom mojej 
účasti boli údaje v reklamnom pro
spekte firmy, ktorá bude od 1. 
apríla 2001 jej prevádzkovate/om. 
/cena 390 Sk na celý deň, keď plá
vanie na hodinu nie je možné, 
a k tomu ešte členský poplatok vo 
výške 600 Sk sa mi zdajú pre drvi
vú väčšinu obyvatel'ov D.N. Vsi ne
prijatel'nél 

Na moju otázku, či nebol pôvod
ný zámer vybudovať plaváreň pre 
širokú verejnosť som dostal odpo
veď od pána poslanca Ing. 
Dobríka, vedúceho komisie výstav
by v D.N. Vsi, že pôvodný zámer to 
nebol, a že pojem široká verejnosť 
je t'ažko definovatel'ný. Bývalý sta
rosta D.N. Vsi Ing. Jurčák vo svo
jom vystúpení potvrdil pôvodný 
zámer vystavať plaváreň pre širokú 
verejnosť. A tak sa pýtam pána 
poslanca Ing. Dobríka /jeho meno 
som dnes 26. 2. objavil na tabuli 
pred polyfunkčným domom vo 
funkcii stavebného dozora !?!/, 
aby on a všetci kompetentní vy-

svet/ili nám daňovým pop/atníkom 
na základe čoho bol zmenený 
pôvodný zámer, prečo bola upred
nostnená užšia skupina /'udí pred 
širokou verejnosťou, keď v ONV 
nie je vybudovaná žiadna iná pla
váreň Js/'uby o bezplatnom plavec
kom výcviku pre školskú mládež 
sú pod/'a mňa chvályhodné, ale 
i v prípade realizácie to nestačí/. 
Myslím si, že ešte nie je neskoro, 
aby sa kompetentní postarali 
o nápravu /otvorenie areálu od 
1.apríla 20011 a umožnili návštevu 
plavárne širokej verejnosti za cenu 
porovnatel'nú s cenami na iných 
plavárňach v Bratislave. 

Záverom by som chcel odkázať 
všetkým, ktorí sa čudujú, alebo sú 
pobúrení ako ja, že o tom, ako bu
deme žiť v tejto časti Bratislavy, 
rozhodujeme nepriamo my sami 
a to aj tým, ako sa budeme zaují
mať o veci verejné, a predovšet
kým tým, akých poslancov si zvolí-
me. 

Jožo Marek 

KAM ZA ROHOM v marci? 
Stretnutia zo Rohom organizujú: 

13. 3. Náramky priateľstva -

Máš dobrú kamarátku/kamaráta 

o chceš im to doť najavo? Urob 

im náromok priotel'stvo! Môžete 

so to prísť naučiť, ole tiež rodi 

uvítame tých/tie, čo túto zručnosť 
ovládajú o môžu nás naučiť nové 

spôsoby pletenia náramkov. 

Stretneme so o 16.00 v lstrocen

tre pri vstupe do knižnice. 

20. 3. PEXESO- TURNAJ vyhla

sujeme turnaj v pexese ... Príď 
o staň so víťazom, odmeno Ťa ne

minie. Myslíš si, že je to hra pre 

deti? Príď o uvidíme oko si v nej 

dobrý/dobrá!!! Môžete hrať vo 

dvojiciach o poraziť inú dvoji

cu ... Môžete si priniesť svoje pe

xeso ... No veku nezáleží, zá leží 

no tom, kto má lepšiu pamäť 
o vyhrá .. . Turnaj začína o 16.00 
v lstrocentre pri knižnici. 

27. 3. Stretnutie zo Rohom - no 

Vaše želanie, príďte o uvidíte ... 

Prevencia rizikového správania 

detí a mládeže je projekt "Alter

natíva" pre školy v DNV 

a v Devíne. Cielom je priblížiť so 

PLES 
Šiesty rodičovský ples na ZŠ P. 

Horova 16, ktorý bol v sobotu ll. 2. 
2001 mal tento rok mimoriadne vyso-

žiakom, diskutovať s nimi o ich 

problémoch o nejasnostiach den

ného života. 

Taktiež je dôležité doť im tie 

správne informácie o drogovej 

problematike, aby so raz mohli 

správne rozhodnúť. 
Ďalším dôležitým ciel'om pre

vencie rizikového správania detí 

o mládeže je poukázať no formy 

trávenia vol'ného času, o preto 

prichádzame s ponukou Stretnutí 

zo Rohom. 

Konajú so každý utorok od 

16.00 do 18.00 h v lstracentre, 

vchod pri knižnici . 

Využívame formy hier, diskusií, 

kvízov, aktivít, besied, 

nových informácií. .. 

Preto prichádzame s touto ponu

kou, aby sme vám poskytli unik

núť z všedného dňo. A to bezbo-

lestne o bez obáv pod drobno

hladom dospelého preventistu. 

Preventisti sú skúsení študenti {vek 

nad 18), ktorí vám rodi tento čas 

v utorky vždy vyplnia ... 

Vaše otázky odpovieme 

not. č.: 0903 911 407 

kú úroveň, o čom svedčia nadšené 
ohlasy návštevníkov. Ako každý rok, 

ai teraz, si hostia pochutnali na vyni
kaiúcei kapustnici od manželov 

{Pokračovanie na 7. strane) 

(Dokončenie zo 6 strany) 

Vyhnálkovcov. Náladu na tanečnom 
parkete držalo osvedčené hudobné 
DUO MUS/CBAR" P. Bartonika aD. 

Koudelu, ktorí vyhrávali " ... až do rá
na bieleho". Krásnym programom sa 
prezentovali žiaci 5. B a deti z taneč
ných krúžkov pôsobiacich v našei 

škole. 
Chcem vyiadri( vel'kú vdáku 

p. učitel'kám 1. stupňa, ako ai p. vy
chovávatel'kám za nádherne vyzdo
benú sálu. 

Svetelné efekty S. Beňačku tiež 
prispeli k výbornei atmosfére večera. 
Asi každý si niečo odniesol z tombo
ly, ktorá bola mimoriadne bohatá. 
Svoiimi darmi do nei prispeli títo 
sponzori: ALAN a AIDA, firma LES/, 
priemysel KATKA, potraviny l+M, 
Móda LENKA, kvetinárstvo BEGRA, 
vodoinštolačný materiál KLEMI, kníh
kupectvo ENIGMA, SPORTEX, mäso
údeniny POKORNÝ, Slovenská filhar
mónia, kníhkupectvo GLOBUS, leká
reň Pri radnici, firma PRIMA, starosta 
ONV Ing. V. Mráz, lekáreň Nado, 
Finares s.r.o., drogéria Dúha, Cartel 

L?žo~ae~a 
Začiatkom februára sa žiaci 

7. B, 7. C, 7. E a 7. F triedy ZŠ 
na Ul. P. Horova 76 zúčastnili 
8-dňového lyžiarskeho kurzu 
v rekreačnom stredisku Strie
bornica pri Uhrovci. Prvé štyri 
dni nám počasie prialo. 
Chodili sme sa lyžovat' na 
F51čkovské sedlo a Závadu pod 
Ciernym Vrchom. Boli sme roz
delení do troch skupín - začia
točníci, pokročilí a výborní ly
žiari. 
Počas nasleduiúcich dní sa 

oteplilo, sneh zmizol a lyžiar
sky výcvik sme museli ukonči( 
Volný čas trávili vychádzkami 
do prírody, návštevou Bánoviec 
nad Bebravou a plavárne. 
Posledný deň sme navštívili 
rodný dom L. Štúra a A. Dub
čeka v Uhrovci. Záver kurzu 
karnevalu a diskotéke. 

V druhom turnuse 1 O.- 17. 
februára absolvovali lyžiarsky 
výcvikový kurz v tom istom re
kreačnom stredisku žiaci 7. A, 
7. D a 7. G triedy. Kedze tu 
nebolo po snehu ani stopy, mu
seli sme za ním cestova( až do 
Vef'kei Fatry. 

ONV, Pizzeria Istria, papiernictvo 
Vranka, firma Skelet, potraviny - ve
čierka J. Molnár, papiernictvo L. 
Frählich, farby-laky Dino, firma KOL
EKO s.r.o., Optika M, obuv Jecková, 
Technické sklo, firma BSE-LKH s.r.o., 
Volkswagen Slovakia a. s., potraviny 
MPK, tenisový klub LOB ONV, firma 
PPA Control, textilná galantéria Mi
mora, Chovate/'ské potreby z Eisne
rovei, Polovnícke združenie Morava, 
agentúry MY a VY, ABC textil ONV, 
firma Belt BA, kvetinárstvo Iris, p. 
Katarína Hegedi.isová - zastúpenie 
Avon Cosmetics, Burkhof- káva Slo
vensko s.r.o., v zast. p. Dušan Hor
váth, Rada rodičov ZŠ l. Bukovčana 
1, Rada rodičov ZŠ /. Bukovčana 3, 
Mgr. M. Marko riaditel' ZŠ P. Horova 
16, p. Ruženka Vyhnálková, rod. 
Gregorová a Rada rodičov pri ZŠ P. 
Horova 16. 
Všetkým srdečne dákuieme za dary 
a praieme ve/á úspechov. 
V sobotu 17. februára bol na ZŠ P. 
Horova 16 skutočne krásny večer. 

Oto Gregor, 
predseda RR,ZŠ P. HOROVA 16 

Tu sme niekof'ko dní lyžovali 
v Jasenskei doline, podnikali ai 
túry po okolí, boli si zapláva( 
v Bánovciach nad Bebravou 
a navštívili ai ZOO v Boini
ciach. 
Večerné chvíle nám spestrili 
hry, sútaže, diskotéky. 
Lyžiarsky kurz sa nám všetkým 
vel'mi páčil. Ďakuieme všetkým 
pani učitel'kám a pánovi učíte
lovi, ktorí kurz pripravili, starali 
sa o nás a zasvätili žiakov do 
taiov lyžiarskeho umenia. 
Martin Jurčo, 7. C, Andrea 
Pániková, 7. D, žiaci ZŠ na Ul. 
P.Horova 16 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpo 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

* Predám bordovú sedačku - dohoda istá, zá
hradu v lok. KR(IT, 500 Sklm2. 

Tel.: 6477 7826 

/b 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00-18.00 
7.00-12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zľavu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
spol. s r.o . 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

* 
a UriiU'Lfil .. V.ll"JT"iHt>rv 

*pracovné plošiny, výťahy, žeriavy 

Tel.: 'li1J~4·~'!.n"1n;·4't11l691 
Fax: 07/64 776 371 

KUCHYNSKÉ LINKY- BOVI 
Kuchynské linky na mieru 
a všetky elektrospotrebiče 

podlá vášho priania 
za výhodné ceny 
Vám zabezpečí 

BOVI s.r.o., Mlynská 9, ONV, 841 07 Ba 
Tel. : 0903-779 935, 6477 9935 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 
0903 133 994 

* TV servis Baláž ·oprava televrzorov, Na gr
be43. 

Tel.izázn.: 6477 6963 
* Dane + účtovnfctvo + mzdy. 

Tel.: 0905 427 720 
* Vyhotovujem geometrické plány. 

Tel.: 0905 333 727 
* Byty - právny servis. 

* Kúpim 3-izb. byt v ONV v OV. Platba v hoto
vosti. Tel.: 0905 847 898 

* Predám st. RD na 1 O á pozemku 
v ONV. Tel.: 0704 642 22 19 

* Prenajrmam apartmány pri mori v Chorvát· 
Tel.: 6477 8542 sku (Poreč). Hovorrm slovensky. Ján Kotvaš, 

* Doučujem AJ. Tel.: 6477 8835 tel.: OO 385 52 456039 

Neuhradené faktúry 
Ešte v roku 1999 neuhradili faktúry 
Devexu: 
URC - farby, laky, Potraviny Večierka 
C&C, Reštaurácia Jamaica, Autodop-

rava a Bôšta-trans, všetci za inzerciu 
v katalógu obchodov a služieb ONV. 
Dalších neplatičov uverejníme v bu
dúcich číslach Devexu. 

Inzercia: Cen nik: l znak = l ,20 Sk, l /16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. =5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. ZJavy: tri uverejneniach zo sebou 5 %o viac l O%, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná 
strana+ 50%, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po·pio: 15.30- 18.00, 

JE_bota 8.00 · 11.00 -
DEVEX 7 



OlliENilO 
u:nc:Y~G~lli@D 
POLÍCIE 

od 16. 2. 2001 do 1. 3. 2001 

Dňa 21. 2. 2001 na základe 

telefon ického oznamu hliadka 

mestskej polície riešila v nesko

rých nočných hodinách na 

Eisnerovej priestupok dvoch al

koholom potúžených občanov 

za rušenie nočného kľudu. 

Hliadka na mieste zjedna la ná

pravu a priestupky vyŕieši Ja 

v zmysle zákona o priestupkoch. 

Dňa 26. 2. 2001 , na základe 

oznamu od občana, hliadka 

mestskej polície ri ešila na lstrij

skej znečistenie miestnej komu

nikác ie vod i čom nákladného 

voz idla. Vod i čov i za priestupok 

uloži l i blokovú pokutu a dostal 

termín na očistenie vozovky. 

Dňa 28. 2. 2001 vykonala 

hliadka mestskej polície poriad

kovú akciu zameranú na kontro

lu dodržiavan ia miestneho VZN 

č. 4/1991 o tvorbe, údržbe 

a ochrane verejnej zelene. Zis

ti la šesť priestupkov. 

Štyri priestupky hliadka vyriešila 

blokovou pokutou a dva prie

stupky vyr iešili dohováraním. 

Ernest Kovarík 
Zást. vel. stani ce MsP ONV 

Vodorovne: A. Hraničné mesto Ukrajiny -
poľské veľkomesto - kosák po česky. -
B. Mesto v Iráne -somálska studňa - mesto 
v Kazachstane. - C. Solmizačná slabika - bib
lický názov boha - ktorá. - D. Nápor - mesto 
v Alžlri - .,s" francúzska predložka. -
E. Oddelenie technickej kontroly -český so· 
chár so skr. mena na začiatku - ŠPZ Martina. 
- F. Nôtila, spieva la (básn.) - git - mesto 
v Nemecku. - G. Prebudil - básnička . -
H. Nejaký - spodný oddiel jury - úmrtie. -
l. Uložil povinnosť- obyvatelia Belgicka. -
J. Pil - mesto v Španielsku - priehradná nádrž 
v Texase.-
Zvisle: 1. Tretia časť tajničky · skúška. 
2. Zbavte fúzov - druhá časť tajničky. -
3. Štlhla africká anti lopa - bežal miernym 
cvalom. - 4. Trhlina na obraze- prekážalo. -
5. Koniec tajničky - 54 rlmskymi člslami. -
6. Syn kráľa Tohu - cit. zvolania na vodnú hy
dinu. - 7. Pohovka -Pavol po chorvátsky. -
8. Určilo daň - záhrada so stromami. -

Pozvánka 
Miestny odbor Matice slovenskej 

pozýva svojich členov, 
priaznivcov a záujemcov na 
Valné zhromaždenie MO MS 

25. marca 2001 od 16.00 h v lstracentre. 

Anketa "Ako d'a/ej Devex?" 
V minulých dňoch sme oslovili 

niekol'ko obyvatelov Devínskej 

s otázkou v titulku. 

Bez bližšieho špecifikovania {fi

nančné, personálne, obsahové, 

formálne zameranie) sme za

znamenávali tie názory, ktoré 

sa snažili hladaf. 
A: Nezdá sa vám, že to je stále 

to isté? Váš príhovor, čosi z rad

nice, programy, šport, jar, leto, 

jeseň, zima a stále tie vaše tri 

bodky? 

R: Poradíte aj konkrétne, čo vám 

chýba, ako si vy miestne noviny 

predstavujete, kde nájs( pros

triedky? 
8: Chcel by som viac krátkeho 

spravodajstva, viac kritiky na 

obchody a služby v Devínskej, 

viac kritiky na poslancov, ktorí si 

neplnia zverené úlohy, viac 

priestoru {strán}, lepší papier, 

9. Rieka v Rusku · sedačka s operadlami. -
1 O. Tkáčsky stroj · štvrtá časť tajničky. -
11. Náčinie tenistu - uzol z dlhých ženských 
vlasov. · 12. Začiatok tajničky ·vťahovanie 

H 

8 

c 

l 2 3 4 5 6 

viac rôznorodých názorov. 

R: Ak sa podarí vytvori( pries

tor na uspokojenie vašich po

žiadaviek, budem vel'mi rád. 

(finančné, personálne) 

C: Keď máte problémy s pe

niazmi, prečo noviny nepredá

vate? 

Keď budú spl~at' požiadavky 

čítate/ov iste si ich radi kúpia. 

Veď sú jedinečné tým, že sú 

naše domáce. Tiež a mi nezdá, 

že by ste v Devínskej nenašli 

viac podporovatelov {podnika

te/ov}, ktorí by dokázali udrža( 

domáce noviny na vyššej úrov

ni . 

R: Stále sa nevzdávam a rieše

nie hlodám. Priebežne budem 

informovaf. 

Aj o námetoch čitatelov, aj 

o podporovateloch, ktorí preja

via záujem {sami alebo po vzá-

nápoja do úst. -
Pomôcky: B. Ahar. - C. Adonaj. - E. V. Saplk. 
- F. Raas. - E. Ute. - 6. Adoram. - 9. Voja. -
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jomnom kontakte) i o zmenách, 

ktoré sa budú dari( realizovaf. 

D: Prečo nevymyslíte nadáciu 

pre Devex? Možno aj to by bola 

schodná cesta zvýšit' kvalitu. 

A nielen toho mizerného papie

ra, ale aj spolupracovníkov. 

R: Budem zvažova( všetky mož

nosti, počúva( a triedi( všetky 

názory smerujúce k zlepšovaniu 

úrovne novín. 

Vydavatel' 

Prieskum 
Žiaci ZŠ l. Bukovčana 1 uskutoč
nia prieskum triedenia odpadu 

v domácnostiach 
Rada rod i čov pri ZŠ l. Bukovča
na 1 -občianske združenie CHA

BlK bude organ i zovať zber pa
p iera - triedenie odpadu v do

mácnostiach. Do zberu sa zapo
jíte ak od 5. marca do 7. apríla 

2001 budete vo svojej domác
nosti triediť odpadový papier do 

jednej zqernej škatule. Tie budú 
žiaci zbierať a zhromaždovať do 

kontajnerov pristavených pred ZŠ 

Bukovčana l dňa 7. apríla 2001 

od 8.00 do 14.00 h. Rodiny, kto

ré sa zapoja do zberu zároveň 

prispejú do žiackeho prieskumu 

triedenia odpadu. 

Bližšie informácie na 
tel. č. 6477 5329 

~® fľ{3lj) ~ (3 
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- Ja keď chytím chrípku, kúpim flašu 
vína a za hodinu je preč . 

- Netáraj, chrípky sa tak lahko nezba
víš. 
-A kto hovorí o chrípke? Ja hovorím 
o tej Aaši vína! 

- Dvom veciam nerozumiem: Odkial' 
plynú príjmy prominentov a ženskej 
logike. · 

- Ja keď prídem z krčmy, je jasné od
kiaľ idem, ale ty keď sa vrátiš zo saló
nu krásy sa to vždy povedat' nedá. 

- Ten náš zákon nie je dokonalý. 
Slobodnú matku zákon chráni a slo
bodného otca zákon hlodá. 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kal ištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
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DEVEXS 

14.-15. týždeň 

@ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyd ava te l' a 
Tú nádhernú pohodu, v so

botu na záhradke, náhle preíal 

ohromný rámus riadne j dávky 

decibelov z autorádia. Ešteže, 

to iba nejaký primitív doviezol 

komusi debničku a za niekol'ko 

minút zmizol. 

"Aj ši alené kravy sú pomsta 

prírody za to ako sa k nej člo

vek správa," poznamenal su

sed zlava. 

"Nechajte, nech sa to vybúri, 

neskôr spozná, kde je sever ... ", 

pridáva sused sprava. 

"Nespozná nikdy," s istotou tvr

dí spodný sused, "čo nedosta

ne za mladi , pozri ako ten vi

nič , potom už Íažko z neho 

niečo bude. Ohýba(, rezaí, 

formovo( musíš stále, ak zane

dbáš, Íažko napravíš." 

Nesedeli sme pod gaštanom. 

"Motkali" sa po záhradke zbie

rali odrezky po synových nož

niciach, zohýbali sa a ohýbali. 

Zohýbame a ohýbame sa od 

mladosti a hoci nám obom 

s babkou íahá na sedemdesiat

ku o pohodu a spokojnos( sa 

deli( môžeme. Ba aj sei delíme, 
keď je s kým. 

Deň, víkend i život sa dá prežiÍ 

na sto spôsobov. 

Váš vydavatel' 

][)~~ínskonovove~~! 

~X pre s 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

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

23.3. 2001 Ročník: XI. Číslo: 6 bezplatne 

lEJ Z diára starostu 

EJ Z radnice ll Slovo Novovešťanov 

IJ Kultúra fi Spoločenská kronika 

Prví poslovia jari 

Z I)IIÍllll S'TIIllOfTU 
mestskej časti DNV Ing. V. 
Mráza 

V dňoch 5.- 7. marca 2001 
sa vo Viedni konalo prvé riad
ne zasadnutie zm1esanej 
Rakúsko-Slovenskej komisie 
pre hraničnú dopravu. 

Rakúsku delegáciu viedol 
Dr. Christian Belakovics, vel'vy
slanec spolkového minister
stva zahraničných vecí a slo
venskú stranu viedol vyslanec 
zahraničných vecí SR p. Stefan 
Morávek. Slovenskú samos
právu na rokovaní zastupoval 
námestník primátora Hl. m. SR 
Bratislavy p. Dej, starosta MC 
ONV Ing. V. Mráz a starosta 
Devína p. Novotný. 
Zúčastnení členovia a ex

perti tejto zmiešanej hraničnej 
komisie zhodnotili bilaterálnu 
cezhraničnú spoluprácu a vý-

hladové plány do budúcnosti. 
V programe prerokovali otázky 
infraštruktúry cestnej dopravy 
v blízkosti hraníc týkajúcich sa 
i infraštruktúr železničnej a le
teckej dopravy. 

Zhodnotili otázky hraničnej 
kontroly, ochrany štátnych hra
níc, hraničného vybavovania. 
V rámci rozhovorov zhodnotili 
cezhraničné projekty v oblasti 
rozvoja turizmu a cestovného 
ruchu. 

Rakúska strana ubezpečila 
Slovenskú stranu o jej podpore 
prípravy vstupu SR do Európ
skej únie v colnej oblasti, s prí
padnou podporou v rámci 
programov európskeho spolo
čenstva, a projektov konzorcia 
Eurocustohsu. Súčasťou prero-

(Pokračovanie na 2. strane) 

Katalóg obchodov a slu

žieb na rok 2001 pre obyva

telbv ONV je už rozmiestne

ný do každej domácnosti 

v našej mestskej časti. 

*** 

Valné zhromaždenie 

miestnej organizácie 

Matice slovenskej bude 

25. marca o 16.00 h 

v F-centre (a nie 
v lstracentre ako bolo 

uvedené v minulom čísle) 

*** 

Najbližšie zasadnutie miest
neho zastupiteľstva bude 3. 

apríla vo veľkej sále 

lstracentra. 

Zasadnutie je verejné. 

Ekocentrum Daphne 
Vás srdečne 

pozýva 
na výstavu 

PUBLIKÁCIE K FLÓRE 

DEVÍNSKEJ KOBYLY A NIVY 

RIEKY MORAVY 

ILUSTRÁCIE A AKVARELY 

RASTLÍN 

VÝTVARNÍČKY 
KATARÍNY 

CIGÁNOVEJ-PALENČÁROVEJ 

Ekocentrum Daphne, 

Dom kultúry Devín, Rytierska 2 

Výstava potrvá 

do 31. mája 2001 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 15.3. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 29.3. 2001, 
číslo vyjde 6.4. 2001 . 
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® robničky 
1l radnice 

Obzretie - dozadu 
aj dopredu 

Jedna z troch histor ických bu
dov v našej mestskej časti sa halí 
postupne a nazadržatel'ne do 
nového šatu . Priestory čo sa týka 
budovy, interiér a exteriér je zá
l ež i tosť pamiatkového dozoru 
a je presne určený , aby zodpo
vedal štý lu stavby a charakteru 
využívan ia . K stavbe patrí aj 
okol ie , aby dotvorilo reprezen
ta čný a historický charakter 
stavby. 

Záhrada vily Košťa lová bo la 
podl'a informácií, pod l'a pôvod
ného zámeru a vyu žívania zá
hrada botani ckého charakteru. 
Pri zámere zrekonštruovať vilu 
sa od za č i atku spomína la aj 
myšlienka pokusu zrekonštruo
vať aj záhradu . Pretože časť 

z plochy záhrady bo la vyč l ene

ná pre stavbu materskej škô lky 
doš lo k urč itej devastácii. 
V súčasnosti zámer navrátiť po-

l DIIÍilll 
f 111il0f1U 

(Dokončenie z 1 strany 

kovania okruhu otázok bolo 
i posúdenie bilaterálneho cez
hraničného projektu pre rozvoj 
turizmu a cestovného ruchu -
projekt "cyklolávka pre peších 
a cyklistov Marchegg - Devín
ska Nová Ves, ktorý prezento
val starosta DNV Ing. V. Mráz. 
Zástupcovia spolkového mi
nisterstva zahraničných vecí 
Rakúska potvrdili, že z rakús
kej strany sú vytvorené pod
mienky a predpoklady podpo
ry tohto projektu tak, že v lete 
2001 má prísť k zariadeniu 
mosta pre cyklistov a peších 
Marchegg - DNV, v rámci ča
sového programového plánu 
Interreg ll. a Phare-CBC. 

Dolnorakúska vláda má vy
členené potrebné finančné 

prostriedky na spolufinanco
vanie projektu v rámci plánu 
cestnej správy v rozpočtovej 
kapitole turizmus. 

Obe strany zhodne prehlásili 
potrebu vyvíjania intenzívnej 
kooperácie pre sfunkčnenie 
tohto hraničného prechodu. 

DEVEX2 

dobu je reálny v jednej časti , do
tyk s budovou . 
Rád by som os lov i l spo lu obča

nov ,ktorí majú fotografie zo zá
hrady ako vyzera la v čase , keď 

sa da lo hovo ri ť o záhrade v sa
dovej úprave . Tak isto by som 
prij al aj ústne informácie a spo
mienky . Tieto by mohli byť pod
kladom pre návrh riešenia sado
vých úprav. 

Ak hovoríme o záhradach, rád 
by som otvoril diskusiu o jednej 
časti , ktorá bola t iež kedysi pek
ným parkom . Dnešný stav tomu 
však vôbec nenasvedčuje. 

Je to pri estor od Mlynskej ulice 
smerom na železn i čnú stanicu po
pod že l ezn i čný násyp. 
Možno pre mnohých budú tieto 
oblasti nezaujímavé resp. povedia 

Charakter priechodu (oficiálny, 
turistický) potvrdí medzinárod
ná bilaterálna dohoda. 

Cez priechod nebude možné 
prenášať tovar podliehajúci 
clu. 

Rakúska strana v tejto lokali
te zaradila do výhl'adového 
plánu i hraničný cestný most 
pre autodopravu. 

Najbližšie stretnutie užšej 
skupiny členov a expertov sa 
uskutoční do konca marca 
2001. 
12.3. - rokoval starosta so zá
stupcami Slovenskej hokejba
lovej únie k problematike pod
pory projektu masového roz
voja tohto športu na základ
ných školách a celosloven
ských súťaží v rámci protidro
gového programu. 
14.3. - rokoval s riaditelbm 
Západoslovenských energetic
kých závodov vo veci združe
nia finančných prostriedkov na 
zariadenie elektrickej prípoj
ky do lokality ul. Vápencová 
(umiestňovanie atrakcií a hu
manizácia prostredia.) k reali
zácii by malo prísť do konca 
mája 2001. 

-AZ-

,že peniaze sa dajú i nvestova ť aj do 
potrebnej ších projektov. Každá 
minca má však dve strany . 
K príprave dobrého diela je po
trebný urč itý čas . Ak chceme real i-

Som rád , že vydavatel' prichádza 

s ponukou diskutova( na tému infor

mačného spravodaja mestskej časti . 

Doteraz ok bola diskusia , väčšinou 

bola nad uverejnenými článkami , 

resp. otázka financovania zo strany 

mestskej časti. 
-kvali ta spravodajstva je podmiene· 

ná presnými informáciami z prvej ru· 

ky. Myslím si, že redaktor by mal by( 

prítomný na dôležitých podujatiach 

v mestskej časti osobne napr. vere jné 

zhromaždenia, kultúrne festivaly, ak· 

cie pod hlavičkou mestskej časti . 
Sprostredkované informácie neza

ručujú presný prenos . 
·témy článkov a diskusií ,ak je polre· 

ba alebo požiadavka, by mali by( 

dopredu oznámené . 
·každé noviny majú svoj charakter 

napr. čo sa týka grafiky. Podla môjho 

názoru ,by 
plocha novín mala by( využívaná 

efektívnejšie. Financovanie bielych 

plôch je totiž 
luxus , ktorý si dnes nemôže dovoli( 

snáď nikto. Na druhej strane vznikne 

väčšia plocha na vyjadrenia ,repor· 

táže a články. 
V mesiaci február sa us kutočnilo ve-

zovať projekty v rámci prírody -
rastlín vyžaduje to čas a správne 
načasovan i a termínov. 

Ing. P. Rajkovič, 
zástupca starostu 

rejné zhromaždenie . Informácia 

o ňom bola publikovaná v čísle 3 
ako pozvánka a v príhovore vydava

tela. O samotnom zhromaždení bola 

daná informácia v čísle 5. Nebudem 
sa zmieňova( o priebehu , to malo 

by( úlohou redaktora . Avšak štyri 

odstavce so štyridsiatimi riadkami 

v jednom zo štyroch stlpcov si myslím 

,že je vel'mi málo ak jeden odstavec 

je viac menej reklama alebo inzercia 
1 

Devexu. Je to asi odraz toho, že re

daktor nebol osobne prítomný a po

tom sa asi (ažko píše a podáva sprá

va . Porovnávam to aj s druhým mé
diom , ktoré je tiež podporované 

z rozpočtu mestskej ča s ti a to 

Devínsko-novoveská televízia. Ta ne· 

môže spraví( reláciu z akcie ,na kto· 

rej sa nezúčastni l i. 
Občania , ktorí sa zúčastni l i sa 

dozvedeli určité informácie a účas( 

redaktora mala by( nulnos(ou ak 

chce zabezpeči( a zabezpečuje in

formovanos( resp. by( kontaktnou 

osobou medzi občanmi a poslanca· 

mi resp. miestným úradom. 

Ing. Peter Rajkovič, 
zástupca starostu 

... 
S~oVo mojU 
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Môže niekto, kto sa v Devín
skej nenarodil, býva tu krátko, 
nenadobudol žiaden vzt'ah po
chopiť l'udí, ktorí tu žijú od
dávna, alebo len tých 25 ro
kov, a chcú o sebe vedieť. Nie 
kto s kým, ako je to v niekto
rých časopisoch (a bez pro
blémov), nie o tom kto koho 
kedy ozbíjal, zavraždil, ako je 
to v niektorých novinách pra
vidlom (a bez problémov), kto
rých deväť či dvanásť je 
v Devínskej milionárov a kol'ko 
chodí po kontajneroch ... 

Nechceli sme zabudnúť za
blahoželať tete Francke, alebo 
ujovi Michalovi, alebo susedo
vi Tomášovi. 

A nečakali sme ani pozvanie 
na pohárik. Jednoducho sme 
chceli byť l'uďmi - spoločen
stvom patriacim k sebe. A to
to teda zákon neumožňuje. 

Alebo umožňuje tak kompli
kovane, že sa predsa len sta
neme cudzími doma? alebo 
sa budeme dozvedať VZN-ká, 
úradné odporúčania, straníc
ke presviedčania, politické 
pechtle-mechtle atď? Alebo 
budeme organizovať petíciu 
za takú samozrejmosť, ktorú 
v iných obciach, či mestách 
pestujú, len my v Devínskej 
musíme byť " svetoví" ako 
v USA a Eú? 
Nepodpíšem sa do novín, ani 
len iniciálky nedám. A nie som 
anonym. Keď budú popoťaho
vať vydavatel'a za týchto pár 
riadkov, potom môj názor bu
dem brániť. Požiadala som 
o anonymitu, a keď majú platiť 
len zákony, tak si meno nene
chám povláčiť po nejakých 
schôdzach. 

zm 
. ........ ..... ............... ........................................................................ ......................... . 
"Chceli by sme upozorniť ob

čanov, že na sídlisku na ul. J. 

Smreka a P. Horova sa zdržia

va partia mladých, ktorá sa 

správa vulgárne. 

Bolo by vhodné ... " 

List sme postúpili polícii. 

Z prezýviek, Klobása, Vl

čak, Sado, Nosaty, Bajaja, 

Japan, Vildes, Sedlák, mnoho 

nemajú ale odporúčajú : zistiť 

priezviská ev. bydlisko, evido

vať konkrétne priestupky (mies

to, deň, hodina, svedkovia), ak 

je možné nahrať na magneto

fón, odfotografovať, a takto 

zdokumentované poslať polícii, 

a lebo na miestny úrad. 
...... ........... ............................... ....................................... .. .................... ... ... .. .......... 

Cosi sme začuli, že na 
Vápencovej sa bude robiť 
revitalizácia. Za tým slo
vom sa môže skrývať všeli
čo. Ale malo by to byť pre 
občanov niečo lepšie. Aj keď 
na kolotoče raz do roka na 
hody. Ak je to stavba chýba 
tam tabul'a: čo to je, kto to 
povolil, kto to financuje, kto 
je zodpovedný a tak ako na 
stavbách. 

Starosta už nechodí do ro
boty cez Mlynskú? Veď to by 
musel vidieť zasvinenú ces-

tu, keď tam vozia zeminu 
(ktovie odkia/' a či dobre pla
tia za možnosť uskladnenia). 
A ten stíp nezvalilo priamo 
auto ale nákladak (Tatra 
s červenou kapotou) odišiel 
z toho oraniska so zdvihnu
tou korbou, tou strhol kábel 
a ten zvalil stíp (veď to mu
selo vidieť dva tucty /'udí) . 
Otázok hádam dosť na to, 
aby nám ktosi zodpovedný 
odpovedal. 

Um, bc, vb, oc 
.......... ..... .... ... ............... ............................... .... .. ... ................. .. .... .. ............... .. ...... .. 

Často chodím na cintorín 

spojený s kostolom a odpre

vádzaním mŕtvych spoluobča
nov. Najviac ma zaráža, že 

Marianum pochováva mŕtvych 
aj do komunikačných priesto

rov, (čiže do chodníkov) . 

Obávam sa, že ich nemá kto 

zastaviť. Nemajú žiadnu orga

nizáciu s pohrebmi. Nedodr-

žiavajú žiadnu estetiku v ukla

daní hrobov. Doporučoval by 

som, aby to prevzala do sprá

vy obec, určite by vyšlo aj lac

nejšie pohrebovanie. Opýtajte 

sa, čo stojí a za čo všetko sa 

platí pri úmrtí jedného občana . 
Budete prekvapení. Preto vyu

žívajú každý meter na cintorí

ne. ~anduch 

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

so stanoviskom redakcie. 

Anketa: Ako dá/ej Devex? 

A: Prečo sú raz noviny no bielom 

papieri o inokedy no tenšom nie 

celkom bielom? 

R: Zatial' by moli byť stále na len

šom, novinovom papieri. Vtedy 

skladajú noviny brigádnici - štu

denti . Keď majú prázdniny novi

ny treba poskladať strojom, musia 

byt' na bielom (ťažšom a drah 

šom} papieri . 

8: Čo mi chýba, vyhovuje, vadí? 

V inzercii mi chýba viac ponúk 

drobných remeselníkov, akcie 

a výpredaje obchodníkov, zmeny 

otváracích hodín počas sviatkov 

a pod. V športe mi chýbajú všetky 

aktivity, ktoré v Devínskej istotne 

sú . Nech je to na pár riadkov, a le 

nech o nich l'udia vedia . Veď 

v DNY nie je len futbal, šach 

a motoršport. Čo ostatní, čo sa 

stretávajú, trénujú, súťažia? Vola

kedy, keď som bol mladší (o ne

býval v DNY) som pravidelne te-

fonovával do Večerníka športové 

výsledky. Nechodil Večerník vša

de (oko to navrhujú niektorí 

Devexu), ale funkcionári hlásili 

výsledky sami . Veď, kto sa chce, 

oko so lo dnes vraví, zviditelnií, 

tak musí pre to oj niečo urobií. 

To budete pozerať, keď si budete 

musie( za informácie o vás zo

plati( tok to veru vo svete beží. 

A mal by mat' Devex viac 

strán : špeciálne pre mládež, pre 

školy, pre podnikotelov o ž ivnost

níkov, pre radnicu , pre kultúru, 

šport, spoločenský život o pod . 

No a platit' by mol každý zo ten 

svoj flek. Tí, čo no lo nemajú, 

alebo so týka celoobecných zále

žitostí: deti, dôchodcovia, školy, 

zdravotníctvo, osveta, kultúro, 

šport, tým by so platilo z obec

ných peňazí. Len si to občania 
odsúhlaste. A č i lom to alebo 

ono má a lebo nemá byt'? Treba 

urobi( anketu o čitate l ia rozhod

nú. 
pt 

Rozmiestnenie kontajnerov 
Vzhladom k tomu, že nie všetci 

občania ONV mohli využiť mož
nosť zbaviť sa odpadu, poskytne 
Denova opäť ve/'kokapacitné 
kontajnery na likvidáciu odpadu 
zo záhrad a domácností. 

Kontajnery budú určené len 
na odpad: drevo, papier, starý 
nábytok, odrezané konáre stro
mov 

Nepoužívaf na chemický odpad 
a na staré železo! 

Rozpis pristavenia 
kontajnerov: 

24. 3.-26. 3. ul. Na hriadkach, 
Mečíkova, Na kaštieli 
30. 3. -2. 4. ul. Pod lipovým, 
lstrijská, Kosatcova 
6. 4.-9. 4. ul. Delená-Charkov
ská, Rybník, Pieskovcova 
20. 4.-23. 4. ul. Na vyhliadke, 
Poniklecova, Spádová-Delená 
27. 4.-30. 4. ul. Janšáková, 
Slovinec, Záhradná 

Prečo neodviezli 

kontajnery na domový odpad v mesiaci 
február? Pretože na týchto stanovištiach 
neboli sprístupnené: 
1. 2. 2001 - M. Pišúta 2 -zamknutá brá
na o 8.45 h, 
3. 2. 2001 - lstrijská 76 - zamknutý kon
tajner, 
6. 2. 2001 - J. Jonáša 19 - zamknutý 
kontajner, 
9. 2. 2001 - Novoveská 3 - zamknuté 
o 7.40 h, 
J. Poničana 7- BAV 70-45 pred stoj is
kom o 10.20 h, 
14. 2. 2001 -l. Bukovčana 12- PP 971 
AJ o 9.45 h, 
J. Smreka 26 - BAZ 05-83 o 10.00 h, 
16. 2. 2001 - Š. Králika 14- BAT 46-44 
o 7.30 h, 
J. Smreka MŠ - BA 123 Al o 8.00 h, 

21. 2. 2001 - Eisnerova VÚB- zamknu
tý kont. o 7.1 5 h, 
š. Krá lika 12 - MWU 6918 o 1 0.30 h, 
J. Smreka 22 - BAK 39-69 o 10.45 h, 
22. 2. 2001 - M. Pišúta 2 - zamknutá 
brána o 7.40 h, 
26. 2. 2001 -Š. Králika 14-16 - MT 446 
AM o 8.30 h, 
J. Smreka MŠ- KIH 83-60 o 8.50 h, 
Eisnerova 46 - zamknutý kontajner 
o 9.00 h, 

OLO 

DEVEX3 
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26.3. Otvorenie týždňa slovenských knižníc a podujatí v ONV 

27.3. Stretnutie so spisovatel'om a publicistom Vl. Ferkom 
l 0.30-učebňa lstrijská 6 

28.3. Monografia DNV s autorom V.Pokorným a autorom niek
torých kapitol j.Kiačkoml 0.30 vo vel'kej sále- pre žiakov 

29.3. ťudmila Krížiková - Mi l ujem život, stretnutie s autorkou -
l 0.30 - učebňa, lstrijská 6. - pre žiakov ZŠ 

30.3. "ÁČKO", mesačník pre školskú mládež- redakcia o vzni
ku nového časopisu 
l 0.30 vel'ká sá la 

Pozvánka 
Miestny odbor Matice slovenskej 

pozýva 
svojich členov, priaznivcov a záujemcov 

na Valné zhromaždenie MO MS 
25. marca 2001 od 16.00 h 
vF-centre (bývalé Votum). 

Z tvorby Dorotky Paulíko
vej, žiačky 4. D, ZŠ Bukov
čana l 

Ako vzniká báseň? 

Rastie ako ružička. 

Ale nie zo semienok. 
Potom ako? 

Predsa z myšlienok! 

DEVEX4 

Básničkárky 

Sme veselé básničkárky, 
hnedé očká, bystré hlávky. 

Píšeme Vám básničky, 
zo srdiečka, z hlavičky. 
Básničky sú pre detičky, 

pre oteckov, pre mamičky. 
My sme žiačky z 4. D -

básne hravo zvládneme. 

Program kina 

@rnwiT[t{] 
23.-25. 3. o 19.30 h 

OSUDOVÉ STRETNUTIE 
USA- MP 12- 70,-

24. 3. o 17.00, 25. 3. <) 15.00 
a 17.00 h 

102 DALMATÍNCOV 
USA- MP- dosp. : 75,-, deti: 60,-

30. 3. o 17.00 a 19.30 h 
SCARY MOVIE 

USA- 70,-

Dnes predstavujeme 

AJElliER 11 
Päťč l enná kapela ATELLIER 

11 vzn ikl a v septembri roku 
2000. Členmi kapely sú: Mar
tin Juras (spev, gitara, hudba, 
texty), Lukáš Lazarčík (sólová 
gitara), Mart in Krížik (spev, 

tamburína, texty), Milan Čut
ka (basová gitara) a Kr istián 
Gállfy (bicie). Hoci kapela 
vznikla v minulom roku, 
mnohé skladby boli hotové 
už niekol'ko rokov. Autor 
hudby a väčšiny textov Mar
tin juras dlhú dobu nevedel 
nájsť tých správnych l'udí, 
ktorí by začali, k sebe paso
vali a vydržali . Konečne sa to 
však podarilo a chlapci zača
li spolu hrať. Kapela má po
merne raketový nástup. 

V súčasnosti je na koncert
nom turné so skupinou Iné 
kafe, s ktorou účinkujú ako 
predkapela. Doteraz absolvo
vali deväť úspešných koncer
tov a s Iné kafe predpokla-

31. 3. o 17.00 h 
PONORKA U-571 

USA 

31. 3. o 19.30 h 
SCARY MOVIE 

USA- 70,-

1. 4. o 19.30 h 
PONORKA U-571 

USA 

Predstavenia pre deti 
25.3. o 15.00 h 

ROBINSON CRUSOE 
Rus- 15.-

Tel.: 6477 5104 

dajú koncertnú spoluprácu 
do mája tohto roku. Potom 
by ch cel i začať vystupovať 
samostatne, ale najmä na se
be pracovať a zdokonal'ovať 
sa . Štýl hudby sa podl'a ich 
vlastných slov dá ťažko cha
rakterizovať, ale je to hlav
ne rock (grunge-rock, punk
rock, alebo melodický rock). 

Skladby sú melodické 
a jednoduché a to je základ. 
Texty sú väčšinou depresívne, 
ale na druhej strane real istic
ké. 

Hovoria o pocitoch, !'u
doch, o živote. Skladby sú 
rýchle aj pomalé, ale všetky 
sú charakteristické melodič
nosťou . Názov kapely na
vrhla sestra druhého speváka. 
je lahko zapamätatel'ný a o to 
tiež ide. 

Kapela nahrala v štúdiu 
v Hlohovci svoju demona
hrávku . Sú na nej štyri sklad
by : Hviezda, Vráť sa prosím, 
Nič nové pod slnkom, Každý 
má pozná. 

fk 

Božena RAčANSKA 

Milá naša babička 
a mamička, 

v pokojnom, tichom žitia 
prúde další rad rokov 

nech Ti rastie 
a každý deň nech Ti 

sviatkom bude, 
prinesie radosť, lásku, 

šťastie. 

Synovia s manželkami, 
vnúčence Miško a Lucka 

Slovenský červený kríž -
územný spolok Bratislava IV 
Miestny spolok SČK Devínska 
Nová Ves srdečne ďakuje bez
príspevkovým darcom krvi, 
ktorí v stredu 7. 3. 200 l prišli 
darovať krv do F centra na 
Istrijskú ul. č. 4. 

Vedeniu F centra ďakujeme 
za prepožičanie miestnosti na 
tento šlachetný čin. 
Zvlášť ďakujeme našim 

sponzorom menovite Reštau
rácii u Michala (p. Michal 
Glosík), Zelenine - Ovocie -
Potraviny Mlynská 24 (p. Ba
ranovičová). 

Mária Hanyová, 
predseda SČK 

Bratislava DNV 

Alžbeta IVANOVA 
Ott1ia SABOOVA 

Milena SOUKANA 

Nech odpočívajú 
v pokoji 

Koľko horelo? 
Vo februári horelo v ·4. okrese 

1 B krát, z toho v ONV 6 krát, pričom 
Yzniknutá škoda predstavovala 
l BO 000 Sk. 

Okrem požiarov automobilov za
Z~arnenali požiarnici, najmä v tomto 
0 

dobí zaužívané a nezvládnuté, vy-

Prvé číslo Devexu, ešte pod 

názvom DEVínsky EXpres, vy
šlo 16. augusta 1991 na ôs
mych stranách v náklade 700 
kusov. Jeho cena bola 2,50 Sk. 

Prví: prispievatelia : Ing. M. 
Jurčák, lng.V.Mráz, I.Grycz, 

O . Balogh, inzerenti: Denný 
a nočný bar Istria, Akvarex, 
Lukás, Klemi ... 
rubriky: príhovor vydavatela, 

spoločenská kronika, program 

kina, šport, korenie života, 
V roku 1991 vyšlo devät' čí

sel. 
Tlač zabezpečovali postupne 
tri tlačiarne: č.1-3: Komprint, 
č.4: Elan, č. 5-9: Perfekt. 

V roku 1991 zaznamenáva
me v Devexe prvenstvá (alebo 

začiatky): 
2.9. - Otvorili základnú školu 
na ulici P. Horova 
22.-23.9. -Motorsport Racing 
Team Stuad z DNV usporadúva 

na pezinskej Babe prvé 
medzinárodné automobilové 
preteky do vrchu Slovakia 91. 
15.9. - Po 22 rokoch mali 
možnost' veriaci katolíci prijat' 
v DNV sviatosť birmovania, 
ktoré vykonal Th.Lic.V.Filo.za
čiatok septembra: sa uskutočni-

pa/ovanie trávnatých porastov. Pri tej
to činnosti, aj vo vlastných záhrad
kách a prilóhlých plochách je potreb
ná zvýšená opatrnost' a zabezpeče
nie, hoci aj dólšími osobami. V tomto 
roku na Slovensku sme už zazname
nali uhoretie vinou nezvládnutého vy
palóvania. 

rd 

lo ustanovujúce zasadnutie val
ného zhromaždenia účastníkov 
spoločnosti VW a BAZ. 

Slovenskú stranu zastupoval 
lng.J.Uhrík. Nastupuje stodňo
vý program činnosti VW 
Bratislava a v ňom plán zmon-

Vybrali sme 
z archívu: 
brigáda, 

Veľká noc, 
výstavba 
čerpacej 

stanice 

tovat' prvé dve vozidlá ešte 
pred Vianocami. 
28.10.- Manželia Ludvigoví 
otvorili novú pekáreň na 

l stri js kej. 
21.12.- Slávnostne otvorili vý
robu vo firme Volkswagen 
Bratislava. Začínajú s progra
mom montáže osobného vozid

la Passat. 
Spomeniete si aj vy na začiat
ky? Na vaše skúsenosti, postre

hy z tých čias sa teší redakcia 
Devexu. 

r 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBYspol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

a nrlliC",n., Vll1Ta't0Jnt 

*pracovné plošiny, výťahy, žeriavy 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 

/'o 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 7 .OO - 18.00 
Sobota 7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

DEVEXS 



FUTBAL® 
Futbalová sezóna začína 

V nedel'u 18. 3. 2001 sa 
o 15.00 zača l a futbalová súťaž 

111. ligy skupina Bratislava i pre 
k lub z našej mestskej časti 
z DNV. 

Pred vstupom do jarnej časti 
som položil niekol'ko otázok 

trénerovi A mužstva pánovi 
Mgr. Bernardovi Šipošovi. 
* Ako si spokojný s umiestne
ním mužstva po jesennej čas
ti? 
- Mužstvo po skončení jesen
nej časti sa umiestni lo na 14. 
mieste zo 16 účastníkov. Toto 
umiestnenie nezodpovedá sile 

kádra a schopnostiam mužstva 

teda o žiadnej spokojnosti ne
možno hovoriť. 

*Ako prebiehala príprava na 
jarnú časť súťaže? 
- Mužstvo začalo prípravu na 

jarnú časť S. 1. 2001. Hlavným 
bodom prípravy bolo sústrede

nie v Liptovskom Jáne, kde 
v priebehu týždňového poby
tu, zameraného hlavne na fy
zickú prípravu, zohralo zápas 
s účastníkom 111. ligy Liptov
ským Miku lášom a prehralo 

2:1. V ďalšej časti prípravy sa 
mužstvo zúčastnilo zimného 

turnaja v Plaveckom štvrtku, 

kde v rámci turnaja odohralo 
sedem prípravných stretnutí. 

Celá príprava smerovala 
k nabraniu fyzickej kondície 

a v druhej fáze na zohranie sa 
mužstva, nácvik herného systé
mu a herných situácií. Príprava 
poslúžila na zabudovanie no
vých hráčov do mužstva. 

* K akým zmenám došlo 
v kádri mužstva v priebehu 
zimnej prípravy? Ako vyzerá 
súpiska mužstva? 
-Do jarnej prípravy nenastúpi
li hráči, ktorí boli u nás na hos

ťovaní, počas ZVS, ktorá bola 

zákonom skrátená (Balúch, 
Jurík, Hyža, Piaček), taktiež 
hráči Gu/yaš, ktorý je na 

skúške v Rapide Bratislava 
a Stančík, ktorý má namierené 
do druholigového Slovenské
ho Grobu. Novými tvárami 
v mužstve sú : V. Jakubík (Par
tizánske), P. Chovaňák (Mar
tin) a skúsený Milan Forgáč 

TENIS 

V čase našej uzávierky po

razil Laco švarc v prvom ko

le Taliana Galvaniho na te-

DEVEX6 

(Inter, Dubnica, Cheb, ŠKP) od 

ktorého očakávame využitie 
svojich ligových skúseností 
v prospech mužstva. 
Káder mužstva pre jarnú sezó

nu tvoria hráči : brankári: 
Rybár, Bordáč a hráči: Gála, 
Šašík, Maďar, Holoczy, Dra

gul'a, Ľupták, Kováč, Šubín, 
Hauer, Krajňak, Biksadský, 
Medvec, Ružovič, Bučík, Cho
vaňak, Jakubík, Forgáč a počí
tame aj s Polákom a Lieskov
ským . 
* Aké sú ciele pre jarnú časť 11/. 
futbalovej ligy? 
- Prioritou je umiestnenie sa 

na takom mieste, ktoré by 
znamenalo zachovanie 111. ligy 

pre DNV. V to verí celý reali
začný tím -vedúci mužstva Ján 

Kral'ovič a lekár mužstva 

MUDr. M. Matajs, ktorí svoju 
pozíciu v tíme zastávajú bez 
nároku na odmenu, za čo im 

patrí vďaka odo mňa a celého 

hráčskeho kolektívu. Zároveň 
musím poďakovať výboru FO 
na čele s p. J. Kovaríkom a tak

tiež tajomníkovi FO M . Vlčkovi 
za vytvorenie podmienok na
priek obťažnej ekonomickej si
tuácii klubu. 

Záverom si dovol'ujem pripo
menúť fanúšikom, že prvé dva 
zápasy odohrá naše mužstvo 

na domácej pôde a to 18. 3. 
2001 o 14.30 zo Svätým Jurom 

a 25. 3. 2001 o 14.30 zo Slova-
nom B. 
Prajeme trénerovi a celému 

mužstvu úspešné vykročenie 
za ciel'mi v jarnej časti 111. fut
balovej ligy. 
Úmyselne vás nepozývame na 
dianie na futbalovom trávni

ku, nakol'ko to, čo je momen

tálne na futbalovom ihrisku sa 

vďaka starostlivosti o trávnik 
zo strany MČ trávnikom na

zvať nedá. A tak sa z jedného 

z najlepších trávnikov stal naj
horší trávnik v Bratislave. 
Nejde o môj názor, ide o kon

štatovanie všetkých, ktorí na 
našom trávniku hrali. 

Ing. Marian Spišiak 

V prvom jarnom zápase 
podl'ah/o družstvo mužov DNV 

na domácej pôde družstvu zo 

Sv.Jura 1 : 4. Gól za domácich: 
Forgáč. 

nisovom challangri v Mag

deburgu. 

Galvani- švarc 6:7, 7:6, 3:6. 
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MOTORŠPORT 

Fabia cup 2001 

Už v máji začnú preteky au
tomobilov do vrchu. V minu
lom roku Auto Sport Team 
Presskam so sídlom v Devín
skej Novej Vsi mal v seriáli za
stúpenie pretekmi Fabia cup. 
Päť vozidiel absolvovalo celý 

. ročník. Ako bude zastúpený 
AST Presskam v tomto roku, 
sme sa spýtali Viliama Lied
Ja ml., výkonného manažéra 
tímu. 
-Za účinnej podpory AUTO 
Škoda Slovensko okrem pia
tich pôvodných vozidiel pri
budne do tohtoročnej súťaže 
ďalších päť vozidiel Fabia 1,4 

tJ AleJ Hl 
V Gelnici sa v minulých 

dňoch uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska mladých šachistov 
do 12 a 16 rokov. Najlepší 
z nich bojovali aj o nomináciu 
na majstrovstvá sveta a maj
strovstvá Európy. ŠK Strelec 
ONV reprezentovala Veronika 
Roháčková. Obvyklá medaila, 

i 16 V. Ale aj vďaka najsilne
1 

ším sponzorom: Castro/ S/o 
vakia s.r.o. Bratislava, Mat, 
dor, a. s. Púchov a agent(J1. l 

Monarch nastúpia v tíme vta 
ňajší aktéri a ďalších piatic 
predstavíme v niektoro~ 

z budúcich čísel Devexu. 
Príprava spočíva, u starýc/ 

áut v úpravách, v nových j 
potrebné zvariť rámy a vypra 
covať všetky základné pred 
poklady potrebné pre prete 
ky. Všetko musí byť hotov 
do prvých pretekov, ktoré bo 
dú 19.-20. 5. 2001 na tra1 
Brezno - Čierny Balog, kto 
rých AST Presskam, spolu s 
sponzorom Castro/ Slovakia 
sú hlavní organizátori. 

na ktorú sme boli u Veroník 
zvyknutí, jej tento krát u nikl 
o vlások. 

Poradie najlepších dievčat 
do 16 rokov: 

1. GregorováBan. Bystrica 7, 
2. MachalováBudmerice 7, 
3. Borošová Komárno 6, 

4. RoháčkováDNV 6, 
5. ObdržálkováDun. Streda 5,. 
6. BothováDun. Streda 5/ 

Ocenení športovci 
Za úspešné výsledky v r. 

2000 ocenila MC DNV športov
cov a trénerov na miestnej rad
nici pred niekoľkými dňami. 
Ocenenia športovcom a tréne
rom odovzdali L. jaško, predse
da komisie mládeže a športu 
pri MZ a starosta DNV V Mráz 

Futbal: hráč R. Madar, tréner S. 
Tanáč, 

Karate - klub JU SHU: D. Palo 
a I. Koborová, tréneri L Kotek 
aP. Gábriš, 

Správny chalan 

Peter Lehnický spolu so svojou taneč

nou partnerkou pred niekoľkými mesiac
mi na MS v akrobatickom rock and rol
le v Bratislave získali zlato. 
To však nebola jediná zo súťaží Petra, žia· 
ka 9. D triedy ZS na Ul. P. Horova 16. 
Zúčastni l sa majstrovstiev Slovenska 
(l .miesto), o cenu primátora mesta 
Rožňavy (2.miesto), o senu starostu mes
ta Gbelce (2.miesto) a na MS vo 
Francúzsku (2.miesto). Na otázku "Z čoho 
má najväčšiu radosť ? ". hovorí: "Naj
sympatickejšia bola súťaž MS v Bratis lave. 
Určite to boli jedny z najkrajších chvíľ 

Tenis LOB: 
tréner A. Zlocha 
šach: 
L. Šimon a tréner M. jurčák 

Slov.zväz telesne postihnutý 
športovcov: trénerka volejbal 
stav: 
H. Hanková 
Slov.zväz telesne postihnutý 
športovcov tenis: 
V. Lednár 
Armwrestling: 
tréner M. Marko 
Atletika: L Jaško 

v mojom živote." Keď nemá tréning, ta 
ako väčšina chlapcov v jeho veku si rá 
zahrá hokej, futbal, tenis, zajazdí si na b 

cykli, posedí pri počítači a hudbe. 

A jeho plány do budúcnosti? 

"Samozrejme, chcem, aby sme obhájili ti 
tu l majstrov sveta. Chcel by som štud oV~ 
na vysokej škole a stať sa architekta~ 
alebo projektantom." 
Co dodať? Smelé predsavzatia, ale aj o~ 
hodlanie isť za svojim cieľom . Držíme pa:l 
ce! Z časopisu "Konečne zvoní" č. 3, l· 
Ul. P. Horova 16, (Mgr. Lýdia Jahodníkovl 
krátené) 

Vhodné pre: 
... 

KANCELARIE, 
AMBULANCIE, 
PREDAJNE a iné. 

N.P.2.- 72,98 m2
, cena: 1162 000 Sk 

N.P.3.- 89,30 m2
, cena: 1 425 000 Sk 

N.P.4.- 72,98 m2
, cena: 1162 000 Sk 

N.P.5. - 89,30 m2, cena: 1 425 000 Sk 
N.P.4.- 80,03 m2

, cena: 1276 000 Sk 
N.P.5.- 89,30 m2

, cena: 1425 000 Sk 

Uvedené ceny sú konečné vrátane DPH, 
pozemku a dane z prevodu. 

Skolaudovaný bytový dom v tichom a peknom prostredí bratislavskej Dúbravky na Cabanovej ulici. 
l 

Rozdelenie priestoru, dokončenie povrchových úprav- podlahy, obklady, podhl'ady a inštalácie zabezpečíme podl'a vašich predstáv a želaní. 

Informácie Vám poskytneme na tel. číslach: 07/54 77 48 65, 54 77 34 98, mobil: 0903/413 015, www.adost.host.sk 
l 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02 ·Predaj 

03 ·Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 · Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07- Rozličné 

* Predám vozík Peg Perego - dvoj
kombináciu za 2000 Sk. 

Tel. : 5935 3194 
17.00-19.00 h 

Nový čínsky obchod 
HUA-YIN s.r.o. 
š. Králika 3/B 

Diskont, Textil, Obuv 

otvorené: 
po-pia: 9.00-18.00 
sobota: 9.00-13.00 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. : 6477 8362, 0903-133 994 

* TV servis Baláž- oprava televízo
rov, Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Dane+ účtovníctvo+ mzdy. 

Tel. : 0905-427 720 
* Vyhotovujem geometrické plány. 

Tel. : 0905-333 727 
* Byty- právny servis. 

Tel. : 6477 8542 
* Doučujem AJ . Tel. : 6477 8835 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
ponuka pre rok 2001 

Letecké zájazdy: GRÉCKO -

EGYPT. TALl 

Autobusová a individ 

VATSKO. 

ados, TURECKO - lcmeler. 

P US. DUBAJ. 

'AĎARSKO, CHOR

LIANSKO, 

SKO 

autorizovaný predaJ ydrotour a Globtour: 

DEVEX, príďte si vybrať. Novoveská 14 (z dvora] ONV 

po-pia: 15.30-18.00 sobota: 8 . 00-11 . OO h 

Predám 6-izbový rod. dom v DNV, 2-podlažný, SOO m2 pozemok, podpivničený 

s garážou, aj pre podnikanie. Info po 20.00 hna tel.: 6477 5003, fax: 6477 6651 

* Kúpim 2-3-izb. byt v DNV, platba 
v hotovosti . 

Tel.: 07-4445 0708, 0905-917 964 
* Dám dlhodobo do prenájmu 2-
izb. byt zariadený v Dúbravke pod 
lesom, od 9. 4. 01 . Tel. : 6542 4749 

* Predám záhradu 6 árov v DNV-

pod Srdcom, drev. chatka, voda, 
400 t is. Sk. 

Tel.: 6542 4749, 
17.00-19.00 h 

* Prenajímam apartmány pri mori 
v Chorvátsku (Poreč). Hovorím slo
vensky. 

Ján Kotvaš, 
Tel.: OO 385 52 456 039 

lnzerda: Cenník: l znak = 1,20 Sk, l / 16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. =5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 

DPH. ZJavy: tri uverejneniach zo sebou 5 % o viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná 

strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po·pio: 15.30 · 18.00, 

sobota 8.00 · 11 .00 

DEVEX 7 



i l 

OIIIENI(O 
W)@~G~lli@D 

POLÍCIE 

od 1. 3. 2001 do 15. 3. 2001 
Dňa 1. 3. 2001, na základe tele

fonického oznamu, hliadka mest
skej polície riešila v neskorých 
nočných hodinách na Eisnerovej 
ulici rušenie nočného kl'udu sku
pinkou mládencov potúžených al 
koholom. Hliadka na mieste zjed
nala nápravu v zmysle zákona 
o priestupkoch. 
Dňa 5. 3. 200 1 hliadka mest

skej polície počas výkonu služby 
zistila na Mlynskej ulici, že nezná
me vozidlo tu zlom il o telefónny 
stÍ p. Hli adka na mieste zabezpe
čova l a plynulosť dopravy a vyro
zume la pracovníka Telekomuni
kácií. Nakol'ko poškodením stfpu 
bola spôsobená Telekomuniká
ciám škoda, prípad prevzalo OO 
PZ v ONV. 
Dňa 12. 3. 2001, na základe 

sťažnosti občanov, sa hliadka 
mestskej polície zamera la na ne
dovolený prejazd nákladných vo
z idi e l cez Opletalovu ulicu. 
Hliadka mestskej polície z ist ila 
v dvoch prípadoch porušenie zá
kona o premávke na pozemných 
komunikáciách, priestupky vyr ie
šila v blokovom konaní. 

Ernet Kovarík 
Zást. vel. stanice MsP ONV 

Vodorovne: A. Tretia časť taj
ničky. - B. Oslovenie staršej že
ny (hovorove) -staročeské druž-
stvo Anonova žena. 
C. Ženské meno (pramatka) -
psychická záťaž - strkaj. - D. 
Druhá časť tajničky- rozpráva
nie zbytočností - 51 rímskymi 
číslicami. - E. Bývalý obchodný 
dom- sal- tyran.- F. Zmierňuje
alebo po česky - usekne. - G. 
Rieka v Severnom Írsku - koz
metický prípravok- samčia časť 
kvetu. - H. Zabezpečuj -koval -
nízka rozkonárená drevina.- l. 
Kmeň v Zambii - akčný rádius 
lietadla - hmyz podobný včele. -
J. Začiatok tajničky.-
Zvisle: 1. Nedráždil. - 2. 
Dedinské námestie- morská ry
ba. - 3. Telovedec - mravouk. -
4. Plesá- ciel' po česky- kráčajú. 
- S. Naničhodníci - nažni.- 6. 

POZVÁNKA 
Občianske združenie "Rieka Morava v ohrození" 

v spolupráci so 
Slovenskou Geologickou Spoločnosťou 

pozýva všetkých občanov z ONV a .z okolia 
na prednášku 

Stopom cez Andy (Venezuela) 
Prednášať bude 

Mgr. BARBARA CHALUPOVÁ 
z Geologického ústavu Slovenskej Akadémie Vied v 

Bratislave 
Prednáška spojená s besedou bude 

v utorok 10.4. 2001 o 19, OO hod. vF-Centre 
na lstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi. 

Motto: "l:.udia chcú spoznávať." 

Pamätná známka MS 
Uznesením Valného zhro

maždenia Matice slovenskej 
v Martine v r. 1998 bol rok 
2001 vyhlásený ako ROK 
MATICE SLOVENSKEJ. V záuj
me čiastočného riešenia zlej 
ekonomickej situácie, Snem 
MS dňa 4. 11. 2000 prijal vo 
svojich záveroch návrh usku
točniť formou predaja "Pa
mätnej známky MS 2001 ", 
zbierku na podporu ďalšej 
činnosti Matice a matičného 
hnutia. 

Ako nás učí história Matica 
slovenská si vo svojich naj
horších časoch vždy musela 
pomáhať sama. Aj vďaka 

"grajciarovej", alebo "tehlič
kovej" zbierke dokázala pre
žiť zlé časy. 

Fínske mesto- vyhlášky (hovor.). 
- 7. Krycia blana - bo leň po čes
ky. - 8. Podvozok auta - mesto 
v Mongolsku -otázka 1. pádu. -
9. Hmyz (z lat.)- úctivo žiadaj.-

n 
B 

c 
o 

l 2 3 4 5 

Preto sa v týchto, pre 
Maticu zlých časoch, obracia
me na celú členskú základňu 
a širokú verejnosť, aby ste 
v rámci Roka MS 2001 v ma
ximálnej možnej miere pre
dajom a nákupom pamät-

1 O. Planétka - nekráčať. - 11. 
Koniec tajničky. 
Pomôcky: B. Antu. - G. Roe. - l. 
Loi.- 6. Eura. - 8. Lun. - 9. lnsekt. 
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r 
ných známok pomohli prek
lenúť jej zlú finančnú situá
ciu. Minimálna hodnota jed
nej známky je určená na 50,- 1 

Sk. 
Miestny odbor Mati,ce 

slovenskej v ONV 

Karneval 
Ž iaci 7 .-4. ročníka zo ZŠ na 

Ul. P. Horova 16 sa na jarné 
prázdniny tešili dvojnásobne. · 
Vďaka nep/ánovaným mimo
riadnym chrípkovým prázdni
nám sa karneval presunul na , 
tento neskorší termín. Dievčatá ' 
a chlapci sa premenili na po·~-~ 
tavy z rozprávok, pokémonov, __ J 

vojakov i policajtov. 
Atmosféru vo vyzdobenej 

školskej jedálni dopfňa/ D}, 
ktorý výberom hudby i sprie
vodným slovom výborne napi- l 

ni/ detské očakávania. · -
Tancovalo sa, spievalo a bo

kom neostali ani vyučujúci. 
Všetky masky boli zaujímavé, 
nápadité a vybrať z nich tú n~j 
sa jednoducho nedalo. · 

A tak ešte zopár spo/Očných' 
fotografií na pamiatku a nieke
dy nabudúce "Dovidenia na 
karnevale!" 

Mgr. Lýdia jahodníková l 
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·Dovidenia Marián! A pozdravuj do: 
ma, ak sa dostaneš k slovu! ' 

- Oci, nemal by si si ten pomaranče 

olúpať, než ho začneš jest'? 
- Ale, to som už skúšal, šupka chutí l 
rovnako, či je olúpená alebo nie. 

· Váš manžel v noci za záhadnýd'i .. ' 
okolností utiekol z väzenia . 
· Za záhadných okolností? A vy chcete : : 
vedie( ako? Tak sa ho choďte spýta, je · · 
schovaný v šope. 

-Vy nemáte žiadneho koníčka? 
- Nie. l keď vlastne ... trochu kradnem. 

Starý Doudo našiel poklad · džbán pi· 
ný strieborn iakov. Dvadsa(pä( percent 
si nechal ako nálezné, ostatné zakopal ·· 
spä( 
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DEVEXS 

16.-17. týždeň 

@ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Mimoriadne rád mám tento 

veľkonočný čas. Príroda je už 
prebudená, začína rozdáva( 

plným priehrštím, ľudia so poná

hl'ojú no polia o do záhrad vyu

ži( každú minútu, kres(onio slá

via svoj najväčší sviatok o ujde 
so oj ostatným radosti z veľko

nočných trad ícií. 
Vždy so nájde ktosi, čo nechce 

rešpektova( veľkolepos( týchto 

chvíl'. Ukradne niekoľko stromče
kov z pred rodinného domu no 

Mlynskej, bicykel z vchodu no 

ulici P. Horovo, poškodí otrasný

mi výtvormi fasádu zdravotného 
stredisko, bezohľadne nechá re

va( rádio napriek chorému suse

dovi alebo kojencovi len o jedny 

dvere vedl'o. Napriek tomu ten 

príval jarných kvetov o farieb 

pohládza, činnos( v záhradke 

príjemne unavuje, jarné slniečko 
začína hojí( 

Žiadno reklamná plocho nedo
káže zastrie( olebo nahradi( jar

ný príval farieb, príchod nového, 
živého. Rados( je akosi väčšia 
o mocnejšia oko l'útos(, či žiaľ 
v inom ročnom období. Rodos( 

prejavi l ten, čo stromček zasadil, 
tešil so i ten, čo ho potajomky vy

kopal o ukradol. Pôvodnému ma
jiteľovi zostalo iba starost', aby sa 

pri presádzoní ujal a nezahynul 
ako svedomie zlodeja. 

Pokojné sviatočné dni všetkým 
želá 

Váš vydovotel' 

Evínskonovoveskt 
mformacny 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

6.4. 2001 Ročník: XI. Číslo: 7 bezplatne 

a Brány poznania 

EZIJ Z radnice a Slovo Novovešťanov 

lJ Kultúra f:2 Spoločenská kronika 

EJ Šport 

Brány poznania 
Už sedem rokov sa stretávajú pedagógovia 

z Devínskej na podujatí- programe o nich a pre 
nich s názvom Brány poznania otvárate. Znám_ou 
piesňou "Len vám ... " G. Dusíka začal program 
Jozef Benedik, sólista Novej scény v Bratislave. 

K nemu sa pridala jeho kolegyňa z divadla 
Mária Eliášová a známymi melódiami z operiet 
a muzikálov spríjemnili piat~ový večer našim uči
teľom i učiteľom našich detí. 

O tom, že ·to v súčasnosti nemajú ľahké netreba 
pochybovať. Hoci, ako spomenula vo svojom 
príspevku PhDr. Mária Dobríková z komisie škol
stva, vzdelávania a mládeže pri MZ MC ONV, jed
ného z organizátorov, (ďalšími boli starosta MC 
ONV a Jstracentrum), "práve vy ste tí, ktorí ste 
v krajine detstva zotrvali, prostredníctvom svojho 
povolania ste si detské roky pred(žili," bezpochy
by toho pekného a uš/'achtilého na učitel'skom 
povolaní je to prit'ahujúce Cisto učiteľská rodina 
by z platov oboch asi vel'n7i t'ažko prežila, neho
voriac o stále sa zväčšujúcich nárokoch na toto 

(Pokračovanie na 6. strane) 

(~ť~l{ ·~ľ!M~\i) 
POZVÁNKA 

Občianske združenie 
"Rieka Morava v ohrození" 
pozýva všetkých občanov 

z ONV a z okolia 
na pásmo diapozitívov 
Krásy prírody-potulky 

po hrebeňoch slovenských 
pohorí. 

Sprevádzať nás bude 

JURAJ GELENEKY 

stretnutie bude 
v utorok 24.4. 2001 

o 19, 45 hod. vF-Centre 
na lstrijskej ulici č. 4 v 
Devínskej Novej Vsi. 

Úzavierka dnešného čísla 
bolo 29.3. 2001 . 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 12.4. 200 l, 
číslo vyjde 20.4. 2001 . 



® robn ičky 
11 radnice 

Miestna rada sa zišla na 
svojom pravidelnom rokovaní 
dňa 20. 3. 2001. Z prijatých 
uznesení vyberáme : 
-zobrala na vedomie informá
ciu ohľadom vzťahu rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy 
a mestskej časti ONV, kde by 
sme mali prispievať proporcio
nálne na pokrytie výdavkov hl. 
mesta tak, aby rozpočet bol 
zabezpečený ako vyrovnaný 
-schválila rozpis rozpočtov or
ganizácii zriadených mestskou 
časťou a to lstracentra , Oeno
vy, VOPZ podľa kapitol roz
počtu mestskej časti na rok 
2001 
-zobrala na vedomie správu 
o spravovaní a údržbe športo
vých areálov a ihrísk, ktoré sú 
v správe príspevkovej organi
zácie Oenova 
-zobrala na vedomie stav 
poh/'adávok a návrh ich vys
poriadania evidovaných na 
miestnom úrade , v Oenove, 
lstracentre , VOPZ a OTV s.r.o 
-schválila rozpis príspevkov na 
činnosť športových , kultúr-. 
nych a spoločenských združe
ní, ktoré sú naviazané na roz
počet mestskej časti podľa 

návrhu odborných komisií pri 
miestnom zastupiterstve. 
Zároveň uložila zodpoved

ným pracovníkom informovať 
tieto združenia o pridelenej 
výške a spôsobu čerpania 

týchto príspevkov 
-prerokovala spôsob využitia 
objektu bývalej materskej 
škôlky Na Grbe 2 a uložila 
pripraviť špecifikáciu priesto
rov a nákladov na využitie 
týchto priestorov. 

Smerovanie využitia je do 
oblasti sociálnej- starostlivosť 
o starších spoluobčanov, za
bezpečenie potrieb miestneho 
úradu , kultúrne aktivity v spo
lupráci s lstracentrom a časť 
priestorov pre komerčné vyu
žitie 
-odporučila miestnemu zastu
pite/'stvu schváliť po dopraco
vaní správu o plnení progra
mového vyhlásenia miestneho 
zastupiteľstva MČ ONV 
-odporučila zastupiteľstvu 
schváliť všeobecne záväzné 

DEVEX 2 

------------------------------------------------------------------------~ .... ---------------------------------------------------------------------------------------

nariadenia o miestnych poplat
koch a o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov 
-zobrala na vedomie správu 
k prevodu zdravotníckych za
riadení na území mestskej čas
ti , kde sa skonštatoval spôsob 
privatizácie týchto zariadení 
pre vybraté subjekty a taktiež 
sa navrhol možný spôsob za
bezpečenia niektorých služieb 
napr. geriatrických v rámci 
možností mestskej časti 
-prerokovala materiál oh/'adom 
umiestňova nia retardérov na 
komunikáciach 111. A IV. triedy, 
ktoré sú v správe mestskej časti 
a informovala o podniknutých 
krokoch na zabezpečenie zní
ženej rýchlosti na celom úze
mí mestskej časti 
-odporučila zastupiteľstvu 
schváliť zmluvu o účelovej do
tácii na zabezpečenie výroby 
časopisu Oevex. 
-zobrala na vedomie informá
Ciu o súťažiach na vyhradené 
parkovacie miesta. 

Konštatovala, že účasť na 
týchto súťažiach zo strany záu
jemcov klesá a tým sa bude 
musieť pristúpiť ~ prehodnote
niu tejto služby pre motoristov 
-zobrala na vedomie informá
ciu o vyhodnotení a vyúčtova
ní ll. reprezentačného plesu 
a zároveň uložila príslušným 
komisiám predložiť projekt 
realizácie prác z výťažku ple
su , ktorý bol určený pre spol. 
Samaritán 
-prerokovala materiály k odkú
peniu bytov a technických 
požiadaviek na prerábky a re
konštrukcie domov a bytov. 
Uložila prednostke úradu 
pripraviť návrh technického 
riešenia a právne náležitosti 
a zosúladiť ich s technickými 
normami a podmienkami od 
borných firiem z danej oblasti 
- prerokovala návrh správy ku 
kontrole investičných akc ii 
hradených z rozpočtu mestskej 
časti a uložila miestnemu kon
trolórovi , vedúcemu odboru 
výstavby a predsedovi komisie 
výstavby podať spoločné vy
jad renie k tejto správe 
-uložila prednostke úradu pri
praviť špecifikáciu nákladov 
pri zariaďovaní interiéru vily 
Košťalová 
-zobrala na vedomie informá
ciu o príprave osláv 550. výro
čia prvej písomnej zmienky 
o ONV 

zs 

Sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov vr. 
2001 

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov sa tradične uskutočňu
je v desaťročných intervaloch. 
Význam sčítania je predovšet
kým v tom, že k jednému roz
hodujúcemu okamihu sa 
zisťujú vybrané údaje o obyva
teľoch, ich demografické, 
ekonomické, sociálne a kultúr
ne charakteristiky, základné 
údaje o úrovni bývania v do
mácnostiach ako aj údaje 
o domovom a bytovom fonde. 
Sčítaním sa získavajú aj údaje 
o ekonomickej aktivite obyva
teľstva, ale aj údaje o národ
nostnej a náboženskej štruktú
re obyvateľov Slovenska. 

Pre Slovenskú republiku je 
význam sčítania o to dôležitej
ší, že 'je to prvé sčítanie 
v samostatnej Slovenskej re
publike. Vytvorí sa údajová zá
kladňa pre prognózovanie 
rozvoja nášho hospodárstva 
a spoločnosti v ďalšom období. 

Rozhodujúcim okamihom 
sčítania je polnoc z piatka 25. 
mája na sobotu 26. mája 2001. 
Dobu sčítania stanovila vláda 
SR od 19. mája do 1 O. júna 
2001, čo je časový úsek, v kto
rom sčítací komisár vykoná sčí
tanie v určených sčítacích ob
vodoch. 

Doba sčítania je navrhovaná 
tak, aby bol dostatok času na 
doručenie sčítacích tlačív aby
vate/om a aby sčítací komisári, 
ktorí navštívia domácnosti, 

mali dostatok času na zber 
vyplnených sčítacích tlačív. Sčí
tací komisári si pri rozdávan'i 
tlačív dohodnú termín, kedy 
budú vyplnené tlaävá prebe-, 
rať. 

Sčítanie sa týka všetkých 
obyvateľov, ktorí sa v rozho ~ 
dujúcom okamihu budú zdr
žovať na území Slovenska. Ak: 
sa niekto v čase sčítania nebu
de zdržovať na Slovensku, mal 
by požiadať zodpovednú oso
bu v mieste trvalého bydliska, 
aby za neho poskytla potrebe
né informácie a vyplnila sčíta- 1 

cie tlačivo . 

Zákon občanovi ukladá po
vinnosť vyplniť dotazník, nie 
je však potrebné vyplniť me
no, priezvisko, ani rodné číslo. 
V prípade, že občan nebude 
dôverovať sčítaciemu komisá
rovi, môže osobne odovzdať 
tlačivo starostovi obr:e v zale
penej obálke. 

Sčítací komisár do bytu vojsť 
bez toho, aby ho občan vpus
til, nemôže. Právo kontrolóvať 
pravdivosť údajov teda nt:;má. 

Mestské časti môžu vopred 
v rámci informácií pre obča.-1 
nov uviesť na vývesných tabu
liach čísla jednotlivých sčíta
cích obvodov a k tomu meno 
a priezvisko sčítacieho komisá
ra, ktorý bude v ich sčítar:om 
obvode navštevovať domác
nosti. 
Mestská časť ONV je rozdelená . 
na 62 sčítacích obvodov. ' 

Mgr. S. Krivošíková _. 
vedúca odboru všeobecnej 

vnútornej správr, ' 

Zrušíme športoviská v DNV? 
Miestny úrad v predchádzajú

cich rokoch na základe požiada
viek občanov dobudoval detské 
ihriská a športoviská. Na území 
mestskej časti umiestnil ping
pongové stoly, basketbalové ko
še, aby deti vhodne využívali 
svoj voľný čas. Samozrejme, že 
plány boli oveľa rozsiahlejšie, 
avšak sme limitovan í finančnými 
prostriedkami a skutočnost'ou, že 
plochy ihrísk sú vzhľadom na 
množstvo detí značne poddi
menzované. 

V dnešnej uponáhl'anej dobe, 
kedy nemáme čas ani na vlastné 
deti a tie sú mnohokrát odkázané 
na "ulicu", pokladáme takéto rie
šenie za "určitú kompenzáciu. 

Deti k svojmu zdravému vývinu 
potrebujú plochy, kde sa môžu · 
realizovať. .. . .., -~ 

Aj napriek týmto skutočnos- \ 
ti am sa nájdu mnohí, ktorí sú _ 
proti takýmto aktivitám. Žiadaj<· 
nás o odstránenie basketbalo
vých košov, hokejbalového ihris- · 
ka, ... v horšom prípade poškoď- ' 
zujú vybudované zariadenia. ' 
Keby sme aj vyhoveli žiadate/om · 
a zariadenia odstránili a pre
miestnili inde, vždy by sa našiel . 
niekto, kto by bol proti. Preto jfi , 
potrebné sa zamyslieť nad tým, 
čo je pre nás dôležitejšie. . 

jUDr. Mária Šamová, 
prednostka MO 

Miestny úra 1 .:evínska Nová Ves, /strijská 49, Bratislava - -z SÚ 
Miesto: Eisnerova ulica -

pred VÚB - počet miest: l O - ob

dobie: 1.5. 2001 - ~0.4. 2002 
1. Bukovčana 4- počet miest: 2-
obdobie: 

ú. 2001 - 30.4. 2002 
1. Bukovčana 16 - počet miest: 3 
-'Obdobie: 

l s 2001 - 30.4. 2002 

Žicidosti o pridelenie parkovacie

.bo miesta je potrebné doruči( 

v zalepenej obálke s označením 
-: "SÚŤAŽ - PARKOVANIE -

NEOTVÁRAŤ" 
do podatel'ne Miestneho úradu 

v Devínskej Novej Vsi, 

lstrijská 49, 843 l O Bratislava 

· Žiadost' musí obsahovať: 
7meno, priezvisko a adresa 

·, trvalého pobytu žiadateléJ, 

, -typ .automobilu, farba ŠPZ 

-kro je vlastníkom automobilu, 

::v prípade, že vlastníkom je 

fy~kká osoba, údaj o tom, či sa 

VyUžíva alebo nevyužíva na 

··· .. podnikatelskú činnos(, 
- cenovú ponuku za vyhradené 

parkovacie miesto na obdobie 

jedného roka. 

Poplatok za 1 parkovacie miesto: 

Paušálna suma poplatku sa určí 

'·' 

Po/yfunkčný dom na ulici St. 
Králika je dokončený a v ňom aj 
plaváreň. Moja práca vo funkcii 
stavebného dozoru sa v tomto 
objekte skončila a preto musím 
zareagovať na článok "Bola raz 
jedna p/aváreií ... ", ktorý napísal 
Jožci Marko v Devexe s dátu
mom 9. 3. 2001. 

Veľa obyvateľov našej MC sa 
tešilo na služby plavárne, najmä 
rod,i§ia s deťmi. Cenu 390,- Sk 
na deň, ktorá je určite na súčas
nú ()ízku životnú úroveň pre väč
šinu rodín neprijateľná si určil 
majiteľ a prevádzkovateľ firma 
EIB. Túto pre mnohých vysokú 
cenu môžeme zatiaľ považovať 
za štartovnú, podľa všetkého vy
kalkulovanú na základe výšky 
Prevádzkových nákladov po
trebných na chod plavárne. 
Keďže ide o súkromnú plaváreň, 

vyhradené 
parkovacie miesta 

pre všetky vyhradené parkovacie 

miesta no jednom parkovisku 

rovnaká pre všetky vyhradené 

parkovacie miesta, a to vo výške 

priemernej cenovej ponuky 

uchádzačov, ktorým bolo parko

vacie miesto na danom parkovis

ku pridelené. 

Paušálna suma poplatku ne

môže by( nižšia ako 7 200,
Sk/ročne alebo 600,- Sk/me

sačne a nemôže by( vyššia 

ako 40 000,- Sk/ročne alebo 

3 300,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepouží

vajú osobný automobil na podni

kanie, majú znížený poplatok za 

vyhradené parkovacie miesto pre 

osobný automobil, ktorý nie je vo 

vlastníctve právnickej osoby, na 

jednu tretinu. Znížený poplatok 

je možné uplatni( obyvatel'mi 

jedného bytu spolu iba jeden-
kráf . 

Uzávierka prihlášok: 

20.4. 2001 o 14.00 hodine 

- v tomto termíne sa zároveň 

uskutoční na miestnom úrade aj 

verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súfaže: na najbliž

šom zasadnutí miestnej rody 

JUDr. Mária Šamová 

prednostka MÚ DNV 

poskytujúcu služby aj verejnosti 
je iste každému jasné, že nie je 
v kompetencii Mú ani poslan
cov MZ ONV vyvíjať akýkoľvek 
tlak na rozhodnutie majiteľa. 

Rovnako to môžeme porov
nať s inými podnikateľskými 
subjektami, ako sú napríklad 
pohostinské zariadenia. Preto 
mi je ľúto, že autor článku pri
sudzuje mojej osobe akúsi zod
povednosť za prevádzku plavár
ne. Moja práca sa skončila ko
laudáciou stavby. 

O ďalšom využití polyfunkčnej 
budovy, ktorá je nesporne prí
nosom pre obyvateľov našej 
mestskej časti napr. v riešení 
bytovej otázky, služieb a športo
vania bude rozhodovať maj ite/' 
objektu. 

Ing. Jozef Dobrík 

V súčasnosti dostávame na miestny úrad stále viac žiadostí 
o umiestnenie spomalbvacích prahov- retardérov na komuniká
ciách. :liadatelia uvádzajú rôzne dôvody - veľká frekvencia po
hybu detí, rýchla jazda automobilov, nedodržiavanie doprav
ných predpisov. Z väčšiny z nich však hovorí podtón bezpečnosti 
chodcov. 

Dopravná 
s ituácia 

Z rozpočtu MC DNY sme 
preto zabezpečili a zabezpeču
jeme retardéry hlavne ku ško
lám a detským ihriskám. 

Nie je však možné vyhovieť 
každému, pretože Devínska by 
sa za krátky čas stala mestskou 
časťou množstva bariér, čo by 
v nemalej miere prispelo o. i. 
aj k obtiažnej údržbe komuni
kácií. 

V snahe vyriešiť problémy 
Mú DNY v súčasnosti navrhol 
obmedzenie rýchlosti na ce
lom území mestskej časti for
mou .,zóny s dopravným ob
medzením" - max. povolená 
rýchlosť 40 km/h. 

Operatívna komisia oddele
nia prevádzky dopravy Magist
rátu hl. m. SR Bratislavy 13. 2. 

2001 s predloženým návrhom 
predbežne súhlasila. 

Je však potrebné vypraco
vať projekt organizácie dopra
vy. MÚ spracuje prehľad 

schváleného a jestvujúceho 
dopravného značenia v DNY 
(pretože mnohé značky bude 
potrebné zrušiť -stratia svoju 
opodstatnenosť schválením 
zóny s max. povolenou rých
losťou 40 km/h). 

Po schválení projektu bude 
MC rokovať s magistrátom 
o realizácii dopravného zna
čenia. Tiež by bolo vhodné, 
aby polícia vykonávala kon
troly dodržiavania doprav
ných predpisov aj na miest
nych komunikáciách III. a IV. 
triedy nie len na Eisnerovej 
a Istrijskej ulici. 

JUDr. Mária Šamová, 
prednostka MÚ 

POSLANECKÝ KLUB KDH 

priMZDNV 
Pozýva občanov riešiť spoločné problémy 

Kedy? Každý druhý pondelok v mesiaci o 19.00 h 
Kde? 

KSC Istrijská 6 

Neraz som bol na pošte svedkom 
nechutných divadiel, tak zo strany 
občanov ako aj poštových úradní
čok. Stáva sa tak pravidelne v ter
mínoch vyplácania sociálnych dá
vok a podpôr v nezamestnanosti. 
tudia si 'prídu na poštu prevziať 
svoje životné minimum, z ktorého 

Šarvátky 
na pošte 

prevažná časť sa po vyplatení še
kov opäť ocitne za poštovým okien
kom. Takto vzniká zvýšený nápor 
práce pre poštové pracovníčky 

a zároveň sa pred dvoma okienkami 
zväčšujú zástupy čakajúcich. 

Naposledy ľudia čakali až pred 
dverami budovy pri telefónnom pri
stroji. Tento okrem iného nedávno 
záhadne zmizol. Nečudo, že nervo
zita stúpala na oboch stranách. 

Zástupy sa domáhali rýchlejšieho 
tempa za okienkami. Nespokojnosť 
vyústila až k nedôstojným zrážkam. 
Nevyberanými vulgarizmami sa 
častovali obe strany - nespokojný 
dav, ale aj urazené poštové pra
covníčky. tu dia však v jednom mali 
a stále majú pravdu. Prečo v čase 
výplat podpôr a dôchodkov pošta 

. neposilní službu za priehradkami. 
Okrem iného už dlhšie obdobie sú 
dve zo štyroch okienok určených 
na finančné operácie zatvorená. 
Vyzerá to tak ani keby pošta mala 
nedostatok pracovníkov alebo ne
má na ich mzdy. Ak je tomu tak, 
možno by stačilo posilniť službu za 
okienkami v čase najväčšieho ná
poru brigádnikmi. Nechutné scény 
na pošte, ktorých svedkami sú 
často aj deti by sa určite na našej 
pošte stali minulostbu. čo na to ve
denie pošty? Dočkáme sa rieše
nia? 

Za rozhorčených obyvateľov 
PhDr. Rudolf Galo, 

poslanec MZ ONV 

DEVEX 3 



.... 
saovo majU 

lM©V@ ve@ťania 

Prečo vzniklo občianske združenie "Rieka Morava v ohrození" ? 

Vážení priatelia, ča by sa sta
lo, keby nevznikla naše združe
nie občanov??? 

Pravdepodobne asi lota .. ." 
Podla pôvodného návrhu, ktorý 
České prístavy a .s . predložili na 
ministerstvo životného prostredia 
SR malo byt' postavené prístavis
ka na Morave do konca marca 
2001. A tak dnes, t.j. 31.3 . 
2001 na pohraničnej rieke by 
bola slávnos( "Významní" by 
slávnostne prestrihovali pásku 
a otváralo by sa šampanské. 
Prístav by bol na svete. 

Táto firma by na rieke Morave 
v priestore pod pol'nohospadár

skym družstvom pri bývalej ple
chovej strážnej búdke začala 
prevádzku prístaviska /Ro - Ro 
rampy/ pre nákladné lode. 

Prístaviska by slúžilo na nakla
danie hotových automobilov/ 40 
tisíc ks ročne/ z Volkswagenu 

Slovakia a.s. na nákladné lode, 
ktoré by sa plavili po rie
ke Morave. Nové automobily 
z Volkswagenu by po vlastnej osi 
boli prepravované na novovybu
dované parkovisko a odlial' do 

Kto zabezpečí odkanalizovanie 
Vápencovej ul.? Po celej ulici sú 
aké-také priekopy len pred do
mom č. 28. nie, prečo? Stavebník 
pri stavbe domu vyviezol zem inu 
pred dom na verejné priestranstvo 
navýšil terén a zrušil priekopu. Kto 
mu to povolil? Čo na to kontrola 
a stavebný odbor? 

Kto zabezpečí odvoz tejto ze
miny a vykopanie priekopy pred 

DEVEX4 

prístaviska. A možno by sa tam 

prepravoval aj iný tovar? Len , 
aby prístaviska bolo ziskovejšie. 
Možno? 

Nové prístavisko /Ro-Ro ram
po/ na rieke Morava by negatív
ne ovplyvnilo cyklistický chodn ík, 
ktorý počas celého roka využí
vajú na rekreáciu obyvatelia 
Devínskej Novej Vsi, celej Bratis

lavy a jej okolia. Celé územie 
okolo cyklistického chodníka pri 
rieke Morave by prestalo 

byt' oázou pokoja , ticha 
a čistého vzduchu. Plavili by 
sa tam vel'ké trojpodlažné, 
nákladne a hlučne lode. 
Toto miesto, kde sa pre
chádzame s našimi rodina

mi, det'mi, priatel'mi, ale aj 
chodíme so psami, tam, kde 
chytáme ryby, kde čerpáme nové 

sily by sme nenávratne stratili. Ja 
osobne, by som sa takémuto mie
stu s vel'kým hlukom a znečiste
ním vyhýbal obrovským oblú
kom ... 

Vrót'me sa do reality. Naše ob
čianske združenie si dalo na za
čiatku jednu otázku. Máme 

v ONV tol'ko krásnych miest na 

oddych a .na rekreáciu? Povedali 
sme si "Rieka Morava je v ohro
zení ''. A rozhodli sme sa. 

"Priatelia pokúsme sa jej pomôct' 
pre nás a pre naše deti ". Naším 
mottom bolo a stále nech je: "Ak. 
rieku Moravu nebudeme chrániť, 
stratíme nielen prírodné hodnoty 
pre nás a pre dalšie generácie, 
ale aj tradičný ráz okolia 
Devínskej Novej Vsi." 
Prístav tu nie je, ale je tu naše ob-

čianske združenie "Rieka Morava 
v ohrození". Ako rád by som Vám 

napísal o rieke Morave. Priatelia 

už jej nehrozí prístav, že už nie je 
"v ohrození". Zatial' sme zasadili 
len prvý strom, vyhrali sme len pr
vú hru, prvý game, prvú tretinu, 

ale sme v hre. Nie sme len diváci, 
ktorým dovolia pozera( sa na ich 
možnú královskú slávnos( pri na-

~ Lukratívne pozemky na Char
kovskej už majú majitel'ov. 
Užívatelia dostali od riaditeľstva 
ZŠ strohé oznámenie aby už na 
jar roku 2001 nezačali s obrába
ním pôdy, pretože OU Bratislava 
4 svojim rozhodnutím delimito
val pozemky na Slovenský po
zemkový fond a ten ich predal. 
Človek mieni ... 

Nik v ONV nevie zodpovedne 
povedať: kto pozemky ponúkal 
na predaj, aká bola ich cena, aké 

šej rieke. Prístav do 31.3. 2001 
nie je na rieke Morave. To je 
vdaka aktivite nášho občianske
ho združenia. 

Čo sa deje teraz s týmto pro
blémom? České prístavy a.s. 
majú vypracova( správu o hod
notení na životné prostredie. 
Podla ing. Luciaka, pracovníka 
ministerstva .životného prostredia 
SR vypracovávanie správy môže 
trvaí niekol'ko mesiacov, alebo a] 

dva roky. 
Musíme čaka( Čo bude 
robi( dovtedy občian
ske združenie? Občianske 
združenie bude i nedolej 
organizova( prednášky, be
sedy, premietanie diapozití
vov, vychádzky do prírody, 
pracovné brigády-vyčistíme 

si Moravu, vyčistíme si Sonde .. 

berg, vyčistíme si Devínsku Ko- :· : 
bylu. Všetkých členov a priazniv- : ' 

ccm srdečne pozývame na naše · 
stretnutia . 

Termíny akcií oznamujeme 
v novinách Devex, v miestnej ie·

levízii DTV a na plagátoch 
v DNV. 

Dr. Ladislav Šimon 

boli kritériá na získanie parce
ly ... 

Po obci, či mestskej časti sa 
šíria fámy, že pozemky boli pre
dané za: od 7 50 po 600 Sk za 
m 1

, že novým majiteľom nie je 
nik z Devínskej, že obyvatelia 
okolia sa už nevedia dočkať sta
vebného ruchu atá. 

fk 

Poznámka redakcie: Pokúsime 
sa získať kvalifikovanú odpoveď. 

Majiteľom družstevných b-ytov 

domom 28, aby voda odtekala do 
priekop a nie pod domy susedom. 
Kto to bude platit'? Daňový poplat
ník? 
Rozmiestnenie kontajnerov. 
Denova dajte jeden kontajner na 
Vápencovú ul. , aby obyvatelia 
Vápencovej a futb alisti pri trénin
goch nemuseli dýchať dymové 
splodiny, ktoré neustále vychád
zajú zo záhrady pri ihrisku. 

Najskôr v ,.Čiernej skrinke " rádia 
Tvist, potom vo Večerníku {29.3.) sa 
objavili podozrenia, že v SBD Bra
tislava IV sa deje čosi, čomu členo
via družstva prinajmenšom nerozu
mejú. Popri SBD Bva IV vznikol 
ďalší subjekt, tzv Bratislavské 
správcovské družstvo {ďalej BSD), 
ale zložené z členov predstavenstva 
SBD Bva IV a peniaze, ktoré členo
via platia na účet pôvodneho druž
stva sa presúvajú na účet nového 
subjektu BSD. Prirodzene sa to zdá 
každému podozrivé, keďže hodno-

verného vysvetlenia od členov do
mových samospráv sa nemožno 
dopátrať. Žiadame SBD Bratis
lava IV, aby nás informovalo se
ri9zne prostredníctvom Devexu, re
dakciu Devexu, aby zistila čo sa 
deje, kto robí podvody a nech nás 
informuje. Veď niektorí ľudia už za
čali vyberať poplatok 3000 Sk, kto
rý bol vraj neoprávnene vyberaný. 
Takže iste bude lepšie informovať 
ako by mali l'udia zbytočne narobiť 
zmätky. 

Obyvatelia družstevných bytov 

fÚŤIIŽILI 
Marec, mesiac knihy, so vyznačo

val mnohými sMažomi, ktorých sa zú
častnili oj žiaci ZŠ na Ul. Pavla 
Horova 16. 

Vynikajúci Ú5pech dosiahli v krajs
kom kole recitačnej sMože Rozpráv
kové vretienko žiaci IV. A triedy. 
Vladka S!ankovó získala l . . miesto 
a Denis Ožvold Cenu poroty. 

Sviatok poézie o prózy pokrač;val 
školským kolom Hviezdoslavovho 
Kubína . Zúčastnilo so ho vyše 70 sú
(ožiocich. A tu sú výsledky: 
l. kategória 
Poézia: 

l . Lucka Balajová (111. B) 

2. Boris Vavrík (ll. C) 

3. Lucka Švecová (ll!. A) 
Jonka Černáková (ll . B) 
Próza: 

l . Vladka S!anková (IV. A) 

2. ~eroniko Migalová (IV. C) 

3. Mirka Čillíková (IV. D) 

a Natálka Vargová (ll. A) 
11 . kategória 
Poézia: 

l. Barbora Zat'ková (VI.A) 

2. Terézia Vargová 

3. Simona Riglerová 
Próza: 

l . Pavol Varga 

Evo Gregorová 

2. Barbora Šimonová 

3: Ján Janoc"ko 
111. kategória 

Poézia: 

l .Matúš Baranec 
2. Andrea Součková 

3. Kataríno Haluzová 

o Juraj Mravec 
Próza: 

l. Martin Jurčo 

2. Monika Bartošová 

a Michal Navrátil 

3. Gabriela Stanková 

(V. D) 
(Vl . D) 

(Vl. C) 

(V. B) 

(VI.A) 

(V. B) 

(IX. B) 

(IX. A) 

(IX. D) 

(VIli. C) 

(VIl. C) 

(VIli. B) 

(IX. E) 

(VIli. A) 

Ví(ozom prajeme veľa úspechov 
v okresnom kole Hviezdoslavovho 
Kubína. Všetkým sú(ažiocim, ktorí 
svojím prednesom prejavili pekný 
vztah k literatúre, blahoželáme 

k dosiahnuté~u výkonu. 

Mgr. Balajová a Jahodníková ZŠ, 
Ul. P. Horovo 16 

Program kina 

@~WIT~ 
7.-8. 4. o 17.00 h 

PRINCEZNA ZE MLEJNA 
LR- MP 50.-

7.-8. 4. o 19.30 h 
ČERVENÁ PLANÉTA . 
USA- MP 12 - 50.-

14. 4. o 17.00 a 19 .30 h 
STROSKOTANEC 

USA- MP 12 - 65.-

15.4.o19.30h 
STROSKOTANEC 

USA - MP 12- 65.-

15.-16. o 15.00 a 17.00 h 
VLADÁROVA TVÁR 

USA- MP 
deti: 60,. dosp. 70.-

Tel.: 6477 5104 

BEVOLAK FOND NA ROZVOJ 
BEZPLATNÝCH VOĽ.NOČASOVÝCH AKTIVÍT 

Ponúka: Sportovým a kultúrnym aktivistom v ONV 

Co? 

Podmienka: 

Finančné zabezpečenie pravidelných, nenáročných 
zdravých aktivít pre voľný čas mládeže 

Voľnočasová aktivita musí byť pre mládež 
bezplatná 

Adresa: 
tel.: 

Mú ONV, p. Oslancová 

6477 7250 

Alternatívna súkromná škola (1.-4. ročnz'k) 

v Záhorskej Bystrici (v Lamači) 

prijme žiakov do všetkých ročm'kov 1-4. 
Tel.: 6428 7136 

REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM 
Týždeň slovenských knižníc 
Týždeň u termíne 26.-30. marec 

vyhlásený ako " Týždeň sloven
ských knižníc" ako celoslovenské 
podujatie našiel svoju podobu 
a naplnenie aj u DNV. Stal sa 
akýmsi mottom a podtitulom 2. 
ročníka podujatia Istracentra 
a Miestnej knižniée pri IC - Re
gión, u ktorom žijeme. 

Do súťaže sa zapojili žiaci zá
kladných škô l u Devínskej Novej 
Vsi: I. Bukovčana l, I. Bukoučana 
3 a P. Horoua 16. Celkom prišlo 94 
literárnych a 98 výtvarných prác. 
Z nich porota (z. Špačková, S. 
Škutová, J. Bauerová, S. Šeučovi
čouá a D. Komorníkouá) vybrala 
a ocenila ll literárnych prác a 21 
výtvarných. Z výtvarných prác 15 
najlepších postupuje do celoslo
venského kola 5. ročníka Medzi
národnej výtvarnej súťaže detí EX 
LIBRIS u Hlohovci. Ceny do súťa
že venovali Dekeb, Istracentrum, 
a Miestna knižnica pri IC (spome
niem napríklad praktickú cenu: 
bezplatné vypožičiavanie knlh po 
celý rok 2001). 

Mimoriadna udáka patrí najmä 
vydavateľstvu Mladé letá, ktoré 
bolo skutočne štedré a umožnilo 
peknými cenami oceniť snahu 
a talent mladých výtvarnlkou a li
terátov z DNV.. 

V stredu 28. 3. vo velkej stále IC 
bolo príjemné stretnutie a pútavé 
rozprávanie s autorom a zostavo
vateľom monografie DNV PhDr. 
Viliamom Pokorným a autorom 
vybraných kapitol monografie 
PhDr. Jozefom Klačkom. 

Obaja sa podelili o svoje bohaté 
vlastivedné poznatky a skúsenosti 
o DNV so žiakmi', ktorí prejavili 
uel'ký záujem o svoju mestskú 
čast: 
MILUJEM ŽIVOT- pod týmto ná
zvom bolo uo štvrtok 29. 3. stret
nutie žiakov s pani spisovatel'kou 
Ľudmilou Kríži'kouou- Tvrdoňo
vou. Obyvalel'kou DNV. 
Na tomto stretnutí spisovatel'ka 
predstavila svoju básnickú zbierku 
"Milujem život" a odpovedala na 
otázky detí, ktoré sami plšu bás
ne. 

V piatok 30. 3. zaplnili ve/kú sá
lu IC žiaci Zš u DNV. Časopis 
"Ačko" im predstavil šéfredaktor 
Mgr. Pavol Pajti'nka. 
Časopis je venovaný školskej mlá
deži a obsahuje rôzne životopisy, 
prtôehy, nápady, hádanky. 

Dá sa povedať z každého rožku 
trošku. Deti pútavé stretnutie so 
šéfredaktorom a prácou vydava
teľstva zaujalo. · 

D. Komorníkouá 

DEVEX 5 



na radnici 

juraj Kálna 
-/vl ária Kucharová 

Blahoželáme! 

c Odišli :i'1:fitiis~ ;.~di!~) 
Dušan GAžOVIČ 

Mária KOČERHOVA 

Nech odpočívajú 
v pokoji 

úprimne ďakujeme 
za účasť na rozlúčke 

s našou drahou 

ALŽBETOU IVANO VOl!, 

tiež dakujeme za prejavenú 
sústrasť a kvetinové dary. 

Smútiaca rodina 

Brány poznania 
(Dokončenie z 1. stany) 

povolanie." Deti v súčas
nosti prichádzajú z rodín 
menej pripravené, odváž
nejšie, ekonomické problé
my sa negatívne odrážajú, 
a dosť okato, aj v školách, 
a u nás sa niet čo čudovať, 
veď takmer "ko/ko vlád, to-

Vel'ká noc 2001 
Vel'ké sviatky majú svoju vel"kú 

tému. Na Vianoce je to rodina, na 
Nový rok očakávaná a vyhliadaná 
budúcnosť, na hody ide o oslavu 
obce ... 

Akú tému majú však vel'konoč
né sviatky? Jarnú prírodu? To by 
bolo príliš úzke a pohanské! 
Kristovo zmŕtvychvstanie? To by 
bolo príliš úzko náboženské! 

Myslím, že preto sa nám ťažko 
hl'adá téma Vel'kej noci, lebo tou 
témou je sám život. Nemyslím ži
vot symbolizovaný mladými zaja
čikmi a kuriatkami . Myslím na 
život ako naše l'udské hl'adanie či 
zápas, myslím na život ako túžbu 
po sebarealizácii a slobode, tiež 
túžbu po láske a otvorenej budúc
nosti, myslím na prekonanie toho, 

/'ko koncepcií" v niektorých 
humanitných predmetoch. 

Nuž, ale piatkový večer 
nebol o problémoch. Ok
rem kytíc príjemných meló
dií MC ONV ocenila kolektí
vy škôl, od materských až 
po Stredné odborné učilište 
strojárske diplomami a tra
dičnými kyticami. 

r 

čo nás ťaží. .. )<to sa pravidelne zú
častňuje náboženských obradov na 
sviatky, zvykne si však, všetko mu 
zovšednie ... 

Na Kvetnú nedel'u, Zelený štvr
tok, Vel'ký piatok, Bielu sobotu 
a na samotnú Vel'konočnú nedel'u 
som si osobne nezvykol. V týchto 
dňoch vždy znova prežívam drámu 
nášho života. Stolujem s Ježišom, 
umieram s ním a s ním vstávam aj 
z hrobu. Vždy znova sa rozhlia
dam, pýtam sa: ako ďalej. a učím 
sa obetovať. 

O tom, aký je život, náš príbeh 
v tomto svete, úžasný i bolestný, 
krásny a náročný - o tom je Veľká 
noc! 
· Prajem všetkým obyvatel'om 

a návštevníkom Devínskej Novej 

Valné zhromaždenie Vypočuli si správu o čin
nosti za ostatné dva ro
ky, návrh činnosti na 
najbližšie obdobie, kde 
zaujal program DFS 
Matičiarik, turistické vý
lety ale aj podujatia k 
zachovaniu slovenských 

V nedeľu 25. marca 
sa stretli matičiari na 
svojom valnom zhro
maždení v F centre 
v DNV. Aj keď miestny 
odbor MS má 220 čle-

nov úvodné vystúpenie 
detského folklórneho sú
boru MATIČIAR/K i ce
lé valné zhromaždenie 
absolvovala vari štvrti
na členskej základne. 

Vsi radostné, múdre a ·duchovne 
obohacujúce sviatky! 

Karol Moravčík 
farár 

Bohoslužby počas sviatkov 

Kvetná nedel'a - 8. 4. - sv. omše 
o 8.00; 10.30 (so sprievodom 

a spevom pašií; 19.00. 

Zelený štvrtok - 12. 4. 
-sv. omša o 19.00. 

Vel'ký piatok - 13. 4. - slávenie , 
utrpenia a smrti Krista o 17.00. 

Biela sobota - 14. 4. -súkromné 
modlitby v kostole od 10.00 

do 18.00; slávnostná bohoslužba 

19.30 (po západe slnka. 
Vel"konočná nedel'a 

15. 4. - sv. omše 

o 8.00; 1 0.30; 19.00. 
Vel'konočný pondelok - 16. 4. 

sv. omše o 8.00; 1 0.30. 

ľudových zvykov a tra- ' 
dícíí. 

•] 

V tajných voľbách zvo-.. 
l ili nového predsedu, dá- , 
zornú radu a výbor MO 
MS. Novým predsedom :·: 
sa stala Anastázia Ve-
berová. 

Zdá sa Vám v súčasnosti ne
reálna kúpa bytu, domu, pozem
ku alebo iných nehnuteľností na 
účely bývania? 

Chceli by ste nielen stavať, ale 
aj obnovovať či modernizovať 
dom alebo byt , ale chýbajú Vám 
potrebné financie a na zdfhavé 
sporenie nie je čas? Riešením je 
výhodná ponuka Slovenskej spo
riteľne, a. s .• v podobe zvýhodne
ného hypotekárneho úveru so 
štátnym príspevkom pre účely 
bývania. O tom, čo hypotekárny 
úver je a čo nám umožňuje sme 
sa porozprávali s Dr. Evou 
$piríkovou, námestníčkou mest
skej pobočky Bratislava. 
c.ó :)~ hypotekárny úver a aké 
riroinosti použitia nám posky-

l ... 
t{lje? 
r Hypotekárny úver je bezhoto

vpsthý dlhodobý úver, ktorý 
môžete použiť na nákup, výstav
bu; .prípadne dostavbu, rekonšt
r~~Ciu, nadstavbu, prestavbu, 
"fOdernizáciu a údržbu domu 
alebo bytu v osobnom vlastnic
Ne,.'Môžete požiadať o jeho pos
kyt(wtie· v pobočke Slovenskej 
sporiteľne, a. s., buď podľa mies
ta trvalého bydliska, alebo podľa 
fT!iés.ta; kde sa nehnuteľnosť fi
nancovaná požadovaným úve
ram,· nachádza. V Bratislave 
kompletne vybavíme Vaše žia
dosti na pracoviskách: 

Staré mesto, 
Suché mVto 6 
tet. : ·s85o 417o 

Križna 23 
tel.: 5556 8192 

Petržalka 
Hálova 5 
tel.: 6241 0086 
ľ ,, 

Dt bravka 
P~hriži 14 
tet.: 6428 4540 

Aké výhody má hypotekárny 
ÚVer? · 

·Výhodou je možnosť získania 
okamžitých finančných prostied
ko v bez procesu sporenia. Pri 
Ppsudzovaní úveru sa banka ria
di' odborným posudkom s reál
nou hodnotou nehnuteľnosti. 
Počas čerpania úveru klient splá
ca úroky zo skutočne vyčerpanej 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA 
Filiálka: Devínska Nová Ves 

hypotekárny úver 

čiastky úveru. Veľkou výhodou je 
možnosť získania úveru bez ruči
teľov, nakoľko pohľadávka z hy
potekárneho úveru je zabezpeče
ná záložným právom k tuzemskej 
nehnuteľnosti. úroková bonifiká
cia znižuje skutočné náklady na 
splácanie, a teda aj celkovú výšku 
zaplatených úrokov. 
Dá sa ručiť výlučne náhradnou 
nehnutel'nosťou bez založenia 
úverovanej nehnuteľnosti? 

V súčasnej dobe už áno. 
Aké podmienky musí sp/'ňať 

žiadate/' o úver a kedy ho mô
že čerpať? 

Ak je žiadateľ o úver občanom 
SR s trvalým pobytom na území 
Slovenska, preukáže schopnosť 
splácať úver zo svojich príjmov 
(resp . spolužiadateľa), preukáže 
možnosť zabezpečenia vhodnou 
nehnuteľnosťou a má účet vede
ný v Slovenskej sporiteľni, nič 

nebráni úver poskytnúť. Cerpať 
ho klient môže po splnení ob
chodných podmienok banky. 
Pred poskytnutím hypotekárneho 
úveru môže banka vydať 

klientovi úverový prísľub s dobou 
platnosti maximálne 3 mesiace. 
Ako je limitovaná výška úveru 
a aký príjem je potrebný na 
schválenie úveru? 

Výška úveru je možná maxi
málne do výšky 60 % z hodnoty 
nehnuteľnosti určenej pre zabez
pečenie hypotekárneho úveru. Na 
otázku príjmu Vám pracovníci 
sporiteľne ochotne urobia pred
bežný výpočet na počkanie. 

Aká je leho ta splatnosti úveru 
a akou formou sa spláca? 

Lehota splatnosti úveru je 5 až 
30 rokov. Spláca sa mesačne in
kasom z osobného účtu klienta 
vedeného v Slovenskej sporiteľni, 
a. s., na základe súhlasu s inka
som. 
Počas čerpania úveru sa spláca 
len úrok vypočítaný zo skutočne 
vyčerpanej sumy a to odo dňa 
čerpania. 

Je možné hypotekárny úver 
vyplatiť skôr. ako je zmluvne 

. dohodnuté? 
Je to možné, ale najskôr až po 

5 rokoch a to po podaní ž iadosti 
zo strany klienta a následnom 
schválení bankou. 
Aké sú podmienky poskytnutia 
štátneho príspevku k úrokom 
z hypotekárneho úveru? 

$tátny príspevok sa poskytne 
najviac zo sumy úveru 2,5 mil. Sk 
na jednu bytovú jednotku s leho
tou splatnosti najviac 30 rokov. 
Percentuálna výška štátneho 
príspevku sa nemôže zmeniť po
čas celej lehoty splatnosti hypo
tekárneho úveru. Bude sa posky
tovať klientovi každoročne počas 
určenej lehoty splatnosti hypote
kárneho úveru stanovenej pri 
uzatváraní zmfuvy o úvere. Nárok 
na štátny príspevok voči štátne
mu rozpočtu SR si uplatňuje po
berateľ úveru prostredníctvom 
hypotekárnej banky na základe 
žiadosti. 
Aká je úroková sadzba hypote
kárneho úveru? 

Aktuálna komerčná úroková 
sadzba je 10,00 %, čo je bezkon
kurenčne najnižšia sadzba pre 
tento produkt v SR. V prípade, že 
žiadateľ o úver má nárok na štát
ny príspevok 5 %, je úroková 
sadzba veľmi zaujímavá - 5%. 
Počas trvania úverového vzťahu 
je garantovaná maximálna 
úroková sadzba 1_3,25 %. Na spl
nenie hlavných hodnotiacich 
úverových kritérií musí klient pre
ukázať preinvestovanie vlastných 
finančných prostiedkov vo výške 
10- 30 %z celkovej predpokla
danej investície. Na dokončenie 
novostavby môže čerpať hypote
kárny úver až do výšky 100 % 
rozpočtových nákladov. 
Ako dlho trvá vybavenie hypo
tekárneho úveru? 

Od podania žiadosti o hypote
kárny úver v rozpätí od 4 do 8 
týždňov v závislosti od účelu 
použitia. Ak sú prostriedky pou
žité na kúpu, tak je úver do 4 
týždňov v SLSP, a. s., vybavený. 
Co odporúčate klientom, ktorý 
nesp(ňajú podmienky na po
skytnutie hypotekárneho úve
ru, alebo suma úveru ktorú 
potrebujú, je pomerne nízka 
a neoplatí sa im náležitosti 
spojené s hypotekárnym úve
rom vybavovať? 

Týmto klientom by som odpo
ručila čerpať spotrebný úver. 
Slovenská sporiteľňa zjednoduši
la prístup žiadateľov k peňažným 
prostriedkom. Ku každému klien
tovi pristupujeme individuálne 
a podmienky úveru prispôsobu
jeme jeho potrebám i reálnym 
možnostiam. Nesledujeme účel, 

lstrijská 76 

Po: 8.00-17.00 
Ut: 8.00-13.00 
St: 8.00-17.00 
St: 8.00-15.00 
Pla: 8.00-15.00 

na ktorý " finančné prostriedky 
použijete. úvery nerozlišujeme 
na hotovostné a na kúpu tovarov, 
ale sú rozlíšené dÍžkou splácania 
úveru na krátkodobé do 1 roka, 
strednodobé do 5 rokov a dlho
dobé do 10 rokov. Od dižky splá
cania úveru a bonity klienta sa 
odvíjajú aj úrokové sadzby, ktoré 
sú v súčasnosti od 13 % do 
16,25%. 

Ako jediná banka na Sloven
sku ponúkame chránený spo
trebný úver. V spolupráci 
s Poisťovňou Cardif Slovakia si 
môžete jednoducho a dostupne 
poistiť splácanie úveru. Poiste
nie chráni Vás a Vašich príbuz
ných pred finančnými tažkosťami 
v prípade neočakávaných život
ných situácii. 
Kto môže požiadať o spotreb
ný úver zo Slovenskej spori
te/ne, a. s.? 

V podstate každý plnoletý ob
čan s trvalým pobytom na území 
SR, ktorý preukáže schopnosť 
splácať úver zo svojho príjmu. 
Daľšou podmienkou, ktorú od 
klienta vyžadujeme, je zabezpe
čenie úveru. Splátky úveru sa re
alizujú bezhotovostne inkasom 
z osobného účtu klienta. 
Aká je minimálna a maximálna 
výška úveru? 

Minimálna výška úveru je 
· 5000 Sk. Maximálna výška úveru 

nie je stanovená, závisí od 
schopnosti žiadateľa tento úver 
splácať. Mesačná splátka sa vy
počítava z čistého mesačného 
príjmu potvrdeného zamestnáva
teľom. 

Kol'ko ručiteľov je potrebných ? 
Počet ručiteľov závisi od cel

kovej bonity klienta a výšky po
žadovaného úveru. 
Ako dlho trvá vybavenie spo
trebného úveru? 

Od predloženia všetkých po
trebných dokladov maximálne do 
10 dni. 
Kde môže klient požiadať 

o spotrebný úver? 
Spotrebné úvery v Slovenskej 

sporiteľni, a. s., sa poskytujú 
v mieste trvalého bydliska, v Bra
tislave podla obvodov. 

Podrobnejšie informácie Vám 
ochotne poskytneme vo všet
kých pracoviskách Slovenskej 
sporiteľne, a. s., v Bratislave. 

DEVEX 7 



MOTORŠPORT 

V minuloročnej motoris
tickej sezóne sa MOTOR
SPORT Racing Team OMV 
STUAD ako jediný tím zo 
Slovenskej republiky ako 
i východnej Európy zúčast
ňoval seriálu EURO Super 
Touring Cup (EURO STC), 
jedného z najprestížnejších 
automobilových prete
kov v Európe. EU-
RO ST boli 

Majstrovstvá Európy vozi
diel upravených pre skupi
nu Superturismo. 
V silnej konkurencii prete
károv a značiek z celej Eu
róey jazdec Andrej STUDE
NIC dosahoval výborné 
výsledky, čo pri konečnom 
hodnotení znamenalo vyni
kajúce 6. miesto pre MO
TORSPORT RT OMV STUAD. 

Andrej v mesiacoch apríl -
september 2000 štartoval 
na desiatich okruhoch 
v strednej Európe. Päť krát 
obsadil prvé miesto (Brno, 
Hungaroring, A 1 Ring, Br
no, Grobnik), pritom získal 
po jednom 2.,5.,8. a 9., dve 
siedme a dve desiate mies-

Tohtoročné majstrovstvá Slo
venska dorastencov do 18 ro
kov boli v Martine. Dvojica re
prezentantova ŠK Strelec DNV 
sa netajila najvyššími ambíciami 
a k nim aj počas turnaja smero
vali. 

Až prehry v poslednom kole 
ich odsunuli z medajlových po
zícií, čím prišli aj o možnosť re
prezentovať Slovensko. 

Aj napriek tomu ich vystúpe
nie bolo celkom úspešné, veď 
sa umiestnili, spomedzi 51 
účastníkov, v prvej desiatke. 
Poradie najlepších: 

1. Kalata 
2: Lednický 

DEVEX 8 

Bardejov 7 
Raj.Teplice7 

ta. V rámci seriálu FIA Zóny 
strednej Európy pretekov 
na okruhoch tento ta lento
vaný pretekár získal titul 
Majstra Európy ako aj titul 
absolútneho Majstra SR 
v pretekoch automobilov 
na okruhoch. 

Pravda, s automobilom 
AUDI A4 Quatro na preteky 
automobilov do vrchu ne
chodí, len Majstrovstvá 
Európy Slovakia - Matador 

na trati Pezi
nok- horský 

hotel Ba
ba vyne
chať ne
môže. 
A n i 
v mi
nulom 

roku to 
nebolo inak. Tradičná účasť 
a tradičné umiestnenie na 
prvej priečke v skupine ST 
i v absolútnom poradí pro
dukčných automobilov. 

Hoci tohtoročnú sezónu 
sa chystá Andrej Studenič 
absolvovať na tomto vozid
le a s ciel'om obhájiť minu
loročné umiestnenie, už 
dnes je potrebné uvažovať 
a intenzívne pracovať na 
zabezpečení nového vozid
la. 

Hl'adať prostriedky, to je 
však zložitejšia námaha ako 
va ri všetko ostatné, čo tre
ba okolo úspešnej pretekár
skej činnosti vykonať. 

3. Hlas 
4. SMOLEŇ 
S. Gregor 
6. Mačák 
7. Havlíček 
8. BEZÚCH 

Zilina 6,5 
DNV6 
B.Bystrica6 
Košice6 
Krásno n.K.G 
DNV5,5 

pk 

mj 

FUTBAL~ 
lll.liga muži 
výsledky 
1.4. 
ŠKP Devín B • DNV 
g: Forgáč 

najbližšie zápasy 

1:1 (0:0) 

8.4. o 15.30 DNV • KOBA Senec B 
14.4. o 15.30 
Lamač- DNV 

ms 

TENIS 

Rozlosovanie sútaže družstiev 
pre rok 2001 
ll. liga 
Muži -západ 

21. 4. TK LOB ONV- VŠK 
Ekonóm Bratislava 

l. 5. 200 l TKM Tlmače - TK 
LOB ONV 

2. 6. 2001 TK LOB ONV- TK 

Kúpele Pieštany "B" 
16. 6. TK LOB ONV- Grand 
Tenis Club 

23. 6. 200 l TC Slávia Trnava 
"B '' - TK LOB ONV 
30. 6. 200 l TK LOB ONV- SH 
Senica 

Náhradné termíny: 
8. 5., 7. 7. 2001 

Jarný kilometer 
Predškolský vek: 
1. Matej Švec 
2. Jozef Malárik 
3. Samko Pikna 

1.-11. ročník: 
1. Barborka Putalová 
2. Linda Lacková 
1. Martin šmahovský 
2. Adam Olekšák 
3. Jakub laurovič 

111. ročník: 
1. Stanka Tanáčová 
1. Michal Kolafík 
2. Filip Granec 
3. Andrej Krnáč 

IV. ročník: 

B1 
H 

B1 
B1 

B1 
B1 
B3 
B1 

1. Romana Honzová 83 
2. Danka Molnárová B 1 i 
3. lucia Chudíková Holíčska 20 
1. Anton Svák 83 
2. Juraj Pavlovič 83 
3. Jano Tarčák B 1 

V.-VI. ročník 
1. Mirka Hanusová Cífer 
2. Miška Mrlíková Palisády 
3. Dominika Kuchariková B 1 
1. Andrej Šmahovský 83 
2. Adrian Bohuš B3 
3. Martin Žilka B 1 

VII.-IX. ročník: 
1. Jana Javorová B3 

ll. liga 

Ženy- západ 

21. 4. TK 77 Skalica - TK LOB 
ONV 

l. 5. 200 l TK LOB ONV - TK 
AŠK Inter Slovnaft Bratislm·a 
8. 5. 2001 TK LOB ONV
MŠK Iskra Matador 
9. 6. 200 l_ TK Slávia Agrofert 

STU "B" - TK LOB ONV 

Náhradné termíny: 

8. 5., 23. 6. 200 l 

V závere minulého mesiaca sme zazname
nali niekoľko vystúpení Laca Š vor co (ONV). 
~a turnaji v Poitiers (Futures turna!( podľahol 
Svajčiorovi Chiudinellimu 6: l, 4:6, 6:3. 

Vo štvorhe so štepánkom (ČR) vyhrali vo 
štvrťfinále nad taliansko-belgickou dvojicou 
Brocioli, Norman. V semifinále prehrali o z áol· 
ších bojov boli vyradení. 

2. Zuzana Pavlikášová L. Sáru 
3. Silvia Fortinová Bernolákovo 
1. Vladimír Geci B3 
2. Matúš Čársky Vazovova 
3. Peter Tomány B3 

Muži do 39 rokov 10 km: 
1. Eduard Králik Slávia UK 33:18 
2. Ján Kucharik lok. Trenčín 33:40 
3. Peter Benco MAC Rača 34:39 

Muži od 40 do 49 rokov 10 km: 
1. Peter Benco MAC Rača 38:00 
2. Vladimír Cich MAC Rača 38:20 
3. Dušan Martivovský STU Trnava 

38:46 
Muži od 50 do 59 rokov 10 km: 
1. Jozef Krčmár BBS 40:35 
2. Vladimír Bilík D. Lužná 40:36 
3. Vladimír Novák Žel. Studienka 

41:35 
Muži od 60 rokov 10 km: 
1. Jozef Mráz 
2. Tibor Opálka BBS 
3. Vojtech Orth Zohor 

Juniori 7 km: 

48:52 
49:22 
57:56 

1. Branislav Novák Žel. Studienka 

2. Pavol Bielik 

Ženy od 35 rokov: 
1. Alica Nagyová 
2. Mária Krčmárová 
3. Tatiana Fialová 

31:53 
33:02 

32:39 
37:55 
39:46 ' 

1-----------if(j-~-i-~lf-i(:-j(-~---\j)'-i.-~lf~-----------1 
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: Pre všetkých záujemcov organizuje MOMS v ONV ' 
Pešia turistika, cykloturistika, splav Moravy na kanoe. 

Každ~ záujemca. sa môže prihlásiť na spoločný 
vy/et telefomcky, najneskôr deň vopred 

. na _čísle: 6477 8269. Stretnutia účastníkov sú vždy 
pn stanku PNS na rohu Eisnerovej a M.Marečka o 9.00 h 

ak nie je v informácii (v Devexe) uvedené inak. ' 
Najbližšie a_ktivit_Y:7:4·_~obota: pochod na staroslávny 

Devm pn pnlezttosti Stúrovských osláv. 
Termín odchodu z ONV: 15.30 h. od Jstracentra. 

prvenstvo 
Vo štvrtok 15. marca 2001 

bolo v ZŠ A. Dubčeka na Dlhých 
Dieloch okresné kolo chemickej 
olympiády, ktorého sa zúčast
nilo 28 žiakov ZŠ zo IV. bratis
lavského okresu. 

Základnú školu na Ul. P. 
Horova 16 reprezentovali traja 
šikovní chlapci- deviataci, ktorí 
prenikli hlboko do tajov ché
mie zásluhou šikovnej p. učiteľ
ky Z. Piatrikovej. 

Tak ako minulý rok, ani teraz 
si nenechali ujsť prvenstvo. 
Napriek tomu, že úlohy boli 
mimoriadne náročné, naši mla
dí chemici ich výborne zvládli 
a všetci traja získali nádherné 
umiestnenia. 

Z dvadsiatich ôsmich súťažia
cich prvé miesto obsadil náš ži
ak Martin Kopča (9. E), druhé 
miesto patrí Michalovi Navrá
ti/ovi z 9. E a Rastislav Cikrai, 
tiež žiak 9. E triedy, sa stal ús-

. INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol ·Kúpa 

02 ·Predaj 

03 ·Voľné miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05 ·Byty 

06 • Nehnuteľnosti 

07 · Rozličné 

• Predám 2 detské skateboardy. Cena 
dohodotJ. 

Tel.: 6477 5364 večer. 
• Jednorazovo predám 2 detské bi
cykle BMX vo veľmi dobrom stave za 
2500 Sk. 

Tel.: 6477 5362 večer. 

• Hlodáme učiteľa matematiky pre l. 
roč. gymnázia. 

Tel.: 0903 443 020 
• Hlodám prekladoteľov(ky) • všetky 
jazyky. 

Zn. Životopis. 
• Maliar, notierač (+stierky) hlodá zo-

pesnym riešiteľom. O vysokej 
náročnosti úloh, ale aj výbornej 
pripravenosti našich chlapcov 
svedčí fakt, že spomedzi všet
kých účastníkov chemickej 
olympiády len siedmi žiaci vy
hoveli jej kritériám a stali sa ús
pešnými riešiteľmi okresného 
kola. 

A medzí nimi boli všetci naši 
súťažiaci. Hodiny strávené nad 
knihami a v laboratóriu pri po-

. kusoch priniesli teda zaslúžené 
ovocie. Blahoželáme chlapcom 
k ich nádhernému úspechu. 
Martinovi a Michalovi držíme 
palce, aby sa im rovnako úspeš
ne darilo aj v krajskom kole 
chemickej olympiády, do ktoré
ho obaja postúpili. 
Poďakovanie patrí aj p. uči

teľke RNDr. Zore Piatríkovej za 
vzornú prípravu žiakov, za to, 
že obetovala veľa zo svojho vo
ľného času a priviedla našich 
chlapcov k takému peknému 
úspechu. 

Z. Balajová, 
ZŠ, P.Horova 16 

mestnanie v Bratislave a okolí. 
Zn: S ubytovaním 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362,0903133 994 

• TV servis Baláž · oprova televízorov, 
Na grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
• Doučujem AJ. Tel.: 6477 8835 

• Robím manikúru - pedikúru. 
Tei.:0903119719 

• Odblokujem mobilné telefóny. 
Tel.: 0903 158 855 

• Doučím MA, SJ, AJ, ZŠ na prijím. 

pohovory na SŠ. 
Tel.: 0903 215 069,6477 5639 

(· .... 07-ROZUCNt: ) 

• Hlod6m garáž. Tel.: 0905 516 674 
• Doopatrujem babičku alebo staršie

ho pána za občasné ubytovanie 
v rod. dome. Tel.: 0903 939 901 
• Prenojmem garáž. 

Tel.: 0903 666 466,0907 708 777 
• Odkúpim záhradu v DNV za 35 
tis.Sk. ; Tel: 6477 9090 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 09051175 912 

VÝPREDAJ 

/ 

F y L y 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok - Piatok 
Sobota 

7.00- 18.00 
7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 l 6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA 
•I'REDA{• SERVIS • POŽIČIAVANIE 

. ·.·.· ... ·······-~rýpadlá a nakladače 
* ťahačové a cestné vibračné ·valce 

"pojazdné kompresory 
*pneumatické a elektrické náradie 

*vibračná technika -.dosky, nohy, ponorné 
a príložné vibrátory 

*pracovné plošiny; výťahy, žeriavy 

Tel.: 07/64 775 3 75,64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 
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KERMAT B~TISLAVA. a.s. 
Agátová 22, 844 03- Bratislava 

Detské topánky zo zrušenei predaine obuvy si môžete kúpi( v DEVEXe teVfax: 07/ 642 861 09 
(Novoveská 74- z dvora} po-pia: 75.30-78.00 so: 8.00-71.00 h e-mail: kermat@kermat.sk www.kermat.sk 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. = 5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou 5 % o viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO%, posledná 
strano + 50 %, iná oko inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad pošlou). Po-pio: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 ·ll. OO 
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POLÍCIE 

od 15. 3. 2001 do 29. 3. 2001 
*Dňa 16. 3. 2001 v neskorých 

nočných hodinách hliadka mest
skej polície riešila na ulici 
l. Bukovčana rušenie nočného kru
du partiou mládencov. Hliadka na 
mieste zjednala nápravu a priestup
covia sa rozišli domov. 
*Dňa 19. 3. 2001 prebehla po

riadkov.á akcia, zameraná na kon
trolu dodržiavania VZN mestskej 
časti č. 6/1998 o pohybe zvierat na 
verejne prístupných miestach. 
Hliadka mestskej polície zistila päť 
priestupkov, jeden vyriešila v blo
kovom konaní a štyri dohováraním. 
*Dňa 19. 3. 2001 telefonicky 

oznámili na linku 159, že na 
Opletalovej ulici na konečnej za
stávke MHD je zaparkované vozid
lo, ktoré bráni otáčaniu autobusov. 
Hliadka MsP po príchode na mies
to vyriešila priestupok nedisciplino
vaného vodiča blokovou pokutou. 

*Dňa 26. 3. 2001 v odpoludňaj
ších. hodinách hliadka mestskej po
lície riešila na Opletalovej ulici pri
estupok vodiča nákladného vozidla 
za znečistenie vozovky. Vodičovi 
na mieste uložila blokovú pokutu 
a dala termín na očistenie vozovky. 

E. Kovarík, 
zást. vel. stanice MsP ONV 

Vodorovne: A. Koniec tajničky.-
B. Nemám vedomosť - ohúril. -
C. Sólové piesne z opery- španiel
sky maliar- vel'ké množstvo (vo
dy).- D. Nevyhnutnosť- severoa
merický štát- poukážka na penia
ze. - E. Hlavné mesto Nórska -
menší útvar vojska- ženské meno. 
- F. Kopa slamy - skoval - hora 
v Španielsku.- G. Čašnícky učeň
stredoamerický štát. - H. Mesto 
v Nemecku - etiópska hora - han
ba po chorvátsky. - l. Dávidov syn 
- posilni (moc). - J. Začiatok tajnič
ky.-
Zvisle: 1. Povedomé po česky -
predložka druhého pádu. - 2. 
Ozaj- prišlo včas. - 3. Zostalo vi
sieť- mesto v Iraku. - 4. Dakoho -
tlačová agentúra Barmy. - 5. 
Chudoba · morské ryby. - 6. české 
mužské meno - stred tajničky -
plyn. - 7. Francúzsky spisovateľ 
(Emil)- hanob- kód austrálskeho 

vacích služieb fi 
PEGAS CLUB. 
Areál už dnes 
pôsobí veľmi 

dobrým dojmom, 
aj keď na jeho 
dobudovanie ešte 
bude treba nejaký 
ten čas. 
V súčasnosti je tu 
ustajnených 30 
koňov, ktoré sú 

"Nový stánok pre 
športovcov'' 

. majetkom viace
rých jazdeckých klubov. 
Ich počet sa čoskoro zvý
ši. 
Denne tu vídať aj tridsať 

detí. A radi privítajú aj ďalšie so 
vzťahom ku koníkom vo veku 15 
- 18 rokov. Prirodzene, že naj
skôr je potrebné koníkom rozu
miet; vedieť sa o ne postarat; 
nadobudnúť ten skutočný vzťah. 

Bývalá ovocinárska škôlka na 
rázcestí, ako autobus zabočí 
z cesty na Stupavu smerom na 
Devínsku, už dlhší čas pútala zá
ujem okoloidúcich. "Co to tam 
rastie, čo sa stavia, čo buduje?" 

Hoci titulok hovorí o stánku pre 
športovcov pokúsime sa predsta
viť agroturistickú športovú základ
ňu -jazdecký klub, alebo ak chce
te viac familiárne tak Ranč 
O uzký ch. 
"Áno, doteraz to bola stavba, 
dnes je oficiálny prvý tréning - pre 
deti do 15 rokov a sútaž v parkúre 
do 110 cm," hovorí na vysvetlenie 
Zdenek Ouzký ml. 

Prihlásilo sa 11 O jazdcov z celej 
bratislavskej oblasti. Každý je zve
davý, chce vyskúšať nové mož
nosti, nový terén, nové prekážky, 
kone i jazdcov. Ale je to aj prvá 
skúška gastronomických a ubyto-

dolára. - 8. Skyva, krajec- lampa po 
nemecky. - 9. Mohamedánsky pôst
ny mesiac- časť tenisovej hry.- 1 O. 
Mrvil - mesto v Indii. - 11. Mesto v 
Taliansku - český spisovatel' so skrat
kou mena na konci. - 12. Ženské 

A 

B 

c 
D 

l 2 3 4 5 6 

Iba potom možno s koníkmi 
spolupracovať. Ako? O tom 
možno nabudúce. Prišli sme sa 
však pozrieť na prvý tréning. 
Parkúr. Už to slovo znie akosi 
dôstojne. l koní
ky ako by o tom 
vedeli, nesú sa 
hrdo, predvád
zajú sa, a keď 
treba ... 
žiadna prekážka 
im neodolá. 

Ten dnešný 
úvodný tréning 
sa nesie pod 
odborným do-

meno- čínska tráva (mn. č.).
Pomôcky: F. Alor. - H. Rhan, Egam. 
- 3. Kaim.- 4. NAB.- 7. AUD.- 10. 
Arví. - 11. Ciro, Toman J. -
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hfa, gendy slove: csJíé,lO 
par. Dr. Juraja Hanu/ayia. 
Aj t .. , Z<.5tok. Rozhodujú Dr. 
Viete: ing. Fekár, ukážka prvej 
kategórie predvádzajúcich detí i 
koníkov trvala vari 15 minút. Kým 
sa vystriedajú všetci bude pod
večer. 

Stretávajú sa známi, do fotoz
bierky osobností sa nám podari
lo uloviť portrét svetoznámeho 
fotografa K.Kálaya, neznam/ 
nadväzujú nové kontakty, doho
várajú ďalšie stretnutia, spolu
prácu ... vlastne klubový život je 
o tom. 

Ako sme spomenuli areál ag
roturistickej športovej základne 
je pred ukončením, chýbajú iba 
niektoré detaily. Úmyslom maji
teľov je rozšíriť možnosti športo
vat; jazdiť v širších priestoroch 
okolia areálu. Ci sa to podarí zá
visí od rozhodnutí kompetent
ných. 
O tom tiež niekedy nabudúce. 

~®rt®OO~® 
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- Slečna Ivanka, poďte domov, 

nestojte tu pri Dunaji. 

- Ja tu ale musím byť. Ja som 

Ivanka pri Dunaji. 

- Tu máte pán zubár tie vaše no

vé zuby!- Čo sa stalo? Vari vám 

nesedia?- Sedia, ale vel'mi šušlú. 

... 
Prečo sme najnezávislejšia kraji

na na svete? 

- Lebo od nás nič nezávisí. 

Mám úplne premočené topánky.

A načo si do topánok močíš? 

DEVínskonovoveský EXpres -dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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DEVEX 10 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

18.-19. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Akosi daleko sme sa vzdiali

li Vel'konočným sviatkom mojej 
mladosti. A, zdá sa mi, aj prirých
lo. 

.Pamätám, povedzme, len na 
stravovacie návyky. Kto by si bol 
dovolil jedávať v piatok mäso? 
Kto by si bol volakedy dovolil 
v nedel'u či vo sviatok robit' v zá· 
hrade? Kto by bol volakedy (teda 
riadne pred 50-60 rokmi) otvoril 
v nedelu obchod? 

Dnešnej dobe hovoríme mo· 
derná. Nie je charakteristická 
iba tým, že jej už nič nie je sväté 
(dobe, či ludom?) ale posúva nás 
vraj len a len dopredu. 

Preto dnes môžeme konštato
vať: "Volakedy? To veru nebolo". 
V každom smere, v. každej oblas· 
ti. Nebolo. Tol'ko hojnosti, ani tol'· 
ko biedy. Také technické vybave· 
nie a preto ani tol'ko porúch ... 

A ono sa to nesie ruka v ru
ke. Ak nebolo tol'ko dobrého, ne
mohlo byt' ani, primerane, tol'ko 
zlého. Celé roky tvrdievali ludia, 
že dopredu znamená viac dobré
ho. Nezdá sa mi, že by sme sa, 
len za môjho krátkeho života, 
prihrnuli k vel'mi lepšiemu. Zatial' 
vnímam skôr to vzdalovanie. 

Možno aj tými otvorenými ob
chodmi na Vel'ký piatok a iba 
(relatívne) hŕstkou ludí na pobož· 
nosti ach. 

Váš vydavatel' 

n 

res 

es 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

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

20.4. 2001 Ročník: XI. Číslo: 8 bezplatne 

a Včelárom ~~ Z radnice * Z diára starostu 

B Zdravotnícke zariadenia v DNY 

IJ Kultúra * Šport 11 Spoločenská 
a SBD Bva IV 

Upozornenie včelárom 
V blízkosti DNV sa vyskytla nebezpečná nákaza- mor 

včelieho plodu. Z rozhodnutia Regionálnej veterinárnej 
správy Bratislava - mesto je naša obec zaradená do po
zorovacieho pásma. 

Slovenský zväz včelárov musí vykonať klinické preh
liadky všetkých včelstiev organizovaných aj neorganizova
ných včelárov na výskyt tejto nebezpečnej nákazy včelieho 
plodu. Z tohto dôvodu žiadame všetkých včelárov, ktorí 
majú umiestnené včelstvá v katastrálnom území DNV, aby 
nahlásili na Miestny úrad DNV počet včelstiev a presnú 
lokalitu, kde sa nachádzajú. Súčasne upozorňujeme na 
povinnosť označiť svoj včelín menom a adresou majiteľa. 
Klinické prehliadky sa uskutočnia do 30. 4. 2001. 

Chovatelom psov 

Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava - ONV vyzýva obča
nov - chovatelov psov, ktorí do

teraz nezaplatili poplatok za 

psa za rok 200 l, aby tento bez

odkladne uhradili počas úrad

ných hodín v hotovosti na 

Ekonomickom odbore miestneho 

úradu alebo poštovou poukáž

kou. 

Hľadajú 

ANKETÁROV 
Ostav pre výskum verejnej 

mienky pri štatistickom úrade 
Slovenskej republiky v Bratis
lave, hľadá externých spolupra
covníkov, ktorí by uskutočňo
vali štandardizované rozhovory 
s občanmi pomocou dotazníkov. 

Anketár vykonáva činnosť po 
zaškolení formou dohody o pra
covnej činností popri zamestnaní. 
Záujemcovia nájdu všetky infor
mácie priamo v O stave pre výs
kum verejnej mienky v Bratislave 
na telefónnom čísle 0715937 2633. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 12.4. 200 l. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 26.4. 2001, 
číslo vyjde 4.5. 2001. 
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® robnickv 
1.l radnice 

V utorok 3.4. zasadalo v ls

tracentre miestne zastupitel'st

vo (MZ). Z 29 predložených 

návrhov prerokovali 18. 
Potom rokovanie, pre nedo

statok poslancov, nebolo uz

nášaniaschopné, starosta ho 

musel prerušiť a dokončenie 
rokovania presunúť na 17.4. 

Z prerokovávaných bodov 
zaujal i: návrh platu starostu 

a miestneho kontrolóra, návr
hy ohľadom počtu a obsade

nia členov miestnej rady 

(MR), správa o realizácii in

vestičných akcií, správa o čin

nosti útvaru miestneho kon

trolóra, záujem o odpredaj 

(prenájom) CO krytu na ul. 

).Smreka, dopad rozpočtu hl. 

m. SR Bratislavy na rozpočet 

MČ ONV, prevod zdravotníc

kych zariadení na území ONV 

a návrh zmluvy o zabezpeče
ní výroby a dodávky novín 
Devex. 

* Zákon o platoch starostov 

a primátorov hovorí, že ich 

platy sa upravujú k 31 .3. v ro

ku. Plat miestneho kontrolóra 

určuje MZ. Miestne zastupi

teľstvo navrhlo a odsúhlasilo 

plat starostovi MČ ONV vo 
výške 30 000 Sk, s príplatkom 

za riadenie 3600 Sk a mož

nou odmenou 7300 Sk, miest

nemu kontrolórovi schválilo 

plat 26 000 Sk. 

* Podľa zákona zloženie čle
nov miestnej rady prihliada na 

zastúpenie politických strán 

a hnutí v miestnom zastupiteľ
stve. V Devínskej sú 4 posla

necké kluby, pričom, podľa 

Poži arov·o~f' 
V mesiaci marec 2001 zasaho

val pri likvidácii požiarov Mestský 
požiarny zbor hl. m. SR Bratisla
vy v okrese Bratislava IV 11-krát, 
z toho v katastrálnych úze
miach mestských častí Devín
ska Nová Ves S-krát (priama 
škoda nevznikla), Karlova Ves 
4-krát (priama škoda 10 ooo.~ 
Sk), Dúbravka 1-krát (priama 
škoda nevznikla), Lamač 1-krát 
(priama škoda 10 000,- Sk). Výš
ka priamych škôd spôsobená 

DEVEX2 

klubu nezávislých poslancov, 

zastúpenie v rade nezodpove

dalo tejto schéme. Preto klub 

nezávislých poslancov navrhol 

doplniť členov MR o poslan

cov V.Baranoviča a A.Morav

ca. Tento návrh členovia MZ 

neprijali. Prešiel len návrh na 

zvolen ie V. Baranoviča. Tento 

poslanec zároveň podal návrh 

na odvolanie štyroch členov 
miestnej rady. Ani tento návrh 

neprešiel. V súčasnosti má 

miestna rada 1 O členov. 

* Z investičných akcií sa darí 

realizovať rekonštrukciu "vily 

Košťálová", pre nedostatok fi

nančných prostriedkov je však 

potrebné pozastaviť pokračo
vanie kutúrno-spoločenského 
centra (Chorvátske múzeum). 

* Správu o činnosti útvaru 

miestneho kontrolóra prednie

sol miestny kontrolór. Miestne 

zastupiteľstvo ju prijalo. 

* Na základe dohody MČ 
ONV a hl.m. SR Bratislavou sa 

predpokladá hradiť z rozpočtu 
MČ DNV 1, 9 mil. Sk. Tieto 

prostriedky mesto použije na 

MHD, domovy dôchodcov, 

činnosť mestskej polície a na 

údržbu komunikácií a zelene. 

Magistrát hl.m.SR Bratislavy 

dostane od mestských častí 
celkom 49 mii.Sk. 

* Návrh zmluvy o zabezpeče
ní výroby a dodávky Devex u 

dostal vydavateľ 5 minút pred 

rokovaním k nahliadnutiu . 

V podstate príspevok MČ 

ONV zostáva na minuloročnej 
úrovni, vydavateľovi pribudli 

nejaké povinnosti. 

Podrobnosti o nákladoch 
na vydávanie Devexu 

sa dočítate na inom mieste 
tohto periodika. 

pk 

požiarmi spolu dosiahla hodnotu 
20 000,- Sk. 

V súvislosti s príchodom jari 
a teplého a suchého poča
sia opätovne upozorňujeme ob
čanov, že vypalbvaním trávy 
a suchých porastov vzniká kaž
doročne v našom okrese niekol~ 
ko desiatok požiarov a neraz sa 
tieto požiare končia aj vážny
mi zraneniami. 

Vypaľovanie porastov je za
kázané a definované ako pries
tupok, za ktoré je možné uložiť 
pokutu do výšky 5000,- Sk. 

rd 
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S'TIIIlOS'TU 
MČ DNV Ing. V.Mráza 

27.3. - na pozvanie starostu · 

Marcheggu sa zúčastnil, spolu so 
zástupcom magistrátu hl.m.SR. 

Bratislavy Ing. Lunáčekom na 

spoločnom pracovnom rokovan/ 

k realizácii premostenia rieky 

Moravy cyklolávkou. Obe strany 

sa ubezpečili na spoločnom záuj
me v·prvej etape urobi( premo

stenie pre peších a cykloturistov 

(cca na 5-6 rokov) a neskôr, 

vzhladom na spoločný záujem, 
vybudova( cestné automobilové 
prepojenie 

29.3. - sa zúčastnil na rokovaní 

mestskei rady hl.m.SR Bratislavy. 
Medzi najzaujímavejšie preroko

vávané materiály patrila správa 
o činnosti MsP hl.m.SR Bratislavy. 

V tento deň sa zišli i zástupcovia 

koordinačnej skupiny pripravujú

cej scenár osláv 550. výročia pr
vej písomnej zmienky o ONV 
2.4. - prebiehalo kolaudačné ko

nanie na stavbe "vila Koštalová". 
V tento deň rokoval aj s riadite

/óm GIB ohladom cyklolávky. 

4.4. - rokoval so · zástupcami 
Slovnaftu vo veci likvidácie 

skládky gudrónov v lokalite 

Srdce v zmysle záverov a dopo
ručení MŽP SR. Slovnaft a. s. po-

Separovaný zber 

MÚ mestskej časti ONV, 
v spolupráci s firmou EPSOL 

s.r.o. uskutočnia pre občanov 

v sobotu 21. 4. 2001 separo

vaný zber problémových lá

tok. 

skytne spracované dokumenty 

OÚ Ba 4. Je nutné ich však do
pracova( o pripomienky a závery 

MŽP SR a o aktualizáciu finanč
ného rozpočtu realizačných ná

kladov. Podla vyjadrenia zástup
cu Slovnaftu sa však tento odmie

ta v plnej miere a sám podie/at' 
na financovaní a realizácii za

bezpečenia likvidácie tejto sklád-
ky. 

V tento deň, za účasti zástup

cu starostu, zároveň rokoval, na 

výstave Coneco, so zástupcami fy 
C-term a Eko/ vo veciach zmluv

ných vztahov, cenotvorby a in

ventarizácie prenajatého majet
ku. Zároveň prerokoval s vede

ním SBD Bva IV možnosti da/šej 

spolupráce v rozšírení a skvalit
není siete televízneho káblového 
rozvodu v ONV 
6.4. - prerokoval výsledky audí

torskej správy k záverečnému 
účtu MČ ONV za rok 2000. Bude 

prerokovaný na najbližšom za
sadnutí MZ MČ ONV 
9.4. - rokoval so zástupcami vlá

dy SR zodpovedajúcich za cez· 
hraničnú spoluprácu. V tento deň 
sa zúčastnil i na rokovaní s ná

mestníkom primátora p.Dejom, 

riaditelóm GIB a starostom 

Devína, kde sa vzájomne infor

movali o dalších krokoch týkajú

cich sa rozvoja cezhraničných 
vztahov a s nimi súvisiacimi in
fraštruktúrami. 

Al 

staré náterové hmoty 

odpadové rozpúšťadlá 

nepotrebné látky na ochranu 

rastlín a ostatné chemikálie 

odpadové olejové filtre 

odpadový motorový olej 

staré autobatérie 

vypálené nerozbité žiarivky 

Podnikatel'ské subjekty 

Škodliviny, ktoré nepatria 

do komunálneho odpadu, bu

dú odoberať pracovníci fy EP

SOL s.r.o. v čase od 9 .00 do 

12.00 h na týchto miestach: 

1. časť Kolón ia - parkovisko 

pri hoteli Morava 

2. lstrijská ul. pred poštou 

3. Eisnerova ul. pod terasou 

Milana Marečka 

mozu odovzdať uvedené 

škodliviny v prevádzke firmy 

EPSOL s.r.o . na Technickej č. 
7 v pracovných dňoch v čase 
od 7.00 do 14.30 h . 

Informácie o p-odmienkach na 

tel. č. 4333 6648 

Odovzdať možno tieto problé

mové látky : 

V prípade nepriaznivého po

časia sa akcia uskutoční v ná

hradnom termíne 28 . 4. 2001 

V privatizácii obvodných zdravotných stredísk v mestskej časti ONV celej ceny do dvoch rokov. Cena OZS 
P. Horova je 9.418 000 Sk a OZS 

služieb s ohl'adom na špecifiká MČ 
DNY a demografický vývoj v MČ 
DNV Obec obišla naprázdno lstrijská je 3.271 000 Sk. · 

Napriek dovolenkovému obdobiu 
sme zaktivizovali magistrát, mest
ských poslancov, KÚ, Ministerstvo 
zdravotníctva, MSPNM SR, starostov 
ostatných dotknutých MČ. V tom ča
se vystúpila v našej DTV i námestnfč
ka primátora pani M. Demeterová . 
Naše Miestne zastupitel'stvo sa obrá
tilo s nesúhlasom s takýmto postu
pom na nového ministra zdravotníc
tva, na ministerku MSPNM SR , na 
predsedu vlády SR. Primátor hlavné
ho mesta SR Bratislavy a starostovia 
dotknutých MČ rokovali priamo s no
vým ministrom R. Kováčom. Všetky 
kroky však boli neúspešné. Nebola 
vôl'a zmeniť rozhodnutie už exminist
ra zdravotníctva T. Šagáta, ktorý tes
ne pred svojou abdikáciou ešte na
rýchlo stihol 4.7.2000 zmeniť pôvod
né doporučenie privatizovať uvedené 
OZS bezodplatným prevodom na 
priamy predaj. Bola to, ako sa hovorí 

-zriadenie: internej ambulancie, or
topedickej ambulancie, očnej ambu
lancie, kožnej ambulancie (tá už 
medzičasom vznikla), krčnej ambu
lancie, geriatrickej ambulancie a do
plnenie chýbajúcich spoločných vy
šetrovacích zložiek 

Naša mestská časť nebola v snahe 
nadobudnutie obvodných zdra-

0 otných stredísk (OZS) na lstrijskej 
~líci a na ulici P. Horova v DNV ús

pešná. 
O čo vlastne ide pri 

privatizácii OZS? 
Ide o privatizáciu budov a zariadení 
urlených na poskytovanie zdravot
nej starostlivosti z vlastníctva štátu 
na nového nadobúdatel'a. Lekári 
a ostatní poskytovatelia zdravotníc
kych služieb, ktorf pôsobia v týchto 
ozs sú odštátnení a od Polikliniky 
Karlova Ves ma}ú prenajaté priesto
ry za ktoré platia nájomné. 
Tieto objekty sú už po rokoch využi
vanie bez primeranej údržby v stave, 
ktorý si bude vyžadovať značné pro
striedky. 

Prečo mala MČ DNV záujem 
0 prevod OZS pod svoju správu? 

Ak by mala obec zdravotnícke zaria- · 
denia vo svojej správe, mala by mož
nosť účinnejšie ovplyvňovať rozsah 
a spektrum poskytovaných zdravot
ných služieb ~ súlade s potr,ebami 
obyvatel'ov MC, garantovať v nesta
bilnom spoločensko- ekonomickom 
prostredi zabezpečenie základnej 
zdravotníckej starostlivosti a prime
rane reagovať na očakávaný demo
grafický vývoj v MČ. 

Prečo chcú lekári 
a ostatní poskytovatelia nadobud
núť objekty OZS do svojho vlastníc
tva? 
Chcú mať nerušené a stabilné a sta
bilné podmienky pre vykonávanie 
svojho povolania a snáď bol nedo
statočne deklarovaný záujem, záru
ky a nedostatočne informácie zo 
strany obecnej samosprávy vo veci 
zamýšl'aného zabezpečenia prevádz
ky OZS. 

V čom je teda rozdiel 
v záujme obce a v záujme zdravotní
kov o nadobudnutie OZS? 

Spoločným menovatel'om oboch 
by mala byť a zrejme aj je snaha za
bezpečiť pre obyvatel'ov MČ DNV 
stabilné, kvalitné a podl'a potrieb 

. primerané spektrum dostupnej 
zdravotnej starostlivosti. 

Samospráva obce z hl'adiska dlho_
dobej perspektívy sa domnieva, že 
obec môže byť objektívne spol'ahli
vejšim garantom reálneho naplňa
nia týchto ciel'ov. Berie zretel' i na 
očakávaný prechod kompetencii na 
obec a taktiež očakávaný ďalši de- . 
mografický vývoj v MČ. 

V tomto prístupe nie je ani ná
znak nedôvery voči terajším posky
tovatel'om zdrävotných služieb. Sú 
však objektívne konfrontovaní 
s nutnosťou vyrovnávať sa aj s eko
nomikou a tá vie byť neúprosná. 
Nerovnaká ekonomická sila a "pod
nikatel'ská" zdatnosť môže mať zá
sadný vplyv na to čo?, kto? a ako? 
bude môcť v týchto OZS poskytovať. 
V tom je reálna obava, že obec bude 
mať na jednej strane zodpovednosť 
za zdravotnú starostlivosť ale na 
strane druhej bude mať obmedzené 
možnosti to ovplyvňovať. 

Ako prebiehal proces prípravy 
na privatizáciu OZS v MČ DNV? 

Záujem samosprávy mestskej časti 
(Mč) DNV o nadobudnutie obvod
ných zdravotných stredísk (OZS), 

ktoré sa nachádzajú na území DNV 
a organ i za lne sú začlenené pod 
Polikliniku Karlova Ves (Pk KV), 
možno datovať už od r. 1994. 
Samospráva - miestne zastupitel'stvo 
(MZ) schválilo zámer uchádzať sa 
o prevod OZS na MČ DNV a proble
matikou sa v nasledujúcich rokoch 
sústavne zaoberala, opakovane 
predkladala žiadosti a privatizačné 
podnety. Pokyny nadriadených or
gánov, informácie o ďalšom postupe 
sa neustále menili a bolo potrebné 
vždy znovu a znovu reagovať. 

V roku 1999 došlo k závažnej 
zmene vo veci doporučeného spôso
bu privatizácie OZS, z priameho pre
daja ria bezodplatný prevod na 
obec. 

Predložili sme privatizalný pro
jekt a splnili všetky požadované ad
ministratívne kroky tak aby 
Ministerstvo pre správu a privatizá
ciu národného majetku SR (MSPNM 
SR) mohlo po výbere nadobúdatel'a 
toto predložiť na schválenie vláde 
SR. To sa však nakoniec ani v r. 1999 
nerealizovalo. 

V r. 2000 sme v obecnom rozpoč
te počítali s čiastkou 400.000 Sk na 
oddlženie OZS, čo bolo podmienkou 
tohoto "bezodplatného" prevodu. 
V duchu bezodplatného prevodu na 
obec bola prerokovávaná i správa 
v Mestskom zastupitel'stve hl.m. SR 
Bratislavy 29.6.2000. 

Aké bolo naše prekvapenie, keď 
sme 25.7.200 dostali prípis z MSPNM 
SR v ktorom nás žiadali do 2 týžd
ňov o potvrdenie nášho záujmu 
o privatizáciu uvedených OZS pria
mym predajom! Žiadali súhlasné sta
novisko Miestneho zastupitel'stva, 
vinkuláciu prvej splátky vo výške 
10% (odporúčané až 30% z účtov· 
nej hodnoty oboch OZS) a splatenie 

· "rana pod pás" pre hl. m. SR 
Bratislavu a dotknuté MČ . Môžeme 
len hádať čo pána ministra priviedlo 
na takéto náhle rozhodnutie. V de
cembri 2000 vláda SR schválila priva
tizáciu oboch OZS v MČ DNY. OZS 
P.Horova dostala spoločnosť NAMED, 
s.r.o. ktorú tvoria pracovníci tohoto 
zdravotného strediska, OZS lstrijská 
dostala spoločnosť HPL s.r.o. - mikro
biologické laboratórium ktoré využí
va 80% priestorov pre služby s ťažis
kom mimo potreby MČ DNV. 
Samotný prevod majetku však ešte 
musí zmluvne realizovať Fond národ
ného majetku SR lo zatial' neprebeh
lo. 
Čo považuje samospráva MČ ONV 
za potrebné a čo obec ponúkala 

v svojom privatizačnom projekte ? 
Našou snahou po prechode týchto 
OZS pod obec bolo: 
-pri udržaní rozsahu a kvality posky
tovaných zdravotných služieb vytvá

. rať podmienky pre doplnenie týchto 

-zvel'aďovať a udržovať v dobrom 
stave príslušné objekty a ich úprava
mi zekonomizovať prevádzku a vyu
žitel'nosť týchto zariadení, zabezpe
čiť bezbariérové prístupy, sfunkčniť 
výťah v OZS na ul. P. Horova a riešiť 
prístup do ambulancií v OZS na ul. 
lstrijskej pre pacientov s pohybovým 
postihnutím 

Privatizované OZS sme zamýšl'ali 
prevádzkovať formou prenájmu am
bulancii s uprednostnením terajších 
nájomníkov. Zamýšl'ali sme využiť 
ostatné priestory -vestibul a nevyu
žité chodby na poskytovanie iných 
vhodných služieb pre návštevníkov 
zariadenia.Jednou z možnosti pre 
lekárov bola i pomoc MČ formou 
príspevku na podnikanie apod. 

Ako ďalej? 
Verím, že noví nadobúdatelia OZS sa 
tiež verejnosti predstavia s tým k čo
mu sa zaviazali v svojich privatizač
ných zámeroch a budeme všetci ve
dieť čo môžeme očakávať a splnenie 
čoho požadovať. Držíme im palce, 
aby sa v oboch OZS čim skôr podari
lo realizovať všetko, čo zlepši úro
veň, spektrum a dostupnosť posky
tovanej zdravotnej starostlivosti pre 
nás všetkých obyvatel'ov MČ DNV. 
Samospráva MČ DNY sa bude pri
rodzene ďalej zaujímať o problema
tiku zabezpečenia zdravotnej staro
stlivosti pre obyvatel'ov MČ. Bude 
spolupracovať i s prevádzkovatel'mi 
privatizovaných OZS ale podl'a po
treby rozvinie i vlastné aktivity. 

RNDr. (ubomír Špaček 
uvol'nený poslanec 

Prehl'ad zdravotných služieb zabezpečovaných v MČ DNV: 

Počet ambulancií, lekárskych miest, pracovísk 

Odbor Ambulancia 
Závodné ZS 

OZS P. Horova OZS lstrijská mimo OZS 
VW Slovakia a.s. 

všeobecný lekár 2 1 2 

pediater 4 

stomatolóG 2 2(3) 1 1 

gynekológ 1 0,2 

kožný lekár 1 0,2 

alergiológ 1 

internista 0,2 

_g_astroenterológ 0,2 

krčný, ušný, nosný lekár 0,2 

rehabilitačný lekár 0,2 

ultrazvuk 0,2 

rehabilitačné oddelenie 1 

lekáreň 1 1 

mikrobiolog. laboratórium 1 

bioenergetické centrum 1 

Závodné ZS VW Slovakia a.s. je určené pre zamestnancov, ale v rámci vol' nej kapacity ho môžu využívať i ostatný 
poistenci z MČ ONV. Predovšetkým je to moderne vybavené rehabilitačné pracovisko s elektroliečbou, vodoliečbou 
a liečebnou masážou. 

DEVEX 3 



Naie úspechy 
Šikovní žiaci, ZŠ na Ul. 

P. Horova 16 dosiahli pekné vý
sledky v okresných súťažiach 
a olympiádach aj v tomto me.
siaci. 

Po pekných výsledkoch, do
siahnutých v okresnom ko
le chemickej olympiády ( 1. 
a 2. miesto) naši žiaci nes· 
klamali ani v krajskom kole tej
to súťaže. Jej vít'azom, a teda 
najlepším v rámci nášho kraja 
sa stal Martin Kopča (9. EJ a na 
4. mieste sa umiestnil Michal 
Navrátil, tiež žiak 9. E triedy. 

DEVÍNSKA 
PRVO LIGOVÁ 

Nováčik ll. ligy šachistov vypa
rádil riadny husársky kúsok. Kto 
by to bol predpokladal, že po vý
prasku v prvom kole od niekdaj
šieho najlepšieho teamu Českoslo
venska - Trnavy, sa tak dokonale 
otrasie, že do konca sMaže ne
prehrá už ani jeden zápas 
a zvyšným súperom dovolí už iba 
jednu remízu? A tak po 9-tich ví
ťazstvách, jednej remíze a jednej 
prehre sa stalo "A" družstvo ŠK 
STRELEC Devínska Nová Ves víťa
zom ll. ligy so štvorbodovým ná
skokom pred Faustom a Trnavou. 
Čo všetko sa skrýva za 

týmto úspechom? Predovšetkým 
ambicióznosť vel'mi mladého ko
lektívu, tlmená rozvážnosťou vete
rána klubu. Nebývalá súdrž
nosť, túžba po víťazstve, odhod
lanie riskovať, príprava na jednot
livé partie, tvrdá až agresívna 
vnú!Orn6 konkurencia a nesmier-

DEVEX4 

Zúčastnili sme sa aj okres
ného kola olympiády z fyziky, 
v ktorom deviatak Martin Čierny 
získal 6. miesto. 

Naši žiaci sa zapojili aj 
do okresného kola matematic
kej súťaže "Pytagoriáda". 
Dosiahli nasledovné úspechy: 
4. ročník 
4. miesto - J. Kudláč IV. A 
6. miesto - 1. Minárik lv. C 
8. ročník: 
4. miesto - J. Sabela VIli. C 
Pekné výsledky sa nám poda
rilo získať aj v okresnom kole 
olympiády v nemeckom jazyku. 
V 1. A-kategórii získala 3. 

Program kina 

@rnwiTfNl 
21.-22. 4. o 17.15 h 
ŽENÍCH NA ÚTEKU 
USA- MP 12-55,-

21.-22. 4. o 19.30 h 
JE I.ÁSKÁ, LÁSKA? 

Švéd.- MN 15- 55,-

27. 4. o 17.00 a 19.30 h 
ROADTRIP 

USA- MP 12- 55,-

miesto Petra Kováčová zo 7. 
E, v 1. B-kategórii obsadila 2. 
miesto Stanislava Nitková z 8. 
F a 3. miesto Martin Baraniak 
zB. A. 

28.4.o17.00h 
DRSNÝSHAFT 

USA- MP 12- 60,-

28. 4. o 19.30 h 
CESTA Z MESTA 
ČR - MP 12 - 60,-

29. 4. o 19.30 h 
DRSNÝSHAFT 

29. 4. o 17.00 h 
CESTA Z MESTA 

Tel.: 6477 5104 

Všetkým sútOžiacim 
blahoželáme. 

Mgr. Balajová 

na ctižiadostivosť pretavená do 
túžby víťaziť nad ovela skúsenejší
mi a papierovo často krát výkon
nejšími súpermi charakterizovali 
družstvo počas celého náročného 
priebehu sMaže. 

RÁNCUP2001 

A tak sa z družstva, nad kto· 
rým sa súperi pred prvými zá
pasmi pousmievali, stal postupne 
postrach, proti ktorému sa báli na
stúpiť. 

Celkove sa priamo na úspechu 
podielalo 12 hráčov, a kedze via
cero víťazstiev bolo najtesnejším 
pomerom, postup do l. ligy sa 
vydaril vdaka každému jednotliv
covi, vdaka každému získanému 
polbodu. mj 

{Pokračovanie v buclrícom čísle) 

Druhý ročník halového futbalové
ho turnaja o putovný pohár ŠK 
Veterán ONV- Veterán cup 2001 bol 
v sobotu 7.4. v telocvični SOU stro
járskeho na ul. J.Jonáša v ONV. 
Zúčastnilo sa ho osem družstiev: 
Arabi, ŠK S/iacky, Jamaica, šK 
Cuňovo, Old boys ONV, Jakšo bar, 
Saratov a ŠK Veterán. 

Družstvá rozdelené do dvoch sku
pín sa stret/í každý s každým a vítazí 
postúpili so finále. 

Z postupu do finále sa, po urput
ných bojoch, radovali družstvá 
Saratova a Jakšo baru. Finále bolo 
vzácne vyrovnané a v riadnom hra
com čase skončilo remízou. V pre
d{žení o 5 min. sa podarilo zlatý gól 
streliť 15 s. pred koncom hráčom 
Jakšo baru, ktorí sa sta/i víťazmi 
Veterán cupu 2001. 

V súboji o 3.miesto sa stretli ŠK 
Veterán a ŠK Sliacky. Skončilo vý-

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV. 

Najbližší výlet bude v sobotu 26. mája: 

Cykloturistický výlet k zrúcaninám hradu Pajštún. 

Info: tel.: 6477 8269 

sledkam 6:0. V tomto stretnutí sa 
strelecky zaskvel hráč Stolár, ktorý. 
konto súpera zaťažil 4. gólmi. S cel
kovým počtom šiestich strelených 
gólov sa sta/ najlepším strélcom tur
naja. 

Vďaka za možnosť usporiadať tur
naj patrí sponzorom: SOU strojár
skemu za telocvičňu, Reštaurácii na 
štadióne, pekárni Ludvigová, POL 
s.r.o. a Borisovi Fratričovi. 

Alfréd Bauer, 
predseda ŠK Veterán 

FUTBAL~ 
seniori 
výsledky 
4. kolo - 8.4. 
DNY · VTJ Koba B nehrali pre ne
vyhovujúce počasie5.kolo - 14.4. 
TJ Lamač- DNY 3:1 (l :0) 
g.:V.Havel 

najbližšie zápasy 
22.4. o 16.00 
DNY- VTJ Malacky 28.4. o 16.00 
TJ V.Leváre - DNY 

dms 

Paula a 
Stefan Preisingerovi 

Blahoželáme! 

Lucia Bolekovd 

Adrián Brna 

Lenka Kocifajovd 

Rób.ert Daráš 
a jana Dindová 

v kostole: 
jozefšimo 

a Ivana Gondová 

Blahoželáme! 

Nech odpočíva v pokoji 

POZVÁNKA 
Miestny úrad Mč Bratisla

va - DNV pozýva občanov 
na prednášku p. Moňoka: 
Domáce kompostovanie. 

Pozývame všetkých, ktorí 
majú s kompostovaním svo
je dlhoročné skúsenosti, ale 
aj úplných začiatočníkov. 

Dozviete sa, čo je vhodné 
:kompostovať, kde umiestniť 
kompostovisko, ako si sám 
vyrobiť kvalitné prírodné 
hnojivo a zároveň ušetriť 
na poplatkoch za odvoz od
padu ... 

Kedy? 
24. 4. 2001 o 18.00 h 
na Istrijskej ul. č. 6. 

Jarné tradície 
V nedel'u 8. 4. usporiadali MO 
Ms a lstracentrum slávnosť 
Jarné tradície. 
MOMS pripravili prehliadku, 
Ochutnávku ale aj recepty tra
dičných vel'konočných pochú
ťok, pán Jožko Ivan ukázal záu
jemcom ako sa pletú šibáky 
(či korbáče), folklórne súbory 
Kobylka, Matičiari k a predstavili 
iarné tradície vo svojom pásme. 

Prečo má Devex problémy ? 
alebo 

otvorený list 
obchodným partnerom 

Iba nedávno sme ukončili 
rok - ten daňový. Niektorí 
sme dane a ostatné pohl'adáv
ky zaplatili, iní... Na rozdiel 
od obchodných partnerov 
Devex musí vykázať účtovnú 
uzávierku aj voči MČ pretože 
táto dotuje časť nákladov na 
výrobu a distribúciu novín. 

Ako všetci vieme, účtovníc
tvo pozná dve strany - má dať 
a dal. V prípade inzercie 
v Devexe (noviny) ale aj kata
lógu obchodov a služieb stra-

Devínska Nová Ves mala 
jednu MŠ, na ulici Na grbe č. 
35, ktorá funguje doteraz. 
Pôvodne dvojtriedna s dvo
ma spálňami sa však tak za
plnila deťmi, že aj zo spální 
vznikli triedy a na spanie bo
lo treba v každej triede 
rozkladať ležadlá. 

Tak na malom priestore 
sme mali dvakrát tol'ko detí 
ako v iných MŠ. Boli sme vo 
vtedajšom obvode Bratisla
va IV druhá MŠ s najmenší-

POZVÁNKA 

Občianske združenie "Rieka 
Morava v ohrození" pozýva 

všetkých občanov DNV 
a z okolia na pásmo diapozití

vov Krásy prírody -potulky po 
hrebeňoch slovenských pohorí. 
Sprevádzať nás bude JURAJ 

GELENEKY 

na dal je naplnená, ale strana 
má dať je do dnešného dňa 
v nerovnováhe. Musím osloviť 
tú časť "podnikatel'ov", ktorí 
nemajú na strane záväzkov 
voči Devexu nulu, aby si po
zreli svoje účtovníctvo a tú
to čiastku vyrovnali. 
- Devex je plátcom DPH, pri 
každej vydanej faktúre musí 
odviesť príslušnú čiastku 
DPH. 
- Všetky vystavené faktúry sú 
v podvojnom účtovníctve vý
nosom bez ohl'adu či bola 
uhradená alebo nie. 
Devex (firma) mal k 31. 12. 
2000 na strane pohl'adávok a 
vo výnosoch priznaných k 31. 
12. 2000 čiastku 116 789,20 
(čiastka bez DPH). V prípade 

mi nákladmi na dieťa, aj keď 
sme kúrili naftou. 
A keď vyrástlo sídlisko, pritú
lili sme aj deti z neho. 

Stará, 
ale dobrá 
Nebolo raritou mať v triede 
vyše 30 detí. 

Teší nás, že naša MŠ má 
medzi rodičmi predškolákov 
dobré meno. Chodia k nám 
aj deti zo sídliska i keď 
majú MŠ pod oknami. Milý 
prístup celého personálu, 
kvalifikované učitel'ky s dl
horočnou praxou a čo y in
ých MŠ nemajú tiché prost
redie s dvorom kde sa počas 
horúcich dní dá hrať v tie
ni starých stromov. 

zdaňovania určite odborníci 
poznajú tabul'ku daní z príj
mov: do 90 tis, od 90 tis do 
150 tis ... Firma Devex musela, 
v prípade neuhradených 
pohl'adávok zaplatiť daň 
43 001 ,50 Sk. 

Ak nezaplatíte elektrinu, te
lefón - vypnú vás. Devex ne
má možnosť vypínať, môže 
však neplatičov zverejniť. 

Z uvádzanej dlžnej sumy 
v januári 2001 uhradili ob
chodní partneri 74 555,4 Sk. 
Vo všetkých prípadoch (v ja
nuárových splátkach) šlo o to
var. Zostalo 42 233,80 Sk (ro
ky 1999 a 2000) všetko za in
zerciu v novinách a hlavne 
v katalógu obchodov a slu
žieb. V týchto dňoch odosiela 
účtovníčka upomienky, v nas
ledujúcich zverejníme tých, 
ktorí aj takto "pomáhajú" 
Devexu i novinám. 

Peter Krug 

Ako je v~eobecne známe, 
rodí sa stále menej detí 
a tak nám odbudli dve trie
dy. Máme teda dve pekné sl
nečné triedy a dve k nim 
prislúchajúce spálne. V budú
com školskom roku by sme 
už mali mať aj plynofikovanú 
kotolňu. 

Z okien našich tried vidieť 
oblohu a stromy. Pri pobyte 
detí vonku sa chodíme poze
rať na hydinu, zajace, kozy či 
kone. Hoci bývame v hlav
nom meste SR, deti v našej 
MŠ vyrastajú na dedine. 
Ledva začalo slniečko teplej
šie hriať, už sa tešia na výlety 
na Sandberg, k rybníku či 
k rieke Morave. Všetky tieto 
miesta dôverne poznajú. 

Kornélia Ludvigová, 
MŠ Na grbe 35 

Akcia bude v utorok 24. 4. 2001 
o 19.45 h v F-centre na lstrijskej 

ulici č. 4 v DNV. 

Poslanecký klub KDH pri MZ ONV 

Pozýva občanov riešiť spoločné problémy každý 

druhý pondelok v mesiaci 
Miestny odbor Matice sloven
skej pozýva záujemcov na výlet 
na Bradlo 5.5.2001. Odchod au
tobusu bude o 7.00 h od 

O 19.00 h v KSC lstrijská 6 

lstracentra. Prihlásiť sa možno 
u pani Grófovej na tel.č.: 6477 
8353. 

Základná škola l. Bukovéana 1 
a ochrancovia prírody v ONV 

a Devíne 
VÝSTAVA KU DŇU ZEME 

Dovol'ujeme si Vás pozvať do 
r našej školy a priblížiť Vám en-

----------------------------------------------------------------, 
BEVOLAK fond na rozvoj Bezplatných voľnočasových aktivít i 
Ponúka: ~portovým a kultúrnym aktivistom v DNY finančné zabezpečenie pravidelných, i 
nenáročných zdravých aktivít pre \iol'ný čas mládeže i 
Podmienka: Voľnočasová aktivita musí byť pre mládež bezplatná i 

• l 
adresa: MU DNV. p. Oslancová, i 
tel: 6477 7250 -----------------------------------------------------' 

vironmentálne zameranie školy, 
ktorému sa už niekol'ko rokov 

venujeme. 
23. 4.-27. 4. 2001 

V týchto dňoch si možno vý
stavu pozrieť aj v Prírodove

nom múzeu- SNM. 
Výstava bude verejnosti prístup

ná v čase od 8.00•16.00 h. 

Prihlasovanie je možné na 
tel. č. 6477 5329 

DEVEX5 



Po prijatí zákona č. 4211992 
Zb. o úprave majetkových 
vzťahov a vysporiadaní majet
kových nárokov v družstvách 
(Transformačný zákon), ale 
najmä po prijatí zákona NR 
SR č. 18211993 Z. z. o vlastníc
tve bytov a nebytových pries
torov a jeho noviel bolo zrej
mé, že je potrebné zmeniť do
terajšie stanovy družstva. 

Terajšie vedenie družstva, 
ktoré je vo funkcii od sep
tembra '1996 chcelo využiť si
tuáciu a pripravilo návrh na 
zmenu stanov tak, aby vyho
vovali jeho zámerom (napr. 
malo sa upevniť postavenie 
predstavenstva a oslabiť 

funkcia zhromaždenia delegá
tov a výborov členských sa
mospráv, mala sa upustiť zá
sada stanovená Obchodným 
zákonníkom, že každý člen 
družstva má jeden hlas a hla
sovacie právo malo sa upraviť 
podľa počtu izieb ubytované
ho člena družstva a i.). 
Zhromaždenie delegátov tie
to zámery predstavenstva od
mietlo a v septembri 1999 
zvolilo z delegátov komisiu 
pre prípravu nových stanov. 
Komisia pripravila návrh 
nových stanov zodpovedajúci 
súčasnému platnému práv
nemu poriadku a predložila 
ho predstavenstvu družstva 
v marci 2000. 
Predstavenstv·o družstva zvo
lalo zhromaždenie delegátov 
na september 2000. Na pia
tich pokračujúcich rokova
niach prerokovalo a odsúhla
silo zhromaždenie delegátov 
článok za článkom, až 23. ll. 
2000 schválilo úplné znenie 
nových stanov. 
Predstavenstvo bolo povinné 
podľa par. 226 ods. 3 Obchod
ného zákonníka, t. j. do 22. 
12. 2000 upovedomiť o tom 
registrový súd (Okresný súd 
Bratislava I), ktorý mal podľa 
par. 28, ods. 5 Obchodného zá
konníka zapísať zmeny bez 
zbytočného odkladu. Do kon
ca roka 2000 mohol byť práv
ny stav družstva upravený 
v súlade s vôľou členov druž
stva. 
Väčšina členov predstaven

stva nesúhlasila s novými 
schválenými stanovami druž
stva. Predstavenstvu sa ne
páčili najmä ustanovenia 
o rozdelení doterajšej dvoj
jedinej funkcie predsedu 

DEVEX 6 

a . vedúceho správy družstva 
na dve funkcie: predseda 
družstva, ako volený orgán 
družstva a riaditeľ správy me
novaný predstavenstvom na 
základe výsledku konkurzné
ho konania. 
Predstavenstvo porušilo zá
kon tým, že nedalo zaregist
rovať nové stanovy družstva 

KAM SMERUJE 
STAVEBNÉ BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 
BRATISLAVA IV? 

v zákonom stanovenej lehote. 
Podľa starých i nových stanov 
môže predstavenstvo konať 
len v rozsahu oprávnení da
ných týmito stanovami. 
. Kompetencie predstaven
stva sú vymedzené v starých 
stanovách v článku 71 a v no
vých v článku 72. 

Predstavenstvo nemôže roz
víjať nové podnikateľské ak
tivity b_ez výslovného súhla
su zhromaždenia delegátov. 
Pokusy, ktoré v tomto smere 
predstavenstvo urobilo v uply
nulých 2-3 rokoch, zhromaž
denie delegátov zamietlo pre 
nepredloženie podnikateľské
ho iámeru. 
Napriek tomu predstaven
stvo odsúhlasilo v januári 
20001 zriadenie "Správcov
ského bratislavského druž
stva IV" (podobnosť názvu 
v skratke s SBD Bratislava 
IV je vedome zjavná, aby po
plietla členov terajšieho SBD 
Bratislava IV) ako samostat
nej právnickej osoby, ktorej 
členmi sú fyzické osoby čle
novia predstavenstva SBD 
Bratislava IV Ing. Malík, Ing. 
Mensátor, Ing. Opaterný, 
Ing. Hába, Ing Lachkovič, 
predseda kontrolnej komisie 
Ing. Nemčoková, advokátka 
SBD Bratislava IV JUDr. 
Vaňová, Ing. Dulla a právnic
ká osoba SBD Bratislava IV, 
ktorú zastupuje predseda 
SBD Bratislava IV. Ing. 
Černák. 

Úlohou nového družstva 
má byť správa bytov členov 
SBD Bratislava IV a iných 
subjektov. 

Za týmto účelom nové druž
stvo uzavrelo s SBD Bratisla
va IV (vo vedení oboch sú tí 
istí ľudia) mandátnu zmluvu 

o výkone správy bytov, vlastní
kom ktorých je doposiaľ SBD 
Bratislava IV od l. 3. 2000 
a preberá od SBD Bratislava 
IV správu bytov vlastníkov by
tov, ktorí uzavreli s SBD 
Bratislava IV zmluvu o výko
ne správy. Na základe nájom
nej zmluvy nové družstvo si 
prenajíma od SBD Bratislava 
IV prevádzkové priestory, 
zariadenia, technické vybave
nie i software a preberá do 
svojho stavu väčšinu zamest
nancov SBD Bratislava IV. 
Doterajšiemu SBD Bratislava 
IV, zostáva vlastníctvo dosiaľ 
nesprivatizovaných bytov (asi 
1/3 z celkového počtu) 
a úloha postupne ich previesť 
do vlastníctva užívateľov. 

Zostávajú mu tiež dlhy 
niekoľko desiatok mil Sk. 

Pri založení nového družstva 
- došlo k porušeniu ustanove
nia par. 249 obchodného zá- · 
-konníka o konflikte záujmov, 
pretože tí istí ľudia sú vo ve
dení oboch vzájomne si kon
kurujúcich družstiev, 
• došlo k porušeniu stanov 
SBD Bratislava IV, pretože 
členovia predstavenstva SBD 
Bratislava IV a jeho predse
da nemali zmocnenie zhro
maždenia delegátov k zmene 
právneho po~tavenia SBD 
Bratislava IV, 
- došlo k neoprávnenému 
uzavretiu nájomnej zmluvy tý
kajúcej sa majetku SBD 
Bratislava IV, pretože k nej 
nedalo súhlas zhromaždenie 
delegátov a navyše ju uzavreli 
tie isté osoby navzájom, 
- došlo k porušeniu práva pri 
registrácii nového družstva, 
pretože predseda SBD Bra
tislava IV, ktorý v Správcov
skom družstve zastupuje 
SBD Bratislava IV nemôže 
preukázať oprávnenie k také
muto postupu, nakoľko ne
bol daný súhlas zhromaždenia 
delegátov. 
Predstavenstvo SBD Bratis
lava IV dohodlo sa s člen
mi Správcovského družstva (tí 
·istí ľudia na oboch stranách), 
-že platby členov družstva za 
služby (nájomné) vykonané 
v decembri 2000 sa presunú 
ako platby realizované za ja
nuár 2001 a platby za január sa 
presunú ako platby za február 
2001. 

Potom platby za február sa 
presúvajú ako platby za ma
rec 2001 na účet nového 
Správcovského družstva. 
Súhrnne ide za mesačné plat
by od cca 14 tis. členov vo 
výške cca 27-30 mil. Sk. V tej
to výške sa objavia nedoplat
ky členov SBD Bratislava IV 
za rok 2000 voči SBD 
Bratislava IV. 

Spolu s vyššie uvedeným 
objemom strát to môže SBD 
Bratislava IV priviesť ku kra
chu a nové súkromné Správ
covské družstvo k prosperite. 
Súčasný predseda SBD 

Bratislava .J IV (V novom 
Správcovskom družstve repre
zentuje právnickú osobu 
SBD Bratislava IV) v Maga
zíne č. 112001 (štvrťročné pe
riodikum SBD Bratislava IV) 
zavádza neinformovaných čle

nov družstva, že založenie no
vého Správcovského družstva 
je v súlade s novými stano
vami, schválenými 23. ll. 
2000, čím predseda SBD 
Bratislava IV vzbudil dojem, 
že nové Správcovské družstvo 
založilo terajšie SBD 
Bratislava IV ako novú orga
nizáciu správy družstva v rám
ci družstva. 

Správcovské bytové druž
stvo tvorí 9 fyzických osôb
Účasť SBD Bratislava IV 
v tomto Správcovskom byto
vom družstve je proti právna, 
pretože súhlas je oprávnené 
dať len zhromaždenie delegá
tov, čo nebolo realizované. 

V nasledovných dňoch sa 
budú konať členské schôdze 
za účelom volieb predsedov 
domových samospráv ako 
i delegátov . na zhromaždenie 
delegátov, preto by sa všetci 
členovia SBD Bratislava IV 
mali vo vlastnom záujme zú
častniť týchto schôdzí v čo naj
väčšom počte a zvoliť svojho 
zástupcu - delegáta na zhro
maždenie delegátov, ktorý si 
bude svedomito plniť svoje 
povinnosti, hájiť a presadzo
vať záujmy radových členov 
SBD Bratislava· IV, ktorí ho do 
tejto funkcie zvolili a zároveň 
ich bude objektívne informo
vať o situácii na družstve. 

Členovia SBD Bratislava IV 
a delegáti zhromaždenia 

delegátov z DNV 

prečo neodviezli? 
1 3. 2001 . 
M- pišúta 2- zamknutá brána o 8.30 

h 
2_3.2001 _ 
Na hriadkach Rest. Roland o - BA 516 
sY o 9.15 h 
5. 3. 2001 
Novoveská 9 ·dovolenka - zamknu-

té 
7.3.2001 
Novoveská Veterinárna ordinácia
zamknutá brána o 8.1 O h 
8.3.2001 
M. Pišúta 2 ·zamknutá brána o 8.20 

h 
12.3. 2001 
Eisnerova 46 · zamknutý kont. 
14.3.2001 
š. Králika 1 -zamknutý kontajner o 
18.00 h 
1. Bukovčana 24-26 ·BA 651 EL, BA 
683 PN o 11.00 h 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02 ·Predaj 

03 -Voľné miesta {ponúka, hlodá) 

04 · Služby {ponúka) 

05 ·Byty 

06 · Nehnutel'nosti 

07 · Rozličné 

* Predám biele topánky na prvé 
sväté prijímanie. Tel.: 6477 0484 
* Jednorazovo predám 2 detské 
bicykle BMX vo vel'mi dobrom sta
ve za 2500,- (spolu). 

Tel.: 6477 5364 

* Hotel MORAVA prijme kuchá
ra(-ku) . Nástup možný ihneď. 
Info: v hoteli na Opletalovej ul. 
alebo na tel. č.: 6477 7766 
*ZŠ l. Bukovčana 1 hl'adá lektora 
na vyučova nie predmetu: Práca 
s počítačom. Ďalšie informácie 
poskytneme na telefónnom čísle: 

6477 5329 
* ADOS hl'adá sestru na VPP. 

Tel.: 6224 7398 
* Prijmeme predavačky do la
hôdok a pomocný personál do la
hôdok a do bufetu na žel. stanici 
Bratislava - Nové Mesto (Kuchaj
da). 

Tel.: 0903 714 863 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903 133 994 
*TV servis Baláž- oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
*AUTODOPRAVA AJ DOĽAVA. 

Tel.: 0905 587 670 

15.3.2001 
M. Pišúta 2 - zamknutá brána 
o 8.15 h 
lstrijská 66-68- BA 864 BY o 8.45 h 
19.3.2001 
DNV Kino- parkovali autá- kontaj
nery sa nedali vytiahnuť von 
J. Smreka MŠ- BAO 82-29 o 9.30 h 
22.3.2001 
M. Pišúta 2 - zamknutý kontajner 
o 8.15 h . 
23.3.2001 
Novoveská 9 - zamknutá brána 
o 7.45 h 
P.Horova 21-23- BAO 82-89 o 9.45 h 
26.3.2001 
P. Horova 13, 15- KE 034 Al o 7.45 h 
P.Horova 21- BLK 13-14 o 8.00 h 

Na týchto stanovištiach neboli sprí
stupnené kontajnery na domový od
pad v mesiaci marec 2001. 

Ing. Vladimír Kuchta, 
vedúci str. Odvoz 

* BYTY - právny servis. 
Tel.: 6477 8542 

*Vymením 4-izb. DB v DNV za dve 
menšie bytové jednotky v DNV 
alebo Dúbravke. Tel.: 6477 7510 
* Predám 3-izb. byt v OV v DNV. 

Tel.: 6477 5345 
* Predám 3-izb. byt v DNV. 

Tel.: 0903 459 651 

*Predám RD (pozemok 318m'). 
Cena dohodou. 

Tel.: 6477 8793 po 18.00 h 

* Predám záhradu v DNV za 35 tis. 
Sk. Tel.: 6477 9090 
* Predám záhradu v DNV pod 
Srecom 6 árov za 400 tis. Sk. 

Tel.: 6542 4749 po 18.00 h. 
* Hl'adám Garáž. 

Tel.: 0905 516 674 
* ZŠ l. Bukovčana 1 prenajíma 
učebňu výpočtovej techniky. 
Záujemcovia sa môžu informovať 
na telefónnom čís le : 6477 5329 

/b 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00- 18.00 
7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 l 6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHN ICKÉ SLUŽBYspol. s r.o. 
Op letalova 65, 843 02 Bratis lava 

STAV.EBNÁMEGHANJ:ZÁCIA 
• J~EôÄT:; s~;~~i~·~ ;];··~f'žiciÄV: · 

tt~ta:!~il~a:J~~č 
ô}ázdn~/iompi'e$Q 

heumatické a élektrické .ná ie 

* vibrath~~:~~~*~*j"iffJi;';;j;::;Y, ponorné 

*pracovné plošiny, výťahy, žeriavy 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 

~ PRVA RUŽINOVSKÁ SPOLOCNOSŤ,..,_ 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb a hl'adáte dôveryhodného 
správcu Vášho domu? 

Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., v rámci komplexného výkonu 
správcovskej činnosti ponúka: 

• zriadenie samostatného účtu domu v Tatrabanke, pravidelné zasielanie výpisov z účtu domu, 
. • možnosť zabezpečenia finančného úveru za zvýhodnených podmienok pri náročnych opravách, 
• razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, 
• 24 hodinová havarijná služba, 
• prevádzkovanie kotolní, zabezpečenie dodávky tepla a TÚV, 
• optimalizácia a poradenská činnosť v oblasti tepelného hospodárstva, 
• vlaslné kontajnerové hospodárstvo, možnosť pristavenia velkokapacilného kontajnera, 
• možnosť poistenia domu za výhodnejších podmienok oproti bežnej poistnej sadzbe, 
• informácie a rady z oblasti bývania na stránkach nášho mesačníka ,Spravodaj". 

Informácie: 
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, 82711 Bratislava. Tel.: 534170 03, 
fax: 53 41 3610, e-mail: orprs@prva-ruzinovska.sk, http: www.prva·ruzinovska.sk 

VÝPREDAJ 

Detské topánky zo zrušenei predaine obuvy si môžete kúpit' v DEVEXe 
{Novoveská 14 ·z dvora} po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-11.00 h 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/ 16 str.= 350 Sk, 1/8 str. = 700 Sk, 1/4 str.= 1420 Sk, 1/2 str.= 2830 Sk, l str.= 5660 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23% 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou 5 %o viac l O%, celorocné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: SO %. Príplatky: l. strano+ l OO%, posledná 
strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). Po·pio: l 5.30 · 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 . 

DEVEX 7 



OIIIENIIO 
ITJ)@~n~lli@n 

POLÍCIE 

od 29. 3. 2001 do 12 . 4. 2001 
Dňa 30. 3. 2001 na základe 

telefonického oznamu hliadka 
mestskej polície riešila v nesko
rých nočných hodinách na ulici 
Eisnerova priestupok dvoch 
miestnych občanov za rušenie 
nočného kl'udu. 
Hliadka na mieste zjednala 
nápravu a priestupcov vyr ieši la 
v zmysle zákona o priestupkoch. 
Dňa 2. 4. 2001 vykonala 

hliadka mestskej polície poriad
kovú akciu zameranú na kon
trolu dodržiavania miestneho 
VZN č . 4/1991 o tvorbe, údržbe 
a ochrane verejnej zelene. Zisti la 
päť priestupkov. Štyri priestupky 
hliadka vyr i'eš il a blokovou po
kutou a jeden priestupok je v štá
diu objasňovania. 
Dňa 1 O. 4. 2001 v odpolud

ňajších hodinách hliadka mest
skej polície riešila na ulici J. 
Jonáša pr iestupok dvoch obča
nov, ktorí popíjali alkoholické 
nápoje na verejnom priestran
stve. Priestupky aj ich aktérov na 
mieste vyriešili v zmysle zákona 
o priestupkoch. 

Ernest Kovarík 
Zást. vel. stanice MsP DNV 

Vodorovne: A. Bolo na daždi -ŠPZ 
áut Peru - mesto v Ukrajine. -
B. Súženie, utrpenie - nízka vá
šeň . - C. Drôt po česky -voveď-
ženské meno (Estera hav.). -
D. Vojna po chorvátsky- slávnosti 
pri výročí- svit. - E. Ovisnutie - te-
še po česky - skratka rokovania 
o obmedzení strategických zbra-
ní. - F. Záhrada so stromami -l'ú-
tosť po česky- 52 rímskymi čísla -
mi. -G. Sekalo - doslovný pre-
klad - ziape. - H. Vrátnik po 
chorvátsky - značka herbicídu -
l. Cez po maďarsky - štvrtá časť 
tajničky- citoslovce upozorňova-
nia. - J. Cielim- bežať. -
Zvisle: 1. Začiatok tajničky - dru-
há časť tajničky. - 2. Jed - ruské 
mesto. - 3. Ukracuje - časti rúk. 
- 4. Rieka v Tal iansku - preseká-
vací stroj . - 5. Šiesta časť tajnič-
ky- hora v Turecku. - 6. Rieka 
v Grécku - letecká spoločnosť 
Rumunska (skr.). - 7. Trojský hrdi-

Základné školy 

Aj ZŠ Bukovčana l sa pripravuje 

osláviť 

Deň Zeme 
mnohými aktivitami 
Príchod jari je signálom pre vela nad
šencov z DNV a Devína k príprave ak
cií, ktoré oslovia deti, mládež a širokú 
verejnos( v . problematike životného 
prostredia. 

Pracovníci lstracentra a EKO centra 
DAPHNE, miestny úrad o školy vyví
jajú záslužné, predovšetkým osvetové 
aktivity, ktoré tiež prispievajú k udr
žiavaniu krásneho životného prostredia 
vDNV. 

Všetky aktivity ku Dňu Zeme budú 
v týždni od 23.-27. apríla . 
ZŠ Bukovčana l v spolupráci s Radou 
rodičov a firmou KOL-EKO zorganizo
vala 7. apríla zber papiera. Žiaci do
stali dotazníky, ktoré obsahovali aj 
otázku, či práve i~h rodi na odpad 
v domácnosti · triedi. 

V súčasnosti dotazníky vyhodno· 
cujeme a z ich výsledkov zí.skome 
čiastočnú predstavu o úrovni nášho po
vedomia v problematike triedenia odpo
du. Dnes však už vieme, že spoločnými 
si lami sme nazbierali 4200 kg papie
ra. K budove školy prinieslo papier 
183 žiakov {prípadne rodičov). Do zbe
ru papiera sa najviac zapojili žiaci 
z týchto tried: IV. D, l. A a IV. A. 
Najviac papiera (120 kg) nazbieral ži· 

na - olámem po česky. - 8. Piata 
časť tajničky - tkanina v petro
lejovej lampe. - 9. Ohraničená plo
cha - množstvá nastrihanej vlny. -
1 O. Mesto v Nórsku - letok po čes
ky. - 11. Unavili sa - tretia časť 
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ak 111. C triedy Stanko Žužič . V termí
ne od 23. 4.-4. 5. bude prebie
hat' zber plastových Aiaš. 
Ku Dňu Zeme sme, na vel'ké pote
šenie detí, vydal i "jarný pozdrav", 
ktorý by mal tiež prispie( 
k propagácii pripravovaných aktivít. 

Tešíme sa oj no ekovýchovný pro
gram organizácie "Zo Matku Zem" 
spojený s výsadbou stromčekov o krí
kov v areáli našich škôl. 

V spomínaných dňoch očakáva
me i zahraničnú návštevu - 5 pe
dagógov z Talianska, 3 pedagógov 
z Rakúska a jednu triedu rakúskych 
žiakov, ktorí sa budú zúčastňo
va( nami organizovaných EKO-pro
gramov. 
Ďalšie akcie, ktoré organizuje naša 
škola budú prebieha( počas celého 

Slovo najú 
Novovešťania 

V noci na 6. apríla 2001 ra
zantný vodič (či vodička?) 
škodovky so striebornou 
metalízou nabúral do brány 
domu pri Jednote. Kus ka-

tajničky. - 12. Koniec tajničky- vňať 
po česky. 
Pomôcky: A. Kaluš. - D. Rat. - E. 
SALT. - H. Aniten. - 2. Arti . - 5. 
Kapi.- 6. Pavle. - 10. Lesja.-

d 
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týždňa: ukážka výcviku dravých 
vtákov, malovanie prírodného motívu 
no steny, sadenie muškátov ... 

Dostali sme možnos( inštalova( vý
stavu aj v Slovenskom národnom mú
zeu, čo považujeme za ocenenie 
našej dlhoročnej práce v tejto pro
blematike. 
Samozrejme, že sa budeme s vel'
kým záujmom zúčastňova( na pro
gramoch, ktoré spoločne aj pre nás 
pripravujú lstracentrum, EKO centrum 
a Miestny úrad v DNV. 

Ruku k dielu priložíme i v dolšej 
prospešnej aktivite, t. j. v očistných 
akciách. Nepôjde len o zber od
podkov, ale tiež hrabanie, okopáva
nie, presádzonie a vysádzanie ze
lene v areáloch škôl, ale i v blízkosti 
rieky Moravy a v Devíne. 

A čo je našim najväčším želaním? 
Aby tieto akcie oslovili našu mladú 
generáciu, ktorá prehrešky voči prí· 
rode pocíti snáď najsilnejšie. 

Problémy životného prostredia sa 
môžu naozaj začo( rieši( ož vtedy, 
keď pochopíme, že každý z nás mu· 
sí zača( sám u seba. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

rosérie zosta/ vrazený 
v plechu brány. 
Ak mu velmi chýba, môže 
si ho aj so zvyškom ná
razníka vyzdvihnúť na 
/strijskej 73. 
Len smelo, brána je už opra
vená. 

~®fľ~[j)~~ 
~~~®~~ 

- Náš zajac je privel'mi bojazlivý. 
Nedá sa chytiť nikomu z rodiny 
- Tak mu prejdi cez rozum. 
-Ako? 
- Schovaj sa za plot a napodobňuj hlas 
mrkvy. ... 
· Pán doktor, ja som taký neistý ... alebo 
istý? . .. 
Príde chlap do krčmy a hovorí: 
- Krčmár, natoč mi jedno pivo! 
Krčmár nemešká, zoberie kameru a na· 
točí mu jedno pivo. ... 
Čo je to? Nie sú to kanibal i, ale živia so 
počtom detí? ... 
- Tak sa priznaj, kto ta zoznámil s tvo· 
jou ženou?- To bola náhoda, skutočne 
z toho nemôžem nikoho obviňovať. 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu . 

20.-21 . týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyd ava te l' a 
Stačí zójsf do záhrady, alebo 

no prechádzke do prírody. 

Ak má človek len trocha otvore

nú dušu, otvorené srdce (a nečí
ta pritom v novinách politickú 

rubriku), nestačí žasnú(, práve 

v tieto jarné dni, nad jednodu

chostou, účelnosfou, dômysel

nosfou a krásou prírody. 

Najmä tam, kde ",'udskó no

ha nevkročila" ,ruka nezačalo 
"pol'udšfovaf", l'udský um neza

čal "pretvára(" (les, rastlinka, 
kvet) . Uznávame to bez rozdielu 

a príslušnosti k čomukolvek. 
Nechcel som tým naznači(, 

že kde človek vstúpil a na čo 
siahol ... Iste, dalo by s~ vyme

nova( neúrekom pozitív. 

Na počiatku človek hl'adó . 

dôvody a zmysel, orientuje sa 
a potom sa už len vrhá v ústrety 

úspešnému a štastnému žitiu. 

Alebo aj nie? Nuž preto je to 

na tom našom svete také pestré. 
Jeden zo. zadymenej miestnosti 

nevidí slnko, iný na prechádzke 

"zoberie smietku z lupeňa kve
tu ". Tak vnímame rozdielnosti 

doma, no ulici, v rokovacích só

lach, všade vo svete. Poniektoré 

sú užitočné, nad niektorými 

žasneme. Doma, na ulici, v ro
kovacích sólach ... 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

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

4.5. 2001 Ročník: XI. Číslo: 9 bezplatne 

ll sso. vvroiíie IJ z diára starostu 

* Nepodceňujeme IJ Prenájom priestorov 

* Šport a Kultúra a Ako Devex? 

Odpoveď SBD Ba IV l3 Príma projekt 

Bohatá ponuka 
V dňoch 26.5. - 4. 6. 2001 budú v Devínskej prebiehať 

oslavy 550. výročia prvej písomnej zmitmky o De
vínskej Novej Vsi. 

Podrobný program, po dopracovaní zostavovateľmi, 
prinesieme v budúcom čísle. Dnes vyberáme z návrhu 
programu: 
26.5. -otvorenie výstavy k 550. výročiu 
27.5. -Festival slovenskej národnej piesne- MOMS DNV 
26. - 27.5. -futbalový turnaj- boj proti fajčeniu 
30.5. - štvrtá olympiáda športu v DNV 
31.5. -chorvátske štvrtky 1.6. -futbalový turnaj žiakov 
o pohár starostu2. a 4. 6. - medzinárodné futbalové zá
pasy 

Z ďalších ponúk vyberáme: výstava drobných domá
cich zvierat, koncert súboru z Chorvátska, bodová zá
bava, výlov rýb z rybníka, polbvnícka výstava, ale aj 
koncert vážnej hudby a svätá omša v kostole Sv. Ducha. 

r 

~~!~'§ľR4vJ:) 
Na rybníku 

Zistiť kvalitu vody a zdra
votný stav rýb bol dôvodom, 
prečo MC ONV povolila vo ví
kendové dni 28.-29.4. lovenie 
rybníku na Mlynskej. 

Co sa tam zišlo národa 
a najmä detí... /ste prialo aj 
nádherné slnečné počasie, 

ponuka pečených rýb a dob
rého občerstvenia, ale v sobo
tu sme sa nemohli dopočítat: 
To bola hlava na hlave, ako sa 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 26.4. 200 l . 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 10.5. 2001, 
číslo vyjde 18.5. 2001 . 
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mestskej časti ONV Ing. Vladi
míra Mráza sme vybrali: 

24.4.2001 - rokova l vo veci 
možnosti získania športovej 
haly, ktorá by mala byť umiest
nená v areáli tenisových kur
tov. Podmienkou jej b~zplatné
ho prevodu je demontáž 
a montáž haly na náklady obce 
ONV. Vzhl'adom na rozmery 
haly (50 x 36m) je nutné ces
tou OU IV zabezpečiť riadnu 
stavebnú prípravu a stavebné 
povo lenie. MČ ONV pož iadala 

. nepodceňujme 
Z interpelácie poslanca Ing. 

}. Glatza sme vybrali 
Nezanedbate/'nou polož kou 

rozpočtov samospráv sú aj príj
my z daní. Tieto sa vyrubujú 
z daní z nehnute/'ností ale aj 
z poplatkov za psa. 

Položka za štvornožcov nie 
je nezanedbatel'ná zvlášť v súvis
losti s kúpou vysávača na psie 
exkrementy. V zahraničí sa zača
li šíriť rôzne nákazy nielen z vor
nej prírody ale aj uvedeným 
spôsobom (výkaly psov na ihris
kách detí, na trávnikoch a. p.). 
je to varovné memento, ktoré by 
sme si mali vziať na vedomie. 
Mestskí policajti, zamestnanci 
úradov v obci ve/'mi z riedka 
podnikajú kroky k náprave. 
Ignorovanie akéhoko/'vek také
hoto problému sa nikdy nevypla
tilo a nevyplatí sa ani v budúc
nosti. 

Navrhujem preveriť kontroló
rovi (a jeho aparátu) dane za 
psov a z týchto vyčleniť financie 
na kúpu vysávača na psie exkre
menty. 

Z odpovedi prednostky úradu 
vyberáme Text interpelácie pos
túpili miestnemu kontrolórovi 
Ing. Dedinskému a prijali opatre
nia pre roky 2000 a 2007. 
Mestská polícia zintenzívnila 
kontrolu psích známok a vyko
nala v skorých ranných hodinách 

DEVEX2 

o predloženie technickej doku
mentácie tejto stavby. 
25.4.2001 - sa zúčastnil na 
rokovaní finančnej komisie 
hl.m .SR Bratislavy. Komisia pre
rokovala materiály, ktoré budú 
predmetom rokovania poslane
ckého zboru hl.m.SR Bratislavy 
25.4.2001 - rokoval so zástup
cami samosprávy a štátnej sprá
vy v rakúskom Marcheggu. 
Slovenskú stranu zastupo
val Ing. Mráz, Ing. Lunáček 

(HI.m.SR) a Mgr. Kostolná 
(Úrad vlády SR). 

Na stretnutí Rakúska strana 
prejavila vôl'u zakúpiť ženijný 
most (cyklolávku) od Slovenskej 
strany na v lastné náklady. 
3.S.2001 sa uskutoční obhliad
ka pilierov za účasti GIB 
a hl.m .SR Bratislavy. 28.S.2001 
bude koordinačná technická 
porada v Marcheggu k príprave 
stavby. 13.6.2001 Rakúski part
neri navštív ia ONV. 

a z 

dve " razie " na psov, čo bolo aj 
medializované v DTV. 

Prostredníctvom Devexu sme 
vyzvali majitel'ov psov na dodr-

' žiavanie nášho VZN o chove 
spoločenských zvierat (povinnosť 
prihlásiť psa na MÚ, upratovať 
tuhé exkrementy, vodiť psa na 
vodítku a s náhubkom). Napísali 
sme dve ·výzvy neplatičom . 

Zverejnili sme zoznam evido
vaných majite/'ov psov- tých kto
rí platia aj ktorí neplatia . Napriek 
tomu, že tieto oznamy "zmizli" 
v priebehu nieko/'kých hodín, 
dodatočne nám prihlásilo svojich 
psov cca 30 majitel'ov. 
* Vdaka všetkým týmto aktivitám 
MČ do konca roka 2000 vybrala 
o 80 tis . Sk viac oproti plánu 
(230 tis. oproti plánovaným 7 50 
tis.). 

Detskí lekári v ONV potvrdili 
predpoklad, že deti v našej MČ 
sú hromadne infikované psími 
parazitmi. 
MR v júni odsúhlasila pokusné 
vysávanie psích exkrementov fir
mou VK SERVIS v trvaní 3 mesia
cov, ktoré MČ stálo 7 OO tis. Sk; 
Vysávanie sa osvedčilo, vidite/'
ne sa znížilo znečistenie zele
ných plôch. Obyvatelia túto akti
vitu ocenili, po ukončení akcie 
žíadali, aby sa vo vysávaní 
pokračovalo. 

Vybrali sme z dôvodovej správy 
Znečistenie našej mestskej časti 
psími exkrementmi je značné, 
nepôsobia esteticky a zapáchajú, 

spôsobujú u zna čnej čas ti našich 
obyvatel'ov zdravotné problémy. 
Podla vyjadrenia detskej lekárky 
pôsobiacej v ONV, BO % detí je 
zamorených mrľami (drobné pa
razity, ž ijúce v hrubom čreve, 

samičky kladú vajíčka do okolia 
konečníka, spôsobujú svrbenie, 
nepokoj, niekedy aj vážnejšie 
komplikácie), 20 % hlístami 
(v čreve detí sa z prehltnutých va
jíčok liahnu larvy, ktoré prenikajú 
cez stenu čreva do cie v, pečene 
a do pl'úc. Cez dýchacie cesty sa 
dostávajú do hrtanu. Silnejšie ná
kazy sa prejavujú únavou, ka š
lom, horúčkou. Hlísty ochudob
ňujú človeka o ž iviny, poškodzujú 
črevnú sliznicu, vo vetkom množ
stve spôsobujú aj upchatie čreva . 

V spánku môžu preniknúť cez ža
lúdok do úst, nosa, p/'úc, žlčovo

du, ba až do stredného ucha). · 
K naLzákernejším ochoreniam, 

ktoré sa šíria. z pôdy, znečistenej 
psími a mačacími exkrementmi, 
patrí toxokara. Nak?zené je tak
mer každé šieste dieťa. Vajíčka 

škrkavky psej alebo mačacej sa 
dostanú· z pôdy alebo piesku do 
tráviacej sústavy človeka a z nej 
cez tenké črevo do krvi, kde pu
tujú krvnou sústavou. 

Ak má dieťa silnú imunitu, ne
ochorie. V prípade oslabenia or
ganizmu sa parazit v štádiu larvy 
usadí v rôznych častiach organiz
mu- v svaloch, pl'úcach, očiach 
a pod. Príznaky vznikajú obvykle 
po niekol'kých rokoch od nákazy 
u starších detí a u dospelých n·á
hle cez noc - napr. poruchy zraku, 
kŕče svalov, prípadne horúčky, ka-

Dovol'te mi zareagovať no článok, 
ktorý vyšiel z pero poslanco MZ 

DNV PhDr. Rudolfa ·Galo o bol 
publikovaný 6.4.2001 v Devínskono· 

voveskom Exprese. 
Tok oko každému človeku oni 

mne nie je kritika príjemná, som ale 
ochotná kritiku prija( o zaobera( 

so ňou pokia!' je konštruktívno 
o pravdivá. Mrzí mo, že autor 

článku so pri písaní nedržal faktov, 
ale radšej písal v zmysle heslo 
"Papier znesie všetko". Výplata so
ciálnych dávok o podpôr v neza
mestnanosti so u skutočňuje v rovna· 
kom období na celom území mesta 

Bratislavy. V tomto čase vzniká ná· 

por na všetkých bratislavských poš· 
tóch . No pošte v Devínskej Novej 

Vsi pc;>skytujú peňažné služby dve 
priehradky o nie štyri oko so v člón· 

še /~ únava, nechuť do jedla, duš
nosť; astmoidná bronchitída, 
chudnutie a pod. Ide o nevylieči
teľné ochorenie, ktoré postihnuté. 
ho sprevádza celý zvyšok ž ivota. 
V ONV je evidovaných na miest. 
nom úrade cca 950 psov, čo pred. 
stavuje približne 7/3 až 7/2 sku. 
točného počtu. Do konca mája 
2000 majitelia psov zaplatili Mú 
cca 7 90 tis. Sk ako poplatok za 
psa, čo je o 30 tis . navyše oproti 
plánovaným príjmom. 

Nako!'ko neexistujú zákonné 
spôsoby obmedzenia počtu psov, 
jediným spôsobom, ako zmenšiť 
riziko nákazy a zlepšiť čistotu je 
vysávanie psích exkrementov 
v kombinácii s inšta láciou "psích 
košov" so zásobníkom na sáčky 
a lopatkou. Na Slovensku je len 
jedna firma, ktorá takéto služby 
poskytuje- VK SERVIS, spol. sr. o. 
(viď Ponuka služieb v prílohe). 

Na základe ponuky a telefonic
kého rozhovoru s konate /'kou fir
my p. Vitkovičovou by za 7 OO tis. 
(20 tis. mesačne od júla do no
vembra uvedená firma vysávala 
cca 6 hodín 2x týždenne verejné 
priestranstvá a inšta lova la 5 ks 
"psích" košov so zásobníkom na 
sáčky s denným doplňovaním 20-
tich sáčkov vrátane likvidácie 
odpadu. Podla rozlohy verejných 
priestranstiev a predpokladaného 
výkonu by to znamena lo, že je· 
den raz týždenne by boli povy
sávané všetky verejné priestran· 
stvá v ONV. 

Ing. jozef Glatz, 
poslanec MČONV 

ku uvádza. Z dôvodov technic· 

kých, kapacitných o priestorových 
nie je možné zriadi( dalšie pe· 
ňožné priehradky. Použi( brigódni· 

kov no pracovisku, kde je hmotná 

zodpovednos( vysoké nároky na 
odbornosť o vzdelanie, nie je maž· 
né. Treba si uvedomí( že žiadny 
zomestnóvotel', či už v štátnom ale· 
bo súkromnom sektore, nerieši 

krátkodobú práceneschopnosť ale· 
bo dovolenku prijímaním brigád· 
ni kov. 

V prípadoch absencie prie· 
hradkových pracovníkov OZ RP 

Bratislava na požiadanie zabeZ' 
pe čí vlastného pracovníka · a drni· 

nistrótora podla potreby. Rovnako 
neprimerané je tiež tvrdenie o zó· 

stupoch čckajúcich. Nemám poznal· 
ky o tom, že by sa vytvárali zástLr 

1/p~~~· 
{pokračovanie zo strany 2) 

y klientov čakajúcich až po tele

iónnY automat. Rad pozostávajúci 
z 10-12 l'udí nemožno označi( za 

zástupy. V neposlednom rade sa 
chcem dotknúť vulgarizmov, z re· 

produkci~ ktorých autor článku 
obvinil aj zamestnancov pošty. Pri 
osobnom rozhovore s autorom 

článku , ktorý sa uskutočnil na môj 

podnet, som pána Gala požiada: 
la, aby konkrétne označil zamest· 
nankyňu , ktorá vulgarizmy použila. 
Pán Galo nevedel konkrétne urči( 

0 ktorú zamestnankyňu šlo. Doznal 

sa k tomu, že žiadnu konkrétnu za· 

mestnankyňu nadáva( nevidel ani 

nepočul, on len počul nadávky 
z druhého konca miestnosti, ale ne

môže poveda( s istotou, že ich pou
žila zamestnankyňa pošty. 
Všetci pracovníci OZ RP Bratislava 

aj Pošty Bratislava 49 sú vedení 
k slušnému a korektnému správaniu 
ku klientom . Zároveň chcem ubezo 

peči( všetkých našich klientov, že 
mojim osobným záujmom ako i zó· 

ujmem všetkých zamestnancov poš· 
ty v DNV je poskytova( kvalitné 

služby a vzájomná spokojnosť na 
obidvoch stranách priehradky. 

Alena Hajašová, vedúca pošty, 
Bratislava 49, DNV 

--------------------------------------------------
Mestská čast' Bratislava o Devínska Nová Ves, 

lstrijská 49, 841 07 Bratislava, 
vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov 

v samostatne stojacom objekte Viacúčelového zariadenia 
na ulici$. Králika1. 

Ide o kancelárske priestory v celku o výmere 168,8 m 2 

s možnostbu začatia podnikania ihneď. 

. Písomné žiadosti zasielajte na Miestny úrad ONV, 
oddelenie OVŽPaSM, lstrijská 49, 841 07 Bratislava. 

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci odb. výstavby, 
životného prostredia a správy maje~ku o p. Kissová 

Kontakt: Miestny úrad ONV o 

tel.: 64 775 250, 64 776 250 
64 777 250, 64 778 250. 

Mestská čast' Bratislava o Devínska Nová Ves, Jstrijská 49, 
841 07 Bratislava, 

vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov 
v obytnom dome na ulici M. Marečka 8. 

Ide o skladové priestory 1. podzemné podlažie o výmere 238,73 m2 

s možnostbu začatia podnikania od 1.5.2001. 
Písomné žiadosti zasielajte na Miestny úrad ONV, oddelenie 

OVŽPaSM, Jstrijská 49, 841 07 Bratislava. 
Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci odb. výstavby, 

životného prostredia a správy majetku o p. Kissová 
Kontakt: Miestny úrad ONV- tel. 64 775 250, 64 776 250 

64 777 250, 64 778 250. 

.POZVÁNKA 
"Riek a Mo ra v a v ohrození" 
a "Centrum Pre Európsku Politiku" 

pozýva všetkých občanov z DNV a z okolia na prednášku 

Slovensko na ceste do Európskej únie. 
Prednášať bude 

Mgr. K A M l L S L A D E K 
výkonný riaditel' "Centra pre Európsku politiku" 

a Mgr. E V A S L l V K O V A 
zástupkyňa riaditel'a kancelárie štátneho tajomníka 

MZV SR Jána Figel'a 

Prednáška spojená s besedou bude 
v utorok 15.5. 2001 o 20, OO hod. vF-Centre 
na lstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi . 

Motto: "(udia chcú spoznávať:' 

Poslanecký klub KDH pri MZ ONV 
Pozýva občanov riešiť spoločné problémy každý druhý pon

delok v mesiaci 
O 19.00 h v KSC lstrijská 6 

*šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport* šport *šport * 

FUTBAL® 
Fanúšikovia, priaznivci! 

Ako je všeobecne známe, zá
pasia športovci v ce lom športo
vom hnutí s akútnym nedostat
kom finančných prostriedkov. 
Táto situácia panuje aj v FCL 
Devínska Nová Ves. 

Nemôžeme ·sa sťažovať na 
nezáujem športovej verejnosti 
o dianie vo futbale v našej MČ. 
Zdá sa, že l'ady sa poh li i zo stra
ny obce, ktorá prispeje v tomto 
roku na materiálne zabezpeče
nie futbalu sumou 140 000 Sk, 
určených na nákup lôpt, dresov 
a ďa l šej materiálnej potreby 
pre činnosť, za čo patrí poďa
kovanie. Priaznivci futbalu, fa
núšikovia pomôžte aj vy! 

Nemáme na mysl i finančné 

prostriedky a dary, ale len zakú
penie si vstupeniek. Vyjadrite 
takto svoj vzťah k futbalu, pod
porte šport! Veď je zarážajúce, 
keď sa na vstupnom vyberie, tak 
ako na zápase s VTJ Malacky su
ma 400 SK.!? Futbalový oddiel 
vie pochopiť, že vzhl'adom na 
ekonomickú situáciu j e niekedy 
vel'mi obtiažne zap l atiť si vstup
né a preto sa rozhodol zriadiť 
na štad ióne pokladničky nä 
dobrovol'ný príspevok občanov 
na č i nnosť FCL. Veríme, že každý 
podl'a miery svojich možností 
prispeje svojim darom na po_d
poru futbalu . Veď keď každý 
občan pri návšteve športového 
areálu prispeje, bude táto finanč
ná suma pomocou pre činnosť 
FCL. Za porozumenie a vyjadre
nie vášho záujmu a spo lupa
tričnosti k športovému d ianiu 
v Devínskej Novej Vsi vám v me
ne vedenia FCL ďakuje 

Ing. Marian Spišiak 

111. futbalová liga 

21. kolo 
ONV- VTJ Malacky 1:0 (1:0) 

Gól: Ľupták 

22. kolo 
V. Leváre o ONV (4:1) (1:1) 

Góly: Forgáč 

Turnaj 
v nohejbale dvojíc 

IV. ročník 

Kde: Zš l. Bukovčana č. 3 

Kedy: 8. 5. 2001 o 9.00 h 

Podmienky účasti: štartovné 

na družstvo 200,- Sk 

Informácie: 6477 8616 

(ubomír Baláž 

TENIS 
l. kolo 

Mladší žiaci 111. tr. 

TK LOB ONV- Iskra Petržalka 4:2 
Body za LOB získali v dvojhre: 

M. Pavlovič, J. Pavlovič, šarlina 

vo štvorhre: M . Pavlovič a Šarlina 

Starší žiaci ll. tr. 
TK LOB ONV -TOP Tenis 6:0 

Body za LOB získali v dvojhre: 

Ferenczy, Polák, M . Pavlovič , 

Dobrota, vo štvorhre: M. Pavlo

vič, Zaťko, Polák, Ferenczy 

Staršie žiačky ll. tr. 

TK LOB ONV- Grand Sal us 3:1 
Body za LOB získali v dvojhre: 

Tomčíková, Páni ková, vo štvorh

re Tomčíková, Páni ková. 

Dorast l. tr. 

Inter ,.B"- TK LOB ONV 7:0 

Dorastenky l. tr. 
TK LOB ONV o STU Bratislava 0:7 

Muži ,.A" ll. liga 

TK LOB ONV - VŠK Ekonóm 5:2 

Body za LOB získali v dvojhre: 

Mi. Žovic, Ma Žovic, Ponc, žu

pančič, vo štvorhre: Mi . Žovic 

a Ondriaš 

Ženy ll. liga 

TK Skalica -TK LOB ONV 2:5 
Body za LOB získali v dvojhre: 

Morávková, Karelová, G2a lovi

čová, Prelovská, vo štvorhre: 

Karelová a Galovičová 

Pánik 

KARATE 
Na majstrovstvách Bratislavy 

Členov i a karate klubu JU SHU sa 
1.4.2001 zúčastnili majstrovstiev 
Bratislavy. Bola to zároveň posledná 
prí l ežitosť vybojovať si účasť na 
majstrovstvá Slovenska. 
Nepočínal i si zle. 

V súťaži súborných cvičení -kata, 
v kategórii detí do 10 rokov, obsadil 
V. Jurenka 3. miesto. 
Rovnakú priečku si vybojovali mlad
ší žiaci M.Hadbavný a L. Vlček. Svoje 
zastúpenie sme mali aj v súbojoch 
kumite. Postupovú priečku za dru
hé miesto si vybojova li M.Fabuš 
a L.Kotek. 

Vo vystúpeniach ostatných prete
károv je v i dieť postupné zlepšova
nie a zvyšovan ie výkonnosti. 

lng.Gábriš 

DEVEX 3 
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KAM ZA ROHOM V MÁJI? 
Stretnutia za Rohom organi
zujú: 
15.5 . .,Láskanie": 
Je máj lásky čas ... 
príďte na diskusiu o vzťahoch, 
partnerstve, láske, radosti 
a starostiach ... Stretneme sa 
pred lstracentrom o 16 .00 h 
pri knižnici. Ak bude svietiť sl
niečko urobíme si piknik v prí
rode a porozprávame sa na 
danú tému lásky ... 
22.5. .,0 nos": Aktivita pre 
S-členné skupiny ... Stopovacia, 
bojová a vedomostná aktivita 
v teréne s lanovými aktivita
mi. .. Ktorých S kamarátov vy
hrá? Dokážete sa spoi'ahnúť 
na niekoho iného, dokážete 
pracovať v tíme, dáte pries
tor ostatným, dokážete zosta
viť všestranný tím? Nezistíte 
to, kým to nevyskúšate . 
Stretneme sa pred lstracen
trom o 16.00 h pri knižnici 
{prineste si zo sebou niečo 

na pitie, športové oblečenie 
a športovú obuv) . 

Prihlasovan ie tímov do 18. 
5. Družstvá môžu byť zmieša
né {chlapci/dievčatá) zo Vl., 
Vil ., VIli. a IX. ročníkov. 

.,Zvíťazíte o nos, alebo na pl
nej čiare?" 
29.5. Dobrodružstvo pri Mo
rave: Stretneme sa pred !stra
centrom o 16.00 h pri knižnici 
a vyrazíme k rieke Morava. 
Vyberieme sa po stopách 
beznohého kapitána a obja
víme čaro jari ... a na duši nám 
slnko zažiari.. . Vyberte sa 
s nami cestami necestami. .. 
{prineste si so sebou niečo na 
pitie a príďte v športovom ob
lečení s pevnou obuvou)! Za 
zlého počasia sa aktivity 
.,O nos" a "Dobrodružstvo pri 
Morave" nekonajú. 
Ako náhrada bude program 
na pôde lstracentra v teplúč-_ 

ku, suchúčku a so smiechom 
na perách ... 

Na prípadné otázky 
vám odpovieme na 
t. č . : 0903 911 407 

----------------------------------------------------------------~ 
BEVOLAK fond na rozvoj Bezplatných voľnočasových aktivít i 
Ponúka: Sportovým a kultúrnym aktivistom v ONV finančné zabezpečeni~ pravidelných, i 
nenáročných zdravých aktivít pre vol'ný čas mládeže i 
Podmienka: Voľnočasová aktivita musí byť pre mládež bezplatná i 
adresa: MÚ ONV. p. Oslancová, i 
tel: 6477 7250 ----------------------------------------------------_: 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwiT[N] 
4. s. o 19.30 h 

HUMAN TRAFIC 
USA- M 15 - 55,-

S. s.-6. s. o 17.00 a ·19.30 h 
2001: VESMÍRNA PRDA 

6. s. 0 15.00 h 
ROBINSON CRUSOE 

Rus. - 15,-
11. S. o 17.00 a 19.30 h 

KŇAZ, RABÍN A BlONDÍNKA 
USA- MP 12 - 50,-

12.•13. s o 17.00 h 
RÓMEO A JÚLIA 

USA- MP 12 -50,-

12.-13. s. o 19.30 h 
PIESEŇ YORKU 

USA- MP 12-60,-

13. s.- o 15.00 h 
MYŠIAK STUART LITTLE 

USA - MP- 50,-

17. S.o17.00h 
POKÉMON : SILA JEDNOTLIVCA 

USA- MP . 60,-

18. S. o 15.00 a 17.00 h 
POKÉMON: SILA JEDNOTLIVCA 

USA - MP - 60,-

17.-18. S. o 19.30 H 
PO ČOM ŽENY TÚŽIA 

USA- MP 12 - 60,-

Tel. : 6477 S104 

Naša pomoc prírode 
V týchto dňoch si akosi viac 

pripomíname, že sme ľudia , že 
žijeme na Zemi a že namiesto 
toho, aby sme si ju chránili , 
svojou aktívnou činnostou 
prispievome k jej pomalej de
vastácii . 

O tom, že to našťastie nie je 
vždy tok, svedčia oj mnohé akti

vity, ktoré pomáhajú nošu po
zemskú prírodu chráni( o bráni( 
proti mocnejšej civilizácii. ZŠ l. 
Bukovčana 3 so už po štvrtýkrát 
zapojilo do akcie týka júcej so 
ochrany žiab pri ich jarnej mig
rácii . 

K veľkému úhynu žia b do
chádzalo no jar na cestách 
práve v oblasti Železnej studnič
ky. Tu pod kolesami uháňajúcich 
áut skončilo každoročne vela 
žiab o tok vzni klo ochranárska 
akcia POMOC ROPUCHÁM PRI 
JARNÝCH MIGRÁCIÁCH. Naši 
siedmaci o ôsmaci so v tento rok 
aktívne zúčastnili v marci no 

stavbe zábron, následne no zbe
re o prenose zozbieraných ro
púch cez lesnú komunikáciu do 
najbližšieho rybníka . 

Týmto spôsobom so zachráni 
veľké množstvo žiab, ktoré pat· 
rio medzi našich zákonom chrá· 
nených živočíchov. Gestorom 
te jto akcie v našej škole je pani 
učitel'ko D. Košťálová, ktorá 
už d lhé roky vychováva deti 
prostredníctvom svojho Eko 
krúžku . Pod jej rukami vyrastajú 
deti cítiace zodpovednos( za 
prírodu . Nie je pre nich pro· 
blém v skorých ranných hodi· 
nách , hoci oj v sobotu, kopa( 
zábrany a lebo zbiera( do pla· 
stových vedier žabky, ktoré sa 
tok zachránia spod kolies á ut. 
Prínos tejto akcie je nesmierny, 
preto si no škole vážime všet· 
kých, ktorí so jej za spomínané 
roky zúčastnili. 

Soňa Škulová 

Ako telda 
Deve x.? 

Náklady no výrobu Devínska
novoveského Expresu v roku 
2000 predstavovali 394 187,40 
Sk. Aj keď táto čiastka je bez 
mzdy redoktoro(ov) strato zo rok 
2000 predstavuje 7635,10 Sk. 
Robi( noviny bez mzdy je hlú
posť, takže ok pripočítame čistú 
mzdu ·redaktora (vydavatela, šéf
redaktora, technického redaktora 
atď . v jednej osobe) v čiastke 
7500 Sk strata narastie no 
97 635, l O. Mzda však nefiguru
je v nákladoch na výrobu novín, 
pretože vydovotelovi vyčíta li, že 
mzdu nevykazuje oko sa patrí, 
neodvádza príslušné odvody (38 
% t. j. v rozpore by položka mz
do narástlo z 90 000 Sk no 124 
200 Sk) . Šetrí ole .. . Je to vraj po
ložka nekontrolovateľná!!! 

Odhalíme oj dalš ie pol;žky, 
ktoré "sa nedajú skontrolovať" 
pretože pri vyhodnocovan í so 
používa kvali fikovaný odhad. 

Redakcia dvojtýždenníka o 8 
stra nách A4 mesačne: pretele
fonovolo v roku 2000- 679,90 
Sk v sieti Eurotel o 555,60 v pev
nej sieti, zaplatila 67,62 Sk zo 
poštovné o 547,70 Sk nájomné 
zo priestory. 

Poskytovalo informácie 31 OO 
občanom DNV uvážen'e , nad
stranícky, zabezpečilo si pros-

!riedky vl~stnými silami no vydá
vanie novín z inzercie v čiastke 
211 346 Sk. 
Nehľadalo dôvod používania 

neprimeroných výrazov. Dostala 
dotáciu z MČ ONV 175 205,90 
Sk. 

Kedze strato predstavuje 
7635, l O Sk (bez miezd) z toho 
vyplýva, že: o) redoktor(i) robili 
so stratou ole celý rok bez mzdy, 
b) robili celý rok zo mzdu 7500 
Sk, ktorú ktosi musel dotovať, 
v prípade Devínskonovoveského 
Expresu firma DEVEX z výnosov 
obchodu a služieb t. j. z výroby 
reklamy, pečiatok, opravy dážd
nikov, tlačiarenských služieb 
o ostatných činností, ktoré mali 
slúžiť rodine vydovotel'o. Ďalší 
komentár je zbytočný. 

Prečo vydovotel' vydávanie ne-
nechal? . 

Pretože vydržal, (oj vdako 
podpore MČ DNV), pokia!' bolo 
dostatok prostriedkov, viac ·ako 

devä( rokov s "die(o(om", ktoré 
priviedol no svet a chce vydrža( 
.. . dovŕši( rokov des of. 

Čo potom? Prestane vydáva(? 
Predá Devínskonovoveský Expres 
inému vydovotelovi? 
Alebo začne opä( predávať 
v stánkoch, obchodoch, no uli
ciach, alebo formou predplatné
ho? 
Včas dá čitotelom vedie( 

Mgr. Peter Krug, 
vydovotel' Devexu 

ZŠ Bukovčana č. l 

AktivHy 
ku dňu Zeme 

Čo sa nám teda všetko poda
rilo v tomto týždni uskutočniť? 

Už v nede/'u sme privítali na
šich zahraničných hostí- peda
gógov z Talianska a Rakúska. 
Každá krajina pracovala na 
úlohách z EKO - zápisníka, 
ktorý sme vydali v rámci pro
jektu NK SOKRATES a priniesla 
so sebou výsledné produkty. 
Sprievodným podujatím celého 
týždňa bola výstava, sprístup
nená · i širokej verejnosti 
v ONV. 

Prezentova la výtvarné, lite
rárne, umelecké a pestovate/'
ské práce s environmentálnym 
zameraním. Ozdobou bolo ar
borétum Devínskej Kobyly, 
ktoré vytvorili naši žiaci pod 
vedením p. uč. Pešinovej 
a Ká/novej. Všetci pedagógo
via, ktorí nieko/'ko hodin pra
cova li na inštalovaní výstavy, 
museli na záver neskromne 
prehlásiť: " To sa nám podari
lo". 

Najväčšiu radosť robili 11 škôl
kari", ktorí prišli so svojimi p . 
učite/'kami vo ve/'kom počte 
a úprimný obdiv prejavovali 
najspontánnejšie. Samozrejme 
sme sa potešili i ďalším hos
ťom : úprimný záujem o prácu 
v školstve vždy prejaví starosta 
MČ ONV Ing. V. Mráz, zástup
ca starostu P. Rajkovič, riadite/'
ka /STRA centra K. Bergerová, 
p. 5imonová, p. Zlochová atď. 

Návštevou nás tiež poeti l vedú
c i odboru školstva p. Kubánek 
a z Krajského úradu p. Csabay, 
ktorý nám po prehliadnutí výs
tavy -navrho l, vystaviť niektoré 
práce v rámci "Fóra pedagogi
ky" v PKO. Výstavu prác našich 
ž iakov s názvom "Život pri rie
ke" si môžete pozrieť v Sloven
skom národnom múzeu do 20. 
mája. 

Najkrajší deň z celého týžd
ňa bola streda. Bol krásny deň 
a akcie organizované pre na
šich a 29 rakúskych žiakov boli 
azda najzaujímavejšie. Deti sa 
mohli zúčastniť výcviku dra 
vých vtákov, EKO - výchovného 
programu organizácie "Za mat
ku Zem ", vysádzania stromče
kov, m al'ova nia prírodných mo
tívov na múry. V priebehu týžd
ňa zakvitli ria terase našej školy 
muškáty (za kúpené i z príspev
ku MÚ), ešte viac sa zazelenali 
trávniky po odstránení rôznych 
odpadkov. Po úspešnom zbere 
papiera sme vyh lásili aj zber 
plastových fliaš. Ten ešte stále 
v našej škole prebieha. 

Naši rakúski partneri nás re
cipročne, so skupinou asi 25 
ž iakov, pozvali na 4 dni do 
Marcheggu . Tu sa budeme ve
novať rôznym environmentál
nym aktivitám, zároveň sa opäť 
precvičíme v nemeckom jazy
ku. 

Treba tiež spomenúť, že pri 
podobných akciách sa vždy 
prejaví súlad všetkých zaintere
sovaných, ktorí spoločne prilo
ž ia ruku k dielu a to: pedagógo
via škôl a škôlok, Miestny úrad, 
/STRA centrum, EKO centrum 
DAPHNE, DENOVA ale i reš
taurácia ISTRIA, ktorá nám za 
sponzorova la malé občerstve -

nie. 
Mgr. Soňa Frohlichová 

·············································································································································································· 
S~oVo majÚ 

INI<eN@ ve@rania 

Smetiari sú veľkí páni. 
Dokedy? 

Nedávno som so pozeralo z okno 
práve vo chvíli, keď smetiari vysýpali 
konta jner spred nášho paneláku. Bol 
úplne plný o pri ňom stáli (len) dve 
igelitové tašky o jedno škotul'o. 
Pracovníci firmy OLO vysypali ná
dobu o odišli. Taška oj škatule osta
li no zemi . Pýtam so, načo je toká 
služba, keď po nej musí nastúpi( 
"našo" Denovo, aby urobila poria
dok? Veď takto zo likvidáciu odpadu 

platíme dvakrát. Je to ekonómické? 

Firma OLOv pravidelných interva
loch zvyšuje poplatky zo svoje služby. 
Pritom, kde sú tie časy, keď sme
tiari ešte oj z kontajnerov vybera li 
kartónové · škatule, skladali ich 
o ukladali zo kabínu vodiča. Teraz 
si ich oni nevšimnú. Asi majú také 
dobré ploty, že si nemusia privyrá
ba( odpredajom kartónov. Stočí im, 
keď vysypú kontajner a vezú so dalej 
bez ohladu no to, aký neporiadok za 
sebou zanecháva jú. Nielen neporia
dok, ole oj zoznam miest, kde so ne
dostali pre prekážku . Keď so lepšie 
no tzv. prekážky pozriete, zistíte, že 
pravdu majú tok v 50% prípadoch. 
Inak so im (aží urobi( niekol'ko kro-

kov naviac, obís( zaparkované auto 
z druhej strany, skrátka problém vy
rieši(. Ľahšie je písa( zoznamy. 

Nebolo by· pre obec a jej obyvo
telov výhodnejšie, keby odvoz odpo
du zabezpečova lo Denovo olebó 
nejaká iná firma? 

Monopolistickému správaniu OLO 
by so tok urobilo prietrž. Myslím si 
totiž, že zo také vysoké poplatky by 
moli odvádza( kvalitnejšiu prácu . 
Žia l'; jo oko obyvotel' paneláku si ne
môžem odhlási( kontajner, oko to 
môžu urobi( obyvatelia rodinných 
domov. Ale požadova( kva litu o kon
trolu poskytovaných služieb prostred
níctvom sv~jich volených zástupcov 
azda áno. -do-

Búda 
Na začiatku Ka/ištnej ulice je ple

chová búda ešte z minulého storočia 
a minulého režimu. Nikomu nepatrí, 
nikomu nechýba? 
Ale špatí!! v 

DEVEX 5 



Vážení členovia SBD Bratislava 
IV a členovia zhromaždenia de· 
legátov z Devínskej Novej Vsi. 
dovoľujeme si reagovať na pla
tený článok, uverejnený pod ná
zvom: 
"Kam smeruje Stavebné byto
vé družstvo Bratislava IV?" 
v dvojtýždenníku Devex. 
Keďže nepoznáme autorov 

článku a nemôžeme odpovedať 
adresne, obraciame sa v tejto 
záležitosti na všetkých členov 
družstva. Je totiž zarážajúce, 
ako autori článku prekrútili 
niektoré kroky uskutočnené 

v prospech členov. Napríklad 
preddavková platba do fondu 
prevádzky, údržby a opráv sa 
musí podľa platného zákona 
a zmluvy realizovať mesačne vo
pred. Doteraz všetci platili za 
aktuálny mesiac do pätnásteho 
dňa. Ak by sme to chceli uviesť 
do súladu so zákonom, museli 
by užívatelia jeden mesiac za
platiť dvakrát. 

Raz do 15. za aktuálny mesiac 
a druhý raz do konca toho isté
ho mesiaca za mesiac nasledujú
ci (vopred). Teplý koniec roka 
2000 spôsobil, že náklady za 
tento rok boli nižšie, ako sme 
predpokladali a teda sme de
cembrovú platbu mohli zaráta 
už ako platbu vopred na rok 
2001. Družstvu ako celku teda 
nevzniknú nijaké nedoplatky, 
jedenásť platieb roku 2000 stači
lo na úhradu nákladov. Peniaze 
boli prevedené na samostatné 
účty jednotlivých domov, môžu 
byť použité len na úhradu nákla
dov domu a nijako inak. 

Aby sme predišli zbytočnej 
polemike v dôsledku možnej 
neznalosti stanov, považujeme 
za povinnosť vyjadriť sa postup
ne k jednotlivým obvineniam zo 
strany "členov SBD IV". 
ZÁSADNE NESÚHLASÍME 

S TVRDENIAMI: 
l. Terajšie vedenie družstva pri
pravilo návrh na zmenu stanov 
tak, aby vyhovoval jeho záme
rom a z tohto dôvodu Zhro
maždenie delegátov tieto zmeny 
predstavenstva odmietlo. 
Členovia, ktorí sa pravidelne 
zúčastňovali zhromaždení dele
gátov, na ktorých programe bola 
aj novelizácia stanov, nám dajú 
iste za pravdu, že uvedené tvr
denia sú prinajmenšom zavád
zajúce. Ostatným radi sprí
stupníme zápisnice a stenogra
fické záznamy z týchto zhro-
maždení. · 
2. Väčšina členov predstaven-

DEVEX6 

stva nesúhlasila s novými schvá
lenými stanovami družstva,. 
Žaloby proti novému zneniu 
stanov nepodávali členovia 

predstavenstva s výnimkou jed
ného, ktorý námietku proti pri
jatému článku stanov verejne 
uplatnil preďvšetkými prítom
nými delegátmi. Niektorí z nich 
pri prerokovávaní zastávali od-

KAM SMERUJE 
STAVEBNÉ BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 
BRATISLAVA IV? 

lišné stanovisko k navrhnutým 
zneniam v nových stanovách 
družstva. Je to ich právo, najmä 
pokiaľ sa obávajú nesúladu so 
zákonom. V týchto veciach tre
ba vyčkať na konečný verdikt 
súdu. 
3. Predstavenstvo družstva ne
dalo nové stanovy družstva zare
gistrovať a tým porušilo zákon. 
Anonymní autori majú pravde
podobne na mysli podanie návr
hu na vykonanie zmien 
v Obchodnom registri a ozná
menie súdu vo veci schválenia 
.nových stanov. 
Návrh na zápis nových stanov 
bol podaný na Okresný súd 
Bratislava I - Obchodný register 
dňa 10. 2. 2001. Predstavenstvo 
družstva predložilo návrh na zá
pis ihneď, ako to bolo možné. 
Konečné znenie schválených 
nových stanov predložila komi
sia na prípravu stanov až dňa 7. 
12. 2000, následne bolo potreb
né požiadať Okresný úrad 
Bratislava IV o vydanie nové
ho živnostenského listu. Až 
po skompletizovaní všetkých 
potrebných dokladov mohlo 
predstavenstvo podať návrh na 
zápis zmien do Obchodného re
gistra. 
V prípade pretrvávajúcich ne
jasností Vám predseda družstva 
.ochotne poskytne všetky po
trebné dokumenty k nahliadnu
tiu. Predídeme tak nesprávne
mu informovaniu a zavádzaniu 
čitateľov. 

4. Podľa starých i nových stanov 
môže predstavenstvo konať len 
v rozsahu oprávnení daných 
stanovami, pričom kompeten
cie predstavenstva sú uvedené 
v článku 71 starých stanov 
a v článku 72 nových stanov. 

Predstavenstvo vždy konalo 
v súlade so stanovami. Obvine
nie vyplýva z hlllokej neznalosti 

autorov článku platných stanov 
a preto citujeme článok 3 bod 2 
písm. g) platných stanov, ktorý 
hovorí, že družstvo vo svojej čin
nosti najmä: "vykonáva aj pod
nikateľskú činnosť podľa rozhod
nutia predstavenstva". 

Účasť družstva v iných podni
kateľských subjektoch nie je ni
jako obmedzené a rozhodovanie 
o tom patrí do pôsobnosti pred
stavenstva. 
5. Predstavenstvo družstva poru
šilo stanovy SBD Bratislava IV, 
pretože členovia predstavenstva 
a jeho predseda nemali zmocne
nie od zhromaždenia delegátov 
k zmene právneho postavenia 
SBD Bratislava IV. 
K zmene právneho postavenia 
SBD Bratislava IV vôbec nepriš
lo. 
6. Došlo k neoprávnenému uzav
retiu nájomnej zmluvy, týkajúcej 
sa majetku SBD Bratislava IV, 
pretože k nej nedalo súhlas zhro
maždenie delegátov a navyše ju 
uzavreli tie isté osoby. 
K uzatvoreniu nájomných zmlúv 
sa zhromaždenie delegátov nik
dy nevyjadroval o. 
Naviac je zmluva preverovaná 
Kontrolnou komisiou. 
7. Došlo k porušeniu práva pri 
registrácii nového družstva, pre
tože predseda SBD Bratislava 
IV, ktorý zastupuje v Správcov
skom družstve - SBD Bratislava 
IV, nemôže preukázať platné 
oprávnenie k takémuto postupu, 
nakoľko nebol daný súhlas zhro
maždenia delegátov. 
Opäť musíme upozorniť ano

nymných autorov článku, že po
dľa platných stanov družstva sa 
zhromaždenie delegátov nevy
jadruje k predmetnému úkonu, 
z čoho jasne vyplýva, že predsta
venstvo neporušilo ani stanovy 
a ani zákon. Z rovnakého dôvo: 
du tak nedošlo k porušeniu prá
va pri registrácii nového druž
stva. 

Posledné dve obvinenia opäť 
svedčia o rozsiahlej neznalosti 
stanov a zákona už spomínaných 
autorov. 

Okrem toho považujeme za 
potrebné vyjadriť sa k návrhu 
nových stanov, ktoré predložila 
komisia pre prípravu nových 
stanov, a ktoré boli dňa 23. ll. 
2000 schválené zhromaždením 
delegátov ako celok. 
Členmi komisie boli aj osoby 

s právnickým vzdelaním (JUDr. 
Vongrejová a JUDr. Michal). 
Schválené nové stanovy však 
niektorými členmi družstva ne-

boli akceptované vzhľadom na 
nesúlad so zákonom. 

Tento nesúlad sa neskôr stal 
predmetom súdnych sporov 
o platnosti stanov. 
Zopakujeme len, že sme nútení 
vyčkať na právoplatné rozhod
nutie súdu. 
Považujeme za rovnako dôležité 
vyjadriť sa aj k tej časti článku, 
ktorá hovorí o konflikte zá
ujmov dvoch členov predstaven
stva, ktorí sú zároveň aj štatutár
nymi zástupcami Správcovského 
bratislavského družstva. 
Predstavenstvo Stavebného by
tového družstva Bratislava IV si 
je vedomé skutočnosti, že 
u dvoch členov predstavenstva 
došlo k porušeniu ustanovení 
§ 249 Obchodného zákonníka, 
teda ku konfliktu záujmov týkaj
úcich sa zákazu konkurencie 
z titulu účasti v štatutárnych or
gánoch Správcovského brati
slavského družstva. 
Títo členovia predstavenstva 
oznámili túto skutočnosť pred
stavenstvu SBD Bratislava IV, 
ktoré ich požiadalo, aby v pred
stavenstve zotrvali, vzhľadom 
na nasledujúce skutočnosti. 

Obaja členovia prehlásili, že 
v nasledujúcich volbách už 
nebudú kandidovať do predsta
venstva ani do iného orgánu 
družstva. Svojou účasťou 

v predstavenstve nemôžu spôso
biť žiadnu majetkovú a ani inú 
ujmu, či poškodenie dobrého 
mena družstva. 

Pokiaľ by naopak predstaven
stvo ich rezignáciu prijalo, počet 
členov by sa takto znížil na 
osem, čo by malo za následok, 
že podľa článku 71 bod 3 stanov 
by predstavenstvo prestalo byť 
funkčné. Zhromaždenie delegá
tov by muselo dovoliť dvoch čle
nov alebo odvolať doterajšie 
predstavenstvo a na zostatok 
funkčného obdobia (4 mesiace) 
zvoliť nové predstavenstvo. 
Príprava a realizácia nových 
volieb si vyžaduje čas a finan
cie. Všetky tieto okolnosti sú do
statočným dôvodom na zotrva
nie členov predstavenstva vo 
svojich funkciách po dobu asi 
troch mesiacov. 

Verím, že triezvy rozum sa 
presadí a výhodnosť uskutočne
ných krokov v krátkej dobe 
skonštatujú všetci užívatelia 
družstevných či bývalých druž
stevných bytov. 

Ing. Koloman Černák 
predseda SBD Ba IV 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

* Predám detský horský bicykel 
6-8 r. 

Tel.: 6477 8037 

* Hl'adáte vedl'ajší príjem? 
Tel.: 0903 238 103 

* Podnikatel'ská príležitosť. 
Tel.: 0903 247 586 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903 133 994 
* TV servis Baláž - oprava te leví-

~.~. 

Na grbe 43. 
Tel.!zázn.: 6477 6963 

* AUTODOPRAVA AJ DOL.AVA. 
Tel.: 0905 587 670 

* BYTY - právny servis. 
Tel.: 6477 8542 

* Pred klady- všetky jazyky. 
Tel.: 6477 0140 

* Prenájmem 3-izbový byt, 81 m' 
v DNV, 9000 Sk .. 

Tel.: 6593 3957 

. ·~ . • w J'l4ti. 8.():() ~ tt;ti() 
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KERMAT BRATISLAVA. a .. s ... 
Agátová. 22, 844 03 Bratislava 

tefHax: tJ7/ 642 861 09 
e-mail: kermat@kermat.sk www.kermat.sk 

F L 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00-18.00 
7.00-12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBYspol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

STA\fE~NÁMECHAN.!2:1~CIA 
• RREfiÁJ ··SERVIs t.PPŽIÓÁV 

.. :) irii{:)i*fyp_j~j~~~~klaJ:l,~ti/•··· .. 
ťáhačové iJ. ce$trté vibf<íčné Vilfb_~ 

p6]azdn~~omjlfťi$ptj/ !t···· 
eql11atické a. ,elektrick~ q?ádie 

* vibratrta teci]q!lf.'!if:lp,~!<>'iii()hY, ponorné 
a prílotíié vibrátory 

*pracovné plošiny, vyťahy, žeriavy 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 773 691 
Fax: 07/64 776 371 

* Hl'adám prenájom, 1 sam. izbu. 
štud-prac. 

Tel.: 0905 540 155 

* Predám starší RD celoročne obý
vatel'ný, vhodný na chalupu, 50 
km od BA smer Malacky, 2 izby, 
kuchyňa WC+ kúpel'ňa. 
Samostatný dvor 5 á, ovocné stra
my, vonkajšie sedenie s krbom, 
pivnica, skleník. 
V okolí sa nachádza rekreačná ob-

lasť Tomky a Malé Leváre - mož
nosť kúpania, rybačky a zberu húb 
v okolitých lesoch. Cena 450 000,
Sk. Treba vidieť. 

Kontakt: 0905 529 049, 
07/6593 6338 

* Kto doučí matem. 1. roč. gymn. 
Tel.: 0903 443 020 

* Kto doučí študentku obch. akad. 
matematiku? 

Tel.: 0903 930 757 

Inzercia: Cenník: l znak = 1,20 Sk, l /16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. = 5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou 5% a viac l O%, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hlodám: 50 %. Príplatky: l. strana+ l OO%, posledná 
strana + 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). Po·pio: 15.30 - 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 · 
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OIIIENIIO 
ITD@0\J0lli@D 
POLÍCIE 

od 12. 4. do 26. 4 . 200 1 
Dňa 15. 4. v nočných hodi

nách te lefonicky oznámili, že na 
u li ci Š. Králika dochádza k ru
šeniu nočného kl'udu. H l iadka 
mestskej po líc ie po príchode 
na miesto zjednala okamž ite 
nápravu a pr iestupky vyrieš i la 
v zmys le zákona. 
Dňa 19. 4. hliadka mestskej 

po lície vykonala poriadkovú ak
c iu zameranú na kontrolu do
d rž iavania VZN m. č. DNV č. 
4/199 1 o tvorbe, údržbe a och
rane zelene. Hliadka počas akcie 
zisti la šesť priestupkov. V šty
roch prípadoch ulož i la b lokovú 
pokutu a v dvoch prípadoch bo lo 
začaté obj asňovanie. 
Dňa 20. 4. vo večerných hodi

nách pr ijala MsP telefonický 
oznam od občana, že na u li ci 
1.. Bukovčana sa nachádza sku
p inka mladých l'udí, ktorí sa 
hl učne správajú. H l iadka mest
skej po lície po príchode na mies
to zjedna la nápravu a pr iestup
cov z uvedeného priestoru vyká
zala. 
Dňa 23. 4. hliadka mestskej 

po líc ie vykona la po riadkovú ak- . 

Vodorovne: A. Koniec tajničky. 
- 8. Nedeliaca sa bu nka -
prestárly muž - mužské meno. -
C. Máme v úmysle - tebe patr ia
ce - hora v Japonsku - vazal. 
D. Vojenský vlak - mesto 
v Mexiku - rieka v Rusku - opäť. -
E. Chyta nie - ma lý červ - druhá 
časť tajničky.- F. Bohatstvo (star.) 
- druh kys lého mlieka - hádzať, 
metať po česky- polotuhá rôsolo
v itá masa. - C. Vyčerpávam - kde
že po česky- staroveká zbraň na 
búra nie. - H. Tretia časť tajničky . -
Zvisle: 1. Začiatok tajničky- prí
slušník germánskeho kmeňa . -
2. Zviniem po česky- cudzokrajný 
dravý vták - urobím malým. -
3. Ohryznete - stupnica v hudbe 
- naklon il. - 4. Rieka v Čechách -
zberba (pejor.) - cudz ie mužské 
meno -skratka maďarskej že lez
ni čnej správy. - 5. Mestečko pri 
Kroméfíž i - vlhkomi lná rast li
na - pošta po ang licky. -
6. Poskytujem úver - zabávame -
oslovenie muža. - 7. Voltage-tu-

eiu zameranú na kontro lu dodr
žiavania VZN m. č. DNV č. 
2/1991 o čistote, zbere, odvoze 
a likvidácii tuhého domového od
padu . Hl iadka zistila štyri prie
stupky. V dvoch prípadoch uložila 
b lokovú pokutu a v dvoch prípa
doch hli adka ri eši la priestupcov 
dohovorom. 

Ernest Kovarík 
Zást. vel. stan ice MsP DNV 

• poskytnuté finančné pros
triedky budú využitéefektívne. 
Pokia/' tvoj projekt naozaj 
stojí zato, k podaniu žiados
ti potrebuješ: 
- údaje o predk/adatel'ovi 
(max. 1 strana) 
- informácie o plánovanom 
projekte (názov, ciele, popis, 
info o iných prostriedkoch na 
túto akciu, časový harmono
gram a ďalšie užitočné formu-

PRIMA PROJEKT 
250 000,- Sk na tvoj skvelý ná
pad! 

V každej hlave, kdekol'vek na 
Slovensku, môže vzniknúť jedi
nečný nápad. Pokia/' k jeho 
uskutočneniu nie sú finančné 
prostriedky, nestane sa, ne
vznikne. 

Osem regiónov Slovenska, 
8x250 000,- Sk, to sú dva milió
ny na skvelé projekty pre mla
dých /'udí z celého Slovenska . . 
PRIMA PROJEKT finančne 
podporí realizáciu nápadu, 
ktorý je: 
• originálny a invenčný 
• podporuje športové, kultúrne, 
vzdelávacie, pracovné a iné ak
tivity pre mladých 
• projekt je určený pre širokú ve
rejnost: nie uzatvorenú skupinu 
/'udí 

nab le magnetron (skratka) - druh 
zeleniny - útok - omasta. - 8. 
Počítam - nazvyš po česky - budo
va pre auto. - 9. Mesto v Nemecku 
- d i evčenské meno (Anastáz ia) 

1 2 3 4 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

lácie - max. 5 strán) 
- rozpočet projektu (rozpis 
a zdôvodnenie jednotlivých 
položiek - max. 1 strana) 
- kópiu zriad'ovacej listiny, živ
nostenského listu, alebo iného 
relevantného dokumentu, do
klad o pridelení /CO, ak si jed
notlivec, pri/ož kópiu prednej 
strany OP 
- v prípade, že si už organizo
val podobný projekt, privítame 
akéko/'vek informácie o jeho 
priebehu a výsledku 
- vyplnený formulár, ktorý si 
vyžiadaš 
Po jeho vyplnení a vytlačení 
ho zašli spolu s horeuvedený
mi dokumentmi na adresu: 

PRIMA PROJEKT, ETP 
Slovensko, Suché mýto 19, 

811 06 Bratislava 

značka lyží. -
Pomôcky: 8. Akineta.- C. Misen. 
- D. Lorna.- 2. Alap.- 5. Mai l. - 9. 
Asťa. 

-d 

5 6 7 8 9 

NAJNESKÔR DO 
14. MÁJA 2001 

(V tento deň musia byť projek
ty už doručené) 
Predkladatelia vybraných pro
jektov budú kontaktovaní a in
formovaní o spôsobe prebratia 
finančnej podpory do 20. júna 
2001. 
Podporené projekty budú pre
zentované na www.primaka
mosi.sk 
Prima projekt nepodporuje:. 
• individuálne študijné pobyty 
v zahraničí 
• mzdové náklady a odmeny 
pre organizátorov 
• projekty určené pre iné veko
vé skupiny ako mladí /'udia 
• akcie určené pre uzatvorené 
skupiny /'udí 
• projekty, na ktorých partici
puje iný mobilný operátor ale
bo internet provider 
Predložené projekty predkla
datel'om nevraciame, ich ďalšia 
úprava po predložení nie je 
možná. 

Informácie 
o PRIMA PROJEKT 
poskytujeme aj na: 

0715464 4682, 
0905 313 313 

Podrobnejšie informácie 
nájdete na internetovej stránke 

www.primakamosi.sk. 

~® rr ca rn ~ca 
~g\9(Q ~@J 

Príde muž do drogérie a pýta sa, či majú nie
čo proti komárom. Predavač vytiahne krabič

ku, kde je injekčná striekačka a malá ampul 
ka s istým prípravkom. Vysvetľuj e: 

- Chytíte komá ra, naplníte str i ekačku 

a celý obsah do neho pustíte. 
Účinok je 1 OO%. 
- C::o je to za blbosť! Keď ho budem drža ť 

v ruke, tak ho rozmačknem! 
- Alebo, - pripustí predavač. 

Auto narazi do konského poťahu. Kôň je 
natol'ko poranený, že ho policajt musí na
mieste z.astreliť. Potom sa otočí a pýta sa: 
·Je ešte niekto zranený? 

Stretnem sa s dôchodkárom a opýtam sa 
ho, ako sa má. On hovori: 
- C::akám na poštárku a na smrť. A ty? 
- Robím námestníka . 
- Nevrav, a kde? 
- Chodím po námestí. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fa_x: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
so: _B .00- 11 .00. Uzavierka čís la: vo štvrtok každý párny týždeň; mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlac: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava . MCDNV prispievala vr. ::?000 na 44% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

21.-22. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyd ava te l' a 
Vzdychol si sused: "Keby som 

aj ja mohol rekonštruova( vládu 
v našej rod ine raz za dva roky 
a raz za štyri by mohli by( vol'
by, to by som sa dostal k slovu aj 
ja . Takto vládne silou hlasu moja 
žena, ovládajú ju svokrovci 
(bývame v ich rodinnom dome) 
a v ostatnom ča se začína jú 

vládnu( už aj deti (so svojimi po
žiadavkami) . 

A ja, v úlohe výkonného pra
covníka len počúvam a vykoná 
vam. Pritom ja idem po osemho
dinovej šichte do záhrady, tam 
makám do večera a teším sa, 
kol'ko sam urobil, ako sa to všet
ko zvel'aďuje. O statní sa tam 
dostanú raz do týždňa na bri
gádu a nadávajú akí sú naro
bení, kol'ko a čoho som neporo-
bil. " . 

Sme akí sme. Jedni takí, druhí 
onakí. Zaujímavé, že poniektorí 
sú iba dobrí (a lepší) a ostatn í 
(v ich oči ach) nestoja za nič . 
Sebakritických - objektívnych je 
ako šafránu . A tí sa k vládnutiu 
Vari nikde a ni kdy nedostanú . 
Nie preto, že by nevedeli . Sú 
mólo drzí, priebojn í, neovló
dajú vlčie zákony. Zostáva im te
da iba robi(, tvori( a znáša( 
Zlatá stredná cesta zostala 
v rozprávkach. 

Váš vydavatel' 

DEvínskonovove~k~ 
mformacny 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVA VES 

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

18.5. 2001 Ročník: XI. Číslo: 10 bezplatne 

!'te~~ i'~& a z radnice *z diára starostu 

* Oslavv sso. výročia a Záverečný účet DNY 

ll Kultúra * Festival slovenskej 

národnej piesne IJ Spoločenská kronika 

mJ Šport ll Slovo Novovešťanov 

Progratn osláv 
550. výročia 

·prvej písomnej zmienky o obci DNV 

26. mája (sobota) 
miesto: Vila Košťálová 
14.00 · 16.00 hod. - Slávnostné otvorenie osláv 
- výstava historických dokumentov . výstava ar
cheologických nálezov- výstava obrazov j Kri ván
ka 
27. mája (nedeľa) 
miesto: /stracentrum 
14. OO - 18. OO - Festival Slovenskej národnej piesne 
miesto: Branno-športový areál Vápencova 
9 . OO - 16. OO - Futbalový turnaj "Stop fajčeniu" pod 
záštitou podpredsedu vlády p . Fogaša, starostu 
Vrakune a starostu MČ DNV Ing. Mráza 

(Pokračovanie na 4. strane) 

2. ročník sútaže 
o najkrajšiu preČ/záhradku 

Komisia ž ivotného pros tre
dia pri miestnom zastupitelstve 
v ONV vyhlasuje súlož o najkraj
šiu predzáhradku pred rodinným 
domom a pred panelovým do
mom. Vyhodnotenie sútaže bude 
do 30. júna 200 7. Vítazi budú 
odmenení. Pridaj te sa aj Vy! 

Zdenko Kmetó, 
predseda Komisie životného 

prostredia 

Úzavierka dnešného čís la 
bola 10.5. 2001 . 

Úz avie rka nasledujúceho 
čísla bude 24.5. 2001, 
č íslo vyjde 1.6. 2001. 



MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZMČDNV 

® robnicky 

11 radnice 
Pokračovanie prerušeného 

zastupitel'stva z 3.4. pokračova
lo v priestoroch 
Jstracentra dňa 17.4. 2001 s pô
vodným programom. 
K prerokovaným bodom boli 
prijaté nasledovné uznesenia: 
-schválilo návrh zmluvy o pos
kytnutí dotácie pre Devex na 
tlač pre rok 2001. 
Dotácia pre rok 2001 bola 
schválená v rozpočte MČ v su
me 180 tis. Sk 
-schválilo využitie priestorov 
v objekte materskej škôlky Na 
Grbe 2 s cielom zriadenia domu 
sociálnych služieb s krátkodo
bým a denným pobytom a s vy
užitím pre potreby mestskej 
časti. Smerovania využitia pries
torov bolo v súlade s programo
vým rozhodnutím miestneho za
stupiteľstva 

-schválilo prevod vlastníctva 
obecných bytov do osobného 
vlastníctva 
-zobralo na vedomie informáciu 
o príprave a realizácii sčítania 
obyvatel'ov domov a bytov 

z 01111111 
S'111110fTU 
mestskej časti ONV Ing. V. 
Mráza vyberáme: 

· 2.5. - starosta za účasti spo
ločnosti Geoconsult a Gib 
vykonal obhliadku pilierov, 
na ktorých má byť umiestne
ná cyklolávka do Marcheggu. 
Geoconsult sa zaviazal vyko
nať do 14 dní zamerania, kto
ré budú slúžiť pre posúdenie 
technickej realizácie premos
tenia 

V tento deň rokovala mi
moriadna miestna rada spo
ločne s finančnou komisiou. 
Predmetom rokovania bol 
záverečný účet mestskej 
časti ONV. 
3.5. - rokovalo mimoriadne 
zasadnutie miestneho zas
tupitel'stva Mč ONV. Pos
lanci schválili záverečný 

účet MČ DNV. Hospodárenie 

DEVEX2 

v tomto roku v našej mestskej 
časti 

-zobralo na vedomie informáciu 
o výsledkoch merania emisií vo 
VW Slovakia a.s. 
Tieto informácie sú poskytované 
na základe podmienky MČ 
v rámci ochrany ovzdušia 
-zobralo na vedomie informáciu 
o rokovaní predstavitel'ov mest
skej časti s predstaviteľmi magis
trátu ohl'adom odpredaja nehnu
tel'ností na Jstrijskej ul.- budovy 
kultúrno-spoločenského centra 
-zobralo na vedomie informáciu 
o ťažobných priestoroch v našej 
mestskej časti a možnosť ich vy
užitia a rekultiváciu 
-schválilo úpravu minimálnych 
sadzieb poskytovaných lstracen
trom pre rok 2001. ' 
Táto úprava bola vyvolaná zvý
šením sadzieb vstupných médií. 
-nesúhlasilo s dlhodobým pre
nájmom ani s odpredajom po
zemkov tenisovému klubu LOB 

-uložilo Rade pre verejnú infor
movanosť spracovať h rbkovú 
analýzu činnosti médií na území 
MČ 
-zobralo na vedomie informáciu 
o nákladoch na riešenie ucele
ných celkov interiéru Vily 
Košťalová a schválilo postupné 
uvol'ňovanie prostriedkov 
Dňa 2.5. 2001 zasadala 

miestna rada na mimoriadnom 

MČ ONV za rok 2000 skončilo 
s kladným hospodárskym 
výsledkom + 395 tis. Sk. 
Tento hospodársky výsledok 
bol rozdelený do rezervného 
fondu Mč ONV. sociálneho 
fondu, fondu Foper a na zá
klade návrhu miestnej rady 
zastupitel'stvo prerokuje roz
delenie i do ostatných mimo
rozpočtových fondov. 
4.5. - zúčastnil sa na roko
vaní klubu starostov v m.č. 
Rusovce. Členovia klubu boli 
oboznámení s výsledkom ro
kovania okrajových mest
ských častí v Záhorskej 
Bystrici, ktoré sa dotýkalo ich 
postavenia Frimel informoval 
svojich kolegov o obsahu je
ho referátu predneseného na 
konferencii ZMOS v Bratis
lavskom Istropolise, ktorý sa 
dotýkal pripravovanej novely 
zákona o hl.m. SR Bratislave 
a VÚC. 

Rovnako informoval staros
tov o obsahu listu adresova
ného prezidentovi SR, pre-

zasadnutí , ktoré bolo venované 
prerokovaniu záverečného účtu za 
rok 2000. 
Miestna rada prijala k bodom roko
vania nasledovné stanoviská : 
-odporučila zastupitel'stvu preroko
vať záverečný účet po zapracovaní 
pripomienok 
-uložila prednostke miestneho úra
du prizvať na rokovanie miestnej 
rady zástupcov Daňového úradu za 
účelom kontroly vo vybraných sub
jektoch podnikania na území mest
skej časti 
-uložila prednostke zvolať rokova
nie s ministerstvom životného 
prostredia ohl'adom kontroly po
platku za ukladanie odpadov 
-odporučila prerokovať záverečné 

účty Jstracentra a Denovy za rok 
2000 
-zobralo na vedomie zhodnotenie 
činnosti DTV s.r.o za rok 2000 
Dňa 3.5. 2001 zvolal starosta mest
skej časti mimoriadne zasadnutie 
zastupitel'stva k prerokovaniu bo
dov programu. K jednotlivým bo
dom prijalo nasledovné 
uznesenia : 
-schválilo záverečný účet MČ za 
rok 2000 a odsúhlasilo prerozdele
nie prebytku 
-zobralo na vedomie správu audi
tora k overeniu účtovnej uzávierky 
a správnosti vedenia účtov 
-zobralo na vedomie stanovisko 
kontrolóra mestskej časti k závereč-

miérovi a podpredsedovi vlá
dy SR p. Miklošovi k postave
niu hl. m. SR Bratislavy a jeho 
mestských častí v pripravova
nej reforme verejnej správy, 
ktorá nerešpektuje stanoviská 
poslaneckých zborov všet
kých mestských častí hl. m. 
SR Bratislavy. 

Starostovia sa dohodli, že 
spoločne požiadajú o osobné 
stretnutie s prezidentom SR, 
premiérom SR a predsedom 
NR SR k vysvetleniu svojich 
postojov v danej veci. 

V diskusii odznelo rozhorče
nie nad vyjadreniami primáto
ra hl. m. SR Bratislavy p. 
Moravčíka v médiách kde kri
tizoval čistotu v mestských 
častiach v porovnaní s mes
tom Košice. Tieto vyhlásenia 
nezodpovedajú skutočnosti, 

pretože p. primátor za toto 
volebné obdobie nevykonal 
návštevu vo väčšine mest
ských častí. 
7.5. - rokovala koordinačná 
skupina pripravujúca týždeň 

nému účtu za rok 2000 l k jed
notlivým častiam záverečného 
účtu v samostatnom článku l 
-uložilo prednostke predkladať 
s návrhom záverečného účtu aj 
záverečný účet Fondu rozvoja 
bývania a Vedl'ajšej hospodárskej 
činnosti 

-uložilo prednostke zabezpečiť 
prípravu postupov pre zastavenie 
rozpočtu na rok 2002 
-schválilo záverečný účet !stra
centra vo výške výnosov 3 059 
451,71 Sk 
a výške nákladov 3 044 351,09 

Sk a s hospodárskym výsledkom 
15100,62Sk 
-schválilo záverečný účet Deno
vy za ·rok 2000 vo výške výnosov 
1 O 201 320,20 Sk a výške nákla
dov 1 O 122 024 ,47 Sk a hospo
dárskym výsledkom 79 195,73 
Sk 
-zobralo na vedomie činnosť 

DTV s.r.o za rok 2000 
-uložilo prednostke včleniť do 
záverečného účtu na rok 2001 
výsledky inventarizácie hnuteľ
ného a nehnuteľného majetku 
v správe mestskej časti 
-schválilo návrh dohody o pos
kytnutí finančnej dotácie hlavné
mu mestuna doplnenie celo
mestských funkcií v roku 2001 
v celkovej výške 1 426 000,- Sk 

zs 

osláv 550. výročia prvej pí· 
somnej zmienky o DNV, kto
ré sa uskutočnila v dňoch 
26.5.- 4.6.2001. 
9.5. - starosta sa zúčastnil na 
rokovaní sekcie práce a so· 
ciálnych vecí rady ZMOS, 
Sekcia za účasti zástupcov 
sekretariátu vládneho zmoc· 
nenca pre riešenie rómskej 
otázky prerokovala predlože· 
ný návrh riešenia bytovej poli· 
tiky v rómskych osadách, kto· 
ré predpokladá financovanie 
výstavby vo výške 80% z pro· 
striedkov štátu a 20% priamo 
prácou rómov. 

Uvedenú úlohu zabezpečuje 
sekretariát vládneho zmoc· 
nenca na základe uznesenia 
vlády SR č. 335 z 11.4.2001 
spolu s ministerstvom výstav· 
by. 

Členovia sekcie za účastí 
pracovníkov ministerstva prá· 
ce soc. Vecí a rodiny preroko· 
va/i i návrhy na prenos kom· 

(Pokračovanie na strane 3) 

(Dokončenie zo strany 2) 

etencií na obce a VÚC, 
~ 9bci sociálnej spoločne 
konštatovali s prenosom 
kompetencií i nevyhnutnosť 
presunu tomu zodpovedajú
cim finančných zdrojov zo 
štátu na obce a mestá. 
10.5. - rokovalo mestské 
:astupitel'stvo hl. m. SR 

Bratislavy medzi najvážnejšie 
body rokovania patril návrh 
reorganizácie mestskej polí
cie, ktorým sa znížil počet 
členov MsP o cca 70. 

Výkon činností MsP bude 
centralizovaný na okresnom, 
čo znamená zrušenie staníc 
MsP v mestských častiach . 

AZ 

-------------------------------------------------
Záverečný účet Mestskej časti 

Bratislava DNV za rok 2000 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava DNV dňa 17.4.2001 prerokovalo 

a schválilo záverečný účet za rok 2000 nasledovne: 

. skutočné plnenie rozpočtových príjmov 52 142 362,37 Sk 
49 301 753,73 Sk 

2 840 608,64 Sk 
. skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov 

. rozpočtový rozdiel predstavuje prebytok 

vtom: 
nevyčerpaný úver 1 00.0 000,00 Sk 

(úver bude zaradený do rozpočtu MČ pre rok 2001) 

príjem FRB 1 444 659,23 Sk 
395 949,41 Sk čistý rozpočtový rozdiel - prebytok 

Rozdelenie čistého rozpočtového rozdielu - prebytku za rok 2000 vo výške 

395 949,41 Sk nasledovne: 
. do Rezervného fondu 
. do Sociálneho fondu 
. do Fondu pre rozvoj MČ DNV "FO PER" 

139 599,00 Sk 
1 OO 000,00 Sk 

- 79 190,00 Sk 

Hospodársky výsledok VHČ (bez C -real) za rok 2000 nasledovne: 

. výnosy celkom 3 972 437,20 ~k 

. náklady celkom 945,00 Sk 

-hospodársky výsledok 3 971 492,20 Sk 

Prerozdelenie hospodárskeho výsledku - zisku za rok 2000 do Fondu pre rozvoj MČ 

DNV "FOPER" 3 971 492,20 Sk 

Za účelom oboznámenia sa so 

spôsobom hospodárenia MČ Bratis
lava DNV sa vrátime k 1.1.2000. 
Roipočet bol schválený 21.3.2000. 

Od 1.1.2000 až do schválenia roz
počtu na rok 2000 bola mestská 

časť v provizóriu. 
Rozpočet bol schválený v celkovom 
objeme príjmov 63 053 000 Sk 
a objeme výdavkov 69 707 000 Sk. 

' V priebehu roka bolo prijatých nie

koľko rozpočtových opatrení. Príjmy 
rozpočtu boli zvýšené na sumu 
71 593 000 Sk a výdavky na sumu 
78 247 000 Sk, pričom schodok roz
Počtu sa nemenil a ostal v pôvod
nej rozpočtovanej výške 6 654 000 

Sk. Jedným z hlavných príjmov do 
rozpočtu MČ predstavujú dane. 

Daňové príjmy boli splnené v ob
jeme 27,8 mil. Sk a z uvedenej su
my 18,5 mil. Sk predstavujú dane 

Z Pozemkov právnických osôb. 
Najväčším podielom sa na príj

me podieľa Volkswagen a.s. 
Prijem na dani z nehnuteľnosti fy
Zických osôb predstavoval čiastku 
2,2 mil. Sk. 

Plánované príjmy z dane z alko

holu v plánovanej čiastke 1,4 mil. 

Sk, ktoré odvádzajú organizácie vy

konávajúce pohostinskú činnosť, 

boli len v objeme 1 mil. Sk. 
Vylepšenie plnenia pozorovať na 

dani za psov, kde oproti plánu 160 

tis. Sk bolo plnenie 229 tis. Sk, na 
čo mala vplyv hlavne dohl'adávacia 

činnosť pracovníkov Miestneho úra

du. 
Ďalším významným príjmom bola 

cestná daň vo výške 776 tis. Sk. 
Daňové · príjmy boli plánované 

v objeme 26 31 O tis. Sk a splnené 

v objeme 27 81 O tis. Sk. 
Plnenie nedaňových príjmov 

vykazujeme v výške 15 622 tis. Sk 

oproti plánovaným 19 423 tis. Sk. 
Nízke plnenie rozpočtu v tejto po

ložke ovplyvnilo dlhodobé neobsa
denie niektorých nebytových pries

torov prenajímaných mestskou čas
ťou podnikateľ9m a neplatičstvo čo 

spôsobilo, že príjem mestskej časti 
bol nižší o 1 mil. Sk. Pôvodne roz

počtovaná suma za prenájom TEZ 

vo výške 2 626 tis. Sk bola vyčlene-

ná z rozpočtu a je účtovaná osobitne 
v rámci vedl'ajšej hospodárskej čin
nosti mestskej časti. 

Významnou položkou v rozpočte 
sú granty· a transfery, kde na zá

klade hlavne rokovaní v zahraničí 

bol plánovaný príjem 17 600 tis. Sk. 
Vzhl'adom k tomu, že k naplneniu 

sl'ubov nedošlo sme museli prerušiť 
stavebné práce na stavbe KSC -
Chorvátske múzeum. Obdobne skon

čila, vzhl'adom na nepružnosť rakús

kej strany, pre rok 2000 výstavba 
cyklolávky, ktorá bola rozpočtovaná 

vo výške 4 300 tis. Sk. 
Pre zaujímavosť uvádzam iné 

spôsoby získavania finančných zdro

jov, o ktoré sa mestská časť snažila. 
ide o dotácie zo štátneho rozpo

čtu, ktoré smerovali k pokračovaniu 
stavebných prác na významných 
stavbách v mestskej časti a to: KSC -
Chorvátske múzeum, rekonštrukcia 

objektu "Vila Košťalova", tlaková 

kanalizácia, protidrogový fond. 
Žiadosti miestny úrad zaslal na 
Štátny fond životného prostredia, 

Okresný úrad Bratislava IV, Štátny 
fond kultúry pro Slovakia, zatial' 

však bez úspechu . 
V priebehu roku 2000 mestská 

časť zobrala úver od PKB vo výške 
8 mil. Sk na rekonštrukciu objektu 

"Vila Košťalova". Z tejto sumy vy
čerpala v roku 2000 čiastku 7 mil. 

Sk. Toho času prebieha na objekte 
kolaudačné konanie. Očakávame, že 

v blízkej budúcnosti sa v tomto zari

adení budú uskutočňovať sobášne 

obrady, koncerty, výstavy. 
Čerpanie výdavkov mestskej 

časti za rok 2000 bolo vo výške 49 
· 301 tis. Sk. Z uvedenej sumy bežné 

výdavky MÚ DNV a bežné transfery 

organizácií Denova, Jstracentrum, 
Devex, Mestská polícia, VDPZ, DTV 
s.r.o., športové a spoločenské orga
nizácie, občianske združenia a kul
túrne zariadenia, klub dôchodcov 
atď. predstavovali čiastku 32 839 

tis. Sk. V schválenom rozpočte na 
rok 2000 sa · uvažovalo o čerpaní 

bežných výdavkov a transferov vo 
výške 37 440 tis. Sk. Vykazujeme te

da úsporu 4 601 tis. Sk. 
Finančné prostriedky boli použité 
na: 
-urbanistickú štúdiu, ktorú vypraco
vala firma Form projekt a Form A 

. -bola investované do KSC - Chor
vátske -múzeum suma 891 668 Sk 
-v dohl'adnom čase bude ukončená 

výstavba objektu "Vila Košťalova" 
v celkovej hodnote cca 12 mil. Sk 
-boli vybudované retardéry na ulici 
I.Bukovčana a na ulici Charkovská, 

atď. 

Denova z účelového príspevku od 
mestskej časti financovala najmä ak

cie "Námestie 6.apríla, zábradlie, 
výsadbu novej zelene, Námestie 
R.Siobodu". Zabezpečovala údržbu 

dopravného značenia, pieskovísk 
a detských ihrísk, opravu komuniká
cií, údržbu športových areálov, likvi

dáciu stromov a skládok. 
Jstracentrum z príspevku zabezpečo
val všetky kultúrne akcie na základe 

požiadaviek samosprávy. 
Do podrobného rozpisu plánu, 

čerpania a spôsobu použitia finanč
ných prostriedkov na činnosť miest

neho úradu, na činnosť a prevádzku 
príspevkových organizácií zriade
ných Mestskou časťou Bratislava 

DNV a dotácií ostatných subjektov 
je možné nahliadnuť na miestnom 

ú~da mš 

--------------~------------------------------------
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Vážení prial&lla. 
Minllta organlúcla Matice sl1W811hj, 

atarosia Me1tlkel časU 
Brallllava DIIVflllka Novi V.. 

. 1110- VladlmlrMrii : ··• " 
1 Úslradle Matice Slovenlbl 
al Ws dovo!Ujú týmto pozvaf 

na 

8. ROČNÍK FESTIVALU 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ PIESEŇ, 

kl~ 11 tohto roku koná v rimcl osláv 

550. výročia 
pl'l8j plsomna)zmllllky o Devlnstel Hovel Vsi. 
V pregrama odlllajO l'liblvi phl$118, ktorá lll 

nái'Gdflým pokladom náibo milovaného Slovenska. 

Program osláv 550. výročia 
(Dokončenie z 1 strany) 

28. mája 
(pondelok + utorok) 
miesto: Vila Košťálová 
1 O. OO - 12. OO - Diskusia 
k vystaveným historickým 
dokumentom s tvorcami 
PhDr. Pokorným a PhDr. 
Klačkom 

30. mája (streda) 
9. OO - 10. - Olympiáda špor
tu škôl v DNV (atletika, vy
bíjaná, futbal) 

DEVEX4 

miesto - Sportové areály ZS 
vDNV 
31. mája (štvrtok) 
-pokračovanie 1 O. olympiá
dy športu 
18.00 - 19.30- Chorvátske 
štvrtky vo farskom centre 
l. júna (piatok) 
miesto: Branno-športový 
areál Vápencova 
9.00- 16.00- Futbalový tur
naj žiakov o pohár starostu 
MCDNV 

Program kina 

17.-18.S.o17.00H 
POKÉMON: 

SILA JEDNOTLIVCA 
USA -' MP- 60, -

17.-18. s. o 19.30 h 
PO ČOM TÚŽIA ŽENY 

USA- MP 12 - 60,-

18.S.o15.00a 17.00 h 
POKÉMON: 

SILA JEDNOTLIVCA 
USA - MP - 60,-

19.-20. s. o 17.00 h 
KÁMO, KDE MÁM FÁRO? 

USA- MP 12 - 60,-

2. JUna (sobota)miesto: 
Rybník DNV7. OO - 17. OO -
Hadová rybačka 
miesto: Volejbalové ihrisko 
"Pod Kaštieľom" (telocvič
ne)9.0Q- 17.00- Volejbalový 
turnaj 
miesto: Radnica DNV 
14. OO - 18. OO - Výstava lo
veckých zbraní, poľovníc
kych a rybárskych trofejí 
miesto: /stracentrum 
Reštaurácia u Michala 
10.00 - 18.00- Výstava drob
ných zvierat 
miesto: Tenisové kurty _ 
1 O. OO - 14. OO - Súťaž žiakov 
v streľbe zo vzduchových 
zbraní 
miesto: Branno-športový 
areál Vápencova 
14.00 - 16.00- Hasenie bu
dov s diaľkovou dopravou 
vody 
16.00- 18.00- Medzinárod-

V týždni od 23. do 27. apríl a or
ganizova lo ISTRACENTRUM, cent
rum pre voľný čas, .Miestny úrad 
Devínska Nová Ves, Ekocentrum 
Daphne v spo lupráci so všetkými 
zák ladným i školami a s Deno
vou,m.p. aktivity pod spo ločným 
mottom 
"ČÍM VIAC STROMOV, TÝM VIAC 

VTÁKOV" 
Už od 24. marca do 30. apríl a 

Denova,m.p. pristavovala pre obča
nov veľko k apacitné kontajnery, aby 
sa tak mohli zbaviť ve ľko rozmern é-
ho odpadu. , 
Zber nebezpečného odpadu pre 
obyvateľov .DNV zabezpečil miestny 

19.-20. s. o 19.30 h 
VYVOLENÝ 

USA- MP 12 - 65,-

26.-27. 5. o 17.00 h 
OTEC RODINY 

USA- MP 12 -55,-

. 26. 5. o 19.15 h 
MAGNÓLIA 

USA- MP 12- 55,-

27. 5. o 19.30 h 
MATRIX 

USA- MP 12-55,-

31. 5. o 19.30 h 
TIGER A DRAK 

USA~ MP 12 - 60,-

1. 6. o 17.00 a 19.30 h 
TIGER A DRAK 

USA- MP 12 - 60,-

Tel.: 6477 5104 

nj futbalový turnaj 
miesto: /stracentrum 
18.00- 19.30- Koncert Chor
vátskeho kult- súboru "NO
VA ZORA" DON]A LOMNICA 
A Tambura-šou z obce Sv. Il
ja 
Miesto: Branno-športový 
areál Vápencova 
20. OO - Hadová zábava 
3. júna (nedela) 
miesto: Kostol Sv. Ducha 
10.30 - Slávnostná svätá 
omša 
20. OO - Koncert vážnej bud-
by 
4. júna (pondelok) 
miesto: Farské centrum 
14. OO - 18. OO - Prezentácia 
vín spojená s besedou so 
spisovatel'mi (E Pišťánek) 
miesto: Branno-športový 
areál 
15. OO - 17. OO - Futbalový 
turnaj (starí páni) 

úrad prostredn íctvom firmy EPSOL 
na sobotu 21. 4. 2001. Občania 
odovzdali spo lu 1590 kg nebezpeč
ného odpadu (5 70 kg odpadových 
náterových hmôt, 960 kg akumu láto
rov a 60 kg použitého oleja) . 

Komu ešt_e zosta l nejaký nebez
pečný odpad, môže ho odovzdať na 
jeseň. 

Ako zníž iť množstvo odpadu tra
dičným, len trochu vylepšeným 
spôsobom a získať kvalitné hnoj ivo 
sme sa mohli dozvedieť na prednáš
ke o domácom kompostovaní, orgá
nizovanej miestnym úradom. Konala 

(Pokračovanie na strane IO) 

DEVÍNSKA PRVOLIGOVÁ 
Po 9-t ich víťazstvách, jednej 

remíze a jednej prehre sa stalo 
~" družstvo ŠK STRELEC 
Devínska Nová Ves víťazom ll . 
ligy so štvorbodovým náskokom 
pred Faustom a Trnavou . 

Z družstva, nad ktorým sa 
súperi pred prvými zápasmi 
pousmievali, stal postupne po

.strach, proti ktorému sa báli 
nastúpiť. 
Celkove sa priamo na úspechu 
podiel'alo 12 hráčov, a keďže 
viacero víťazstiev bolo najtes
nejším pomerom, postup do l. 
ligy sa vydaril vďaka každému 
jednotlivcovi, vďaka každému 
získanému polbodu. 
Jednotlivci v poradí akom na
stupovali na jednotlivé zápasy: 
1. Miroslav ROHÁČEK- 21-ročný 
študent Qeodézie a kartografie. 
Duša a kapitán družstva. 
Jeden z najlepšie počítajúcich 
a najoriginálnejších hráčov 
Slovenska, známy svojou pocti
vou prípravou na každú jed
notlivú partiu. Na jeho často
krát extravagantné otvorenia 
sa súperi ťažko môžu pripra
viť. S vel'mi ťažkými súpermi na 
prvej šachovnici uhra! 4,5 bodu 
z jedenástich partií, pri troch 
výhrach a troch remízach. 
2. Mária MACHALOVÁ - 16-
rocna gymnazistka. Napriek 
svojej m ladosti asi najzodpo
vednejšia členka družstva . 
Dievča z Budmeríc, ktoré svo
jím hosťovaním v našom klu
be nám už tretiu sezónu vyni
kajúco pomáha. Partie zakladá 
rozvážne a hrá s vel'kým citom 
pre strategické chápanie pozí
cií, trpezlivo čakajúc na svoju 
príležitosť, ktorú z rúk už nevy
púšťa. Mária je viacnásobná 
reprezentantka Slovenska s via
cerými medailami z mládežníc
kych Majstrovstiev Slovenska . 
Mária získala 7,5 bodu z jede
nástich partií, keď 6-krát vyhra
la a 3-krát remizovala. 
3. Patrik PINTÉR - 23-ročný 
novopečený inžinier ekonómie. 
Koncom minulého roka sa ten
to skromný mládenec z Topoľ
čianok telefonicky prihlásil s po
nukou pomôcť družstvu k po
stupu. Bol jediným licenčným 
hráčom družstva. Patrik po.
mohol v rozhodujúcich zápa
soch a najmä v poslednej 
hranej partii predposledného 
kola, v ktorej šlo doslova 
o všetko. Zohral 4 partie, z kto
rých 3 vyhral a jednu remizoval. 
4. Veronika ROHÁČKOVÁ -
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14-ročná žiačka základnej ško
ly. Nesporne jeden z najväčších 
talentov slovenského dievčen
ského šachu. Viacnásobná 
reprezentantka a Majsterka 
Slovenska v dievčenských kate
góriách hrá originálne, silno 
kombinačne pri znalosti zákutí 
jednotlivých variant s vel'kou 
dávkou rizika . Veronikine výs
ledky by mohli byť ovel'a preni
kavejšie pri reálnejšom docene
ní pozícií vznikajúcich po kom
binačných zápletkách v strednej 
hre. Veronika získa la S bodov 
v 11 p_artiách za 3 víťazstvá a 4 
remízy. 
S. Ivan SYROVÝ - 19-ročný 
študent práva. Motor družstva 
a klubu z predchádzajúcich 
sezón sa po neúspešnom štar
te takmer úplne vytratil z dia
nia v klube. Šachy sú však ná
rocne nielen na znalosti 
a psychiku, ale majú niekedy aj 
hlbší dopad. Dúfame, že sa 
Ivan dokáže vymaniť z hlbokej 
hráčskej depresie a do ďalšej 
sezóny nastúpi v pôvodnej sile 
a s plnou vervou . 
6. Ondrej SZÔLLÔS - 57-ročný 
televízny technik. Jediný vete
rán v družstve. Svojou rozváž
nosťou a pokojom i radami 
pôsobil medzi teenagermi, ako 
naozajstná istota, na ktorú sa 
dalo obrátiť v kritických situá
ciách. Škoda ~:hybičiek v niekto
rých partiách . Ondrej hral 
všetkých 9 partií rezolútne, 
6-krát vyhral a 3-krát prehral. 
7. Ján SMOLEŇ - 16-ročný 
gymnazista. Pôsobí v našom 
klube druhú sezónu . Vel'm i 
ochotný chalan, poctivo pomá
hajúci i ostatným družstvám 
ŠK STRELEC. V poslednom ob
dobí snáď trochu prepadol do 
príliš divokej atmosféry svojich 
kamarátov v družstve. Na 
Majstrovstvách dorastencov 
Slovenska skončil štvrtý. Janko 
získal 6,5 bodu z 11 partií za S 
víťazstiev a 3 remízy. 
8. Veronika MACHALOVÁ -
14-ročná žiačka základnej ško
ly. Mladšia sestra Márie bola na
šim druhým hráčom na hosťo
vaní do 18 rokov. Celkove bo
dovo najúspešnejšia hráčka 
družstva dokázala zo svojich 
možností vyťažiť maximum. 
Zvykli sme si, že Veronika hrá 
až dokonca a na víťazstvo. Je 
viacnásobnou reprezentantkou 
Slovenska a medailistkou 
z Majstrovstiev Slovenska. 
Rovesníčka a vel'ká rivalka 
Veroniky Roháčkovej získala 
vynikajúcich 9 bodov z 11 partií, 
za 7 víťazstiev a 4 remízy. 
9. Martin BEZÚCH - 17-ročný 
študent elektrotechnickej prie-

myslovky. Martinov problém 
je výraznejšie zhodnotiť vo vý
sledkoch svoje schopnosti 
a vedomosti. V poslednom ro
ku stratil voje prednosti: zod
povedný prístup a svedom itosť. 
Možno vekom sa rozplynie 
momentálna rozptýlenosť tak, 
aby prerazil do absolútnej 
slovenskej špičky. Martin získal 
7,5 bodu z 11 partií, za 6 víťaz
stiev a 3 remízy. 
1 O. Alexander ÁČ - 20-ročný štu
dent elektrotechnickej fakulty. 
Najtichší a najobetavejší člen 
družstva. Ak ho družstvo po
trebovalo pric,estoval mladý 
Devínskonovovešťan ochotne 
na zápas zo štúdií v Koši
ciach. Hrá vel'mi zodpovedne 
a spol'ahlivo . Alexander nastú
pil v troch zápasoch, pričom 
uhra! 2 víťazstvá a jednu remí
zu. 
11. Lukáš ŠIMON - 16-ročný 
gymnazista. Azda najväčší ša 
chový talent z ONV. Keby tak 
viac študoval, bol koncentrova
nejší, pozornejší, zodpovednejší, 
ktovie či by mal páru. Tento rok 
sa mu ani pr íl i š hrávať ne
chcelo, čo sa po vlaňajších 
oslnivých výsledkoch prejavilo 

TENIS 
ll. kolo 
Mladší žiaci /11. tr. 
Inter "B"- TK LOB DNV 4:2 
Body za LOB získali v dvojh
re: Šar/ina 
vo štvorhre: Pavlovič M. 
a šarina 

Starší žiaci ll. tr. 
TK Samuel- TK LOB DNV 0:6 
Body za LOB získali v dvojh
re: Ferenczy, Polák, M. 
Pavlovič, Dobrota · 
vo štvorhre: M . Pavlovič, 
Dobrota, PCDiák, Ferenczy 

Staršie žiačky ll. tr. 
TOP Tenis - TK LOB DNV 0:4 
Body za LOB získali v dvojh
re: Tomčíková, Pániková, 
Ku bico vá 
vo štvorhre: Tomčíková, 
Ku bico vá 

Dorast l. tr. 
TK LOB DNV -Inter "A" 1:6 
Bod na LOB· získal v dvojhre: 
Dobrota 

Dorastenky l. tr. 
Iskra Petržalka - TK LOB DNV 

6:1 

v sklamaní z tohtoročných. Lu
káš odphral 2 partie, obe zremi
zoval. 
12. Peter TÓTH-VAŇO - 20-roč
ný študent práva. Keby Petrove 
šachové ambície sa mali nap l niť 
realitou, tak budúci svetový 
šampión by bol z nášho klu
bu. Za šachovnicoU je to však 
nevýslovne opatrný šachista, 
bez náznaku momentu riskova
nia, a keďže všetky možnosti 
v šachu nevedia prepočítať 
ani najvýkonnejšie počítače, 
Petrovi zostávajú len ťahy istoty 
bez väčšej možnosti variabili
ty s jednoduchými remízový
mi pozíciami . Peťo odohral 2 
partie, raz zvíťazil a ' raz remi
zoval. 
Celkovo družstvo odohralo 
v súťaži 88 partií so ziskom 54 
bodov, čo predstavuje 64,8 % . 
42 partií sme vyhrali, 24 remi
zovali, 22 prehrali. 
Historický postup oslávila partia 
bezprostredne po poslednom 
stretnutí pri zmrzlinách, torte 
a nealkoholických nápojoch 
v najlepšej cukrárni na Eisnerke. 
ŠK STRELEC ĎAKUJE VŠETKÝM 
PRIAZNIVÝM DUŠIAM, KTORÉ 
POMOHLI K TOMUTO ÚSPECHU. 

Bod za LOB získali vo štvorh
re: Ferenczyová, Tomčíková 
Muži "A" ll. liga 
TKM Tlmače - TK LOB DNV 

4:3 
Body za LOB získali v dvojh
re: Mi. Žovic, Župančič, 
Ondriaš 

Muži "B" ll. tr. 
RETURN - TK LOB DNV 0:7 

Ženy ll. liga 
TK LOB DNV- TK AŠK Inter 

1:6 
Bod za LOB získali vo štvorh
re: Morávková, Ferenczyová 

FUTBAL® 
FCLDNV 
Kalinkovo - ONV 

g: Šubín 

ONV- Pezinok 

g: Biksadský 

2:1 (2:1) 

1:2 (l :2} 

ms 
Futbalisti Volkswagen Slova

kia v 4.lige sú so ziskom 48 bo

dov na peknom druhom mieste. 
·Od prvého Lamača A ich delí je

diný bod. Práve s týmto súperom 
v ostatnom zápase remizovali 

0:0. 



(~~tJfLOČENSKÁ KR~~~) 
( Zosobášili sa ) 

jozef GRIEZL 
a NikoletaKRAJČÍROVA 

v kostole 
Ing. Michal RAJECKÝ 

a Mgr. Petra DOBRÍK OVA 

na radnici 
Ing. ján DOB/AS 

a Mgr. Silvia BAČKOROV 
A 

František HUP KA 
a Danica ALBERTOV A 

Peter KRAJČÍR 
a Mária PREITSCHAFTOVA 

Michal VOŠKO 
a jana TRNOVSKA 

C UvitaU sn~ nových ~ 
-• --~spl!..o~lu~· ~o~bč.~a~n~o~v__;_ _ ____,) 

na slávnostnom zápise 
na radnici 

Nikola FR/ČOV A 

Spomienka 
Bude 15. výročie, čo nás 

navždy opustil náš drahý manžel 
]ánGRANEC 

Spomína manželka, sestra 
]uranová a švagrina Grancová 

Vo VW Bratislava, DNV privítali 
už nejednu vzácnu návštevu. 

O život závodu v DNV prejavil 
záujem, a 28. 3. aj VW SK navští
vil Jeho eminencia Ján Chryzos
tom, kardinál Korec, nitriansky 
sídelný biskup. 

Udalosťou predminulého víkendu bola svadba vedúcej dets
kého folklórneho súboru Grbarčieta Nikolety Krajčírovej. 

Prirodzene na svadbe Niky nemohli chýbať ani deti zo súboru 
v krojoch. · 

Kto sa má· st·arať o zel'eň? 
Prišla jar. Obyvatelia rodinných 
domov sa zvŕtajú okolo svojich zá-

. hradiek, radosť pozerať na kvitnú
ce kríky a kvety. Prinášajú radosť 
nielen ich majiteľom, ale aj okolo
idúcim. 

Ako to vyzerá na sídliskách? 
Kde ako. Pred niektorými pane
lákmi tiež rozkvitli kríky zlatého 
dažda alebo orgovánu, inde .,.kvit
nú" len odpadky. Ano, počula som 
rôzne názory. Prevažujú také, že 
načo máme Denovu? Tá sa má 
o všetko postarať, veď ju platíme 
z našich daní! Trochu mi to pripo
mína doby minulé, keď sa o všet
ko mal postarať štát. Predstavme 
si, koľko pracovníkov by asi 
Denova potrebovala, keby pred 
každým domom malo byť čisto, 
pravidelne vyp/eté kvetinové záho
ny, okopané a pohnojené a zalie
vané kríky a stromy. 

Sú určité činnosti, ktoré musí 
robiť Denova - hlavne kosiť trávni
ky, sadiť vzrastlé stromy, odborne 

- ošetrovať dreviny, polievať v čase 
sucha, dočisťovať kontajnerové 
stojiská, udržiavať detské ihriská. 

Ale starostlivosť o ten kúsok ze
me, ktorý je tesne pri našom do
me, by sme sa mali prebrať my 
sami. Nie každý má k takejto práci 
vztah. Ale neverím, že by sa nikto 
nenašiel vo vežiaku, v ktorom žije 
20 rodín. Netreba k tomu veľa -
základné náradie (pre začiatok sa 
dá požičať na miestnom úrade na 
referáte životného prostredia), tro
chu financií alebo dobrého zná
meho, ktorý podaruje kríčky alebo 
trvalky. Odmenou bude každý vý
honok, ktorý vďaka Vám vykukne 
z pôdy, potešenie z kvitnúcej nád
hery, keď sa budete vracať domov 
unavení z práce. 

te sa nič neoplatí, lebo vandali 
aj tak všetko zničia? Pozrite si ob
rázok záhradky pred jedným do
mom na Ulici M. Marečka, ktorá 
je pekná už dlhé roky. · 

Mária $imonová 

S~oVo majÚ 
INI®V@ ve@rdnia 

Výlov, alebo preteky 
organizátorov v pití? 

Tak ako každý rok, i toho roku 

v apríli sa uskutočnil výlov rýb na 

miestnom rybníku. Je to výborný ná

pad, ale pozrime sa naň i z druhej 

stránky. Tak ako každý výlov, i tento 

by sa dal nazva( skôr ako preteky or

ganizátorov v pití alkoholu. 

Som oduševnený rybár a nezvyk

nem sa zaobera( písaním článkov do 

novín, avšak tento raz mi to už 

nedá. Podaktorí organizátori výlo

vu už v dopoludňajších hodinách 

pozrú tol'kokrát na dno pohárika, že 

okolo obeda sa potácajú okolo rybní

ka a večer už ledva stoja na nohách. 

Na výlov sa všetci rybári tešíme, 

hlavne ti mladí začínajúci. Rybník je 

dookola posiaty množstvom rybárov, 

ale hlavne detí je tu neúrekom. A čo 
každoročne tie deti vidia? Opitých 

organizátorov, ktorí nie sú schopní 

plni( si svoje povinno~ti a namiesto 

autority sú len na posmech. 

Rybárčenie nie len krásny koní

ček, je lo vzťah k prírode a všetkému 

živému tvorstvu, s alkoholom nemá 

nič spoločné. Všetci účastníci výlovu, 

okrem organizátorov, to i dokazujú. 

U detí formuje krásny vzt'ah k prí

rode, ale prečo musia každoročne 

popri lom vidiet' i negatívnu rekla

mu na alkohol? To obec nemá schop

ných l'udí, ozaj rybárov, ktorí by ju 

pri tomto podujatí skutočne repre

zentovali? Celý rok je rybník ozaj 

poctivo ošetrovaný a pripravovaný 

na výlov, tak prečo Všetka táto sna

ha nie je prezentovaná skutočne na 

úrovni. Musí to množstvo detí vidie( 

takýto negatívny obraz? Nebudú si 

neskôr spája( rybolov s alkoholom, 

tak ako to vidia u podaktorých .,tiež

rybárov"? Určite sa nájde vela 

mladších rybárov, ktorí budú vedie( 

svojho koníčka s láskou prezentova( 

i vo verejnej práci . Verím, že kom

petentní urobia nápravu, a už budú

ci výlov bude prezentovaný skutoč
ne na úrovni s novými l'udmi . 

Petrov zdar 

DEVEXS 

[MOTORŠPORT l 

Andrej Studenič v príprave 
na 24-hodinovku Nurburgring 
Počas uplynulého víkendu 

sa slovenskí automobiloví re
prezentanti Andrej STUDENIČ · 
(Motorsport Racing Team 
oMV STUAD) a Miroslav KO
NÔPKA (Autoracing Club 
Bratislava) zúčastnili príprav
ných testovacích jázd na 24-
hodinové preteky na nemec
kom okruhu NOrburgring. 

Po prvýkrát v histórii týchto 
prestížnych pretekov nastúpia 
dvaja slovenskí jazdci v nemec
kom tíme spolu s dvoma ne
meckými pretekármi. 

O kvalite obsadenia prete
kov svedčí aj fakt, že do kvali
fikácie je prihlásených viac 
ako 200 vozidiel, pričom do 
samotnych pretekov sa môže 
kvalifikovať len 160 posádok. 

Andrej Studenič venoval prí
prave vel'kú pozornosť a usi
lovne sa zoznamoval s traťou, 
keď najazdil viac ako 600 km. 

Istotne zúžitkuje aj svoje ne
malé skúsenosti z európskych 
okruhov, ktoré získal v predo
šlých sezónach ako úspešný 
účastník okruho'vých seriálov 
STW (medzinárodné Majstrov
stvá Nemecka), EURO STC 
a Majstrovstiev Európy- Z (ti
tul Absolútneho Majstra 
Európy- Z za rok 2000). 

Ešte skôr, ako sa naši jazdci 
postavia na štart tohto nes
mierne náročného poduj~tia, 
ktoré bude posledný májový 
víkend (26.-27. 5. 2001), ča

kajú oboch slovenských re
prezentantov v dňoch 18.-20. 
5. 2001 preteky seriálu 
Majstrovstiev Európy - Zóny 
strednej Európy na známom 

A 1 Ringu v rakúskom Zeltwe
gu. Odtial' sa Andrej Studenič 
s Mirom Konôpkom presunú 
do Nemecka, kde budú spolu 
s .desiatkami tisícok divákov 
netrpezlivo čakať na odštarto
vanie mimoriadne atraktívnych 
pretekov. 

Na okruhu v Brne na svojom 
Audi 80 pretekal aj Viliam LIE
DL st. V pretekoch zóny strdnej 
Európy obsadil pekné štvrté 
miesto a v rámci majstrostiev 
Slovenska obsadil v skupine H 
prvé miesto. 

Priaznivcom motorizmu ne
treba pripomínať vzruiujúce 
zážitky pri pretekoch automo
bilov do vrchu. AutoSportTeam 
PRESSKAM Bratislava usporia
da v dňoch 19. -20.5.2001 maj
strovstvá Slovenskej republiky 
(dvojpretek) v pretekoch auto
mobilov do vrchu 

PAV Čierny Balog 

Na trati Čierny Balog - Lom 
nad Rimavicou s d{žkou trate 
6550 ma s prevýšením 375m, 
sa predstavia okrem obvyklých 
kategórií (N,A,SP,ST,GT,E,CN,G. .. ) 
aj historické automobily a pri
rodzene 0krem jazdcov AST 
Presskam aj špičkoví jazdci 
Slovenska a zóny strednej 
Európy. Priaznivcom motoris
tického športu odporúčame, 
aby si nenechali ujsť prvé toh
toročné . a iste zaujímavé prete
ky v lone prekrásnej slovenskej 
prírody: 

Rád by som sa vyjadril k člán
ku ,.Ocenení športovci" v DEVE
XE z 23. 3. 2001. Pripadá mi to 
v tomto štáte normálne, že sa 
ocenenia udeľujú predovšekým 

Nákazy od psov 
·Niektoré ochorenia zo zvierat, napríklad z hovädzieho dobytka, 

ošípaných, oviec, hydiny, mačiek, sa prenášajú aj na človeka. 

Výnimkou nie je ani pes, priatel' človeka, ktorý žije 

s nami v byte, alebo stráži dom či záhradu. 

Najnebezpečnejšia je besnota, pričom 
nákaza po uhryznutí hrozí iba od psov 
a mačiek túlavých, nakoľko u nás platí 
povinné očkovanie domácich zvierat proti 
tomuto ochoreniu. Pre človeka sú nebez
peční predovšetkým cudzopasníéi psa. 

Pásomnica mechozila zhubného žije 
v črevách psov, zriedkavejšie mačiek. 
Človek sa nakazí pri hre so zvieraťom, 
ktoré má v črevách dospelú pásomnicu, 
keď si prenesie jej vajíčka znečistenými 

prstami do úst. 

V tráviacich orgánoch človeka sa 
z vajíčka vyvinie larvička, ktorá sa prevŕta 
cez črevnú sliznicu do ciev a krvným obe
hom sa dostane do pečene, obličiek či 
mozgu. V nich vznikajú cystické útva

ry, echinokoky. 
Mozgové echinokoky vyvolávajú rôzne 

neurologické príznaky, pečeňové zas jej 
zväčšenie, prípadne žltačku, pľúcne 
spôsobujú zase bolesti na prsiach, dráž
divý kašeľ až poruchy dýchania. 
Oblé červy - škrkavky sú častým cud-

tým, čo majú ku korytu naj-. 
bližšie. Chápem i to, že pán 
Jaško za 44. miesto v behu 
Devín - Bratislava v roku 2000 
si zaslúži finančnú . odmenu 
a morálnu podporu, je predsa 
predsedom komisie pri miest
nom úrade! 
(Pozn. redakcie: Ak autor sleduje 
Devex a dianie v DNV pán Jaško 
je organizátorom niekoľkých 
športových podujatí počas celého 
roka pre deti i dospelých a o tom 
bude aj to ocenenie.) 

Cez to ocenenie· športovcov 
za dosiahnutie miestnych úspe
chov je chvályhodné, prečo sa 
zabudlo na tých, čo dosiahli ús
pechy na európskych alebo sve
topých podujatiach? 

Chválime sa našim tenistom 
švarcom, ktorý by mohol do
stať podporu morálnu od 
Miestneho úradu, lebo ten ne
potrebuje finančnú podporu, 
(Pozn. redakcie: Keď by bol mal 
mladý tenista švarc z DNV dos
tatočnú podporu a hlavne dosta
tok sponzorov, mohol figurovať 
možno na dá/eko vyššom mieste 
slovenského i svetového rebríč
ka.) sú tu majstri sveta v akro
batickom rock and rolle Peter 
Lipnický s partnerkou, pretekár · 
Studenič, Liedl atd: 

Patrím k tým, čo boli ocenení 
Miestnym úradom v roku 1997 
za 2. miesto na Majstrovstvách 
Európy 1996. Musel som pred 
komisiou dokazovať úspechy 
a pritom tieto sú pravidelne zve
rejňované v ročenke Kronika 
športu Slovenska. 

Miestny úrad mi sľúbil podpo
ru taktiež v tom, že mi pridelí 
za úplatu parcelu na postavenie 
garaze s príslušenstvom pre 
skladovanie môjho športového 
náčinia - motorového člna. 

Do tej doby som dosiahol dál
šie úspechy na európskych a sve
tových podujatiach, dostal som 
dákovné listy od predsedov 
vlád s tým, že sa Slovensko 
môže mnou hrdiť. 

Áno, ozaj môže, nezamest
naný dlhoročný reprezentant 
Slovenska s nulovou podporou 
od štátu, ktorý reprezentuje, to 
je ozaj dôvod k chváleniu sa. 

A aby to pán reprezentant ne
mal také jednoduché, nech za
platí parkovné za čln, poistné za 
auto, ktoré ťahá čln na preteky, 
za príves a od roku 2001 podlá 
zákona č. 33812000 Z. z. § 27 aj 
za čln, v ktorom získava také 
úspechy! 
Opovážlivec akýsi! 
Však mi mu ukážeme, že oka
mžite prestane reprezentovať to 
naše Slovensko. 
Nemusí ani vyštartovať a stojí 
ho to 30 tisíc Sk a veľmi dobre si 
zvaz1 Cl bude pretekať za 
Slovensko, alebo kúpi rodine 
základné životné potreby! 
Zr~jme to druhé a nečuduj

me sa potom, že reprezentácia 
Slovenska kráča až na výnim
ky od malých úspechov k veľ

kým neúspechom! 
Žiadam o anonymitu v zmys

le zákona, moju adresu udávam 
len pre potreby redakcie, aby 
som nevystupoval ako anonym. 

TURlSťiCkÉ V~lETV 
pre všetkvch záujemcov poriada MO MS v DNV 

26. s. Cykloturistickv vvlet k zrúcaninám hradu Pajštún. 

Informácie: 6477 8269 

zopasníkom šteniat a mladých psov. 
Stolicou sa vajíčka dostávajú z tela zvierat 
von a nimi sa môžu nakaziť najmä deti. 

Z vajíčok vyliahnuté larvy prenikajú po
tom cez stenu tenkého čreva a krvnou 
alebo lymfatickou cestou pokračujú do 
pečene, pľúc, mozgu či oka. 

Reakciou buniek hostiteľa sa· vytvára 
granulám, ktorý má blokovať putovanie 
larvy, takže choroba väčšinou neprepukne. 

Z vonkajších cudzopasníkov môže na 
človeka preskočiť psia blcha, ale je to 
vždy len nakrátko. Vši na človeka ne

prechádzajú. 
Nebezpečenstvo hrozí od pôvodcu kož

ného svrabu, prašiviny psa. Na kožu člo
veka sa však dostane len pri prehnane 
tesnom styku človeka so zanedbaným 
psom s pokročilou formou prašiviny. 

Pri stanovení správnej diagnózy sa 
ľahko vylieči. Pobyt so psom môže tiež vy
volať alergické ochorenie. 

Prach a chlpy psa bývajú pr1cmou 
alergickej nádchy alebo záchvatu prieduš

kovej astmy. 
Pes môže byť výnimočne zdrojom 

leptospirózy, na rozširovaní ktorej sa po
dieľajú predovšetkým myšovité hlodavce, 
vylučujúce choroboplodné zárodky mo
čom do vody. Vírusové ochorenia psov sú 
dokázateľne neprenosné na človeka, nie 
je možná ani nákaza toxoplazmózou od 

psov. 
Prevenciou pred spomínanými ocho

reniami je predovšetkým pravidelná ná
všteva zvierat u veterinára, absolvova
nie povinného očkovania, odčervovanie, 
ale v prvom rade je to hygiena rúk. 
Ruky si umývame po každej manipulá
cii so zvieraťom, hlavne pred jedením. 
Tomuto zvyku učíme najmä deti. Nikdy 
nedovoľme, aby pes dieťa olizoval. 

MUDr. Lívia BAUMANOVÁ 

DEVEX 7 
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Rébusy z firmy 

REB US 
Od jesene r. 2000 si hlavne 

obyvatelia ul. P. Horova môžu 
všimnúť bi l board na budove ZŠ. 

A možno aj nevšimnúť. Lebo 
hoci je na ulici jediný a na ne
zvycaJnom mieste, kto si už 
v Bratislave všíma bilboardy? 

Väčšinou nás otravujú, sme ni
mi presýtení. Česť výnimkám, 
zväčša slúžia len na vyťahovanie 

peňazí z vreciek zákazníkov. 
·Uvedený bil board pozýva do 

GAME STUDIA, sídliaceho v bu
dove ZŠ. Volá verejnosť denne 
v čase od 14.00-01 .00 h do 
počítačovej herne a k internetu . 
Pozývatelom je súkromná firma 
REB US. 

Jej meno na bilboarde chýba. 
Nejde tu totiž iba o dobro
činnosť, ako by sa mohlo 
v dnešnom finančne podvyžive
nom školstve dúfať. Ide tu o ob
chod, ktorý uzavrel Okresný úrad 
BA IV (ten mohol dať súhlas na 
prenájom a samozrejme inkasuje 

..J.:::. . 

nájomné) a uvedenou firmou , 
ktorá inkasuje od zábavychtivých 
detí. Za 1 min. pri najmodernej
ších sieťových hrách 1 Sk, za 
1 min. pri internete 2 Sk poobe
de, alebo 1,50 Sk vo večernom, 
či po 1 Sk v nočnom čase. A čo 
má z toho škola, ktorá musela 
(musela?) prepustiť vzácne 
priestory susedných materských 
škôlok? 

Riaditel' školy Mgr. Marko tvrdí, 
že jeho ZŠ od r. 1997 nemá 
priestorové problémy (zápis z ro
kovania Komisie školstva, vzdelá
vania a mládeže pri MZ ONV dňa 
15. 2. 2001 ). Za uvol'nenie škol
ských priestorov mu firma REBUS 
vyškolí 1 O pedagógov a od budú
ceho šk. roku umožní využiť bez
platne počítačovú triedu tak, 
aby" ju ško la mohla používať aj 
pri výučbe vol itel'ného pred
metu Výpočtová technika. Potial' 
by bolo (až na niektoré problé
my) všetko v poriadku, možno pre 
väčšinu l'udí. 

Jedným z problémov sú sťaž
nosti okolo bývajúcich rodi čov 
na stúpajúce finančné nároky svo
jich ratolestí, lebo " ... ešte som si 
nezahral tú a tú hru, ... zajtra si 
chcem zahrať s tou a tou kamarát
kou, ... ba vieš, ocko, mohol by 
som si kúpiť aj klubovú kartu za 
300 Sk, SOO Sk, 1000 Sk, 5000 

J~J DJ j:~J~ ~ 

Sk, ba i 1 O 000 Sk ." Čím drahšia 
klubová karta, tým lacnejšia 1 
min. pri počítači. Za lO--tisícovú 
kartu možno hrať až 25 000 
minút (dvadsaťpäťtisíc minút). 
Väčšinu zodpoved ných rodi čov 
by takéto správanie dieťa ťa ma
lo upozorniť na začínajúcu psy
chickl) závislosť ich ratolesti na 
počítačových hrách. Ale prečo ta
ké "služby" ponúka súkromná 
firma v priestoroch verejnopráv
nej školy? Iný druh sťažnosti 

okolo bývajúci ch obyvatel'ov je 
na rušenie nočného kl'udu 
skupinkami postávajúcich náv-

Aj tak sa dá?! 
Ako už bolo v .Novom čase", 

v • Devinsko-Novoveskom Exprese" 
a aj televíznej relácii .. Pa/'ba" uve
dené, Stavebné bytové družstvo IV 
založilo tzv. Správcovské bratislav
ské družstvo, čim prekročilo svoje 
p'rávomoci. Navyše nás· núti, aby 
platby za služby - nájom sme platili 
už na nový účet Správcovského bra
tislavského družstva. S týmto sa
mozrejme nesúhlasíme, pretože 
máme uzavretú zmluvu o výkone 
správy za náš bytový dom na Hra
dištnej 19, 21, 23 so Stavebným by
tovým družstvo IV. ·Táto zmluva je 
doteraz platná. O tomto bol aj pán 
predseda bytového družstva osobne 
i viacerými listami oboznámený. 

števníkov i nenávštevníkov 
nočného zariadenia. 

Prečo m·á byť v budove verej
nej školy umiestnená počítačová 
herňa s nočnou prevádzkou? 

O č i stote (množstvo papie
rov a cigaretových ohorkov) pred 
vstupom do počítačovej herne ani 
nehovoriac. Čo na to komisia 
školstva, vzdelávania a mládeže 
pri MZ ONV, čo na to starosta, 
čo na to (ak bude treba) Okresný 
úrad BA IV, KÚ BA, MŠ SR? 
O tom na budúce (ak to bude po
trebné) . 

Jaroslav Turza 

Je známe, že viacerí členovia 

predstavenstva Stavebného bytové
ho družstva IV sú aj členmi nového 
Správcovského bratislavského druž
stva. 

Tieto problémy však pretrvávajú 
a objavujú sa dalšie. 

Na riadnej schôdzi nášho objektu 
som bola nadpolovičnou väčšinou 
členov Stavebného bytového druž
stva IV na Hradištnej 19, 21, 23, zvo
lená za . predsedu domovej samos: 
právy" na celé funkčne obdobie .. 

Za výkon tejto funkcie mi bola od
súhlasená aj odmena 50.- Sk za byt 
a mesiac. Týchto 50.- Sk bolo pou
kazovaných ako príplatok za správu 
nájomnikmi za daný mesiac. 
Stavebné bytové družstvo každý rok · 

(Pokračovanie na strane 9) 

Výstava stavebnín a program pre deti 

~ 
Stupava 

DEVEX8 

jiJ JJ j sJ iYJ 
areál TONDACH Slovensko, Železniiná 53, Stupava 

Program podujatia: 
10.00 - l LOO - koncert country skupiny línia v modrom 
11.00 12.00 - moderátori TV programu Bábovka (Adamec ct Vanek) 
12.00 - 12.30 -vystúpenie suborov modemého tanca Madon, New ll 
12.30 13.00 - folklórna skupin.a Mutičko o Bryndza 
13.00 - 13.30 - vystúpenie súboru historického šermu URSUS zo ~lupavy 
13.30 - 14.00 - folklórna skupina MuzičkQ a Bryndza 
14.00 14.30 -vystúpenie súborov moderného tanca Madon, New ll 
14.30 - 15.00 -vystúpenie siláka Zdeňka Chobote 
15.00 - 15.30 - vystúpenie gaidošského tria 
15.30 - 16.30 - koncert dychovei hudby Záhorienka 
16.30 - 1730 - Chodúl'ové divadlo z Vranova nad Topľou 
1730 - 18.00 - vystúpenie siláka Zdeňka Chobote 
18.00 - 20.00 - koncerl skupinyBukasový mosív 

Sprievodné poduiatia: 
výstava yýtvorných próc .,Môi sen· po.d sh:echou dom", 
výslovn signovaných tehál zo zbierky akad. mol. Milana Kubička, 
súlož s tombolou 

(Dokončenie zo strany 8) 

uzatváralo so mnou .,Dohodu o čin
nosti" na jeden kalendárny rok. 
V januári 2001 bola so mnou osobne 
uzavretá nová .Dohoda a činnosti". 
Kópia tejto Dohody mi bola zaslaná 
poštou a až vtedy som si všimla, že 
bola uzavretá iba na mesiac január 
2001. Po urgencii a osobnom rozho
vore s predsedom družstva 
p. Cernákom, mi bolo povedané, že 
to bo/omyl. 

Nemala som dôvod neveriť, na
kol'ko v mzdovej učtárni bol dátum 
na Dohode a činnosti opravený ved
úcou pracovníčkou osobného odde
lenia tak, že táto dohoda plati do 
konca roka 2001. 

Odmenu za mesiac január a feb
ruár 2001 som dostala. Verila som, 
že sa všetka objasnilo. 

V zapätí nato sam obdržala od 
predsedu družstva list, v ktorom mi 
oznamuje, že družstvo ruši so mnou 
uvedenú Dohadu o činnosti. 

Medzitým som bola znavu zvole
ná v nových vol'bách za. predsedu 

domovej samosprávy" aj za .,zás
tupcu vlastníkov bytov a nebyto
·vých priestorov" a bola mi znavu 
odsúhlasená odmena 50.- Sk za byt 
a za mesiac. 

V mesiaci marci 2001 sam v mz
dovej učtárni odovzdala "Výpočtový 
list" za mesiac marec, podľa ktoré
ha sa mi vypočítava odmena. 
Tento bol bez výhrad prijatý. 

Z rodinných dôvodov som muse
/a vycestovať z republiky a až po ná
vrate som zistila, že odmena za me
siac marec mi nebola paukázaná. 

Výpočtový list za mesiac april 
2001 mi však už nechcela pracov
níčka osobného oddelenia prijať. 

Z dôvodov dovolenky p. predse
du družstva a jeho pracovnej zane
prázdnenosti som s nim hovorila iba 
telefonicky. 

Predseda družstva mi oznámil, že 
Stavebné bytové družstva IV. so 
mnou neuzavrie Dohodu o činnosti 
a tá, čo bala uzavretá je vraj neplat
ná a preto Stavebné bytové druž
stvo mi nebude vyplácať odmenu. 

Pán predseda mi ešte oznámil, že 

sme sa nesprávne rozhodli a že keď 
mi nemienime spolupracovať (vstú
piť do navozaloženého družstva), 
tak ani oni nebudú spolupracovať 
snami. 

Toto považujeme za vydieranie. 
Pa tomto rozhovore som napísala 
predsedovi družstva list, v ktorom 
som ho upozornila, že som bola 
zvolená právoplatne nielen za pred
sedu domovej samosprávy. ale aj za 
zástupcu vlastníkov bytov a nebyto
vých priestorov a za tieto funkcie 
mám dostať odmenu 50 ,-Sk za byt 
a mesiac, ktoré sú mesačne pravi
delne poukazované na účet mimo 
nájomného. 

Upozornila som pána predsedu 
družstva, že nemá takú právomoc, 
aby rozhodoval o tom, či s právo
platne zvoleným predsedom doma
vej samosprávy a zástupcom vlast
níkov bytov a nebytových priestorov 
bude alebo nebude Stavebné byto
vé družstvo spolupracovať. 

Pán predseda zrejme zaujal polohu 
mŕtveho chrobáka a na listy nerea
goval. 

Nakolko som už vyčerpala všetky 
možné, dostupné a slušné pros
triedky na dovolanie sa pravdy nie
len v mojom záujme, ale i v záujme 
všetkých nájomníkov za vlastníkov 
bytov v našom objekte, zostáva mi 
iba cez média sa spýtať p. predse
du družstva čo týmto sleduje. 

Stavebné bytové družstva IV ne
bolo zrušené a my sa snáď máme 
práva rozhodnúť, kto nás bude 
spravovať. 

Ešte by som záverom chcela po
dotknúť, že v Stavebnom bytovom 
družstve IV máme rôzne fondy pre 
prípad havárie, núdze a živelnej pa
hromy. 
Boli by sme neradi, keby sme 
z akýchkol'vek dôvodov o tieto fondy 
prišli. 
Podotýkam, Žfi väčšina vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov za
sta/a členmi Stavebného bytového 
družstva IV s riadne zaplateným 
členským vkladom. 
Predseda domovej samosprávy 
a zástupca vlastníkov bytov a neby
tových priestorov Hradištná 19-23 

................................................................................................................................... 
INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

* Predám garáž na ul. š. Králi
ka. Cena dohodou. 

Tel.: 0903 788 141, 
0903 228 141 

* Predám vysávač ETA 206 
(1200,-} . 

Tel. : 6477 4047 
* Predám kočík po 1 dieťati, 
3-komb. zn. MIRO (modrý) + 
buggy Hauck (3 polohy, bez 
striešky}, zelený s dinosaurami. 
Oba pekné, zachovalé. 
Aj jednotlivo. Cena dohodou . 

• rei.: 6477 9848 
* Predám detský hlboký kočík 
za 500.-, detskú bugginu -do
hodou, lacno, detský fusak 

· z pravej kožušiny za 1000,-. 
Tel.: 6477 8463 

* Predám detskú drev. posiel'ku. 
Tel.: 6477-6194, 0905 911 712 

(i::;. 0903 666 066 
YS..J 16 999 o~o5 666 066 

B. P. 
servis 

.. .lacnejší ako iní!! 
Teraz iba 15,80 Sk/km 

*TV servis Baláž- oprava televí
zorov. 
Na grbe 43. 

Tel.!zázn .: 6477 6963 
*AUTODOPRAVA AJ DOtAVA. 

Tel. : 0905 587 670 
* BYTY - právny servis. 

Tel. : 6477 8542 
* Preklady- všetky jazyky. 

Tel.: 6477 0140 

* Vymením 4-izb. byt v OV po 
gen. rekonštrukcii v Dúbravke 
za 3-izb. byt v DNV, do 4. po
sch ., najradšej v nízkopodlaž. 
objekte. 

M . Veliký, 
Fedákova 12, 

841 02 Bratislava. 

* Požičovňa tepovača KÄR- * Vymením 1-izb. byt nie v OV 
CHER. . na Dl. Dieloch za 1-izb. v DNV. 

Tel. : 64778362, 0903 133 994 Tel.: 6477 0906 

V katalógu obchodov a služieb na strane 45 je lnzerót: 
Roman Kovó<:: vykonóva kúrenárske a vodoinštalaC:né 

próce. Tel: 6477 8392, 0905-507 075. 
Keďže sa nenachódza v obsahu, prosíme C:itateľov, 

aby si ho v obsahu doplnili. 

/'o 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00-18.00 
7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
teiJax. 07 l 6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nas 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBYspol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

STAVEBNÁ;,MECHANIZÁCIA 
• PREDÁ) .-s~Rvts • pofl'ctAvANJE 

tj.#*"rýp~čllá a ha'klada'i . •·· 
hačové a cestné viiJračnéwa/Ce 
""l~pojlzdn~ kompre'sorý./ . 

""pl)eumatické ~ . elektrick~ njiračlie 
* vibračna ·fechi]ika- dosky; nohy, ponorné 

a príiÓ'žtié .. vibrátory 
* pracovné plošiny, výťahy, žeriavy 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 

Inzercia: Cenník: 1 znak= 1,20 Sk, l /16 str. = 350 Sk, l/8 str. = 700 Sk, l j 4 str. = 1420 Sk; l /2 str.= 2830 Sk, l str. - 5660 Sk. l cm - 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uvere jneniach zo sebou S % o viac l O %, celoročné uverejňovanie 2Ď %. Ponuka detských vecí- bezplatne. Zamestnanie hľadám : SO %. Príplatky: l. strano + l OO%, posledná 
strano + SO %, iná oko inzertná strano (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po-pio: 1S.30 - 18.00, 

sobota 8.00- 11 .00 

DEVEX 9 
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POLÍCIE 

od 16. 4. 2001 do 10. 5. 2001 
Dňa 1. 5. 2001 hliadka mestskej · 

polície vykonala poriadkovú akciu 
zameranú na kontrolu dodržiava
nia VZN m. č. ONV č. 3/199 1 
o ochrane prírody v priľahlom 

území rieky Moravy. Hliadka počas 
akcie z istila štyri priestupky. 

V dvoch prípadoch na mieste ulo
žila blokovú pokutu a v dvoch prípa
doch riešila hliadka priestupky doho
vorom. 
Dňa 2. 5. 2001 v dopoludňaj

ších hodinách hliadka mestskej polí
cie počas výkonu služby z istila na 
ulici Opletalova, na konečnej za
stávke MHD, odstavené osobné 
motorové vozidlo majúce znaky vy
kradnutia. O zistenej skutočnosti in
formovala OO PZ v ONV, ktoré prí
pad prevzalo na ďa lšie šetrenie. 
Dňa 7. 5. 200 1 v neskorých 

nočných hodinách na základe tele
fo nického oznamu, hliadka mest
skej polície zasahova la na ulici 
Eisnerova, kde dochádzalo k ruše
niu nočného kľudu. Hliadka po prí
chode na miesto zjednala nápravu 
a priestupky vyriešila v zmysle zá
kona. 

Ernest Kovarík 
Zást. vel. stanice MsP ONV 

Vodorovne: A. Polovýrobok. -
8. Číra tekutina- rieka v Pol'sku 
-francúzsky maliar. - C. Meno 
spisovatel'a Šándora - zaparo
val -slané jazero vo východ
nej Afrike. - D. Kilogram (ho
vor.)- pravoslávny kňaz -muž
ské meno. - E. Starogrécky 
boh lesov- hurhaj - naparuj . -
F. Rieka vo Švédsku - kód 
Dánska - neostrá. - G. Rieka 
v Kanade- kmeň v Zaire - vidi
na.- H. Eso po nemecky - ra
da po anglicky - zotri. -
l. Stred taj ničky. -
Zv isle: 1. Začiatok taj ničky. -
2. Role- mohamedánsky boh. 
- 3. Voda po holení- na koval. -
4. Drapol - prenasaJU . -
S. Blanokrídly hmyz - podzem
ná chodba. - 6. Rumunská le
tecká spoločnosť- rímsky kru
tovládca. - 7. Osobné zámeno 
- úpadok. - 8. Vyšplhaj sa -

Deň Zeme v DNV 
(Dokončenie zo strany 4) 

sa v uto rok 24. 4. o 18. hod ine 
v lstracentre a v stred u 25. 4. 
o 14 .30 hod . v Klube dôchodcov. 
Ve l'mi zaujím avá bo la aj d iskusia, 
kto rá sa rozprúdil a po p rednáš ke. 
Ak ste sa až te raz rozhodl i začať 

s kompostovaním a lebo sa Vám zdá, 
že by sa te n Váš spôsob kompostova
ni a moho l zrýchli ť a zefektív ni ť, za
vo lajte na miestny ú rad, poš leme 
Vám brožúrku, prípadne v rámci na
šich možností po radíme . 
Ako sa z apoj ili ško ly? Počas ce lé ho 
týždňa prebieha lo 
#upratovanie areá lov škô l 
#upratovan ie v a lúviu Moravy a lú ky 
Podhorská 
* zbe r papie ra 
* výtvarná súťaž 
* lite rárna súťaž 
*ško ly si pripravili nápad ité temati c
ké výstavky. 

Ako odmenu za prácu detí a pe
dagógov ve nova l sta rosta MČ DNV 
ing. V. Mráz každej ško le sadenice 
drev ín a le bo kvetov pod ľa vlastného 
výberu v hodnote 1 000,-Sk. 

Pani M. Kurthyová z Ekoce ntra 
Daphne v Devíne navštív il a každ ú 
školu s e kovýchovným programo m 
"Čo nám dáva strom". Po rozpráva la 
sa s deťmi o tom, a ko stro my č i sti a 
vzduch od škodlivých láto k, produ
kujú kyslík, potre bný na dýchanie ," 
zv lh č ujú vzdu ch a o mno hých ďa l
š ích 'funkc iách stro mov, kto ré s i 
možno ani neuvedo mujeme . 
Ta k ako každý rok Ekoce ntrum 

manželkin otec. - 9. Vyhynutý 
kočovník- prázdno. - 1 O. Pracujú 
- štát v ju žnej Amerike. -
11. Koniec taj ničky. -

1 2 3 4 5 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

Daphne pripravil o pre starších ž iakov 
obľúbený cyklistický výlet do nivy 
Moravy. Deti na vlastnej koži zaž ili 
prírod u pri rieke Morave, ktorá je te
raz na jar asi najkrajšia. Dozvede li sa 
ve l'a nové ho o ž ivote v mokrad iach. 
Vyč i s tili zároveň ve l' kú časť územ ia 
pri cykli sti ckom chodn íku od od pad
kov, kto ré prinies la rie ka a lebo zane
cha li "na pamiatku " návštevníc i. 
Dve tri edy dev iatakov zo ZŠ 
l. Bukovča n a 3 
a P. Ho rova 1 6 
a jedn a tretiacka 
tri eda zo ZŠ l. Bu
kovčana 1 sa zú
častnili Geologic
kej vychádzky na 
Sand berg a do 
Weitovho lomu 
s odborným výkl a
do m RNDr. Ladi s
lava Šimo na, PhD. 
Dozvede li sa, že 
aj než ivá príroda 
na našom území 
sa mení a že aj 
v ka me ni môže byť ukrytý ku s histó
rie našej Zeme. 
Keď si ľudi a chcú uro bi ť piknik 

v prírode, ni e j e jed noduché náj sť 

vhodné mi esto, kde by (ým ne ruš ili 
vtákov a ne poškodzova l i prírodu . 
Na základe ž iadosti tunajšieho miest
neho úradu Krajský úrad v Brati slave 
povo lil ohni sko v loka lite Na hri ad
kach za turisti ckým prfstreškom. 

Toto miesto je za pekné ho počas ia 

vyhľadávané hl avne rodinami s ma lý
mi deťmi . De nova,m.p. vykosil a kus 
lú ky a ôsmac i zo ZŠ P.Ho rova spolu 
s RN Dr. Šimo novou uprata li odpadky 

Pomôcky: C. Abe. - F. Raan -
DNK. - G. Ekele. - H. Daus- O re. 
-6. Tarom. 

d 

6 7 8 9 10' 11 " 

a povo lené ohnisko o hrad il i kameň

m i. 
Na pomoc u č i te ľom prírodo pi su 

sme zorgan izova li v porad í už 4. se
miná r. Tento raz na tému Živá príroda 
v regióne Záhorskej Bratislavy ll. 
s nasledujúc im programom: 
1 . RN Dr. Vladimír Kováč, CSc. :Čo 
nám môžu povedať ryby o rieke 
2. Ing. Ladi slav Štrupl :Život stromu 
3. MVDr. Alexande r Kurthy : Čím viac 

stromov, tým viac života 
4. Martina Kurthyová : Prečo je dôle
žitý strom a les - p raktická aktivita 
Se miná r sa ko na l vo Veľkej sá le 
lstracentra vo štv rto k 26. 4. 2001 . 
Zú častnili sa ho u čite li a z Brati slavy 
a zo Záho ri a. 
Cieľom týždňa, ve novaného Dňu 
Zeme bo lo obráti ť pozornosť našich 
detí ale aj dospe lých na prírodu ,· ktorá 
nás o bkl o puje . Aby sme je j vede li 
le pšie po rozumieť, a by sme ju vede li 
vnímať a váž i ť si ju . 

RNDr.M.Šimonová, MÚ DNV 

~(!) rt(8 [j} ~ (8 

~~\9Q)q@) 
- Jean, dnes s nami nebude Lady 
obedov a(? 
-Nie si re, je upútaná na lôžko. 
- A je to vážne Jean? 

-Áno, si re, ten uzol, ktorým ste ju 
ráčil včera priviaza ( sa nepodarilo 
rozviaza( 

- Pán Húžva, čo som vám hovo

ril! Nepamätáte? 

Aby ste s tým chlastaním prestal! 
- Samozre jme, že si to pamätám 

pán doktor. 

Ale vy si nepamätáte, že som 
vá m hovoril, že to asi nepôjde? 

- Pán doktor celú dobu čo som 
v práci sa mi strašne točí hlava! 

- A kde pracujete? 

- Na kolotoči! 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Koli štná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobi l: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora! po-pia : 15.30-18.00, 
so: 8.00-11 .00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste . 
Tlač: ART PRESS spol. s r. o ., Turbínova l , 830 OO Bratislava . MČDNV prispievala vr. 2000 na 44% nákladov. Registračné číslo: 103/ 90 - R. 

DEVEX 10 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

22.-23. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
"Zvolebnieva sa", konštatujú 

mnohí. Nielen tlakm i, o ktorých 

vere jnos( často nemá ani potuchy, 

ale aj verejne pretriasanými vy
hláseniami , správami , kauzam i. 

Naposledy bola ta kou spáva pre

zidenta o stave republi ky. Vyvo

la la protichodné reakcie. 

U nás, na domácej pôde, to 

má me napohlad lah šie. Zamest
naní majú dos( starostí udrža( sa , 

nezamestnaní hlodajú prá cu , tí, 

čo majú záhradku usilovne na 

hrádzajú defici t vlahy a snažia sa 
zbavi( buriny. Ešte š(astie, že má 

me tému dňa : 550. výroč ie prve j 

písomnej zmien ky o našej obci . 

Dáva prílež itos( vybúri( sa orga 

nizáciou, vela možností naz rie( 

do minulosti l prítomnosti, prezen

tova( schopnosti organizátorov, 

účinkujúcich a nakoniec i za ujme 
vere jnos( Programov je tol'ko, že 

nestačíme absolvova( všetky po

nu ky v plnom rozsahu, ale spra

vodaj stvo by( mus í, takže máme 
čo robi( 

Dnes prinášame informácie 

z prvého dňa, ostatné prinesieme 

v č í s le budúcom. To už bude po 

Devínskonovoveských hodoch (ko

l otoče už zaplnil i plochy na 

lstrijskej) aj program osláv bude 

uzatvorený. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

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

1.6. 2001 Ročník: XI. Číslo: ll bezplatne 

IB] SSO. vyrocie EJ Zverejnenie zámeru 
* Súťaž IB Otvorený list 

IJ Kultúra ml Šport 

Oslavy 550. výročia otvorili vo vile "Košťálov.á" 

Začiatok osláv 
K mimoriadnym kultúrnym 

a spoločenským podujatiam 
v Devínskej Novej Vsi v os~at
ných rokoch možno priradiť 
oslavy 550. výročia prvej pí
somnej zmienky o Devínskej 

Novej Vsi. "Kto si neváži minu
losť. .. veď to poznáte. 

A práve vážnosť, s akou pris
tupovala naša mestská časť 

k spomienke na prvú písom
nosť, prvú zmienku o Devínskej 

................• ............................................. 

coNIURA 
---fO<~/fio.., ---

Vás poz.ýva do novootvorenej predajne 
s elegantnou dámskou módou 

Näjdete nás na ul. š. Králika 3/c 
otvorené: po-pia: 13.00-18.30, 

sobota: 9.00-12.00 

Tešlme sa na Vašu návštevu! 
............................................................... 

Očkovanie proti 
besnote 

MVDr. Bacu
ták v spolu
práci s Miest
nym úradom 
ONV oznamu
je, že v sobotu 
2. júna 2001 
v čase od 
8. 00 do 12. 00 h 
v ordinácii 

MVDr. Baculáka na Novoves
kej ulici č. 9 v ONV sa usku
toční očkovanie psov a ma
čiek proti besnote (vakcinácia 
a revakcinácia). 
Nakoľko toto očkovanie 

už nefinancuje štátna veteri
nárna správa, za každého 
psa majiteľ zaplatí poplatok 
50,· Sk(+ 30,- Sk doplatí Mú 
ONV). 

Novej Vsi posunula toto podu
jatie medzi tie mimoriadne. 
Nielen preto, že na otvorení 
v sobotu 26. mája sa v reno
vovanej vile "Košťálová" zišlo 
vela zaujímavých hostí od 
člena chorvátskeho veľvyslanec
tva, cez zástupcov spoločen
ských organizácií pôsobia
cich v DNv, poslancov MZ 
až po zástupcov tlače, ktorí 
dokumentovali začiatok i prie
beh osláv. 

Darmo sa spisovateľ Peter 
Pišťánek bránil osloveniu spi-

(Pokračovanie na 2. strane) 

Úzavierka d nešného čís la 
bola 24.5. 2001. 
Úzavie rka nasledujúceho 

čísla bude 7.6. 2001, 
číslo vyjde 15.6. 200 l . 
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® robničky 
11 radnice 

Začiatok osláv 
(Dokončenie z l. strany) 

sovatel; napísané nepustí 
a tak, hoci sa možno teraz ži
ví iným, vstúpil do dejín 
Devínskej tak, ako mnoho 
osobností pred ním a dúfajme, : 
mnoho po ňom. 

Stretnutie otvoril starosta 
našej mestskej časti Ing. V. 

hu aj vo vlastivednej mono
grafii Devínska Nová Ves, kto
rej je PhDr. J Klačka jedným zo 
spoluautorov (na str. 37-39). 

Vila "Košťálová" pred rekonštrukciou. Vliwo autor obrazu. 

Mráz. "Aj dnešné vel'komes
tá boli na začiatku svojho 
historického vývoja iba malý
mi osadami a dnes sa hrdo 
hlásia ku svojim počiatkom 
a ku všetkému, čo ich formo
valo na ceste do súčasnosti," 
povedal v úvode publikácie 

Dokumenty hovoria a v rovna
kom duchu vyznel i jeho prího
vor. Komplexný a presný obraz 
o pôvode prvej písomnej 
zmienky o DNV dostali účast
níci otváracieho ceremoniálu 
od PhDr. Jozefa Klačku. 

V skromnejšom rozsahu sa 
možno dozvedieť o jeho obsa-

DEVEX~ 

Učastníci slávnostného otvo
renia si mohli v sobotu 26. 5. 
prezrieť výstavu historických 
dokumentov, archeologických 
nálezov a výstavu obrazov 
l Krivánka. Zaujal obraz vily 
"Košťálovej" pred rekonštruk
ciou. 

V nedelil 27. mája pokračo
vali oslavy Festivalom sloven
skej národnej piesne a dalšími 
podujatiami až do 4. 6. 2001. 

Keďže tieto podujatia boli po 
uzávierke tohto čísla, dozviete 
sa o nich v číslach nasledujú
cich. 

pk 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, Bratislava 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta na ul. J. Smreka 10-12 

Počet vyhradených parkovacích miest 1 O na obdobie: 1. 7. 2001-30. 6. 2002 
Žiadosti o prid'elenie parkovacieho miesta je potrebné d~ručiť 

v zalepenej obálke s označením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE- NEOTVÁRAŤ" 
do podatel'ne Miestneh9 úradu v DNV, lstrijská 49, 843 1 O Bratislava 

Žiadosť musi obsahovať: 

- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadatel'a, 

·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 na vyhradené parkovacie miesto na obdobie jedného roka. 
Poplatok za 1 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 priemernej 

cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto 
na danom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku nemôže byť nižšia ako 7200,· Sklročne 
alebo 600,- Sklmesačne a nemôže byť vyššia ako 40 000,- Sklročne 

alebo 3300,- Sklmesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú ·osobný automobil na podnikanie, 

majú znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osobný 
automobil, ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby na jednu tretinu. · 

Znížený poplatok je možné uplatniť obyvateľmi jedného 

bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok je 20. 6. 2001 o 14.00 hodine· v tomto termíne 
sa zároveň uskutoční na miestnom úrade aj verejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže bude na najbližšom zasadnutí miestnej rady. 

Zvereinenie zámeru 
"Rozšírenie výrobnej kapacity 

v podniku Volkswagen Slovakia, 
a.s. - ll. etapa" 

výstavby, životného 
a správy majetku na 
lstrijská 49, 

prostredia 
2. posch., 

V zmysle §8 ods. 4 zákona NR 
SR č. 127/1994 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie infor· 
mu jeme verejnos( o zámere 
"Rozšírenie výrobnej kapacity 
v podniku Volkswagen Slovakia, 
a.s. - ll. etapa". 
Ide o nasledovné objekty: 
• Montážna hala H3 
.* Zásobníky s prevódzkovými kva· 
palinami 
• Testovacia dráha 

Do zámeru je možné nohliadnu( 
na miestnom úrade DNV, Odbore 

Požiarovosť v apríli 

V mesiaci april 2001 zasahovali pri lik
vidácii požiarov jednotky požiarnej ochrany 
v okrese Bratislava IV celkom 15-krát, z to
ho v katastrálnych územiach mestských častí 
ONV S-krát (priama škoda nevznikla), 
Karlova Ves 4-krát (priama škoda 11 000,
Sk), lamač '3-krát (priama škoda nevznikla), 
Devín 2-krát (priama škoda 2 01 O 000,- Sk), 
Záhorská Bystrica 1-krát (priama škoda ne-

Devínska Nová Ves do 15. 
2001 v úradných hodinách 
pondelok 
8.00 • 12.00 a 13. OO· 17.00 
streda , 
8.00 • 12.00 a 13. OO - 16.00 
štvrtok 
8.00 . 12.00. 

júna 

Verejnost môže doručil svoje 
písomné stanovisko k zámeru 

Ministerstvu životného prostredia 
SR, nám. l. Štúra l, 812 35 

Bratislava najneskôr do 
27. 6. 2001. 

vznikla). Výška priamych škôd spôsobená po· 
žiarmi spolu dosiahla hodnotu 2 021 ooo.
Sk a uchránené hodnoty boli vyčíslené vo výš· 
ke 4 400 000,- Sk. 

Z hľadiska príčin vzniku požiarov vzniklo 
9 požiarov ako následok nedbalostného ko· 
nania fyzických osôb (prevažne vypaľovanie 
trávy a suchých porastov, zakladanie oh· 
ňov v prírode, fajčenie a nesprávna mant· 
pulácia s otvoreným ohňom). 

rd 

Oslavy 550. výročia 
prvej písomnej 

zmienky o 
Devínskej Novej Vsi 

1/ sponzorujú: 
DaK Kuster 

- Ekol Martin s.r.o. 
Volkswagen Slovakia a.s. 

- WEP s.r.o. 
Presskam s.r.o. 

- C-term s.r.o. 
• Zlatníctvo Kleopatra 

Jednota SD Bratislava 
Astor s.r.o. Slovakia 
V. l. P. 

- PD Devín 
Reštaurácia Rolando 
Kvetinárstvo Begra 

2/ spoluorganizátori : 
- Záklané školy v DNV 

Denov a 

Za posledný týždeň viem 
o dvoch prípadoch, keď 
velké psy bez náhubku po
hrýzli človeka. Počas víken
du to bol doberman, ktorý 
pohrýzol malého chlapčeka 
na cyklistickom chodníku pri 
Morave, v pondelok nemec
ký ovčiak pohrýzol pri poš
te staršiu pani. V obidvoch 
prípadoch bez akéhokoľvek 
varovania, bez toho, aby po- · 
stihnutí dali akúkoľvek príči
nu Keď sa takéto niečo 
stane, je nevyhnutná úzka 
spolupráca majiteľa psa 
s pohryzenou osobou. 

Besnóta je totiž aj pre člo
veka smrteľná choroba. 
Preto pohryzená osoba musí 
mať od majiteľa potvrdenie 
o očkovaní psa proti besno
te a o tom, že pes je v po
riadku. Ak sa nepodarí psa 
nájsť alebo majiteľ nespolu-

pracuje, čaká na pohryze
ného séria nepríjemných 
očkovaní, možno aj dlhšia 
hospitalizácia. 
Buďme voči sebe ohľaduplní! 
Dodržujme pravidlá! Keby 
spomínané psy mali náhubky, 

Pozor zlý pes? 
nemusela mať rodina pohry
zeného chlapčeka pokazený 
víkend, ani staršia pani šok 
na zvyšok života. 

Kolkokrát som videla 
psov uviazaných pred ob
chodom alebo vchodom do 
paneláku, prípadne voľne po
behujúcich po verejných 
priestranstvách. 

Niekomu to nevadí. Ale sú 
mnohí ľudia, ktorí majú veľkú 
strach zo psov - aj na zákla
de predchádzajúcich zlých 
skúseností. 

Viete že: Chovateľ psa je 
podľa platného Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 
6/1998 mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves o pohybe zvierat na 
verejne prístupných mies
tach povinný zabezpečiť: 
* že jeho zviera sa bude 
pohybovať na verejne prí
stupných miestach iba na 
vôdzke zabezpečený ná
hubkom a viesť ho bude 
iba osoba, ktorá je fyzicky 
a psychicky spôsobilá 
a schopná ho ovládnuť 
v každej situácii 
* že jeho zviera nebude 
ohrozovať zdravé životné 
prostredie a životné pod- -
mienky spoluobčanov 
* odstrániť tuhé výkaly 
z verejne prístupných 
miest. 

·Mária šimonová 
lstracentrum 

Verejnýdobrovolný požiarny 
zbor DNV 

------------------------------------------------------------------------------

DTV s.r.o. 

MO Matice Slovenskej DNV 
FC klub DNV 

- Chorvátsky kultúrny zväz SR 
a chorvátsky kultúrny spolok 
DNV 

• Farský úrad DNV 
- ZO Slovenského zväzu 

chovatel'ov DNV 

Polovné združenie Morava 
Rybárske porteby 
-ul. Na Mýte 
Devex 

Uvedení sponzori a spoluor
ganizátori sú podl'a zoznamu 
k uzávierke tohto čísla časopisu 
Devel(. Kompletní zoznam bude 
uvedený v priebehu 

oslav pri jednotlivých poduja
tiach a v nasledujúcom čísle ča
sopisu Devex. 

Mestská časť ďakuje s~onzo
rom a spoluorganizátorom za 
Podporu osláv. 

Výlov, alebo ••• 
Nemienim s neznámym autorom 

článku "Výlov alebo preteky v pití" 
polemizovo( do akej miery má 
pravdu, musel by uvies( konkrétne 
mená. Že tok neurobil, má asi svoje 
dôvody. Ak sa tok stalo nie je to 
pekné, ani dobré, ole všeobecne by 
tu platilo "hoď kameňom, kto si ne
vinný". Možno, že práve autor tým 
ktorých kritizuje ponúkal. Ale autor 
mi dá, a nielen on zo pravdu, že ak 
by každému, ktorý občas "preberie" 
zašili ústa, vel'ká čas( národo slo
venského by sa dorozumievala po· 
sunkovou rečou. Tých, ktorých so to 
netýka, prosím o odpustenie. Ja si 
však neodpustím poznámku k celé
mu zmyslu tzv. výlovu rybníka. Len 
pár zainteresovoných vie, prečo sa 
výlov nazýva pokusným, prečo za
tial' nemôže častejšie poskytnú( ob
čanom túto možnos( Vie o tom aj 
rybárske zdru·ženie Morovo, ktoré 
by mohlo túto službu zabezpeči( 

Poslanecký klub KDH pri MZ DNV 
Pozýva občanov riešiť spoločné problémy 

každý druhý pondelok v mesiaci 
O 17. OO h v KSC lstrijská 6 

ale zastaralá legislatíva to neumož
ňuje. Je aj SRZ, ale nie je logické, 
aby sme do prenajatého, revitalizo· 
vaného majetku pustili organizácie 
síce s národnou pôsobnos(ou, ale 
s predchodkyňou ČSRZ, ktorý sa na 
pôvodnom stave v očiach verejnosti, 
nie celkom vhodne podielal. Ak voda 
nemá byt' mŕtvou, mestská čas( v je· 
seni zarybňuje, aby v nasledujúcom 
roku pokusnými výlovmi zistila zdro-

. volný stav rýb zároveň odrážajúci 
kvalitu vody v potoku Mláka. (Tá pit· 
ná rlie je). Tí, ktorí sa o pokusný lov 
starajú nie sú platení! Bol som jed
ným z iniciátorov revitalizácie rybní· 
ka na viacúčelovú vodnú športovú 
plochu. Že sa podarilo vykona( len 
čas( zámeru, je zase len otázka pe· 
ňazí, i tu však sa črtá nádej v podpo· 
re od Volkswagenu. Čo pisatel' člán· 
ku "Výlov alebo preteky ... " predsa 
len vyzdvihuje je prínos pre mládež. 
Aj ja sa snažím vidie( v každom člo
veku len to dobré, ale občos by som 
bol rád na chvílu nevidomý. To vtedy, 
hlavne cez prázdniny, keď aj v ne· 

Mestská časť Bratislava-ONV pozýva 
občanov na 

HODOVÚ RYBACKU 
Spojenú s vyhodnotením najlepšieh 

úlovkov 
2.júna od 6.00 h do 15.00 hna rybníku na 
Mlynskej ulici.Záujemcovia, s platným ry-

skorých večerných hodinách, škola· 
povinná mládež veselo pytlačí, 
a doma nechýba. Aspoň nefetuje 
že? Šes( rokov sa nevieme s týmto 
problémom vysporiada(, konečne je 
však na svete zákon o pytliactve, 
ktorý môže mnohým rodičom, alebo 
dospelým narobil vrásky na čele. 

V sobotu 2.6.2001 bude výlov 
organizovaný oko preteky pod ná
zvom "Hadová rybačka". Opä( ho 
pripravili tí, ktorých nazýva organi" 

_zátormi, s cenami za účas( od sta 
rostu MČ -DNY Ing. Mráza a za sú· 
časného sponzorstva fo BOVI • 
Viktor Borčin, malo a vel'ko obchod 
s rybárskymi potrebami . A tok, ak 
zase čosi v organizácii zaškrípe, 
budem velmi rád, ak so organizáto
ri o tom dozvedia priamo od zú
častnených. Aj od autora predmet
ného článku, ktorý sa zabudol pod
písa(, pretože verím, že chce veci 
pomôd. Ale že mo vyhladá, to asi 
nehrozí. 

Vladimír Baranovič, poslanec 

bárskym lístkom, v čase prezentácie 5.00-
6.00 h uhradia vklad do fondu životného 
prostredia MC ONV vo výške 1 ob Sk, 
dostanú povolenie na chytanie rýb a vylo
sujú si stanovište.Hodová rybačka je 
sprievodnou akciou k oslavám 550. výro-_ 
čia prvej písÓmnej zmienky o DNV. 

Organizátorom je MC ONV s prispením 
firmy BOVI-V.Borčin, Na mýte 6 - veľko 
a nialobchod s rybárskymi potrebami 

----------------------------------------------------------------, 
BEVOLAK fond na rozvoj Bezplatných voľnočasových aktivít i 
Ponúka: Sportovým a kultúrnym aktivistom v DNV finančné zabezpečenie pravidelných, i 
nenáročných zdravých aktivit pre voľný čas mládeže i 
Podmienka: Voľnočasová aktivita musí byť pre mládež bezplatná i 

o l adresa: MU ONV, p. Oslancová, i 
tel: 6477 7250 -----------------------------------------------------' 

DEVEX 3 



július DAVID 
Rozália ŇUKOVIČOVA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

SPOMIENKA 

Pred 15. rokmi, 

26. mája odišiel od nás 

navždy 

Vilko HO]ZAK 

vo veku 57 rokov 

So smútkom spomíname. 

Manželka s rodinou 

Otvorený list 
Vážený pán predseda SBD 
Bratislava IV 
Dňa 4. 5. 2001 bol uverejne

ný v Devexe váš článok, 

v ktorom sa snažíte vyvrátiť 
argumenty uvedené v článku 
"Kam smeruje Stavebné byto
vé družstvo Bratislava IV?" 
Vzhľadom k tomu, že vo 

Vašom článku odznelo 
opätovne niekoľko nepravdi
vých tvrdení, považujeme si za 
morálnu povinnosť informo
vať radových členov SBD 
Bratislava IV, ktorých infor
movanosť prostredníctvom 
členských schôdzí je spravidla 
veľmi chabá. 

V článku predseda SBD 
Bratislava IV uvádza: 
"Je totiž zarážajúce, ako auto
ri článku prekrútili niektoré 
kroky uskutočnené v prospech 
členov. Napríklad preddavko
vá platba do fondu opráv sa 
musí podľa platného zákona 
a zmluvy realizovať mesačne 
vopred." 

Vlastníci sú povinní uhrád
zať platby za byt do posledné
ho dňa predchádzajúceho me
siaca a na nasledujúci mesiac 
(napr. do 31: mája za jún). 

Nájomníci sú povinní 
uhrádzať platby za byt v zmys
le Stanov SBD Bratislava IV 
do 24. dňa bežného mesiaca 
(napr. do 24. mája za máj). 
Predstavenstvo nebolo opráv
nené bez súhlasu členov SBD 

DEVEX4 

Bratislava IV - platcov presu
núť platbu za nájomné za 
mesiac december 2000 do 
januára 2001. Je povinné zú
čtovať predchádzajúce ročné 
obdobie prostredníctvom vy
účtovania za každý byt a tak 
vysporiadať prípadné preplat
ky na nájomnom vo vyúčtova
ní nákladov za r. 2000 z titulu 
nižších nákladov na teplo. 
K jednotlivým bodom uvede
ným v článku uvádzam nasle
dovné: 
K bodu l: 
Predstavenstvo pripravilo v r. 
1999 návrh nových Stanov 
SBD Bratislava IV, ktoré 
Zhromaždenie delegátov (ďa
lej len ZD) odmietlo a záro
veň ZD zvolilo komisiu pre 
prípravu Stanov SBD Bratis
lava IV 
Kbodu2: 
Členovia predstavenstva hla
sovali proti návrhu Stanov 
SBD Bratislava IV, ktoré 
schválilo ZD dňa 23. ll. 2000. 
Kbodu3: 
Obchodný zákonník jedno
značne ukladá Predstavenstvu 
SBD IV (ďalej len "P-SBD 
IV") predložiť návrh na vyko
nanie zmien v Obchodnom re
gistri a oznámenie súdu vo ve
ci schválenia nových Stanov 
SBD Bratislava IV do 30 dní 
od schválenia. Do tejto doby 
bolo P-SBD Bratislava IV po
vinné pripraviť všetky potreb
né doklady. 
Kbodu4: 
Ustanovenie čl. 3 ods. 2 písm. 
g Stanov SBD IV bolo už dáv
nejšie uznesením ZD zrušené, 
preto P-SBD IV nemalo op
rávnenie vykonávať podnika
teľskú činnosť. 

Kbodu5: 
Predmet činnosti SBD IV je 
vymedzený v čl. 3 Stanov SBD · 
IV. Keď terajšie P-SBD 
Bratislava IV previedlo výkon 
správy na iný právny subjekt, 
tým porušilo ust. čl. 3 Stanov 
SBD Bratislava IV 
Kbodu6: 
ZD vyslovilo nesúhlas s uza
tvorením nájomnej zmluvy 
s vtedajším členom P-SBD IV 
JUDr. Turčanom, ktorou mu 
P-SBD IV dalo do nájmu na 

podnikateľské účely obytný 
objekt pri Slovnafte zakúpený 
z prostriedkov členov druž
stva na účely vysťahovania ne
platičov, na ktoré však nikdy 
neslúžil. To znamená, že P
SBD IV nemalo oprávnenie 
rozhodovať obdobným spôso
bom vo vzťahu so Správcov
ským bratislavským druž
stvom. 
K bodu 7: 
V zmysle čl. 77 Stanov SBD 
Bratislava IV predsedovi 
družstva prislúcha: 
a) organizovať a riadiť schôd
ze a prácu predstavenstva 
b) rozhodovať o otázkach 
v rozsahu uvedenom v stano
vách 
c) organizovať a riadiť bežnú 
činnosť družstva 

Stanovy SBD IV v žiadnom 
článku nerozširujú jeho kom
petende a teda mu neumož
ňujú správu bytov previesť na 
inú správcovskú organizáciu 
a ani zaväzovať družstvo 
k vstupu do iných právnických 
osôb, najmä nie do organizá
cií s obdobným predmetom 
činnosti. Prevodom výkonu 
správy zúžilo P-SBD IV roz
sah činnosti SBD IV zapísaný 
v Obchodnom registri, zmeni
lo tým Stanovy v predmete 
činnosti, na čo je oprávnené 
len ZD , ktoré súhlas-na pre
vod tejto základnej činnosti 
družstva na iný subjekt nikdy 
P-SBD IV nedalo. 
"Okrem toho považujeme za 
potrebné vyjadriť sa k návrhu 
nových stanov, ktoré predloži
la komisia pre prípravu no
vých stanov, a ktoré boli dňa 
23. ll. 2000 schválené ZD ako 
celok." 

ZD schválilo návrh nových 
Stanov SBD Bratislava IV, 
ktorý vypracovala komisia 
zvolená ZD. Do komisie pre 
prípravu Stanov SBD 
Bratislava IV si P-SBD IV de
legovalo 3 svojich členov. Je 
prinajmenšom veľmi čudné, že 
pán predseda SBD IV sa chce 
prostredníctvom článku v De
vexe vyjadrovať k návrhu no
vých stanov. 

Pravdepodobne zabudol na 
skutočnosť, že na ZD viackrát 

odznelo, že 3 zástupcovia 
z P-SBD IV, ktorí boli povere
ní P-SBD IV zúčastňovať sa 
zasadnutí komisie pre prípra
vu stanov, kde mohli predkla
dať návrhy na znenie jednotli
vých článkov a bolo ich povin
nosťou pou_kazovať ak sa do
mnievali, že niektoré články 
stanov sú v rozpore so záko
nom sa žiar zasadnutí komisie 
pre prípravu stanov nezúčast
ňovali. Prečo P-SBD IV nežia
dala od svojich členov účasť 
na zasadnutiach komisie pre 
prípravu nových stanov? 

Nezáujem P-SBD Bratisla
va IV zúčastňovať sa prípra
vy nových stanov potvrdzuje 
i skutočnosť, že členovia 
P-SBD IV nehlasovali za 
schválenie nových Stanov 
SBD Bratislava IV 
"Predstavenstvo SBD Bratis
lava IV si je vedomé skutoč
nosti, že u dvoch členov pred
stavenstva došlo k porušeniu 
ustanovení par. 249 Obchod
ného zákonníka" 
P-SBD v žiadnom prípade nie 
je oprávnené porušovať zákon 
a bolo povinné riešiť zákaz 
konkurencie. 

Na jednej strane poukazuje 
predseda SBD Bratislava IV 
v článku na to, že niektoré 
články nových stanov sú v roz-

. po re so zákonom a na strane 
druhej predseda SBD Bratis
lava IV priznáva v článku, že 
Správcovské družstvo bolo za
ložené v rozpore so zákonom, 
tzn., že vedome P-SBD IV 
porušilo zákon 249 Obchod
ného zákonníka - zákaz kon
kurencie. 
Pokiaľ by P-SBD Bratislava 

IV prijalo rezignáciu dvoch 
členov predstavenstva, počet 
členov by sa takto znížil, čo by 
malo za následok, že podľa 
článku 71 bod 3 stanov by 
predstavenstvo prestalo byť 
funkčné. 

P-SBD Bratislava IV je funkč
né, keď je nadpolovičná väčši
na členov P-SBD Bratislava 
IV, aj napriek tomu, keby bo
lo tvrdenie predsedu SBD 
Bratislava IV pravdivé 
v zmysle č. 62 bod 4 stanov 
umoznuJe členom P-SBD 
Bratislava IV povolať zastu
pujúcich členov až do doby, 
keď sa môže vykonať riadna 
voľba nového člena. 

delegáti ZD 

• kultúra • kultúra • kultúra •. kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • - -

.,Rieka Morava v ohrození" 
pozýva všetkých občanov DNV a z okolia na 

Večer hudby o prírode 
a nielen o nej s Otom Gregorom a Evou Gregorovou. 

Podujatie sa uskutoční v utorok 12. júna 2001 o 19.30 h 
v F-Centre na lstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi. 

Motto: .. Ľudia chcú spoznávať" 

*Pred niekol'kými dňami som 
dostal otázku: Minule ste pí
sali v Devexe o KLNKE - pre
čo práve o KLNKE keď nie sú 
zDNV 
S odpoveďou mi pomohli 
Peter Saňka a Ingrid Saňková, 
vedúci súboru ... 
-Detský folklórny súbor KLN
KA má svoje sídlo v DK 
Dúbravka. Pravdou ale je, že 
zoskupenie detí už nie je do
minantné z tejto mestskej 
časti. V KLNKE sa stretávajú 
deti z celej Bratislavy a dokon
ca aj okolia. Nevynímajúc 
ONV. Momentálne máme 
z DNV 20 detí plus dvaja ve
dúci. P. a l. Saňkovci. Tu vi
dím aj dôvod prečo píšeme 
o KLNKE aj v Devexe. V pod
state píšeme o občanoch 
DNV, ktorí úspešne pracujú 
~ inej časti Bratislavy, ale pat
na k nám. 
•ooteraz sme písali iba o ús
Pechoch KLNKY. -Každý súbor 
sa snaží pracovať najlepšie 
ako vie. Najväčším úspechom 
~~NKY je, že deti sú u nás 
stastné, prežívajú nádherné 
chvíle na spoločných trénin
goch, vystúpeniach, zájazdoch. 
Zo zájazdov si prinášajú nové 
Poznatky o krajine; nové oce-

nenia, priatel'stvá. Tak tomu 
bolo aj tento rok v apríli - IZ
RAEL, v máji Spanielsko. Deti 
z KLNKY ale aj z DNV zoží
nali obrovské úspechy, kritika 
nešetrila slovami uznania ako 
programu, tak aj spoločenské
mu vystupovaniu .... 
a deti z DNV: 
*~o pre teba znamená KLN
KA 
K. S. -Ja som v KLNKE 13 ro
kov, môžem už bilancovať. Je 
to môj život. Bojím sa momen
tu, keď budem končiť v tomto 
súbore. Ano je to síce spústa 
odriekania, driny, všetok vol'ný 
čas strávim so súborom vo 
fantastickom kolektíve a s vy
nikajúcimi vedúcimi. Videla 
som skoro celý svet, spo
znala som vel'ké množstvo l'u
dí, vel'a krajín, to mi už nikto 
nevezme. Nel'utujem ani chví
l'ku, ktorú som prežila v tomto 

-súbore. 
B. S. - Som od dvoch rokov 
v súbore. Vel'akrát mi vadilo, 
že spolužiačky sa mohli bicyk
lovať, , hrať, ale ja som letela 
stále na tréning, vel'akrát aj 
v sobotu a nedel'u. Je to na
máhavé, ale sme výborná par
tia, chodím do súboru rada. 

r 

Program kina 

@~wiT~ 
ZMENA hracieho času 

v mesiaci jún! 
Detské predstavenia: 

o15.45h 
Ostatné predstavenia: 

o 17.30 a 20.00 h 

1. 6. o 17.30 a 20.00 h 
TIGER A DRAK 

USA,- MP12 - 60.-

2.-3. 6. o 20.00 h 
SKÚŠKA ŽIVOTA 
USA- MP-12 - 55.-

7.-8. 6. o 20.00 h 
HANNIBAL 

USA- MN18- 60.-

· 8.-10. 6. o 17.30 a 20.00 h 
MALÝ NICKY 

USA- MP12 - 55.-

16. 6 o l 7.30 h 
17. 6. o 15.45 a 17.30 h 

POKÉMON: 
SILA JEDNOTLIVCA 

USA- MP- 55.-

16.-17. 6. o 20.00 h 
NEPRIATH PRED BRÁNAMI 

USA - MP12 - 60.-

Tel.: 6477 5104 

fÚŤIIŽ llllÉTOillllE 
V pondelok 7 4. mája v ZŠ na 

Ul. P. Horova 16 organizovali 
už 6. ročník školskej sútaže v ré
torike {umenie pekne, pôsobivo, 
kultivovane hovorit' a vystupovat' 
pred poslucháčmi). Sútažilo 48 
žiakov 5.-9. ročníka. Vítazi po
stúpili do okresného kola. 

Vyhlasovatelóm a organizáto
rom okresného kola sútaže bola 
už tradične naša-ZŠ v spolupráci 
s Odborom školstva, mládeže 
a telesnej výchovy Okresného 
úradu Bratislava IV. 

V piatok 18. mája si svoje sily 
v rétorike zmeralo 43 žiakov 
z dvanástich škôl/V. bratislavské
ho okresu. 

Sútažilo sa v troch vekových 
kategóriách. Porota, ktorej vý
znamnými členkami boli PhDr. 
Mária Dobríková, CSc. a doc. 
PhDr. Eva Tibenská CSc. z FF 
UK, si vypočula množstvo pú
tavých, zaujímavých, presved
čivých rečníckych prejavov. 
Mnohí žiaci dokázali svoje maj-

strovstvo v ovládaní rodného ja
zyka a pohotovost' v krátkom ča
sovom limite vytvorit' a predniest' 
zaujímavý rečnícky prejav. 
A tu je umiestnenie našich žia
kov: 
/. kategória: -
S. Jirovský (5. D)- 3. miesto 
ll. kategória - M. Janočková (7. 
C) - cena poroty 
111. kategória - M. Hetteš (8. G) -
2. miesto 
K. Kovácsová (9. D)- cena poro-
ty 
M. Navrátil (9. E) - cena poroty 
S. Vavríková (8. D)- cena poroty 

Chlapéi a dievčatá spolu so 
svojimi pedagógmi a hostami sú
taže prežili naozaj príjemné do
poludnie a určite si zo sútaže 
okrem cien a diplomov odniesli aj 
krásny umelecký zážitok. 
Bol to naozaj sviatok hovoreného 
slova. 

Mgr. Z. Balajová, 
ZŠ Ul. P. Horova 7 6 . 

~M5Iil:rl r4tt1Life 
Pozývame Vás do novootvorenej poradenskej kancelárie 

na Eisnerovej ul. č. 7. · 

Osobnú konzultáciu si môžete telefonicky 
dohodnúť na tel. číslach: 

07/64 779 294, 090S/48S 898, 0903/777 217 
Hl'adáme nových spolupracovníkov. 

DEVEXS 



MOTORŠPORT 
mi automobilov do vrchu v rámci 

Majstrovstiev Slovenska. 

Organizátorovi pretekov Au· 
Úspešný ·ÚVO cl to Sport Team Presskam sa po

Seriál majstrovstiev. Európy 

pretekov automobilov na okru

hoch pokračoval druhým podu

jatím v rakúskom Zeltwegu. Na 

známom okruhu A 1 Ring sa 

predstavil aj slovenský repreze

ntant Andrej Studenič. Pretekár 

Racing teamu OMV STUAD jaz- . 

diaci za National team Slovakia 

si zapísal druhé tohtoročné ví

ťazstvo . V prvom podujatí vyhral 
v Brne. 

darilo dostat' na štart mnohých 

špičkových jazdcov (J. Krajči, 
P. Ruisl, V. Friedl, S. Koiš, 

J. Končok, M. Rajnoha, J. Daniš 

a další}, ktorí so svojimi strojmi 

vytvorili vynikajúcu atmosféru 

v prekrásnom prostredí okolia 
Čierneho Balogu. 

Aj napriek tomu, že vel'ká 

čast' organizácie pretekov ležala 

na bedrách organizátorov AST 

Presskam Bratislava • DNY (V. 

Liedl st. a V. Liedl ml.) sa or· 

ganizátori aj aktívne pretekov 

zúčastnili a vo svojich triedach 

obstáli nanajvýš úspešne. 

V sobotňajších pretekoch V. 

TENIS 

111. kolo 
Mladší žiaci 111. tr. 
TK LOB ONV- Tenis Aréna 3:3 
Body za LOB získali v dvojhre: M. 
Pavlovič, Šarlina 
vo štvorhre: M. Pavlovič a Šarlina 
Starší žiaci ll. tr. 
Grand Sal us - TK LOB DNV 1 :5 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Ferenczy, Polák, Dobrota 
vo štvorhre: M. Pavlovič, 

Dobrota, Polák, Ferenczy 
Staršie žiačky ll. tr. 
TK LOB ONV- Pezinok .,B" 3:1 

FUTBAL~ 

. Body za LOB získali v dvojhre: 
Tomčíková, Pániková 
vo štvorhre: Tomčíková, Pániková 
Dorast l. tr. 
Slovan - TK LOB ONV 
Dorastenky l. tr. 
TK LOB ONV- Inter 
Ženy ll. liga 

7:0 

0:7 

TK LOB ONV- MŠK Matador 2:5 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Morávková 
vo štvorhre: Morávková, Feren-
czyová 
Muži "B" ll. tr. 
TK LOB ONV· Malacky .,B" 0:7 

Pánik 

rii mladších žiakov A. O vyrovnanos
ti účastníkov turnaja svedčí tabul'ka 

Najväčšie problémy robilo po

časie. Najskôr pršalo, potom 

trat' takmer vyschla . nakoniec 

všetci použili pneumatiky na 

mokrý povrch. Andrej síce pneu

matiky celkom zodral - ale vy
hral. Po pretekoch v Niirbur

gringu {24 hodinovka}, na ktoré 

odišiel pred minulým víkendom, 

sa predstaví v medzinÓrodnom 

seriáli Zóny strednej Európy 
v Brne 16. 6. 

Liedl st. obsadil v triede ST pr.vé lll.liga26.kolo 

miesto a na rovnakom mieste Vrakuňa- DNV 2:2 (1 :O) 
1. SFM Senec 5 bodov ' · 

2. FCL DNV 4 body 
skončil v nedeli'íajších pretekoch. g: Maďar, Forgáč2HoloDNV 3. šK Vrakuňa 4 body 
V celkovom poradí, bez rozdielu Bernolákovoza stavu 1 :0 v 84. min. 
tried obsadil na svojom Audi 80 prerušili pre inzultáciu rozhodcu hrá- 4. ŠK Ružinov 3 body 

Naše mužstvo reprezentovali hráči: l. 
Rendek, M. Szaka, P. Bele{ M. Zajac, 
W.Michnák, P. Maťuš, T. Jároši, M. 
Brondoš, M. Rischer, M. Mikulka, M. 
Hanusek, V. Kovačič, M. lvan čík, 
L. Durmik, Z. Duchoň a M. Polák. 
Najlepším brankárom turnaja bol vy
hlásený hráč FCL DNV l. Rendek. 

štvrté miesto. Prvé miesto v cel- čom hostí. ••••• • 

kovom poradí obsadil J. Krajči ll. ročník Pohára VYMAT COP 

na Ralf F 3000 pred P. Ruislom Dňa 1. 5. 2001 sa uskutočnil na ih-

r na Lucchi ni P 35 • 95M a V. risku FCL DNV už druhý.ročník tur-
Friedlom na Lotus 2000. Viliam naja 0 Pohár spoločnosti VYMAT 

••• •• • Liedl ml. na Škode Fabia v trie- COP. Táto spoločnosť zabezpečila 
Preteky automobilov do vrchu de FC obsadil v sobotu 3. miesto všetky náklady spojené s usporiá-

Čierny Balog 19.-20. 5. 2QO l a v nedelu 2. miesto. daním turnaja· vrátane cien pre 
boli prvými tohtoročnými prete - p úcastn1 ov. s o o turnaJ v a ego-k k · 'k 1·1 · · k t · Ing. M. Spišiak 

- - - - - - - - - - - - - c~ T;;M~ L:n:r~o:a-č~ 6~ 8~2-3; ;,a~is7a~a- ----;_ ;E~~- ;,_:_- ;a~~;e~0e- :/~ž~y- :p:j:;é-; ~o~;v;o:: ~o;ú~ 
www.c-term.sk čtovaním tepla a teplej úžitkovej vody pre viac ako 240 organiz~cií 

Spo/'ahlivý partner 
vašej tepelnej pohody 

Kvalitnú dodávku ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody 
v mestskej časti Devínska Nová Ves zabezpečuje pracovný ko
lektív spoločnosti C-TERM spol. s r. o., ktorý predstavuje poprednú 
a v súčasnosti najväčšiu slovenskú súkromnú energetickú spo
ločnosť, profesionálne a odborne orientovanú na oblasť tepláren
stva, ktorá svojimi aktivitami úspešne pôsobí v oblasti výroby, 
distribúcie tepelnej energie, teplej a studenej úžitkovej vody, kom
plexnej starostlivosti o tepelné zariadenia pre všetkých zákazníkov. 

Cestou nepretržitej riadiacej dispečerskej činnosti v tepel
ných dispečingoch s vlastným technickým servisom a moder
ným prístrojovým vybavením má spoločnosť základné predpo
klady pre poskytovanie rýchlych a kvalitných .. služieb 
spojených s nepretržitou obsluhou, údržbou, servisom, oprava
mi a ďalšími službami potrebnými ku komplexnej starostli
vosti o tepelné zariadenia. 
Spoločnosť C-TERM spol. s r. o. dlhodobo zabezpečuje obsluhu, 
údržbu a servis tepelných zdrojov. 
V súčasnosti vyrába v: 
• 50 zdrojoch o tepelnom výkone od 140 kW do 20,9 MW 
• s celkovým tepelným výkonom nad 450 MW 
• z ktorých dodáva teplo prostredníctvom viac ako 200 odovz
dávacích staníc tepla a približne 410 km teplovodných rozvodov 
• pre viac ako 200 000 /'udí 
• čo predstavuje 57 000 domácností s prislúchajúcou občiansko_u vy
bavenosťou 

• celková vykurovaná plocha je 3 620 000 m2 

DEVEX 6 

vo všetkých mestských častiach Bratislavy prostredníctvom v1ac 
ako 1100 meradiel tepla. 
Spoločnosť kladie hlavný dôraz na kValitu, vysokú odbor· 

nú úroveň výkonných pracovníkov, najmodernejšie tech· 
· nické vybavenie, operatívnosť pri realizácii a minimálnu 

cenu poskytovaných služieb a tovarov. . 
Technická vybavenosť a dlhoročné skúsenosti pracovne

ho kolektívu s týmito činnosťami ako aj objem prác realizova: 
ný našou firmou v tejto oblasti a v neposlednom rad~ ~l 
ekonomická stabilita spoločnosti C-TERM spol. s r. o. su za· 
rukou kvality a .dlhodobej stability poskytovaných služieb. 

Okrem základných obchodných aktivít spoločnosť C-TERM spol. 
sr. o. zabezpečuje a realizuje prostredníctvom viac ako 100-č/en·. 
ného pracovného kolektívu svojich dcérskych spoločno~tt 

. C-bau s.r.o., C-Shop s.r.o. a C-realitná agentúra s.r.o. celý rad dal
ších vysoko špecializovaných odborných činností. 

Od 1. 3. 2000 spoločnosť C-TERM spol. s r. o. patrí do skupinY 
podnikov DALKIA, nadnárodného koncernu VIVENDI. . 
Skupina podnikov DALKIA zaujíma vedúcu pozíciu v oblasti 
správy energetických zariadení. 
Vroku 1999 dosiahla obrat2,87 mld. EUR. 
Je prítomná v 26 krajinách sveta, v Európe prevádzkuje oka/o 250 
tepelných sústav a zásobuje teplom takmer 2,5 milióna domác· 
ností, zamestnáva viac než 23 tisíc /'udí. . . 

Na Slovensku skupina podnikov DALKIA prevádzkuje tepet~e 
- zariadenia v šiestich mestách, čo jej dáva predpoklad byť stab1l· 

ným partnerom pre prevádzku a modernizáciu tepelno technic· 
kých zariadení. 

Spoločnosť skupinY 

Dal ki a 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 

04 · Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

* Predám spálňu vys. lesk á 5000,
+ študent. ·izbu á 3000,-. 

Tel.: 0903-648 394 
• Predám taliansky kočík zn. 
MONBEBE po jednom dieťati. 

Poťah maslo-vozelený, zelená 
konštr. Cena: 4000,- resp. doho
dou. 

Tel. : 6477 5882, 
0903-306 052 

* Predám det. bicykel SOBI za 
2500,-. Tel.: 6477 7407 
• Predám detskú postiel'ku a ko
čík. Tel.: 0903-424 855 
*Predám det. bicykel od 5 rokov. 

Tel. : 6477 8678 

* Hotel Morava príjme do predaj
ne na I.Bukovčana 6 predavačku
brigádničku. Info: na recepcii ho
tela, tel. : 6477 7766 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER . . 
Tel.: 6477 8362, 0903-133 994 

• Preklady - všetky jazyky. 
Tel.: 6477 0140 

* Preložím, doučím AJ,NJ . 
Tel: 6477 8835 

* Vymením 4-izb. byt v OV po 
gen. rekonštrukcii v Dúbravke za 
3-izb. byt v DNV, do 4. posch., 
najradšej v nízkopodlažnom ob
jekte. M. Veliký, Fedákova 12, 841 
02 Bratislava. 
* Vymením vel'ký 1-izb. byt 
v OV na P. Horova za väčší 3-iz
bový. Len v DNV. 

Tel. : 0905-619 736, 6477 9543 
• Vymením 3-izb. byt v DNV za 
väčší len v DNV. 

Tel.: 0903-780 334 po 18.00 h. 
• Vymením . 3-izb: byt DB na 
I.Bukovčana za väčší v DNV. 

Tel: 6477 8316 

* TV servis Baláž - oprava te- @ Ô~~~~~~~~~~~~~S~I(jjjjD 
levízorov. Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 * Predám záhradu v DNV pod 
* AUTODOPRAVA AJ DOI:.AVA. Srdcom, 6 ár. za 400 tis. Sk. 

Tel.: 0905-587 670 Tel. : 6542 4749 po 18.00 h. 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00-1 8.00 
7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

s týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBYspol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 

1 100 Sk 1/4 tr 1420 Sk 1/2 str 2830 Sk l str. 5660 Sk .. l cm 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23% 
~::·~;:~~"! ~:~!;~h~: !~1 ~ ~;;;, ~~0%~~.1~!:~.,j00von" 20 ~. Poonko d~l>kÍrn wd .· bozplom•k Z;~';""~ h:odóm IO t '::.~:ly;~:"\~ \~ %, ";'~":, 
strana + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. lnzertna kancelana: ONV Novoves o · z voro no P · . 
sobota 8.00- 11 .00 
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POLÍCIE 

Dňa 11. 5. 2001 hliadka mest

skej polície vykonala poriadkovú 

akciu zameranú na kontrolu 
dodržiavania VZN m. č. ONV č. 

4/1991 o tvorbe, údržbe 
a ochrane zelene na území MČ 
ONV. Hliadka počas akcie zis
tila štyri priestupky. V dvoch 

prípadoch na mieste uložila blo
kovú pokutu a v dvoch prípadoch 

priestupky vyriešila dohovorom. 
Dňa 14. 5. 2001 v nesko

rých nočných hodinách zasaho

vala hliadka mestskej polície na 

ulici lstrijská, kde dochádzalo 

k rušeniu nočného kľudu. 

Hliadka po príchode na 

miesto zjednala nápravu a prie
stupky vyriešila v zmysle záko
na o priestupkoch. 
Dňa 18. 5. 2001 v odpolud

ňajších hodinách riešila hliadka 
mestskej polície na ulici Eisnero

va priestupok dvoch miestnych 
občanov, ktorí popíjali alkoho

lické nápoje na verejnom 

priestranstve. Priestupky vyriešila 
v zmysle zákona o priestup

koch. 
Ernest Kovarík 

Zást. vel. stanice MsP ONV 

Vodorovne: A. Stred tajničky. -
B. Vzor - títo po rusky - tak, onak 
po chorvátsky. - C. Solúnský klub 
- otlak po česky- jednoduchý kryt. -
D. Kovový spojovací predmet- ol'u
tovala po česky- bočná loď v anti
ke.- E. Začuduje sa- zdrhovadlo ho
vor. - bezprávny človek. - F. Puzdra 
z franc. - podpora - neúplne. - G. 
Obec v okrese Levice - rozryl -
okrasný vták. - H. Druh grafického 
umenia -nemecká skratka automa
tickej regulácie hlasitosti - české 

ženské meno. - l. Môžem po česky -
americký huslista- pohorie v Rusku. 
- J. Začiatok tajničky. -
Zvisle: 1. Koniec tajničky. -
2. Trápia - vysoký strom. -
3. Jarabinový cukor- uzlina v dre
ve- citoslovce pochopenia. - 4. Hora 
- osobné zámeno - priatel'. - 5. 
Chváloreč - poskytni útechu. - 6. 
Rieka v Belgicku - oraním skyprili. 
- 7. Prejavoval úctu - privádzaj do 
omylu. 

Tento vrak no ul. P. Horovej zatial' slúži iba deťom na hranie. Dokedy? 

Telefónne hovory po novom 
V súvislosti s prečíslova- a. s. avizujú od 1. júla 

ním telefónnych predvolieb 2001 zníženie cien viace
od 1. júla Slovenské teleko- rých regulovaných slu
munikácie, a. s. ohlásili aj žieb. 
výrazné zníženie cien. Najvýraznejšou zmenou 
Slovenské tf!lekomunikácie, má byť zníženie tarifného 

8 . Francúzska rieka - zaželaj. -
9. Bolo na daždi - udrie. -
10. český súhlas - bývalý vojenský 
športový klub - lfstie po nemecky. 11. 
Druh papagája -citoslovce prudké
ho pohybu - vbor, zary. - 12. Vôkol -

l 2 3 4 5 6 

vyžarovať.- 13. Opätovne hovoril.
Pomôcky: C. Aris. - E. Zip. 
H. Opart. - l. Elman. - 3. ldit. 
5. Elože. - 6. Nete. - 1 O. La ub. 
11 . Kaka.-
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impulzu z 2,50 Sk na 1,476 
Sk a zníženie ceny tarif
ného impulzu z verej
ných telefónnych automa
tov zo súčasných 3 Sk na 2 
Sk s DPH. 
Odporúčame však sledo

vať všetky informácie 
o pripravovaných zme
nách, pretože už v sú
časnosti sa objavujú hla
sy spochybňujúce zlacne
nie, keďže sa popri zlac
není má zároveň skrátiť 
d[žka impulzov. 

Zlacnenie sa bude určite 
dotýkať niektorých oblastí, 
kde zmena predvoľby mení 
medzimestský hovor na 
miestny, zníženie cien sa 
bud~ týkať aj niektorých 
medzinárodných volaní, 
výhodnejšie budú krátke 
volania do mobilných 
sietí a používateľov inter
netu poteši rozširovanie 
slabej prevádzky v čase od 
19.00 do 07.00 h. 

Zvýšenia sa dočkal mesač
ný paušál zo 169 Sk na 199 
Sk bez DPH. 

~®rľ~al ~~ 
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- Mohla by som si, prosím vás, 

vyskúša( tie šaty tam, vo výklade? 

- Nech sa páči, ale máme aj kabín· 

ky. 

- Prečo zatbhuješ rolety? 

- Včera predsa hlásili, že má by( 

celý deň Z(ltiahnuté. 

· Aké je vaše politické presvedčenie 

pane? 

• To záleží na tom, s kým sa práve 

rozprávam. 

- Počula som, Janka, že sa ideš 

vydáva(. A kto bude ten š(astný? 

- Najskôr otec. 

DEVínskonovoveský EXpres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava -~Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kalištná 9, lel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Brotislava·Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po·pia: 15.30·18.00, 
so: 8.00·11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v pialok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 

Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 

DEVEX8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

26.-27. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 

Boli hody. 

Tým našim Devínskonovoves· 

kým možno prisúdiť prívlastok 

šalátové. Je hojnost' hlávkového 

šalátu o húsky so práve pokrývajú 

iba trvalým perím. Nuž hody. 

Každý si predstaví niečo iné. 

Jeden plný stôl dobrôt postupne 

so premiestňujúci do "centra" člo· 

veko, iný si pripomenie pôvod· 

né poslanie, oslavy patróna for· 

nosti. Prirodzene sú i takí, čo si 

nevšimnú, že hody boli. Možno 

kolotoče, hodové atrakcie a po· 

žiodovky detí prinútia na nieko· 

l' ko sekúnd zauvažovať, ale .. . 

svet sa rúti takou rýchlostou, že 

hody môžu by( každému 

"ukradnuté". 
Zastavi( sa máme iba v ne· 

mocnici alebo až.. . Medzitým 

akoby neexistovala. Preletíme pri· 

rýchlo vel'ké i malé príhody, ktoré 

môžu i nemusia ovplyvni( život 

nás, našich blízkych, či okolia. 

Iba keď ide o nás, o mňa, vte· 

dy, možno, občas, sa dokážeme 

pribrzdiť, pozrie( na ten náš -

môj, problém, a hlodať riešenie. 

Nikto nežije na tejto zemi 

sám. Nežije sám len pre seba. 

Rodos( o šťastie pramení z iných 

podstát. Chceme • chcem ich 

vôbec nájst'? 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

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

15.6. 2001 Ročník: XI. Číslo: 12 bezplatne 

EIJI Z radnice IJ Spoločenská kronika 

11'1 Kultúra 111 Slovo Novovešťanov 

a šport ID sso. vvročie prvej písomnej 

Príjemným spestrením osláv 550. výročia prvej písomnej zmienky 
o Devínskej boli vystúpenia folklórnych súborov 

Pozvánka 
na verejné prerokovanie 
správy o hodnotení vplyvov 
na ŽP činnosti: 
"Rozšírenie výrobnej kapa
city v podniku Volkswagen 
Slovakia, a. s. - /. etapa" 
• Povrchová predúprava 
h/inníkových častí karosérií 

• Centrálny sklad pomoc
ných materiálov a chemikálií 
Miestny úrad MČ Devínska 
Nová Ves pod/'a § 17 
ods. 2 zákona NR SR 
č. 127/1994 Z. z. o po
sudzovaní vplyvov na ži-

votné prostredie pozýva ob
čanov v spolupráci s Miest
nym úradom MČ Bratislava -
Lamač a Miestnym úradom 
MČ Bratislava - Záhorská 
Bystrica, ako dotknutými 
obcami, na spoločné ve
rejné prerokovanie správy 
o hodnotení činnosti "Rozší
renie výrobnej kapacity 
v podniku Volkswagen Slova
kia, a. s. 

l. etapa"' ktoré sa uskutoční 
25. júna 200 1 

{pondelok} o 19. OO h vo 
Velkej sále ISTRACENTRA 

na Hradištnej ul. č. 43. 

Domov dôchodcov 

V objekte bývalej materskej 
školy na ul. Na grbe vznikne od 
budúceho roka polyfunkčné za
riadenie: Dom sociálnych slu
žieb. 

Súčasťou bude stredisko 
opatrovatel'skej služby s den
ným stacionárom pre desať 
osôb a 14 miest pre krátkodobý 
pobyt starých a bezvládnych 
občanov. 

Výzva chovatelom 

hospodárskych 
zvierat 

r 

Podl'a Všeobecne záväzného 
nariadenia miestneho zastupitel'
stva ML Bratislava - Devínska 
Nová Ves č . 3/97 je každý cho

vate!' povinný prihlásiť počet 

chovaných úžitkových zvierat 
do 5 dní od ich získania, resp. do 
5 dní od zmeny ich počtu na 
miestny úrad pre účely eviden
cie. Vzhl'adom na mimoriadnu 
situáciu v súvislosti s epidé
miou hospodárskych zvierat 
v zahraničí je potrebné, aby 
si horeuvednú povinnosť vo 

vlastnom záujme urýchlene spl
nili všetci chovatelia hospodár

skych zvierat v Devínskej Novej 

Vsi. 
JUDr. Mária Šamová, 

prednostka 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 7.6. 2001. 

Úzavierka nasledujúceho 

číslo bude 21.6. 2001, 
číslo vyjde 29.6- 2001. 
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Miestne zastupitel'stvo sa zišlo 
na svojom pravidelnom rokova
ní 29.5. 2001 v priestoroch !stra
centra, kd e poslanc i prij ali 
nasledovné uznesen ia : 
-v rámci kontroly plnenia uzne
sení zastupite l'stvo uložilo miest
nemu kontrolorovi pred l ož i ť 
stanovisko k inventarizácii mest
skej časti 
-schválilo úpravu min imálnych 
sadzieb za prenájom pozemkov 
v čast i peňažn íctvo, herne pois
ťovníctvo a stávkové kancelárie 
na rok 2001 v sume 900, 
Sk/m2/rok 
-uložilo Rade pre verejnú infor
movanosťpred l ožiť hlbkovú ana
lýzu činností médii pôsobiaci ch 
v mestskej časti na rokovanie 
zastupitel'stva v termíne júl l 
2001 
-schválilo poskytnutie príspev
kov z fondu rozvoja bývania na 
výstavbu novovytvorených byto
vých jednotiek v ce lkovej sume 
400 tisíc Sk a uložilo príslušným 
komisiam priprav i ť a prerokovať 

l 1)1111111 
fTIIIlOfTU 
Ing. Vladimíra Mráza 

15.5. - rokovala celodenná miest

na rada MČ ONV Prerokovala 
materiály, ktoré boli zaradené do 
rokovania zastupitelstva MČ ONV 

dňa 29.5.200 1. V tento deň roko
val starosta na MH SR vo veci uve

denia licencie pre výrobu a dodáv

ky tepla na úz emí MČ ONV 
16.5. - starosta rokoval s riadite

lám BIOSCOP vo veci nákladovosti 
kina Devín s možnoslou prevodu 
správy tejto nehnutel'nosti na MČ 
ONV 

17.5. - prebehlo rokovanie na 

okresnom úrade BA IV V otázkach 

cenotvorby tepla na území MČ 
ONV pre rok 200 1, ako i spôsob 

prerokovania spracovávanej zo
ná/nej urbanistickej štúdie ONV 

21.5. - rokoval so zás tupcami 

spol. CHASCCO, oh/ádne plnenia 

DEYEX2 

ďal'š iu možnosť poskytnut ia prís
pevkov pod l'a nových žiadostí 
-prerokovalo informác iu o prí
prave a rea li záci i projektu 
Centra geriatri ckej starosti ivost i 
a urč il o ďal'ší postup krokov pri 
naplnení tohto projektu . Kontro
la plnenia týchto krokov bude 
prerokovaná vna júlovom zasad
nutí miestneho zastupitel'stva. 
-schválilo poskytnutie fin a nč

ných prostriedkov z Fondu 
ochrany verejného poriadku pre 
zamestnancov stan ice miestnej 
polície 
-schválilo prevod vlastníctva 
obecných bytov do osobného 
v lastníctva občanov mestskej 
časti ONV 
-zobralo na vedomie plnen ie 
a stav čerpani a rozpočtu mest
skej časti a príspevkových orga
nizáci i zriadených mestskou čas

ťou 

-schválilo zmluvu o poskytovaní 
služby v ob last i vedenia výkaz
níctva a učtovania v oblasti sprá
vy bytového a domového fondu 
-schválilo dofinancovanie zvyš
ku pôž ičky DTV s.r.o. z rezerv
ného fondu MČ 
-v rámci interpelácii požiadalo 
starostu , aby prenieso l pož ia
davku na DPMB oh l'adom posi
lenia autobusového spoja č. 2 l 

zs 

nájomnej zmluvy na objekt CO
KRYTY, ako i podmienok dá/šieho 
zmluvného vztahu. 

22.5. - rokoval správny výbor 

Okresného úradu práce BA IV 

Výbor prerokoval plnenie rozpočtu 
a návrh rozpočtu OÚ práce BA IV 

Pre ll. Q. 2001 zároveň pred roko
val výsledky kontroly porušení prí

slušných ustanovení zákona v okre
se BA IV vo vztahu k povoleným 
objemom nadčasovej práce. 

23.5. - rokoval so zástupcami spol. 
ASA Zohor oh/ádne ponuky spo

ločnosti na výkon verejno-pro
spešných prác a nakladania s od
padom na území ONV 

24.5. - spoločne s poslancami p . 
Encingerom a p . Špačekom roko
val s riaditel'kou sekcie Ministerstva 

práce soc. vecí a rodiny p . Toma
novou k problematike zriadenia 

a financovania stacionárneho za
riadenia pre dôchodcov na území 
MČ ONV Zástupcovia MČ ONV 

predložili zámer na z riadenie tohto 
zariadenia v objekte materskej 

škôlky na Grbe 2. Zámer sa stretol 
s pochopením MPSVaR. 

V tento deň zástupcovia GEOCON

SULT predstavili starostovi spraco
vané 4 varianty technického rieše
nia cyklolávky s finančnými kalku

láciami od cca · IB mil. do 28 mil. 
Sk. 
25.5. - rokoval so zástupcom VW 

SLOVAKIA o realizácii revitalizač-
. ných a kompenzačných opatrení 
v súvislosti s prevádzkou lakovne 
v ONV 

28.5. - rokoval, za účasti zástupcov 
HI.M.SR Bratislavy, GIB-u, GEO

CONSULTU v Rakúskom Marcheg
gu. Slovenská strana predstavila 

spracované 4 varianty technických 
riešení cyklolávky. 

Rakúska strana predniesla svojou 
požiadavku na preverenie možnosti 
cestovného prepojenia pre automo

bily {dlika mosta cca 480 m, šírka 
komunikácie cca 21m vrátane cyk
lolávky). Ďalšie rokovanie so usku

toční 13.6.2001 v ONV 

29.5. - rokovalo miestne zastupi
telstvo ONV V rámci bodov roko

vaní prerokovalo plnenie príjmov 
a čerpan ie výdavkov MČ ONV, 

Denovy, IC, VDPZ a DTV s.r.o. za l. 
štvrtí-ok 200 1. 

30.5. - starostovia MČ Hl. m. SR 

Bratislavy na pracovnom obede 
v MČ N. Mesto so stretli s predse
dom parlamentu SR p. Migašom. 

Predsedu parlamentu požiadali 
o podporu návrhu postavenia Hl. 
m. SR Bratislavy v návrhu zákona 
o vyšších územných celkoch podlá 

Sponzori a spoluorganizátori 
osláv 

550. výročia prvej písomnej 
zmienky o Devínskej Novej Vsi 

Sponzori 

DaK KUSTER s.r.o. 

EKOL Martin s.r.o. 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s. 

SD JEDNOTA Bratislava 

C-Term s.r.o. Bratislava 

PRESSKAM s.r.o. Bratislava 

WEP- WW s.r.o. Bratislava 

Družstvo podielnokov Devín 

FKW TREND s.r.o. 

OTS s.r.o. Bratislava 

ASTOR SLOVAKIA s.r.o. 

Kvetinárstvo BEGRA 

V.I.P. Bratislava 

Ing. V. Mráz s manželkou 

Zlatníctvo KLEOPATRA 

MOBEL HOFF 

požiadaviek miestnych zastupite/'
stiev v mestských častiach Hl. m. 
SR. Bratislavy. Predseda parlamentu 
prís/ubi/ venoval' zvýšenú pozornos!' 
týmto návrhom v 2. čítaní v NR SR. 
31.5. - rokoval so zástupcami OU 

BA IV - ŽP, katastrom a spol. EIB 

k riešeniu legislatívneho doplnenia 
návrhov zápisu bytov v objekte 
Š: Králika. Do katastra nehnutelnos
tí. Rokovanie nebolo ukončené. 
1.6. - potvrdil na Ministerstve ŽP 

poskytnutú štátnu dotáciu vo výške 
400 tis. Sk v prospech ONV, účelo

vo viazanú na revitalizáciu toku 
Mláka. 
4.6 . - rokoval s vedením VW SLO

VAKIA, zástupcami Hl. m. SR 
Bratislavy, FORM-PROJEKTU vo veci 

prijatia spoločných stanovísk a po

stupov pre prerokovanie zonálnej 
VŠ ONV Spoločné predstavenie do
kumentácie opakovane uskutoční 
MČ ONV a VW primátorovi Hl. m. 

SR 15.6.2001. 
7.6. - rokovalo mestské zastupitelst

vo Hl.m . SR Bratislavy. Mimo iných 

schválených materiálov, poslanci 
schválili VZN o podrobnom určení 
hraníc mestských častí. VZN potvr

dilo súčasný stav a priebeh hraníc. 
8.6. - starosta s vedením ZŠ 
l. Bukovčana 1 sa stretol na spoloč
nom pracovnom obede s p . Krehu

lom, ktorý pôsobil v minulom voleb
nom období vo funkcii starostu 

Marcheggu. 

Spoluorganizátori 

Základné ško ly v DNV 

Denov a 

lstracentrum 

VDPZ 

DTV s.r.o. 

FC Klub DNV 

MO Matica Slovenská DNV 

Farský úrad DNV 

-Al-

Chorvátsky kultúrny zväz SR Bratislava 

Chorvátsky kultúrny spolok DNV 

ZO Slovenského zväzu chovatel'ov DNV 

Polovnícke združenie Morava DNV 

Rybárske potreby , Na Mýte 6 , DNV 

DEVEX 

Reštaurácia U Michala 

Súbor Kobylka 

p. Miroslav Encinger s manželkou 

Mestská časť ďakuje sponzorom 
a spoluorganizátorom za podporu 
osláv. 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, Bratislava 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Eisnerova 5-7: 2 miesta 
J. Poničana 7-11 : 3 miesta 
J. Poničana (pri dome Eisnerova 9-15): 12 miest 
l. Bukovčana 20: 4 miesta 
l. Bukovča na 12-14: 3 miesta.) 
M. Marečka 18: 1 miesto 
5. Králika 12: 3 miesta 
5. Králika 20: 5 miest 
J. Smreka 18: 2 miesta 
P. Horova 18: 3 miesta 

Obdobie: 1. 8. 2001-31.7.2002 

Liadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doruč iť v za lepenej obálke 
s označením 

.. SÚŤAŽ- PARKOVANIE- NEOTVÁRAŤ" 
do podatel'ne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 843 01 

Bratislava. 

Žiadosť musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadatel'a, 
- typ automobilu, farba, 5PZ 
- kto je vlastníkom automobilu, 
- v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, či sa 

využíva alebo nevyužíva na podnikatel'skú činnosť, 
- cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na obdobie 
jedného roka. 

Poplatok za 1 parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie miesta na jed

nom parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie miesta, a to vo výške 
priemernej cenovej ponuky uchádzačov, ktorým bolo parkovacie miesto na danom 
parkovisku pridelené. 

Paušá lna suma poplatku nemôže byť nižšia ako 7200,- Sk/ročne alebo 600,
Sk/mesačne a nemôže byť vyššia ako 40 000,- Sk/ročne alebo 3300, - Sklmesač
ne. 
Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobi l na podnikanie, majú 
znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osobný automobil, ktorý 
nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na jednu tretinu. Znížený poplatok je možné 
uplatniť obyvateľmi jedného bytu spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 12. 7. o 14.00 hodine- v tomto termíne sa zároveň 
uskutočn í na miestnom úrade aj ve rejné otvorenie obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: na najbližšom zasadnutí miestnej rady. 

Okresný úrad Bratislava IV. 

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funk
cie riaditel'a Základnej 
umeleckej školy ul. lstríj
ská 22 v Bratislave - De
vínska Nová Ves od 
1. 7. 2001 

Kvalifikačné 

predpoklady: 
- vysokoškolské vzdelanie 
umeleckého zamerania, 
absolutórium konzervatóri
um 
- najmenej 5 rokov peda
gogickej praxe 
- dobré výsledky v odbor
nej a metodickej práci 
- spôsobilosť používať slo
venský jazyk 
- znalosť príslušnej škol
skej legislatívy 

Prihláška na výberové ko
nanie musí obsahovať: 
- doklad o vzdelaní 
- profesijný životopis 
- vlastný projekt koncep-
cie základnej umeleckej 
školy (v rozsahu 2 strán) 

Prihlášky žiadame urých
lene poslať na adresu: 
Okresný úrad Bratislava IV 
Odbor školstva, mládeže 
a telesnej kultúry 
RNDr. Vladímír Kubánek, 
vedúci odboru 
Karloveská 32 
841 05 Bratislava 

Termín konania - podl'a 
pozvánky 

Družobná 
návšteva 

Významné výročie Devínskej 

Novej Vsi prišli pozdraviť aj 

hostia z Chorvátska z družob

nej obce Sv. Ilja. 

Tambura "V' sou 
Pred koncertom Chorvátskych 

kultúrnych súborov "Nova Zora" 

Donja Lomnica a tamburášov 

z obce Sv. Ilja vystúpili súbory 

Grbarčiet od tých najmenších až po 

"vyslúžilcov" a súbor Črip . Navodili 

-atmosféru, naladili poslucháčov, 

V reprezentačných priesto

roch vily Košťálová uvítali pred

stavitelia našej mestskej časti sta

rostu Sv. Ilja Davora Krznara, 

predsedu miestneho parlamentu 

Josipa Ci.kača, veliteľa požiarni

kov Martina Hajdiniaka a ďal

ších hostí. 

takže oba chorvátske súbory, pred

vádzajúce typické temperamentné 

piesne roztlieskavali divákov pri 

každom jednom vystúpeni až do ve

čera, kedý sa domáci i hostia presú-

vali za dalšou, hodovou, zábavou do 

priestorov športového areálu na 

Vápenco-vej. 

r 
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Ing. Mikuláš GAVALt 
a 

Ing. Lívia HA VL/KOVA 

Blahoželáme! 

V týchto dňoch sa dožíva 
85 rokov 

AntonROČEK 

Milý náš dedko, 
k Tvojmu životnému jubileu 

Ti želáme pevné zdravie, 
životný elán a další rad pokoj

ných rokov. 

Vdaka za opateru babky. 
To Ti želá 

celá Tvoja rodina 

Tak ako každý rok, aj t. r. sme 
si v Klube dôchodcov 16. mája 
pripomenuli a oslávili Deň ma
tiek. 

Oslava tradičná, tak, ako to 
v prevažne ženskom kolektíve 
býva. Vzájomne sme si zabla
hoželali a každá z prítomných 
obdržala kvietok. Kultúrny pro
gram nám pripravili deti 
z Hereckého štúdia pod vede
ním p. Holanove}, za čo im daku
jeme. Lenže členky Klubu -
dôchodkyne čakali, že medzi nás 
zavíta niektorý z poslancov MZ, 
ale sa tak nestalo, hoci sme im 
to oznámili. 

Milo nás však prekvapila 
a potešila návšteva poslancov 
MZ Vladimíra Baranoviča a Mi
chala Glosfka, keď 6 mája do 
Klubu prišli, aby nám dodatoč
ne k tomuto sviatku zablahože
lali. A neprišli naprázdno, oba
ja poslanci nám pripravili 
pohostenie, ktoré zasponzorovali 
a tak sme si spolu posedeli a za
spomínali, zabavili sa, ba i za
spievali. Vlastne tak sme spoloč
ne oslávili oneskorene Deň ma
tiek s pohotovým posedením, na
kol'ko t. r. hody (3.-4. 6 2001) sa 
oslavovali v duchu 550. výročia 
prvej písomnej zmienky o Devín
skej. V mene všetkých členov 

Klubu dôchodcov dakujem pá
nom Baranovičovi a Glosíkovi, že 
si našli čas a zavítali medzi nás 
dôchodcov. 

Anna Maderová, 
vedúca Klubu dôchodcov 

DEVEX4 

Bohatý program osláv 550. výročia 
prvei písomnei zmienky o Oevínskei 
ponúkali ai sprievodné poduiafia. (pí
šeme o nich takmer na každei strane 
dnešného čísla} 

V pondelok 28.5. P. Pištanek 
a PhDr. V. Pokorný besedovali o svoiei 
tvorbe od počiatkov ako sa dostali 

P. Pištéínek a PhDr. V. Pokorný 

k písaniu, cez získavanie podnetov 
a podkladov až po chvíle, kedy napí· 
sané uzrie svetlo svela v podobe kni· 
hy, či publikácie. 

Sobota 2. iúna dala vari naiviac 
tým, čo chceli všetko stihnú( Okrem 
športových poduiafí, o ktorých hovorí· 
me na inom mieste, už od rána pre· 

biehala na rybník sútáž v rybolove, 
v priestoroch štadióna na Vápencovei 
si vyskúšali deti a mládež šikovnost' 
v strel'be zo vzduchových zbraní. 
Všetky prvé Iri miesia získali hostia zo 
Sv. Ilia z Chorvátska. Popoludní sa 
predstavili požiarnici hasením budov 
s dial'kovou dopravou. 

Naimä deti potešila výstava drob
ných domácich zvierat vF centre, do
spelých zasa oslovila výstava a ochut· 
návka vín a polóvných zbraní v F -
centre. Zo 48 ponúkaných vzoriek vín 
sme našli ve/á od dvanástich vysfavo
v_ate/áv z ONV: J. a C. Botánský, 
Stefanko, Hetleš, L. aJ. Besedovci, B. 
Jamborová, V. Pokorný, Š. Oubný, M. 
Vaiek, V. Martanovič, A. Šteflovič. 
Chutilo nám Sväfovavrinecké 1997 
(Šieflovič) i Rizling vlašský (V. Pokorný} 
obe ocenené zlatými medailami. 
Maratón poduiafí zhodnotili predstavi
telia MČ ONV v pondelok 4.6. v pivní· 
ci Farského centra. 

Pri vymenúvaní poduiafí lohloroč· 
ných osláv nemožno zabudnúť na 
Oevínskonovoveské hody, ktoré za· 

padli do rámca osláv ponukou atrakcií 
pre deti i dospelých na lstriiskei
Väčšiemu záuimu chýbalo iba prime· 
rané počasie. 
Oba víkendové dni bolo chladno 
a daždivo. 

---------------------------------------------------
Jánske ohne 

Miestny odbor Matice sloven
skej v snahe zachovávať l'udové 
tradície našich predkov, pozýva 
priaznivcov v sobotu 29. júna 
do prírodného prostredia Srdca. 
Od 16.00 hodiny s deťmi na 

opekanie toho, čo si prinesiete. 
Od 19.00 všetkých na tradíciu 
Jánskych ohňov. 

Príďte si oddýchnuť, pobaviť 
v kruhu pokojamilovných l'udí. 

MOMS 

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

································································ 
Koncert zbližovania 

Do rámca osláv 550. výročia vhodne 
zapadol oj komorný koncert s podtitu· 
lom: hebrejská, katolícka, evanjelická 
pieseň usporiadaný Farským spoločen· 
sivom v DNY, ktorý odznel, no deň 
sviatku obce· deň zaslania Ducha sv., 
v kostole 3. júna 2001. 

V interpretácii boritonistu Erwina 
Schčinhausera odznelo šes( hebrejských 

piesní umocnené jeho osobným zážit· 
kom z koncentračného tábora v Terezí· 
ne. 

V podaní učitel'ky Cirkevného kon· 
zervotório Zuzany Vasekovej si mali 
poslucháči možnos( vypoču( dve árie od 
J.S.Bacho o G.H. Hendlo oM. Marche· 
siho Ave Máriu. 
Prvú čas( programu no klavíri dopre· 

Program kina 

@~wiT~ 
16.-17. 6 .. 16. 6. o 17.00 h, 

17. 6. o 1S.4S h 
POKÉMON: SILA JEDNOTLIVCA 

USA- MP- SS,-

16.-17. 6. o 20.00 h, 
17. 6. aj o 17.30 h 

NEPRIATE( PRED BRÁNAMI 
USA - MP - 60,-

vádzal skladotel', dirigent o významný 
reprezentant súčasnej slovenskej hudob
nej kultúry Igor Bázlik, druhú čas(, no 
organe, absolvent viedenského konzer· 

23.-24. 6 • . 26. 6. o 17.00 h, 
24. 6. o 1S.45 a 17.30 h 

Z PEKLA ŠTESTÍ 2 
LR- MP- 60,-

23 .-24. 6. o 20.00 h 
SLEDUJE ŤA VRAH 
USA· MP 12 - 60,-

30. 6. o 17.00 a 20.00 h 
SAMOTÁRI 

SR - čes. - MP 12 - 60,-

Tel.: 6477 5104 

votário, súčasný vysokoškolák Andrej 
Horinek, študujúci vo Viedni. 

r . 

Karol Moravčík farár DNV. A. Harinek, Z. Vaseková, E. Schänhauser a l. Bázlik 

Základná umelecká škola Eugena 
Suchoňa 

Absolventi 
v školskom roku 2000/2001 

Hudobný odbor: 
Linda Bátorová, klavír, 7. 
ped. Lexmannová 

Jana Bezáková, spev, 7 ., p. Fratričová 
Katarína Buranská, klavír, 4./11., 
p. Fraitová 
Ester Császárová, klavír, 7 ., p. $utorová 
Milota Czereová, klavír, 7., p. Blesáková 
Martina tápová, altová zobcová flauta, 
7 ., p. Klement 
Daniela Dubecká, klavír, 7., p. $utorová 
Jana Dubravčíková, spev, 7., 
p. FraWová 
Dana Džunková, altová zobcová flauta, 
7., p. Horvátová 
Terézia Fulopová, klavír, 7., 
p. Lexmannová 
Mária Gáborová, klavír, 7., p. 
Kolomaznlková 
Kristina Grúňová, klavír, 7., p. Slováková 
Andrea Horáková, klavír, 7., p. Fridnerová 
Peter Horváth, husle, 7., p. Schmidtová 

Slavomíra Horváthová, spev, 4./11., p. 
Neščáková 

Martina Janečková, altová zobcová flauta, 
7 ., p. Klimová 
Martin Jánoška, husle, 7., p. Hrdina 
Petra Jendruchová, husle, 4./11., 
p. Rašková 
Ruth Jendruchová, husle, 4./11., 
p. Rašková 
Eva Kapustová, klavír, 7., p. Fridnerová 
Zoltán Kováč, Klavír, 7., p. Jamnická 
Martina Kováčová, klavír, 7., p. $utorová 
Filip Kovaľ, klarinet, 4. p. Klement 
Michal Kubička, tenorová zobcová flauta, 
4./11., p. Caudtová 
Michaela Kukučková, klavír, 7., 
p. Kolomaznlková 
Lukáš Lacko, klarinet, 4., p. Klement 
Monika Langová, altová zobcová flauta, 
7 ., p. Je nd ruch 
Brigita Lexmannová, klavír, 4./11., 
p. Fraitová 
Radovan Ležátka, gitara, 7 ., p. Dúbravský 
Nina Nerušilová, altová zobcová flauta, 
7 ., p. Horváthová 
Pavol Ostertag, gitara, 7., p. Dlugoš 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 5 



(Dokončenie zo strany 5} 

ABSOLVENTI 

Vieroslava Otrubová, flauta, 4., 

p. Caudtová 

Michal Pastorek, klavír, 7., p. Klattová 

Veronika Pokorná, spev, 7., p. Fratričová 

Filip Sand, klarinet, 4./11., p. Klement 

Lu káš Slížik, bicie nástroje, 4., p. M. Vavro 

Katarína Syneková, klavír, 7., 
p. Kolomazníková 

Gabriel Szelle, husle, 7., p. Hrdina 

Marína Urbáníková, flauta, 4., 
p. Caudtová 

Jakub Urge, klarinet, 4., p. Klement 

Lucia Vachálková, spev, 7., p. Fratričová 

Jana Vargová flauta 4., p. V. Vavro 

klavrr 7., p. Blesáková 

Tomáš Vogel, saxofón, 4., p. Jendruch 

Lucia Wallnerová, klavír, 7., 
p. Lexmannová, 

Literárno-dramatický odbor 

pedagóg: Mgr. Helena Kucharíková 

Jana Bezáková 

Zuzana Brichtová 

Anita Klikačová 

Kristína ~vecová 

pedagóg: Mgr. Zinaida Špačková 

Kristina Blážová 

Jaroslava Gábrišová 

Katarína Glosová 

Zuzana Herczogová 

Barbora Jediná 

Zuzana Suchá 

Tomáš Slovák 

Veronika Záhradníková 

Tanečný odbor 

pedagóg: Helena Bolfová 

Veronika Nerádová 

Dagmar Palovčíková 

Natália Račková 

Jana Tomášková 

Zuzana Toroková 

pedagóg: t.ubica Hasbachová 

Zuzana Chudejová 

Barbora Jurišová 

Barbora Matejková 

Barbara ~najdrová 

Petra Vojteková 

Veronika Záhradníková 

pedagóg: Lubuše ~etínová 
Dana Džunková 

Zuzana Masárová 

Lenka Sýkorová 

Veronika Wirthová 

Petra ť:ernáková 4./11. 
Výtvarný odbor 

pedagóg: akad. mal. Nora Mitrová 

Jana Melišková 

Lucia Nechybová 

Lucia Jajcajová 

Jana Kováčová 

Jana Smrtičová 

pedagóg: akad. soch. Zuzana šteisová 

Jozef Kadlečík 

Pavl íka Kulifajová 

Agnes Strínková 

pedagóg: Mgr. Anna Vrbová 

Alexandra Baroková 

Darja Hamajová 

Veronika Marušová 

Lu káš Omanik 

Branislav Riečiak 

Miroslava Struková 

Nina ~vajcerová 

Miroslav Szabó 4./11. 

v medzinárodnej výtvarnej súťaži 
EX libris 
Týždeň v termíne od 26. 3 . - 30. 
3. 2001 prebieha l v miestnej 
knižnici pri IC ll. ročník súťaže 
"Región v ktorom žijem". jednou 
z akcií bola výtvarná súťaž o EX 
libris . Víťazné práce z miestneho 
kola sme zaslali do medzinárod
nej súťaže v Hlohovci . Žiačka 
Hana Miklíková zo ZŠ l. Bukov
čana č. 1 získala v medzinárod-

člen MOMS F. Cranec. Pripomenul 
potrebu národné povedomie a vzťah 
k vlasti podporovať a vyjadrovať aj 
piesňou a spevom riešiť aj náročné 
otázky každodenného života. 

Po básni, prednesenej Evou 
Kristínovou, sa už striedali prekrásne 
slovenské piesne s doprovodným slo
vom Evy Crancovej v ktorom poslu
cháčom festiva lu priblížila význam 
a históriu prvej písomnej zmienky 
o Devínskej. 

nej súťaži ocenenie a bude po
zvaná spolu so svojím pedagó
gom a knihovníčkou na dvojd
ňové podujatie, ktoré vyvrcholí 
slávnostným vyhlásením výsled
kov súťaže a otvorením výstavy 
najlepších prác. Hane Miklíkovej 
b lahoželáme, a sme presvedčení, 
že získanie takéhoto úspechu 
bude dobrou inšpiráciou pre ž i
akov v ďalšom ročníku našej sú
ťaže. 

D. Komorníková, 
miestna knižnica 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 
K oslavám 550. výročia prvej pí

somnej zbierky o ONV prispel aj 
Miestny odbor Matice Slovenskej tra
dičným festiva lom. Organizátorov 
a hostí, medzi ktorými sme videli bý
valého ministra vlády SR Sergeja 
Kozlíka, zástupcu Matice slovenskej 

DEVEX6 

pána Piusa, starostu Záhorskej 
Bystice p. Kuboviča, poslancov MZ 
ONV, prijal starosta MČ ONV V. 
Mráz v reprezentačných priestoroch 
vily Košťálová. 

Na Festivalovom pódiu FC otvoril 
pestrofarebný gejzír piesní a tancov 

Spevom a tancom pozdravili festi
val aj deti z MŠJ. Smreka a víťazi 
speváckych súťaží základných škôl 
z ONV za harmonikového doprovo
du C. Besedu. 

Folklórny súbor Matičiarik vždy 
rozžiari oči divákov svojou bezprost
rednosťou. Rovnako čunovský kŕdeľ 
z Čunova rozihrá žilky rados
ťou z pohybu i príjemnými hláskami 
v piesňach. Folkový súbor Kobylka 
z ONV presvedčil aj najnáročnejších 
poslucháčov o profesionálnej prípra
ve i predvedení folklórnych blokov 
a ukážok ľudovej tvorivosti sloven
ského vidieka. Súbor Prvosienka zo 
Šamorína je už tradičným hosťom 
festivalu, a tak ako v predchádzajú
cich rokoch aj na ôsmom ročníku 
znamenal spestrenie a rozšírenie po
hládu na naše slovenské folklórne zá
zemie v detských a mládežníckych 
súboroch. 

Na záver vystúpil matičiarsky sú
bor zo Záhorskej Bystrice. 
Naši susedia predstavili piesne, ktoré 

sú ich tradičným koncertným reper
toárom, prirodzene roztlieskal i publi
kom originálnymi záhoráckymi pies· 
ňami. 

Súčasťou matičiarskeho príspevku 
k oslavám i festivalu bola výstava 66-
výročia založenia Miestneho odboru 
Matice Slovenskej v ONV. 

[ 
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Keď sa človek s niekým 
zoznámi, alebo niekam príde, 
veľa záleží od prvého dojmu. To 
isté platí aj pri návšteve cudzie
ho mesta. Bohužial; vstup do 
našej mestskej časti v smere 
od Bratislavy nie je ani trochu 
príťažlivý: pred viaduktom bu
rina, za viaduktom burina. 

Pritom sú tam dva veľké 

"ostrovčeky", ako stvorené na 
výsadbu kvetov. SSO. výročie 

prvej písomnej zmienky 
o našej obci bolo vhodnou 
príležitosťou, aby tam pracov
níci Denovy vysadili kvetinové 
záhony, znak Devínskej Novej 
Vsi alebo číslicu SSO. Určite by 
to naši obyvatelia ocenili 
a všimli by si, že sa čosi v obci 
chystá. Lebo som presvedče
ná, že nie všetci postrehli, že 
sa vôbec nejaké oslavy konali. 

Trávu v týchto ostrovčekoch 
síce na poslednú chvíľu ktosi 

Stratová DTV je výnosná! 

flllE ll01101 
Od začiatku pozorne sledujem 

genézu a vývoj OTV s.r.o. Už 
pred troma rokmi, keď noví po
slanci odsúhlasili transformáciu 
OTV na spol. s ručením obmed
zeným so 1 OO % finančným 
podielom mestskej častí som 
mal zlé tušenie, že niekto chce 
na úkor obce prísť k lahkému zá
robku. 

Trojročné pôsobenie OTV 
s.r.o. pod vedením jej konate
l'a a ríaditel'a Ing. Jána latka 
v plnej miere potvrdilo moje 
obavy. Namiesto avizovaného 
ziskového podniku dlhy DTV 
s.r.o. voči mestskej časti sa 
rozrastajú z mesiaca na me
siac. Posledným nevyvrátitel'ným 
dôkazom je záverečný účet MC 
ONV za rok 2000, kde v položke 
výdavky DTV dlhuje sumu 352 
000 Sk. Okrem toho tu figuruje 
účelová dotácia vo výške 500 
000 Sk, ktorú poslanci minulý 
rok odsúhlasili konatel'ovi 
z fondu rozvoja bývania. Táto 
čiastka bola určená na vypla
tenie odstupného prepusteným 
Pracovníkom prvotného mega
lomanského projektu denného 
vysielania, ktoré sa samozrejme 
Zhruba po pol roku skončilo fias
kom. 

Takýto projekt si nedovolí rea
lizovať v rámci celého Sloven-

vykosil, ale už spomínaný 
priestor okolo viaduktu ostal 
nepovšimnutý, zarastený. Sú to 
možno maličkosti, ale z tých sa 
skladá celý život. Darmo je 
krásne zrekonštruovaná vila 
Košťálová, keď naproti pred 
panelákmi sú neupravené ze
lené plochy, "straší" tam hŕba 
skál a po predchádzajúcej roz
kopávke od zimy nezaasfaltova
ný kus chodníka. 

A na záver ešte jedna po
známka. Mnohí "hodiari" si tiež 
určite všimli, že pri požiarnej 
zbrojnici je jedna rozbitá la
vička a kúsok neďaleko, sme
rom na Devín, druhá. Aby si 
mohli na nich oddýchnuť, po
sediet; stačilo tak málo: pris
krutkovať šesť dosák. Ale ta
kýchto zdevastovaných lavičiek 
je po Devínskej ove/a viac. 

-da-

ska vacs1na okresných miest 
a v Bratislave ani jedna mestská 
časť. No, ONV, vďaka konatel'oví 
a poslancov, ktorí mu odsúhlasí
li unikátny model s.r.o., sa pus
tila do experimentu vopred 
odsúdenému na neúspech. 

Konatel' alebo riaditel' sa 
však nepoučil. Alternatívny 
úporný projekt týždňového vy
sielania, tak ako je osvedčený 
v iných mestských častiach 

Bratislavy odmietol a tzv. Valné 
zhromaždenie s.r.o., ktoré 
tvoria poslanci MZ MC ONV 
ovplyvnil, aby zahlasovali za 
dvojdňovú premiérovú progra
movú týždennú štruktúru. 

Počiatočné sl'uby, že OTV 
s.r.o. si na seba zarobí sa dávno 
stali utópiou. Súčasná zadfže
nosť voči MC ONV (-352 tis. + ? 
500 tis.) je nesplatítel'ná. 

Na mieste je otázka: Koho 
brať na zodpovednosť? V sluš
ných súkromných eseročkách 

by mal za hospodárenie zodpo
vedať riaditel' a v našom prípade 
aj konatel'. Neostáva mi nič iné 
len si myslieť, že táto osoba buď 
zámerne alebo v lepšom prípa
de z neprofesionality zapríčinila 
tento hrozný dlh ohrozujúci ďal
šie jestvovanie OTV s.r.o. 

Z každej brindy treba hl'adať 
východiská. Zdá sa mi, že dotyč
ný pán už hodil flintu do žita. 
Komunálne vol'by budú o rok 
a pol a podla stanov valné zhro
maždenie DTV s.r.o. tvoria po
slanci MZ MC ONV. Ak chce mať 

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

so stanoviskom redakcie. 

konatel' čisté svedomie a ruky, 
tak by mal OTV odovzdať novej 
poslaneckej garnitúre ako ne
stratový podnik, lebo sa môže 
stať, že DTV už nebude s.r.o., 
ale sa vráti pod miestny úrad, 
tak ako tomu bolo pred troma 
rokmi. 

Možno, že si konatel' alias ria
ditel' myslí, že bude do volieb za 
plat 20 000 Sk mesačne žiť z roz
počtu obce. 

Verím, že nový poslanecký zbor 
ak už nie súčasný mu to nedo
volí. Ci chce alebo nie, čas účto
vania sa blíži. 

Poznámka: K napísaniu tohto 
článku ma motivovalo sledova
nie priameho prenosu zasadnu
tia MZ MC ONV v apríli a ná
sledné rozhovory s niekol'kými 
poslancami. 

Ing. Milan Kučma 

Takto DTV vidím ja 
DTV spol. s r.o. (dalej Jen DTV) 

bola založená v apríli 1999. 
Veľmi si vážim činnosť všetkých 
jej pracovníkov. Obdivujem ich 
prácu v súčasných podmien
kach, keď bojujú so zlým tech
nickým stavom zariadení resp. 
s celkovou nepriaznivou finanč
nou situáciou. Oceňujem ako 
pružne dokážu reagovať na dia
nie v DNV. Nespomínam si na 
podujatie, ktoré sa uskutočnilo 
bez ich prítomnosti. Vítam aktu
álnosť ich spravodajstva so 
všetkými obmedzeniami, s kto
rými sa boria. 

Sotva možno porovnávať tele
vízne médium s tlačovým, no 
myslím si, že v pružnosti, v pest
rosti poskytovaných informácií a 
ich redaktorskom spracovaní by 
sa mohol DEVEX od DTV mno
hému priučiť. 
Druhá strana mince - tá finanč
ná nie je veľmi lichotivá. V marci 
2000 bola Miestnym zastupiteľ
stvom MC DNV (dalej len MZ) 
pre DTV na rok 2000 schválená 
dotácia vo výške 1,9 mil. Sk na
miesto požadovaných 2, 7 mil. 
Sk. V máji toho istého roku žia
da konateľ DTV ing. Ján žatko 
poslancov MZ o návratný prís
pevok vo výške SOO 000,- Sk. 
Konateľ vtedy s plnou vážnos
tou dodal, citujem: "Keď ešte 
raz prídem pred toto zastupite
ľstvo žiadať peniaze, zároveň 
zložím funkciu." Mnohí poslanci 
si vtedy povedali: "V poriadku, 
dajme DTV ešte šancu, hoci vie
me, že nás stojí privela." 

Príspevok bol vyplatený z pro
striedkov Fondu rozvoja býva
nia, čo vtedy spôsobilo nemalé 
problémy občanom, ktorí chceli 
čerpať už pridelenú pôžičku 
a zrazu nemali z čoho. 

DTV skončila hospodársky 
rok 2000 so stratou 3S1 S39,
Sk. Je potešiteľné, že bola nižšia 
ako plánovaná 400 000,- Sk. 
Začiatkom roka 2001 splatila 
DTV prvých 12S 000,- Sk z po-

žíčaných SOO 000,- Sk. Na pos
lednom zasadnutí MZ 29.S.2001 
na návrh poslanca Alojza 
Moravca tesnou väčšinou (za 
11, proti 4, zdržalo sa 6) schváli
Jo dofinancovanie zvyšného dl
hu 37S 000,- Sk z rezervného 
fondu MC DNV. Ciže sme to za
platili my občania. Konateľ DTV 
bol v ten deň "naštastie" neprí
tomný, inak by bol musel zložiť 
funkciu. Bola to náhoda alebo 
zámer? 

Nech už to bolo čokoľvek, 
rešpektujem vôľu väčšiny, hoci 
som bola proti tomuto návrhu. 
Zároveň žiadam manažment 
DT\1, nech prestane vyplakávať 
a zvalovať vinu na poslancov, 
ktorí sú vraj zodpovední za zlý 
stav spoločnosti. V dôvodovej 
správe uveďte radšej ako sa čo 
dá urobiť a nie čo nebude môcť 
a nebude v silách DTV. Existujú 
aj iné zdroje, ako peniaze daňo
vých poplatníkov. DTV nás stojí 
ročne veľmi ve/a peňazí, tak
mer desatinu rozpočtu! 

Môj dovetok: 

Podla schválených stanov 
spoločnosti DTV spol. s r.o. 
v auguste 1999 tvorí Valné 
zhromaždenie tejto spoloč
nosti Miestne zastupitel'stvo 
MČDNV. 

Je uznášania schopné pri 
účasti nadpolovičnej väčšiny 
všetkých poslancov. V ostatnom 
čase bolo zvolané min. trikrát, 
žiaľ pre nedostatočnú účasť 
poslancov, nebolo uznášania 
schopné. 

Vážení poslanci! 
Sme zástupcami občanov, za čo 
dostávame aj plat. Takto sa pro
blémy nevyriešia! 

Nikoleta Habudová, 
poslanec 

(Pokračovanie na 8 strane) 
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Odpoved' 
(na dva články z pred

chádzajúcej strany) 

Na úvod sa musím priznať, 
že si slečnu poslankyňu 
Nikoletu Habudovú veľmi vá
žim. Napriek svojmu mladému 
veku sa snaží na rokovaniach 
miestneho zastupiteľstva vy
stupovať vždy vecne a proble
matiku o ktorej hovorí si vždy 
naštuduje, čo sa nedá pove
dať o každom poslancovi. 

O to viac ma teší jej hodno
tenie práce DTV. Je to uznanie 
práce mojich kolegov a kole
gýň, ktorí nepoznajú "piatok 
ani sviatok" a snažia sa pri
niesť pre svojich spoluobča
nov čo najviac informácií o di
aní v DNV. 

Predsa len však musím uvi
esť na správnu mieru niek
toré údaje týkajúce sa finan
covania DTV. Začnem posled
nou vetou: "DTV nás stojí roč
ne vel'mi veľa peňazí, takmer 
desatinu rozpočtu". Nie je to 
desatina, ale dvadsatina. Roz
počet mestskej časti ráta s vý
davkami vo výške 37,787 mi
lióna Sk, z toho dotácia pre 
DTV bola schválená vo výške 
1,9 milióna Sk. Musím však 
pripomenút; že tie peniaze ne
dostáva DTV zadarmo. Za tie 
peniaze sa snaží čo najviac 
priblížiť obyvate/bm DNV kaž
dodenný život v tejto mestskej 
časti. Ako som pochopil 
z úvodu príspevku slečny 
Habudovej, nerobí to až tak 
zle. 

Neberiem nikomu jeho ná
zor, ak tvrdí, že tých peňazí 
dostáva DTV veľa. V koneč
nom dôsledku je len a len na 
poslancoch, ako rozdelia príj
my mestskej časti. Ale infor
movanosť sa zadarmo za
bezpečiť nedá, tak isto ako 
sa zadarmo nedá zabezpečiť 
miestna kultúra, tak isto ako 
sa zadarmo nedá zabezpečiť 
starostlivosť o zeleň a cesty, 
tak isto ako sa zadarmo nedá 
zabezpečiť fungovanie miest
neho úradu. Verím, že posla
necký zbor zodpovedne zva
žoval, kým rozhodol, že na 
prevádzku televízie v roku 
2001 vyčlení 1,9 milióna ko
rún, na prevádzku lstracentra 
2,5 milióna korún, na prevádz
ku Denovy 6,9 milióna korún 
a na prevádzku miestneho 
úradu 18 miliónov korún. 

V minulom roku bola finanč
ná situácia DTV skutočne kri-
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tická. Ak však niekto tvrdí, že sa 
tak stalo preto, lebo v decembri 
1999 poslanci v predbežnom ná
vrhu rozpočtu uvažovali o dotá
cii pre DTV vo výške 3 milióny 
korún a nakoniec v marci 2000 ju 
schválili vo výške 1,9 milióna ko
rún, tak to nie je vyplakávanie, 
ale holý fakt. DTV sa tomuto 
faktu prispôsobila a obmedzila 
výdavky na najnutnejšiu mieru 
a aj zásluhou spomínaného ná
vratného príspevku vo výške 
500.000,- Sk televízia prežila 
a vysiela ďalej. Slečna Habudová 
si iste spomína, ako niektorí po
slanci pri schvalbvaní tohto prís
pevku argumentovali, že ide 
o zbytočný výdavok, pretože 
DTV aj tak skrachuje. Líšili sa iba 
v tom, či to bude v lete, alebo na 
jeseň roku 2000. Na tieto argu
menty som reagoval slovami: 
"Keď ešte raz do konca tohto ro
ku prídem pred poslancov s po
žiadavkou o peniaze, zároveň 
zložím funkciu". Slovo som do
držal. Do konca roka som žiad
ne peniaze nežiadal a televízia 
na veľký žiaľ niektorých ľudí rok 
2000 prežila a žije dodnes. 

Nedá mi, aby som sa nedotkol 
ešte jednej zavádzajúcej infor
mácie, ktorú s obľubou pou
žíva nemenovaný poslanec prak
ticky na každom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva a spo
mína ju i slečna Habudová vo 
svojom príspevku. Návratný prís
pevok vo výške 500 tisíc korún, 
ktorý dostala DTV v roku 2000, 
bol skutočne uhradený z Fondu 
rozvoja bývania. Ak však niekto 
tvrdí, že kvôli tomu občania DNV 
nedostali schválené pôžičky 
z Fondu rozvoja bývania, tak za
vádza verejnosť. A ak to tvrdí 
poslanec, tak ja sa ho musím 
spýtat; prečo potom pripustil, že 
pôžičky neboli vyplatené, hoci 
na účte Fondu rozvoja býva
nia bolo k 31. 12.2000 viac 
ako 4,5 milióna korún ? Alebo 
tie peniaze niekde zmizli ? 

Na záver by som chcel slečnu 
Habudovú ubezpečit; že pracov
níci DTV nevyp/akávajú nad ne
dostatkom financií, ale tvrdo 
pracujú na tom, aby sa situácia 
zlepšila. DTV má teraz výdavky 
porovnateľné, aké mala v čase, 
keď fungovala v rámci miestne
ho úradu. Jej vysielanie zabez
pečujú piati zamestnanci vrátane 
riaditeľa. Presne toľko isto ich 
bolo v čase, keď patrila DTV pod 
miestny úrad. S malým rozdie
lom. Dnes títo piati ľudia priná
šajú obyvatelbm DNV o 100% 
viac premiérového programu, 
ako predtým. A za rok 2000 za
robili títo ľudia /vrátane bývalých 

kolegov/ vlastnou prácou pre 
DTV 1,25 milióna korún. To sú 
peniaze, ktoré nemuseli zapla
tiť daňoví poplatníci. Za 3 roky 
pôsobenia DTV v rámci miest
neho úradu to dokopy nebola 
ani desatina z tejto sumy. Je na 
poslancoch miestneho zastu
piteľstva, aby túto prácu zhod
notili a vyvodli dôsledky. Ci už 
voči riadite/ovi, či už voči tele
vízii ako takej. 
P. S. 

K eďže priestor v Devexe je 
obmedzený, k príspevku 
p. lng.Kučmu iba vel'mi struč
ne. Pisateľa žiaľ nepoznám, 

Partnerská 
návšteva 

V dňoch od 14. 5.·16. 5. 2001 
26 žiakov a 3 pedagógovia ZŠ 
Bukovčana 1 navštívili našu part· 
nerskú školu v Marcheggu. 

V pondelok ráno sme sa zú
častnili slávnostného privítania, 
spojeného s kultúrnym progra· 
mom, ktorý pre nás pripravili naši 
rakúski priatelia. 
Po programe sme absolvovali 

účasť na 2 vyučovacích hodinách: 
Dielne a výtvarná výchova. Po 
obede, ktorý sme si v kompletne 
zariadenej školskej kuchyni samo
statne pripravili, nasledovala sú
ťaž v l'ahkoatletickom trojboji, 
ktorý pozostával z týchto discip· 
lín: beh, skok do dial'ky a hod kri· 
ketovou loptičkou. Na záver náš· 
ho pobytu túto súťaž aj slávnost· 
ne vyhodnotili: 1. miesto· Matúš 
Balog, 2. miesto· Peter častulík, 
3. miesto · Lucia Turianová. 

Večer sme strávili pri táboráku 
v areály školy, žiaci mali možnosť 
vol'nej zábavy, ale aj opekania gri· 
lovaných pochúťok. 

V utorok ráno sme sa opäť 
všetci stretli na vyučovaní nemčiny 
a anglického jazyka. Po obede 
sme odchádzali do mesta Asparn 
· Zaya. Vol'ne v prírode tu je mú
zeum starých remesiel. Mali sme 
možnosť prehliadky múzea spo
jeného s výkladom a žiaci dostali 

hoci on ako tvrdí, pozná pr0 • 

b/ematiku vysielania lokálnych 
televízií a zvlášť fungovanie 
DTV s.r.o. ve/'mi podrobne. 

Z jeho príspevku však vyp/ý. 
va skôr to, že má vel'mi zlého 
informátora. Nie je to tak ako 
tvrdíte pán inžinier. Rád by 
som sa s vami osobne stretol 
aby som Vám povedal, ako t~ 
vlastne je v skutočnosti. 

Budem rád, ak moje pozva
nie prijmete, možno presved
čím ja Vás, možno Vy mňa. 

Ing. Ján Zatko, 
riaditeľ DTV 

tiež možnosť upiecť si chlieb 
alebo zhotoviť hrnčiarsky výro
bok. 

Najkrajším dňom z celého po
bytu bola streda. Na vyučovaní sa 
deti naučili niekol'ko piesní, na 
hodine dejepisu na tému .. 7 divov 
sveta" si zhotovili jednu z pyra
míd. Potom, v neďalekej dedinke 
Gänserndorf, sme navštívil i Safari 
park. Po okružnej jazde autobu
som, počas ktorej mohli deti 
sledovať zvieratá žijúce vol'ne 
v prírode, sme nejaký čas strávili 
v zábavnom parku, ktorý tiež 
ponúka množstvo atrakcií: skoky 

na trampolíne, jazda na poníkovi 
alebo ťave, hry na detskom ihris· 
ku a hlavne ACCAPULCO · show 
s artistickými skokmi z veže do ba· 
zénu. 

Počas celého pobytu sme mali 
možnosť pozorovať našich žiakov, 
ako sa im vel'mi dobre darí ko· 
munikovať v nemeckom jazyku, 
dokonca žiačka 6. ročníka 
D. Náprstková dostala možnosť 
prekladu celej prehliadky v spo· 
mínanom múzeu a na vel'ké pre· 
kvapenie nás pedagógov· sme zo· 
stali na chvíl'u bez práce. 

Celý náš pobyt sa niesol 
v priatel'skej atmosfére, deti i pe· 
dagógovia odchádzali s neza· 
budnutel'nými zážitkami a s no· 
vými vedomosťami. Už teraz sa 
tešíme na naše ďalšie stretnutie 
v júni počas .,Sviatku bocianov" 
v Marcheggu. 

S. Frohlichová 

VOLEJBAL 
Už ôsmy ... 

Združenie občanov Volejba
lový klub Devínska Nová Ves 
(VK DNV) koncom apríla zorga· 
nizova lo už VI l i. ročník Vel'ko· 
nočného volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev (ženy · 
muži) . Už tradične sa na ňom 
zúčastnilo 7 družstiev z Devín· 
skej Novej Vsi a Devína. 

Organizovaním volejbalové· 
ho turnaja chce volejbalový 
klub propagovať šport vo všeo
becnosti a volejbal predovšet· 
kým a ukázať, že tento šport 
možno vykonávať bez rozdielu 
veku a pritom spo ločne v rámci 
jedného tímu. 

Účastníkmi VIli. ročníka boli 
tieto družstvá: Volejbalový klub 
DEVÍN, VK ISTRIA, VK AMATÉR, 
Športový klub VETERÁN, Stred· 
ná odborná škola Policajného 
zboru MV SR, Stredné odborné 
učilište strojárske J. Jonáša 
a dve družstvá usporiadatel'ské· 
ho volejbalového klubu. 

Hralo sa celý deň, na Základ
nej škole l. Bukovčana 1 a po 
tuhom športovom zápolení sa 
víťazom VIli. ročníka Vel'konoč· 
ného volejbalového turnaja 
stal ŠK VETERÁN, druhé miesto 
obsadilo družstvo VK ISTRIA. 
Tretie a štvrté miesto obsadili 
družstvá VK DNV l a VK DNV ll. 
Na ďalších miestach bolo pora· 
die 11asledovné: S. VK DEVÍN, 6. 
SOU strojárske, 7. VK AMATÉR 
a 8. SOŠ PZ MV SR. 

Ocenenie získa li nielen druž· 
stvá na prvých troch miestach, 
ale aj hráčky a hráči z niekto· 
rých družstiev: najlepšia sme
čiarka a smečiar· Dana Bíliková 
(SOU strojárske) a Maťo Vaší
ček (VK ISTRIA); najtechnickej · 
šia hráčka a hráč • Adriana 
Novácka (VK DNV ll) a Filip 
Fischer (VK DNV l); najlep~ia 
nahrávačka a nahrávač- Jarka 
Mazancová (VK ISTRIA) a Peter 
Breznen (ŠK VETERÁN). 

Okrem toho bol za Skokana 
roka (najmarkantnejšie výkon
nostné zlepšenie športovca za 
uplynulý rok) vyhlásený Martin 
Kríž z VK ISTRIA. 

Mladému športovcovi želáme 
mnoho úspechov v športovom 
živote, aby sa mohol vyrovnať 
vo volejbale svojmu otcovi 
Vladovi, ale hlavne dedovi 
Hubertovi Krížoví, ktorý do mi
nulého roka ešte aktívne repre· 
Zentoval VK ISTRIA. 

Posledne menovaný, Hubert 
Kríž za príkladnú reprezentáciu 

na športovom poli na území 
obce, mesta, ale i v rámci 
Sloven-skej republiky, ba do· 
konca i mimo nej bol slávnost
ne uvedený do Siene volej ba lo· 
vej slávy športovcov Devínskej 
Novej Vsi s členským číslom 1. 
Hubert zožal obrovský potlesk 
na otvorenej scéne a myslíme, 
že zaslúžene. Želáme mu v roli 
1. člena Siene volejbalovej slávy 
ešte mnoho úspechov v športe· 
vej činnosti, ale i mimo nej. 
Zároveň chceme vyjadriť po

ďakovanie MÚ Devínska Nová 
Ves, že finančným príspevkom 
podporili vydarenú športovú 
akciu. Taktiež ďakujeme za vý· 
datnú pomoc riaditel'ovi ZŠ 
l. Bukovčana 1 p. Mgr. Ladisla
vovi Jaškovi, pani kuchárkami 
Ebringerovej, Ďuračkovej 
a Kurtovej, ktoré sa postarali 
o žalúdky športovcov výborným 
obedom. 
Vďaka prirodzene patrí aj 

niektorým členom volejbalové
ho klubu, ktorí sa aktívne po
diel'ali na príprave a realizácii 
turnaja. Ďakujem Mirke Miku
levej a jej mame p. Davidovej 
za výborné pagáčiky, Andrejovi 
Mikušovi za finančnú a mate
riálnu pomoc, ďalej Milanovi 
Polekovi, Rudovi Grmanovi, 
Braňovi Antošovi, Jaroslavovi 
Nováckemu, ako aj_ďalším ne· 
menovaným sponzorom špor· 
tového podujatia. 
Športu zdar a dovidenia o rok! 

Ing. Ivan Mičian 

********* 

Volejbalového turnaja zorga· 
nizovaného v sobotu 2. júna pri 
príležitosti 550. výročia od pr· 
vej písomnej zmienky o DNV sa 
zúčastnilo päť zmiešaných 
družstiev (4 muži a 1 žena). 
Víťazné družstvo vedené 

Maťom Krížom vyhralo postup
ne všetky 4 zápasy. Najlepšími 
hráčmi boli vyhlásení M. Kríž 
a l. Baranovičová. 

Medaily do Devínskej 

Skvelé výsledky dosiahli 
mladší hráči ŠK Strelec DNV na 
majstrovstvách Bratislavy senio
rov v praktickom šachu, keď si 
po výborných výkonoch vybojo· 
va/i striebornú a bronzovú me· 
dailu. Svojim výsledkom, medzi 
50 štartujúcimi hráčmi, uspoko· 
jil i ďalší mladík z klubu 
M, Kósegi, zatiaľ čo veteráni 

Szo/lós a Jurčák asi so svojou 
hrou a výsledkami spokojní byť 
nemôžu. 
Umiestnenie najlepších: 
1. Novák Tatran Bratislava 8,5 
2. SMOLEŇ DNV 7,5 
3. BEZÚCH DNV 6,5 
4. Chovanec Zvolen 6,5 

l MOTORŠPORT l 
Vidieť terénne automobily 

s náhonom 4x4 v podmienkach 
súťaže iste nie je každodennou 
možnostbu. Tú ponúka Klub 
4x4 Slovensko 24.6.2001 na 
pretekoch FAJN OFFROAD
SHOW na trati Záhorská Byst
rica , štart je od televízie 
Markíza, vojenský priestor 
Záhorie. 

Hoci vieme, že trať pretekov 
povedie zo Záhorskej Bystrice 
pravdepodobne cez Plavecký 
Mikuláš smerom na Lakšársku 
Novú Ves a Borský Mikuláš, 
v čase našej uzávierky ešte 

5. Opera Slovan Bratislava 6,5 
Umiestnenie ďalších hráčov 
DNV: 
12. Szälläs ONV 5 
31 . Jurčák DNV 4 
39. Käsegi ONV 3,5 

mj 

presná trasa nebola definitívna, 
záujemcovia musia sledovať 
plagáty, ktoré už trasu aj 
s mapkou zverejnia. Ako sme 
sa dozvedeli, jednou z možnos
tí by mala byť internetová 
stránka . Predpokladaný počet 
50 vozidiel rozdelia do štyroch 
kategórií: do 2000 cm, nad 
2000 cm, benzínové a dieselo
vé a Suzuka cup. Start je na
plánovaný na 9.00 h, vyhláse
nie výsledkov na 18.00 h. 

Organizátori pripravujú 
ozaj nevšedný zážitok, nene
chajte si ujsť príležitosť vidieť 
terénne automobily v akcii. 

r 

MOTORSPORT RACING TEAM OMV STUAD Bratislava 
usporiada v dňoch 21.-22.7. 2001 

Majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov do vrchu 
na trati Pezinok - horský hotel Baba. 

Preteky budú zároveň Majstrovstvami Slovenska, 
Majstrovstvami Rakúska a Mobil cup. 

FUTBAL~ 
V týždn i osláv 550. výročia prispeli 

k ponuke programov oj štyri futba lové 
turnaje. 

V sobotu 26. mája no piatich štadió· 
noch ŠK Vrakuňa, Slávia Ekonóm, FCL 
DNY, ŠK Ružinov o Družstevník 
Malinovo, pod záštitou podpredsedu vlá· 
dy SR p. Fogaša, predsedu SZTK 
p. Hol ku a starostov MČ Vrakuňa o DNY 
odštartovali dvojdňový futba lový mláde· 
žnícky turnaj STOP FAJČENIU za účasti 
dvadso( družstiev. 

V skupine C bojovali štyri mládežnícke 
družstvá no štadióne FCL DNY. 
Výsledky: 
1.) Sereď 3 2 l O 3:0 7 
2.) Výber BEZ 3 l 2 O 2:0 5 
3.) FCL ONV 3 l l l l :l 4 
4. ) Malacky 3 O O 3 0:5 O 
Naj lepší brankár Michal Polák (DNY) 
Naj lepší hráč Matúš Fogel (Sered') 
Na jlepší strelec Erik Čikóš (Výber BEZ) 

V piatok l . júna bol no štadióne FCL 
DNY piaty ročník futba lového turnaja 
starších žiakov 
O POHÁR STAROSTU ONV 
1.) FK Lamač 
2.) FCLONV 

3 2 o l 4:2 6 
3 2 o l 2:1 6 

3.) Partizánske 3 l l l l: l 4 

4.) Vrakuňa 3 O l 2 l :4 l 

Najlepší brankár: Ivanko (Partizánske) 
Najlepší hráč : Jusko (DNY) 
Najlepší strelec : Korenči (Lamač) 
Turnaj sponzoroval : MČ DNY, Jednota 
DNY a Reštaurácia no štadióne 

seniori 
28.kolo 
SFM Senec· ONV 4:0 (l :0)29.kolo 
ONV ·Inter B 0:1 (O: l) 

Dedinský turnaj 

ms 

FCL ONV vás pozýva 23.6.2001 od 9.00 
h na 1 O. rotnfk dedinského futbalového 
turnaja na štad ión FCL na Vápencovej 
ulici. O prvenstvo budú boj ovať traditnl 
rivali: Bytovky, Arabi, Ko lónia, grba, 
Kostolné a FC Trúnek. 

DEVEX 9 



... stačí, ak sa obrátite na britskú spoločnos( Provident 
Financial, ktorá od marca tohto roku poskytuje krátkodo
bé hotovostné pôžičky priamo do domácností už aj na 
Slovensku, konkrétne v Bratislave, Pezinku a Senci. Ak sa 
rozhodnete využi( služby tejto renomovanej spoločnosti , ur
čite oceníte: 

Profesionalitu, tradíciu, medzinárodné skúsenosti 

Spoločnos( Provident Financial bola založená pred viac 
ako 120 rokmi vo Vel'kej Británii , kde je v súčasnosti vo 
svojom odbore najväčšou spoločnosťou. Od roku 1962 
je členom londýnskej burzy cenných papierov. Vzhladom 
na vysokú úroveň a profesionalitu finančných služieb, má 
spoločnos( Provident Financial viac ako 3 milióny spokoj
ných klientov vo viacerých krajinách sveta. 

Rýchlosť a dostupnos( 

Potrebujete len základné doklady a po splnení nenároč
ných podmienok môžete už do dvoch dní získa( hotovostnú 

pôžičku až do výšky 20 000,- Sk. Finančné prostriedky 
môžete využi( na l'ubovol'né účely. Nepotrebujete žiad
nych ručitelov, všetky podmienky sú vždy dohodnuté vo
pred a ostávajú po celý čas splácania nemenné. 

Komfort 

Jedinečnosť služieb spoločnosti Provident Financial spo
číva takisto v komforte a spôsobe poskytovania pôžičiek. 
Pôžičky sú poskytované prostredníctvom obchodných zá
stupcov spoločnosti Provident Financial , v pohodlí domá
ceho prostredia klienta. Rovnakým spôsobom prebieha 
aj výber splátok, ktorý je rozložený na týždne, čo umož
ňuje klientom dôkladne si plánova( a kontrolova( rodinný 
rozpočet. 

V prípade zau1mu o pôžičku, môžete spoločnos( 
Provident Financial kedykolvek kontaktovať 

na bezplatnej lnfolinke: 

Provident: 0800 124 124 

• až do 20 000,- Sk 
• do 48 hodín a bez ručiteľa 
• na akýkolvek účel 

Britská spoločnosť s tradíciou 
od roku 1880 - záruka istoty. 

l l 

M , k h b , . , ~ PROVIDENT 
ate sa na o o o rattt. ~ FINANCIAL 

DEVEX 10 

Milana Marcčka 5 
Otvorené: Po-Pi 16:00- 19:00 

tel. : 07/64 761025 
FIPtour@marta.sk 

www.flptour.host.sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hladá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

* Kúpim detskú postieľku. 
Tel.: 6477 6653 

* Kú pim kosu. Tel : 6477 6267 

* Predám pekný kočík- trojkombi
náciu, zelený. Cena dohodou . 

Tel.: 6477 4552 
* Pletivo 160 cm- dl. 100m, prívesný 
vozík. 

Tel : 4342 2873, 
4333 2879 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 

*TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 42. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
*AUTODOPRAVA AJ DOĽAVA . 

Tel. : 0905 587 670 
* Preklady- všetky jazyky. 

Tel. : 6477 0140 
* Pre ložím, doučím AJ, NJ. 

Tel.: 6477 8835 
* ,.Byty" - právny servis (predaj, kú
pa). 

Tel.: 6477 8542 

*Vezmem do prenájmu byt v DNV. 
Tel.: 6383 3690 

* Súrne predám 3-izb. družstevný 
byt na sídlisku Podhorské, 73 m'. 

Tel.: 0905 207 49306 

* Predám RD (pozemok 318 m'). 
Cena dohodou . 

Tel : 6477 8793 po 18.00 h 

* Dám do prenájmu obchodné 
alebo kancelárske priestory na 
Bukovčana 6. 

Tel.: 6477 7434 

Aj to sa môže stať 
V Devexe č. 6 sme uvere jnili 

prvých neplatičov inzercie v Katalógu 
ONV. Uviedli sme aj firmu Autodopra

va Bôšta-trans a ... neoprávnene. Stratil 

sa nám príjmový doklad a kolonka má 
da( bola prázdna. Preto sme urgovali .. . 

Firme Bôšta-trans sa ospravedlňujeme. 

Využite dopredaj 
detskej obuvi 

zo zrušenej predajne 
vDevexe 

Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok - Pi at ok 7. OO - 18. OO 
Sobota 7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBYspol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratis lava 

Tel.: 07/64 775 3 75, 64 778 691 
Fax: 07/64 776 371 

SPI RK 
t~l.lN!E"RSK.Ci-REAliTNÁ KAACELÁR:.A 

Na predaj Stavebné pozemky: 

Na vyhliadke 23 
841 07 Bratislava 
Tel.: 07!776 728 

-ONV ul. ].Jonáša, pozemok na RO od 619 m' do 623 m', šírka 15m, 
cena 21 OO S kim' 
-DNY, ul.]. Jonáša, pozemok na radovku od 278m2 do 581 m', šírka 7,5 m, 
cena 2100 Sk!m' 
-Lamač - Plávky, pozemok 499 m', šírka 20 m, cena 850 tis./Sk 
-Senec, ul. E Kráľa, pozemok 602 m', šírka 16,16 m, cena 1300 SK/m2 

Na predaj záhrada: 
-DNY, ul. Slovinec, pozemok 600 m', cena 600 Sk!m' 

Prenájom: 
-2 izb. byt, Dolné Hony u . Čiližská, 5/6, zariadený, nájom 10 000 Sk!mesačne 
+energie 
-ONV, ul. Mlynská, prenájom nebytových priestorov 94 m2 + sociálne pries
tory, vhodné na obchod, sklad, kanceláriu . Nájom 20 000 Sk!mesačne 

Na predaj rodinné domy: 
-DNY, ul. Poniklecová, 3 izby, pozemok 724 m', cena 2,7 miL/Sk 
-ONV, ul. Novoveská, pozemok 318m', 3 izby, cena 1,8 mil./Sk 
-DNY, ul. Novoveská, pozemok 340 m', 4 izby, cena 2,3 miL/Sk 
-DNY, ul. Poniklecová, pozemok 570 m', cena 1,230 mil./Sk 
-DNY, ul. Vápencová, pozemok 2 225m', cena 2,4 mil./Sk 

Na predaj byty: 
-4 izb. byt, DNY, ul.]. Smreka, DR, 12/12,81,60 m', cena 1,250 mil./Sk 
-3 izb. byt, DNY, ul. M. Marečka, OV, 8/12, cena 1,430 miL/Sk 
-1 izb. byt, DNY, ul. M. Marečka, 12/12, OV, 40,54 m', cena 750 tis./Sk 

Na predaj chata: 
-ONV- Múrnice, murovaná 4,5 m x 3,5 m, suterén, prízemie, elektrina, voda, 
pozemok 400 m', cena 250 000 Sk. 

Inzercia: Cenník: l znak = l ,20 Sk, l / 16 str. = 350 Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. = 5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. ZJavy: tri uverejneniach zo sebou 5 % o viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hradám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná 
strano + 50 %, iná oko inzertná strano (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po·pio : 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11 .00 
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OlliENilO 
[ill@~G~!:h@D 

POLÍCIE 

lstracentrum, centrum pre voľný čas, 
Hradištná 43, 841 07 Bratislava 

PRÁZDNINOVÉ 
STRETNUTIA 

(Letné, denné turisticko-poznávacie tábory) 
Doba: 8.00-16.30 h 
Vek: 6-13 rokov 
Termlny: 2.-6. 7. 2001 cena 650,- Sk 
9.-13. 7. 2001 cena 700,- Sk 

Pes 
- kontroverzný priate/' človeka 

Kedysi sme písali slohové prá
ce o najlepšom priatelovi člove
ka - psovi. Kedysi v našom 
okolí nebolo to/'ko psov, ktorí 
znečisťova li okolie a spôsobo
vali svojimi výkalmi pobúrenie. 

Kedysi bol pes domácim 
zvieraťom, ktorý bol verný svo
jej rodine a strážil jej majetok. 
Aj dnes má pes tieto priority, 
sprevádza nás a brechá, keď 
sa blíži niekto známy či cudzí. 
Maj ite/' rozozná jeho brechot. 

Máme záhradu v Devínskej 
Novej Vsi a čerstvý zážitok. 

Vodorovne: A. Tretia časť 
tajničky. - B. Skratka česko
slovenskej automobilovej do
pravy - zariadenie verejnej 
správy - učeň po česky. 
C. Trecím pohybom očistila
zakrývate. - D. Ako po česky -
práca po rusky - fínska obje
mová miera. - E. Varením pri
prav kmeň na Pobreží 
Slonoviny - ret. - F. Mesto 
v Juhoslávii - predložka - do
tnem po česky. - G. Brána 
z maď. - nerev.- H. Ometený 
po česky - vzťahujúci sa na 
aka nt. -l. Druhá časť tajničky. 
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. -
2. Budujem . - 3. Arabská tam
burína- miškovať po nemecky. 
- 4. Zbav kože - kosoštvorec po 
nemecky. - 5. Súhra, harmónia 
-úlomok rozbitej veci. 6. Druh 
rastlinného gleja - súhlas po 
česky. - 7. Lesná a záhradná 
plodina po nemecky. 
8. Udatný človek hovorovo -

V dnešnom čísle sa rozlúči
me s hlavičkou MsP, ktorá už 
v Devínskej neexistuje. Čím ju 
nahradíme? O tom nabudúce. 

Redakcia 

Zameranie: 
a) turistika (Devín - hrad, Železná studien
ka, celodenný výlet do okolia Bratislavy, 
ZOO) 
b) základy španielčiny (pre záujemcov) 
c) detské zábavné tance ERKO 
d) tvorivé dielne - výtvarné aktivity 
e) súťaže, hry, šport 
f) kúpanie na nádvorf lstrijskej 6 (v prípade 
priaznivého počasia) 
Termin: 20.-24. 8. cena 700,- Sk 

Náš pes brechal za svojim 
plotom a chlapec ho sprejova l 
slzotvorn ým sprejom. Chlapec 
skúšal účinky spreju a bezohlád
ne sa bavil na bezmocnosti 
zvieraťa. Zviera samozrejme ne
chápalo, čo sa deje, a nadálej sa 
otriasalo v chemickom opare. 
Pokým sme vybehli von, chla
pec mal náskok. Náš pes vy
behol spolu s nami a dobehol 
chlapca skôr, než my. 

Vystrašený chlapec bol však 
obdarený rozradosteným tan
com nášho boxera. Vzájomný 
darček k MDD. 

Psi sú rôzni, /'udia sú rôzni. 
Reakcie sa pohybujú v určitýc/, 
dimenziách. Psi odpustia svoj-

dekagram hovorovo. - 9. Meta
morfovaná hornina - podochni. -
10. Zvedavo hl'adí - sporiví. -
11. Azbestocementová krytina. -
12. Koniec tajničky.-
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Slnečník 

Ak niekomu v DNV "odletel" 
z balkóna slnečník nech volá 
t. č. 64 3610 76 po 20.00 h. 

Zameranie: 
a) turistika (Devín - hrad, Železná studien
ka, celodenný výlet do okolia Bratislavy, 
ZOO) 
b) tvorivé dielne - výtvarné aktivity 
c) súťaže, hry, šport 
d) kúpanie na nádvorí lstrijskej 6 (v prfpade 
priaznivého počasia}Prihlášky, pokyny 
a úhradu si rodičia môžu vyzdvihnúť od 
4. 6. 2001 na sekretariáte lstracentra v čase 
od 8.30-16.30 h. 

mu pánovi, l'udia každému ale
bo nikomu. Psi sú domáce zvie
ratá, ž ijú krátko a sú tu pre nás. 
Ak im nerozumieme, stačí si ich 
nevšíma(, napr. ako sliepky, kra
vy či králiky. Zvieratá sú inteli
gentné, jednoduchšie než my, no 
rozumejú výsmechu a cítia bo
lesť. 

Chlapec tohto príbehu mal 
šťastie. Ako maj ite/' psa by som 
bol zodpovedný za prípadné po
hryzenie, ale mladistvý tyran by 
bol zodpovedný za ubližovanie 
a týranie zvieraťa . A mne by to
ho chlapca-tyrana vôbec nebolo 
/'ú to. 

Ing. Mária Šobeková 

Pomôcky: D. šen. - E. Dida. -
F. Ri pa č. - 3. Tar. - 4. Raute. - 7. 
Nach.-

d 
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Literárno-deiepisná 
exkurzia 

31. mája a 1. júna sa vybralo 43 
žiakov 9. E a 9. B triedy ZŠ na Ul. 
P. Horova 16 pod vedením p. uč. 
Mgr. Z. Balajovej a Dr. R. Brunov
skej na dvojdňovú literárno-de
jepisnú exkurziu na stredné 
Slovensko. 

V Tajove, sme navštívili rodný 
dom spisovatel'a J. G. Tajovského 
a pamätnú izbu J. Murgaša. 

Z Tajova sme poputovali do 
Harmaneckej jaskyne. Tu nás 
čakalo 1500-metrové stúpanie do 
kopca. V jaskyni, v ktorej boli 
len 4 stupne Celzia, sme obdivo
vali nádhernú kvapľovú výzdo
bu. 

Našou ďalšou zastávkou bola 
Banská Bystrica. V Múzeu SNP 
sme sa vďaka odbornému vý
kladu, prehliadke a dvom fi lmom 
dozvedeli vel'a zaujímavého a ne
poznaného o ll. svetovej vojne. 

Druhý deň začal prehliadkou 
veľmi pekného historického mes
ta Kremnica, ktorá je známa 
svojou mincovňou. Navštívili 
sme tu aj Múzeum umeleckých 
remesiel. 

Popoludní sme sa zastavili 
v dedine Uhrovec. Prezreli sme 
si rodný dom [.udovíta Stúra, 
ktorý sa neskôr stal aj rodným 
domom Alexandra Dubčeka. 
Spomienky na exkurziu nám dlho 
zostanú v pamäti. D. Mendrejová, 
M. Kovárová, P. Petrovičová -
žiačky 9 E, ZS P. Horova 

~® [j'~ [j) ~ ~ 
~~\9(!)~~ 

- Konečne by mali začat' vyrábať 
hranaté mince. 

-Prečo? 

- Aby sa peniaze tak rýchlo neroz-
kotúlali. 

- Mami, kúp mi Nový čas! 
- Načo ti bude? 

- Pani učitel'ka povedala, že v pon-
delok mám prís( do školy podl'a no
vého času. 

Páchateľ bol v takom stave, že na 
zvolanie ,.Stoj!" spadol. 

Zverolekár z dostihovej dráhy príde 
domov s nohou v sadre. 
- Čo sa ti stalo? - pýta sa manželka. 
- Ále, spadol som z pacienta. 
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DEVEX 12 

Mestská časť DNV je v · súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovove~~! 

26.-27. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Nedávno som stretol známeho. 

Pozdravili sme sa, ako so na sluš
ných ludí patrí. Ako ,ma potlap
káva, tak ma potlapkáva, vyslovu
je slová uznan io. 
Počúvam, bránim sa, veď vari 

každý .. . Ó niekol'ko dní stretávam 
iného .známeho, tiež sa zdravím, 
a čo mi nezvestuje? Ten prvý môj 
známy ma vraj ohováral, okydá
val, ďiv nie, že si odpl'úval pri 
zmienke o mojej osobe. Do tretice 
som sa stretol so známym, ktorý 
jednu z mojich činností hodnotil 
otvorene, priamo. To robíte na fi
gu, to sa mi páči, to dalšie je tak 
pre. 

Nuž čisté i špinavé charaktery 
stretávame denne. Iste, občas mi 
ktosi vytkne, či položí otázku: "Čo 
chcete tými vašimi príhovormi po
veda(? Hádam si nemyslíte, že 
pre prerobíte ludí. Teda niekto
rých,.. 

Nuž, prerába( nechcem, len 
ponúkam niekol'ko slov na zamys
lenie. Veď deň, rok, život sa skla
dá z množstva maličkostí, tie ma
ličkosti tvoria náš život, vytvárajú 
náš imidž a niekomu možno zále
ží, podaktorým možno bude zále
ža( neskôr. 

Nikdy nie je neskoro to svoje si 
vylepší( Ak pre nič, tak pre vlast
né uspokojenie. 

Váš vydavateľ 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r. o., Devínska Nová Ves 
29.6. 2001 Ročník: XI. Číslo: 13 bezplatne 

a Prestavba a rozšírenie haly 

EJ Anketa IJ Kultúra 

ll Sťažené doručovanie * Pozvánka do 

Deti začínali tento mesiac svojim sviatkom, vyšantili sa, tak ako na 
našej snímke deti zamestnancov TOWER AUTOMOTIVE a.s. na šta
dióne FCL ž iaci práve v tieto dni ukončia školský rok a majú pred 
sebou dva mesiace prázdnin. 

-------~---------------------------
Prestavba a 

Navrhovate!', Volkswagen 
Slovakia, a. s., so sídlom v Bra
tislave, predložil Ministerstvu ži
votného prostredia SR podl'a zá
kona NR SR č. 127/1994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na život
né prostredie zámer ,.Prestavba 
a rozšírenie haly MS". 

V zmysle § 8 ods. 4 zákona NR 
SR č. 127/1994 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
informujeme o tomto zámere 
verejnosť. 

Do zámeru je možné nahliad
nuť na miestnom úrade ONV, 
Odbore výstavby, životného 
prostredia a správy majetku na 

....,_ . 
rozs1 ren 1e 

haly M8 
2. posch., lstrijská 49, Devínska 
Nová Ves do 7. júla 2001 v úrad
ných hodinách 

pondelok 
8.00-12.00 a 13.00-17 .OO 

streda 8.00-12.00 a 13.00-16.00 
štvrtok 8.00-12.00. 

Verejnosť môže doručiť svoje pí
somné stanovisko k zámeru 
Ministerstvu životného prostre
dia SR, nám. L ~túra 1, 812 35 
Bratislava najneskôr do 16. 7. 
2001. 

v čase uzávierky tohto čísla, 
23.-24. júna 2001, bol v De
vínskej trinásty Festival chor
vátskej kultúry. 

Podrobnosti prinesieme 
v nasledujúcom čísle. 

Redakcia 

Starosta MČ a MO MS v Bra
tislave Devínskej Novej Vsi si Vás 
dovolujú pozvo( na 
UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 

2000/2001, 
PIKNIK - JÁNSKE OHNE V SRDCE 

30. Vl. 2001 od 13.00 h 
ktoré sa uskutoční v rámci 550. vý
ročia prvej písomnej zmienky 
o Devínskej. 

V priestore pred skalným útva
rom SRDCE (plonírka) sa stretneme 
pri volnej zábave, športe a oddy
chu. Prosíme hlavne rodičov a sta
rých rodičov, aby si prišli 
k nám oddýchnu( a do pikniko
vých košíkov pribalili dobrú náladu 
a niečo na opekanie {slaninku, 
špekáčky a ... ). 

Zabezpečili sme COUNTRY 
hudbu {od 15.00 do 22.00 h) . 
Malé občerstvenie -· Reštaurácia 
Štadión {guláš, alko, nealko, pivo) 
a na potešenie z pohybu vo 
volnej prírode detí i rodičov sMože 
v rôznych športových disciplínach. 

Príďte medzi nás, aby sme 
sa spoznali, pobovili sa a zas
pievali si! 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 21.6. 200 l . 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 4.7. 200 l, 

číslo vyjde 13.7. 2001. 
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KNIŽNICA 
LETNÁ ČITÁREŇ OD 2. 7. 2001 do 10. 8. 2001 

Miestna knižnica IC ponúka pre svojich čitateľov, 
ako aj ostatných návštevníkov v čase leta posedenie 

v letnej čitárni na nádvorí knižnice v čase: 

DEVEX4 

Pondelok 
Streda 
'štvrtok 
Piatok 

12.00-18.00 h 
12.00-18.00 h 
12.00- 18.00 h 
13.00-16.00 h 

Čitatelom poskytneme literatúru, 
vybrané časopisy, dennú tlač . 

. \ 

3.-4. 7. 2001 Program kina 
o 17.30 a 20 .00 h 

MÚMIA SA VRACIA 
USA- MP, 65,- Sk 

30. 6. o 17.30 a 20.00 h 
SAMOTÁRI 

ČR - MP 12, 60,- Sk 

1. 7. o 17.30 a 20.00 h 
SAMOTÁRI 

ČR- MP_12, 60,-

lstracentrum, 

5. 7.-31. 7. 2001 
-PRÁZDNINY 

Tel: 6477 5104 

centrum pre . vol'ný čas ponúka 

PRÁZDNINOVÉ STRETNUTIA ZA ROHOM 
(Letné denné turisticko-poznávacie tábory) 

Doba: 8.00-16.30 
Vek: 6-13 rokov 
Termíny: 2.-6. 7. 2001 cena 650,- Sk 

9.-13. 7. 2001 cena: 700,- Sk 
Zameranie: 

a) turistika 
(Devín - hrad, Železná studienka, celodenný výlet do okolia 
Bratislavy, ZOO) 
b) základy španielčiny (pre záujemcov) 
c) detské zábavné tance ERKO 
d) tvorivé dielne - výtvarné aktivity 
e) súťaže, hry, šport 
f) kúpanie na nádvorí lstrijskej 6 
(v prípade priaznivého počasia) 
Termín: 20.-24. 8. 2001 cena: 700,- Sk 

Zameranie: 
a) turistika 
(Devín - hrad, Železná studienka, celodenný výlet do okolia 
Bratislavy, ZOO) · 
b) tvorivé dielne - výtvarné aktivity 
c) súťaže, hry, šport . 
d) kúpanie na nádvorí lstrijskej 6 
(v prípade priaznivého počasia) 

Prihlášky, pokyny a úhradu si rodičia môžu ·vyzdvihnúť od 
4. 6. 2001 na sekretariáte lstracentra v čase od 8.30-16.30 h, 

na tel. č . 6477 0033 

Beseda so spisovatelom 
Doobedie 12. júna bolo pre z iakov šiesteho a siedmeho ročníka Základnej ško

ly na Ulici l. Bukovčana č. 3 poznačené netrpezlivosťou a očakávaním. V ten
to deň našu školu navštívil spisovate/' Peter Glocko v sprievode svojho pria teľa pá
na V. Dobríka. Spisovateľ, novinár, autor televíznych a rozhlasových scenárov pán 
Glocko nebol deťom neznámy, veď ho poznali zo školskej literárnej čítanky. Ale 
ako sa vraví, aj v tomto prípade platí- radšej raz vidieť ako stokrát počuť. V prvej 
časti besedy pán Glocko porozprával deťom o práci šéfredaktora časopisu pre deti 
SUPER OHNÍK. Deti sa zaujímali o prácu pri tvorbe časopisu . Najaktívnejšie boli 
tie, ktoré pracujú v školskom časopise. V druhej časti besedy deti zahrnuli spisa· 
vateľa paľbou svojich otázok. Pán Glocko trpezlivo odpovedal na všetky otázkY 
týkajúce sa jeho literárnej tvorby, záujmov a podobne. 

Bolo to príjemné posedenie, na ktoré deti iste tak rýchlo nezabudnú. Určite 
im dlho zostanú v pamäti slová spisovateľa o tom, aké krásne je písané slovo 
a aké čarovné chvíle môžu prežiť s peknou slovenskou knihou. 

Soňa Škulová, Z~/. Bukovčana 3 

Samuel ŽUŽIČ 
a Katarína KLASOVITA 

jozef BEL čl K 
a Lucia KRA]ČOVIČOVA 

Blahoželáme! 

Mária GAŠPAR/KOVA 
a Rudolf GAŠPAR/K 

Agnesa CAP/KOVA 
a jozef CAPI K 

Blahoželáme! 
Kristína Hojzáková V'ILET DO PRAHY 

V tomto mesiaci absolvovali deti našej farnosti prvé sväté prijímanie. 

Stažené doručovanie 
"Devínskonovoveského expresu" 

Ide najmä o sídliská Kostolné 
o Podhorsk~. Už dlhší čas norážom 
pri doručovaní na hariéry uzamknu
tých vchodov. Je to vraj kvôli nora-

stajúcim lúpežiam bytov. Dobre, 
uznávam to, že obyvatelia sa bránia. 
Niekde však sú uzamknuté až dve 
brány v jednom vchode, pričom 
schránky sa nachádzajú až za tou 

Pozvánka 
Miestny odbor Matice slo

venskej v Bratislave - ONV 
pozýva na 
kultúrno-spoločenský zájazd, 
ku štátnosti Slovenskej re
publiky, ktorý bude 
23. Vl/. 2001 do Kremnic
kých baní- v srdci Slovenska 
a Európy 
V programe zabezpečujeme 
cestu autobusom tam a späť, 

druhou bránou. U prvého vchodu 
sú zvončeky. Väčšinou dlho márne 
zvoním, než sa niekto ozve. 

Keď zahlásim, že nesiem "Devex", 
buď nedostanem žiadnu odpoveď, 
alebo čo je zriedkavé, sa bráno otvo
rí. Vojdem, ale narazím na druhú 
zamknutú bránu, ktorá sa zvrchu 
otvoriť nedá. Zvoním teda opäť 
a prosím" aby mi prišli dolu otvo
riť. 

To je však asi pre obyvatelov 
nadl'udský výkon (totiž zísť výťahom 
dolu) pretože si musím vypočuÍ roz
ličné výhovorky prečo nemôže do
tyčná osobo prísť otvorií. 
Najčastejšia výhovorka je: "Volajte 
niekomu inému!" 

Kedže takto vystriedam všetky 
zvončeky, nakoniec ostanem bez
mocne stáÍ ako pred nedobytnou 
pevnosťou a čakám na milosrdnú 
náhodu, že pôjde niektorý obyvotel' 
s klučom von alebo dnu. Niekedy aj 
štvrí hodinu. Pravda, česi výnim
kám, občas aj niekto príde otvorií 
a ja na neho hladím ako na anjela 

V dňoch 11.-12. júna usku
točnila jednota dôchodcov 
z Devínskej Novej Vsi pre 
svojich členov výlet do sto
vežatej Prahy. Nezabudnutel: 
ným zážitkom bola pre nás 
prehliadka Hradčian, Zlatej 
uličky, Václavského a Staro
mestského námestia. Pešia 
prechádzka daždivou Pra
hou nám umožnila vidieť, 

nábrežie Vltavy, Karlov most 
a chrám Karmelitánok, nepo- · 
rušené telo sv. Elekty, kostolík 
Božieho jezuliatka. Stihli sme 
sa vyviezť na Petfín lanovkou 
a videli sme Hvezdáreň M. R. 
Stefánika. 

Atmosféru v autobuse nám 
spríjemnil pán Pino Beseda 
svojimi zážitkami a presnič
kami. Vdaka patrí všetkým 
organizátorom tohto vynika
júceho výletu. 

vstupné na vystúpenia po
predných folklórnych súbo
rov, časť na vatre zvrcho
van9sti, prehliadku mesta 
Kremnice, námestia a múzea 
(klopačka). 

Odchod autobusu (spred 
bývalej kotolne) na Hradišt
nej ul. o 7.00 h, cena zájaz
du 300,- Sk, návrat domov 
v neskorých nočných hodi
nách. 

Prihlášky na tel. : 6477 8353 

z nebo . Aj týmto článkom chcem 
podakovoí tým výnimočným milo
srdným l'udom, ktorým sa neíaží 
prísÍ dolu· s kl'účom. Zvláš( ma mrzí 
vchod č . 42 na Eisnerovej ulici, kde 
som si prečítala počas môjho dlhého 
čakania oznámenie no stene, že 
poštové schránky budú v najbližších 
dňoch premiestnené za prvý vchod, 
ktorý so dá zvonku otvorií. · 
Oznámenie tam už visí snáď 2-3 
mesiace, ole nič sa so schránkami ne
deje. Prečo nás zavádzajú? Sú aj 
prípady, keď niekto vyhodí "Devex" 
ráno do škatule, kde so hádžu re
klamné plagáty a zasa iní ho kradnú 
zo schránok svojich susedov. 

Ešte maličkosť: schránky bývajú 
často tak preplnené zbytočnými re
klamnými pldgátmi (ktoré väčšinou 
nikto nečíta), že len s vel'kou náma
hou sa lom dá vtisnúť "Devex". 
Nuž, osi treba pri práci prežíva( aj 
rôzne dobrodružstvá, život by bol 
príliš fádny, však? 

Doručovatel'ka 

"Devínskonovoveského expresu" 

DEVEX 5 



TENIS 

IV. kolo 
Mladší žiaci 111. tr. 
Strojár STU -TK LOB ONV 0:6 
Body za LOB získali v dvojhre: 
M. Pavlovič, J. Pavlovič, Šarlina 
a Matušek 
vo štvorhre: M. Pavlovič, Šarlina, 
J. Pavlovič a Matušek 
Starší žiaci ll. tr. 
TK LOB ONV- Iskra Petržalka 3:3 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Ferenczy, M. Pavlovič 
vo štvorhre: Dobrota, Ferenczy 
Staršie žiačky ll. tr. 
STU .,B"- TK LOB ONV 4:o 
Dorast l. tr. 
TK LOB ONV- Právnik 3:4 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Dobrota 
vo štvorhre: Kríž, Ferenczy, Rebro 
a Antal 
Dorastenky l. tr. · 
TK LOB ONV- Senec 2:5 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Ferenczyová a Kubicová 
Ženy ll. liga 
STU .. B"- TK LOB ONV 7:0 
Muži .,A" ll. liga . 
TK LOB ONV- Piešťany .. B" 2:5 
Body za LOB získali v dvojhre: Penc 
a Župančič 

Vodorovne: A. Začiatok tajnič
ky. - 8. Výmena - hromadný 
hovor, reč - existovalo. -
C. Ženy s výraznými očami -
mesto v Juhoslávii - nenor do 
vody. - D. Žije si - trhala, ničila 
- popevok. - E. Mesto 
v Taliansku - bočná stena 
v antike - švédsky fyzik. -
F. Čínske ženské meno - ne
zahynula - predložka 2. pádu. 
- G. Skratka tlačovej agentúry 
Pakistanu - zažialilo- chytanie 
živočíchov. - H. Mesto v Rusku 
- kývla - Gr"uzínske mesto. -
l. Múza l'úbostnej poézie - vy
ťahuj meč- brzdil, znemožňo
val. - J. Kanadská morka -
príkro - deň po latinsky. -
K. Antické mesto - tyran - ze
ro, nič.- L. Stred tajničky.
Zvisle: 1. Koniec tajničky. -
2. Straším - polialo horúcou 
vodou. - 3. Islandský národný 
hrdina - malý plán po česky. -
4. Potupa - plaz sa - tkaním 
spracoval. - S. Puška (hovor.) -
indický štát - hriadel', malá 
os. - 6. Územie na severe 

Muži .. B" ll. tr. 
Dunajská Lužná -TK LOB ONV 3:4 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Pavlovič, Kurina a Kríž 
vo štvorhre: Kurina a Kríž 

Pánik 

HOKEJBAL 

MEMORIÁL 
"DODA ll BALÁŽA 

Dňa 12. 5. 2001 sa konal už 
4. ročník hokejbalového turnaja 

- -Memoriál .. Doda" Baláža, kto
rého sa zúčastňujú každoročne 
len mužstvá z Devínskej Novej 
Vsi. Aj keď nejde o veľký turnaj 
všetci zúčastnení hráči a druž
stvá ho berú veľmi zodpovedne 
a aj tohto roku sme videli pek
né zápasy, vynikajúce výkony 
a zaujímavé výsledky. 
YMCA ONV- HBK KOBRA ONV 

7:5 (4:2, 3:3) 
Góly YMCA: P. Paďour, P. Nemec, 
l. Šašik, O. Križáni, M. Jeck, M. 
Runák, l. Chandoga. 
Góly HBK: R. Strnád a R. Lisa/ 2, 
P. Sith 
HKM ONV - HBK KOBRA ONV 

9:2 (1 :0, 8:2) 

Slovenska - kus hrubého kme
ňa - na tom mieste. - 7. Klesala 
na dno - štvrtá trieda gymná
-zia. - 8. Vrch pri Belehrade
španielske mesto - vlastniť. -
9. Ženské meno- podarovala
oblasť južne od Zvolena. -
1 O. Syn Adama a Evy- značka 
oxidu hlinatého - radničný. -

l 2 3 4 5 6 

H 

B 
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D 

E 
f 

G 

H 

l 
J 
H. 
l 

Góly HKM: M . Ďurica a M. 
Kečkéš 2, M. Grožaj a L. Mo/ocsi 
2, l . Ďurica. 
Góly HBK: R. Strnád, P. Sith 
YMCA ONV- HKM ONV 

4:3 (2:1, 2:2) 
Góly YMCA: J. Šašik 2, M. Runák, 
P. Paďour. 
Góly HKM: M. Ďurica 2, M. 
Kečkéš. 
Víťazom 4. ročníka sa stalo muž
stvo YMCA ONV, čím obhájilo 1. 
miesto z predošlého ročníka. 

Roman Varga 

MAMUT Corgoň Cup 2001 
Z DEVÄTNÁSTICH 

-PIATY 
V dňoch 25. 5.-27. 5. 2001 sa 

konal v Bratislave najstarší a naj
väčší hokejba/ový turnaj v Euró- · 
pe - 11. ročník MAMUT Corgoň 
Cup 2001. Na tomto turnaji štar
tujú každý rok najlepšie tímy 
z celého Slovenska. 

Tohto roku štartovala aj re
prezentácia Sloven-ka v rámci prf
pravy pred majstrovstvami sveta 
v Toronte. Výber hokejbalistov 
z ONV tu štartoval pod názvom 
YMCA ONV. Vzhľadom k tomu, 
že tento turnaj sa hrá systémom 
5+1 na offside so špeciálnou /op-

.11. Navíjala - chemický prvok 
značky Li. - 12. Spanielske bo
lero - dosiahne. - 13. Ovládol 
sa.-

7 

Pomôcky: E. Dalen. - H. Jalu -
Rica . - J. Dies. - 3. Arason . - S. 
Asam. -

d 

8 9 10 ll 12 13 

tičkou, naši chlapci podali vynikaj
úce výkony a podľa organizátorov 
boli príjemným prekvapením tur
naja. 
Výsledky ONV v skupine: YMCA 
ONV- HBC Se/ekt Petržalka 5:0 
Góly DN V: l. Chandoga 2, R. Strnád 
2, M . Rusnák 
YMCA ONV- HC Brno 5:3 
Góly ONV: l. Šašik 2, l. Gan doga, R. 
Strnád, l . Ďurica 
HBC Devils - YMCA ONV 4:0 
HC Vranovská - YMCA ONV 7:1 
Gól ONV: l. Ďurica 
MlM Topoľčany- YMCA ONV 7:0 
OSEMFINÁLE: YMCA ONV- Košice 

2:0 
Góly ONV: M. leck, R. Strnád 
ŠTVRŤFINÁLE: ŠK Profis - YMCA 
ONV 5:0 
Poradie na prvých piatich mies
tach: 
1. Slovensko 
2. HKM MlM Petržalka· 
3. CASEY Bratislava 
4. ŠK Profis Vrakuňa 
5. YMCA ONV 
Devínsku Novú Ves reprezentova
li: R. Strnád, M. Strnád (kap. muž
stva), l. Chandoga, B. Chandoga, 
l. Ďurica, M. Ďurica, P. Sith, 
O. S/th, M . Rusnák, M . Bábik, M. 
leck, M. Kečkeš, E. Valko, P. Mol
nár; R. Turkovič, š. Ronin, l. Šašik. 

Roman Varga 

~(U rt@ [j) ~@ 
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Základný paradox súčasného 

kapitalizmu: Ako vychovať ta 

kého robotníka, ktorý by málo 

zarábal, ale vela nakupoval. 
•• • 

- Predstav si trojtýždňovú do

volenku pri mori len za tritisíc 

korún. 

- Nehovor, a· kam to je? 

- Nikam, len si to predstav! 
••• 

- Kedy mi vrátiš tých päťtisíc. 

Vravel si, že to nebude pôžička 

na dlho. 

- Veď ani nebola. Minul som 

ich za dva dni. 
• •• 

- Dežo, ty máš pekný bicykel, 

kol'ko stál? 

- Chvíl'u pred krčmou. 
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DEVEX 8 

28.-31. týždeň 

@): Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Na začiatku tohlo mesiaca 

sme si pripomenuli príchod vie
rozvestcov a patrónov Európy 
Cyrila a Metoda do našej zeme. 
Oslávili sme predovšetkým de
dičslvo, ktoré priniesli a nám 
zanechali: vzdelanos(, nábož
nos( kultúru ... 
Ako s lýmito darmi nakladáme? 

V deň sviatku našich vieroz
vestov nitriansky sídelný bi skup 
kardinál Ján Chryzostom Korec 
podrobil ostrej kriti ke výchovu 
detí a mládeže, ktorým nevenu
jeme dostatok času . Vyslovil 
obavy, či vôbec chápeme poria
dok vecí a hodnôt. 
Konštaloval, že l'udia sa {dôsle
dok pomýlenej výchovy) stávajú 
apatický a necitliví. 

Niekol'ko dní po preč íta ní 
týchto názorov som dostal list 
od bratranca z cudziny, z ktoré
ho si dovol ím citova( .,Vz(ahy 
l'udí u vás (žije 34 rokov vo 
Švédsku) sú moc nel'udské. 
Panuje nehorázne závis( 
chamlivos(, netolerantnos( 

Chcete do EÚ ale vstup to ne
vyrieši . Treba usilovne pracova( 
a syslematicky vies( nácod 
k skromnosti. .. " 

Domnievate sa, vážení čitate

lia, že zamyslenia, ktoré ponú
kam v príhovoroch, sú zbytoč
né? 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVA VES 

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

13.7. 2001 Ročník: XI. Číslo: 14 bezplatne 

a z radnice * z diára starostu 

El Anketa DTV * Novinka 

pre zamestnávatel'ov a Jubilanti * Nová tradícia 

E Slovo Novovešťanov ll Kultúra =z:i: Šport 

Festival chorvátskej kultúry 

lUEilEINENIE liÍIVIEilU 
"Rozšírenie výrobnej ka
pacity v podniku Volks
wagen Slovakia, a. s. - 11/. 
etapa". 

Navrhovate/: Volkswa
gen Slovakia, a. s. so 
sídlom v Bratislave, predlo
žil Ministerstvu životného 
prostredia SR podl'a záko
na NR SR č. 12711994 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie zámer 
"Rozšírenie výrobnej kapa
city v podniku Volkswagen 
Slovakia, a. s. - 111. etapa". 
Predmetom tejto tretej eta
py je linka KTL a voskova
nie. 

V zmysle § 8 ods. 4 záko
na NR SR č. 127/1994 
o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie informu-

jeme o tomto zámere verej
nost: 

Do zámeru je možné na
hliadnuť na miestnom úra
de ONV, Odbore výstavby, 
životného prostredia a sp
rávy majetku na 2. posch., 
Jstrijská 49, Devínska Nová 
Ves do 7. augusta 2001 
v úradných hodinách 

pondelok 8.00-12.00 
a 13.00-17.00 

streda 8.00-12.00 
a 13.00-16.00 

štvrtok 8.00-12.00. 
Verejnosť môže doručiť 

svoje písomné stanovisko 
k zámeru Ministerstvu ži
votného prostredia SR, 
nám. C.. Štúra 1, 812 35 Bra
tislava najneskôr do 7.8. 
2001. 

Ako vyjde Devex 
V rámci dohôd a zmlúv so spon

zormi, tlačiarňou a čitatelmi má 
vydavatel' v tomto roku vydať 22 
čísel na 8 stranách, čo predstavu ie 
ročne 176 strán. Kedze v roku mu
sí občas Devínskonovoveský Expres 

vyist' ai na viac ako 8 stranách, 
a zdroie"na výrobu rozšírenia čísel 
sa nedarí získa( ie nútený vydava

te/' hládoť optimálne riešenia, aby 

zmluvy dodržal a čitatelóv neukrá

til. 

Pretože už rozšírené čísla v tom

to roku vyšli a dalšie rozšírené vri
dú museli sme v redakcii upraviť 
harmonogram vychádzania nasle

dovne: Dnešné číslo 14 ie pred 
prázdninami posledné. Najbližšie, 

číslo 15 vyide 14.9.200 1. Ostatné 

čísla vyidú: 24. 9., 12. a 26.1 0., 9. 
a 23. 11 ., 7. 12. 

Vydavate/' 

Harmonogram zberu 
triedeného odpadu v rodinnej 

zástavbe 

l . 8., 29. 8., 26. 9., 24. l 0., 
21. l l. 2001 

V druhom polroku okrem 
tradičných odpadov pribudne 
aj akcia PET fl'aša (týka sa 
len rodinnej zástavby). ide 
o zber plastových fliaš z nápo
jov. 

OLO 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 4.7. 2001. 

Úzavierka nasledujúceho 
č ísla bude 4.9. 2001, 
číslo vyjde 12.9. 2001 . 
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® robničky 
!l radnice 
Miestne zastupiteľstvo roko

valo dňa 3.7. 2001 na svojom 
pravidelnom zasadnutí o 25 bo
doch programu. 
Body rokovania boli rozdelené 
do troch častí , kde v prvej sa ro
kovalo o plnení úloh z pred
chádzajúcich rokovaní a o úlo
hách ktoré plní miestny úrad 
v oblasti majetku. Druhá časť 
bola zameraná na rozvojové zá
mery , čo sa týka projektových 
štúd ií a bytového hospodárstva 
v mestskej časti. Tretia časť bola 
zameraná na informácie o roko
vaniach mestskej časti so subjek
tami zameraným i na aktiv ity na 
lokalitu ONV a susediacich 
mestských častí. 
K dôležitým bodom rokovania 
prijalo nasledovné uznesenia : 

Miestne zastupiteľstvo: 
-zobralo na vedomie analýzu 
činnosti médií pôsobiacich 
v mestskej časti 
Ana lýza bola spracovaná Radou 
pre verejnú informovanosť a tý
kala sa pôsobenia nasledovných 
informačných médií - Devex , 
Devínskonovoveská televízia , 
informačné tabule miestneho 
úradu , miestny rozhlas , infor
mačný systém Mobilita a inter
netová stránka mestskej časti . 

V tomto bode boli zhodnotené 
nasledovné média, kde boli vy
špecifikované klady a nedostatky 
s návrhom zlepšenia s výhľadom 
pôsobenia do ďa l šieho obdobia 
-schválilo stanov isko mestskej 
časti k Správe o hodnotení vply
vov na životné prostredie -
Rozšíren ie 
výrobnej kapacity v podniku VW 
Slovakia a.s. a zobrala na vedo
mie informáciu o spracovanom 
zámere rozšírenia výrobnej ka
pacity vo väzbe na rozšírenie ha
ly MB. 
Zámer bol prerokovaný v kom i-

Z diára starostu 
MČ DNV Ing. Vladimíra Mráza 
vyberáme: 
11. 6. navštívil prof. Klímku 
z konzulárneho odboru Minis· 
terstva zahraničných vecí SR. 
Predmetom spoločného rokova· 
nia bol postoj ministerstva k re· 
alizácii premostenia medzi DNV 
a Marcheggom. Konzulárny od
bor potvrdil podporu tomuto pro· 
jektu i s výhladom na cestné pre
pojenie vo výhlade šiestich rokov. 

V tento deň prebiehalo i ve
rejné prerokovanie záverečnej 
hodnotiacej správy k posudzova· 
niu dopadov na ŽP v súvislosti 
s rozšírením výroby VW Slo
vakia. Vyhodnotenie uskutoční 
ministerstvo ŽP. 
13. 6. starostu navštívila technic
ká skupina dolnorakúskej vlády 
so starostom Marcheggu. Účast
níci stretnutia prerokovali další 
postup prípravy premostenia 
cyklolávkou. 
Geoconsult predstavil 4 varianty 
technického riešenia. 
V tento deň navštívili radnicu 
i zástupcovia holandskej staveb
nej firmy, ktorá prejavila záujem 
o výstavbu bytov v ONV. 
Na záver dňa navštívila rad-

DEVEX !l 

nicu i kultúrna skupina zo 
Sardínie, ktorá hostovala v SR. 
Prejavila záujem o kultúrnu spo· 
luprácu s DNV. 
14. 6. starosta spolu s členmi 
predstavenstva VW p. Uhríkom 
navštívil primátora hl. m. SR 
Bratislavy, ktorému prezentovali 
spracovaný čistopis urbanistickej 
štúdie rozvojového územia 
DNV, pričom dohodli spoločný 
postup jej prerokovania. 
15. 6. prijal starostu minister 
kultúry SR pán Milan Kňažko. 
Starosta požiadal ministra 
o podporu financovania dostav· 
by KSC-múzea z prostriedkov 
vládnych rezerv. 
19. 6. rokoval predvýbor správ
neho výboru Okresného úradu 
práce BA IV. Posudzoval výsledky 
kontroly dodržiavania limitu 
nadčasových hodín v okrese BA 
IV a rozhodoval o udelení pokút 
pri zistených porušeniach. 
21. 6. sa zúčastnil na rokovaní 
mestskej rady hl. m. SR 
Bratislavy. Rada predrokovala 
materiály do mestského zastupi
telstva. 
22. 6. rokoval na katastrálnom 
úrade a pozemkovom odbore BA 

siách pri miestnom zastupiteľ
stve a následne v miestnej rade 
a miestnom zastupiteľstve . 

Zároveň k tejto téme bolo 
zvolané aj verejné prerokovan ie 
za účasti občanov vo veľkej sále 
lstracentra. Podmienky k dané
mu zámeru rozšírenia bo li sme
rované do oblasti čistoty vôd 
smerujúce cez čistiareň odpado
vých vôd do potoka Mláka , 
ochrany prírody s výsadbou no
vej zelene s dominantnou optic
ko- izolačnou funkciou a návr
hom riešenia dopravného systé
mu vzhľadom k zvýšenému do
pravnému zaťažen iu . 

-schválilo vypracovanie projektu 
pre využitie lokality v dotyku na 
alúvium Moravy. 

Projekt počíta s využitím pro
jektov Phare- CBC . Lokalita bu
de pripravovaná ako územie 
s možnosťou stretávania v prí
rodnom prostredí s možnosťou 
zapojenia cyk loturistickej trasy 
na dotyk s týmto územím. 
S realizáciou po schvá lení pro
jektu a prísľubu finančných pro-

IV. Predmetom rokovania bol zá· 
pís nehnutel'nosti "Koštalová" 
a bytov na Ul. Š. Králika do ka
tastra nehnite/ností. 
25. 6. bolo rokovanie komisie 
stratégie a územného plánovania 
hl. m. SR Bratislavy. 
K urbanistickej štúdii DNV zauja
la komisia kladné stanovisko, pri
čom bude postúpená ostatným 
komisiám hl. m. SR BA na schvá
lenie. 
26. 6. bolo rokovanie správneho 
výboru OU práce Bratislava IV. V 
tento deň rokovala celodenná 
miestna rady, ktorá pripravova· 

. fa zasadnutie MZ MČ ONV. 
28. 6. rokovalo mestské zastupi· 
telstvo hl. m. SR Bratislavy. 

Závažným bodom rokovania 
bola zmena rozpočtu na r. 
200 1, ktorá reagovcila na situá· 
eiu s údržbou zelene a komu
nikácií v Bratislave. Tú opakovane 
zabezpečuje pod magistrátom 
oddelenie cestného hospodár· 
s tva. 

V tento deň sa v bratislav
skej MČ Čunovo konalo stretnu
tie predstavíte/ov štátnej správy 
a samosprávy okresu BA IV. 
29. 6. navštívil starostu riaditeľ 

Okresného úradu BA IV, ktorý sa 
v rámci aktívnych opatrení trhu 
práce zaujímal o novovytvárané 

striedkov sa ráta v budúcom ro
ku 
-schválilo podanie žiadosti na 
ministerstvo hospodárstva o pod
poru na zriadenie priemyselného 
parku v lokalite Kolónia- VW. 
Podľa schválenej dokumentácie 
táto lokalita je vyčlenená pre 

priemysel a výrobu . 
Podľa schváleného zákona 

o priemyselných parkoch môže 
obec požiadať štát o podporu 
prípravy územia v rozsahu špe
cifikovanom v zákone. Podpora 
je smerovaná v spo l očnej č in

nosti obcí a investorov . 
V našom prípade ide o podpo

ru smerovanú do infraštruktúry. 
-schválilo účasť mestskej čast i na 
projekte EÚ SAVE ll - regionálne 
a miestne riadenie energie 

Projekt počíta so zriadením 
energetickej kancelárie na pos
kytovanie informácii a poraden
skej služby v oblasti energetiky 
a tepelného hospodárstva. 

zs 

pracovné miesta v DNV. Znač

ný počet nových pracovných 
príležitostí vytvorí v ll/. Q spoloč
nost' Dok KUSPER. 
2. 7. navštívila starostu rakúska 
spoločnost' Eko Plus. 

Zoznámila ho so svojim záme
rom vytvorit' priemyselný park 
o rozlohe 40 ha v katastri Mar
cheggu. 

V tento deň rokoval s riadite/om 
elektrární k rozvojovým zámerom 
DNV a zabezpečenia chýbajúcej 
infraštruktúry v území. 
3. 7. rokovalo miestne zastupi
telstvo ONV. 

Prerokovalo rad kontrolných 
správ k investičným akciám a ve
rejných sútaží, ako i výsledok in
ventarizácie majetku MČ. 

Predmetom rokovania okrem 
iného bolo i hospodárenie MČ 
a jej pri~myselnej zóny - parku 
v ONV a získanie finančných 
zdrojov na dofinancovanie múzea 
a chýbajúcich infraštruktúr v ONV. 
4. 7. starosta s technickou skupi
nou navštívil Marchegg. 

Zástupcovia dolnorakúskej vlá
dy uskutočnia prieskum pilierov, 
pričom záverečnú správu predlo
žia v septembri 200 1. 

-AZ· 

Od 2.júla 2001 začala televízia Global vysiela( vlastné programy 
aj vo večernom čase medzi 21:55 až 22:55, počas ktorého DTV vy· 
siela reprízu vlastného programu. O tom, či máme zachova( dote· 
rajšie vysielanie repríz vo večerných hodinách, alebo máme na
miesto toho vysiela( program Global, môže rozhodnú( iba valné 
zhromaždenie DTV s.r.o., ktoré tvoria poslanci miestneho zastupite
l'stva. Radi by sme vedeli Váš názor na tento problém, ale aj na vy· 
sielanie našej televízie, aby sme ho mohli zlepšif. Ak vyplníte tento 
anketový lístok a zašlete ho do l 0.8. 2001 na adresu DTV, 
M.Marečka 18, 841 07 Bratislava, alebo odfaxujete na číslo 
64777232, zaradíme Vás do zlosovania o nasledujúce ceny: 

1. cena: 3 čisté videokazety držky 4 hodiny 
2. cena: súprava pier 

3. cena: 3 čisté audiokazety. 

O výsledkoch ankety a vítazoch cien sa dozviete v "Magazíne DTV" 
dňa 22.8.2001 . 

······· ············································ tu odstrihnúť····· · ········ · · · ··· · ···· · ··· · ·· · ··· · ····· · · · ····· 

ANKETA 
] .Vysielanie Devínskonovoves· 
kej televízie sledujem: 
a} aspoň raz za týždeň 
b}aspoň raz za mesiac 
c}nesledujem 
2.Aspoň raz za mesiac sledu
jem vysielanie relácie: 
a}Magazín DTV 
b) besedu Kreslo pre hosta 
c}detskú sútaž "Kto vyhrá-vy
hrá, kto nevyhrá-neprehrá 
3.Vysielanie Devínskonovoves
kej televízie sledujem najčastej· 
š ie: 
a} v čase od 8:55 do 9:55 
b}v čase od 17:55 do 18:55 
c) v čase od 21 :55 do 22:55 
4.0 dianí v Devínskej Novej Vsi 
sa najviac dozviem: 
a)z Devínskonovoveskej televí
zie 
b)z Devexu 
c) z informačných tabúl' miest
neho úradu 
d)z miestneho rozhlasu 
e) inak. 
5. V čase medzi 21 :55 až 
22:55 uprednostním: 
a)vysielanie Devínsko~"ovoves
kej televízie 

b}vysielanie televízie Global 
c) je mi to jedno 
6.Vo vysielaní Devínskonovo
veskej televízie sa mi najviac 
páči: 

7. Vo vysielaní Devínskonovo
veskej televízie mi najviac chý
ba: 

8.Meno a priezvisko, adresa, 
tel.číslo : 

Vašu odpoveď zakrúžkujte 
alebo vypíšte a anketový lístok 
zašlite do l 0.8. 2001 na adre· 
su DTV, M.Marečka 18, 841 07 
Bratislava, alebo odfaxujete na 
číslo 64777232. 

Možno aj Vy vyhráte niektorú 
z našich cien. 

- dtv-

---------------------------------------------------------------

Interpelácia 
na riaditeľa Magistrátu Bratislavy Ing. 
Hoffmana: 

Vážený pán riaditel', 
na križovatke ulic Jána Jonáša 
a Opletalova v Devínskej Novej Vsi už 

dlhšiu dobu chýba dodatková tabuľka 
k dopravnej značke .. Hlavná cesta" . 
li adam Vás o urýchlené doplnenie tej
to značky vzhľadom k tomu, že na tom
to mieste kvôli neúplnej dopravnej 
značke je nebezpečie vzniku havárie. 

Ing. Ján latko, 
poslanec mestského zastupitel"stva 

Program DTV 
Premiéra: 

streda 18.7 .: 18:00 - 18:30 : 
.. Magazín DTV" - venovaný 
prehliadke tvorby lokálnych te
levízií 

Reprízy: 
.. Magazín DTV" - každú pracov

ný deň o 9:00, 18:00 a 22:00. 

Novinka 
Národný úrad práce ponúka 

novú službu zamestnávate
lom v Bratislave 
Nahlásenie vo/hého pracovné
ho miesta cez internet už od 
2.4.2001 
Evidencia vo/hých pracov
ných miest cez internet ne
nahrádza povinnosť zamest
návate/a stanovenú § 112 
ods. 2 zákona NR SR č. 
38711996 Z. z. o zamestna
nosti v platnom znení. 
Co vám ponúkame? 

Ponúkame Vám službu, 
ktorá skvalitní a urýchli našu 
vzájomnú spoluprácu v ob
lasti nah/asovania aktuali
zovania a obsadzovania vo/'
ných pracovných miest. 
Co tým môžete získat? 

Priamo zo svojho praco
viska môžete teraz nahlásiť 
Vaše uvo/hené alebo novovy
tvorené pracovné miesta 
bez nutnosti navštíviť miestne 
príslušný Okresný úrad práce 
(OÚP). Vami nahlásené vo/'
né pracovné miesto bude 

Zdanlivo 
nevinné 

S príchodom teplého letného 
počasia a prázdnin zaznamená
vame každoročne nárast počtov 
požiarov, pod vznik ktorých sa 
podpísali deti a ich zdanlivo ne· 
vinné hry s ohňom. 

Chceme požiaclat' rodičov, aby 
sa aktívne zaujímali ako ich deti 
trávia volný čas počas prázdnin. 

Ak už požiar vznikne, vieme 
o ňom, nespoliehajme sa, že 

Občanom Devfnskej nemusfme zvlášť 

pripomfnať ochranu vtáctva. S touto 
problematikou sa stretávajú na po
dujatiach lstracentra, Daphne v zá
kladných školách. Keď lokalita, v ktorej 
je Devfnska položená je bohatá aj na 

Videotext DTV: vždy polhodi
nu po obrazovom vysielaní DTV. 
Upozornenie: DTV má od 25.7. 
do 21.8.2001 technickú pre
stávku. Počas tejto prestávky sa 
bude aj v časoch rezervovaných 
pre DTV vysielať program 
Global. 
DTV opäť začne vlastné vysiela
nie v stredu 22 .8.2001 Magazí
nom DTV. 

bezprostredne k dispozícii 
sprostredkovatelbm zamest
nania príslušného OÚP (nie 
na internete). 
Pre koho je určená? 

Služba je určená pre za
mestnávate/bv, ktorí majú 
svoje pracoviská v pôsobnos
ti OÚP Bratislava l, ll, 11/, IV, V. 
Kde nájdete na internete 
túto možnost? 
Na www.nup.sk na stránke 
o Volhých pracovných mies
tach Bratislavského kraja. 
Ako zaevidovať voľné 
miesto? 

Zaregistrujete sa, vyplníte 
evidenčný formulár vol'né
ho pracovného miesta, po 
odoslaní si ho vytlačíte, po
tvrdíte a zašlete poštou na 
OÚP. 

Upozornenie! 
Využitím služby nah/áse

nia vo/hého pracovného 
miesta cez internet Vám ne
zaniká zákonná povinnosť 
stanovená § 112 ods. 2 záko
na NR SR č. 387/1996 
Z. z. o zamestnanosti vp/at
nomznení. 

niekto iný ho oznámi, volajme 
hneď požiarnikov sami. 

Pripomíname, že vypalova· 
nie porastov, aj na súkrom· 
ných pozemkoch, je zakázané. 
Za tento priestupok hrozí pokuta 
až do výšky 5000 Sk. 

Nakoniec vypalovaním ničí· 
me hmyz a drobné živočíchy, 
ktorých úloha v prírode je neza
stupitelná. 
Výhodnejšie je kosí( 

rciOUBa 

vzácne druhy. Tí, ktorí majú hlbšf záu
jem o tieto otázky sa viac môžu do
zvedieť v SOVS - spoločnosť na ochra
nu vtáctva na Slovensku so sfdlom vo 
Vranove nad Topľou. Nielen dozvedieť, 
ale môžu aj spolupracovať. Adresa: 
SOVS, P. O. Box 71, 093 01 Vranov nad 
Topľou, tel.: 057/446 11 20, 0905 
980 038, e·mail: SOVS@changenet.sk. 

DEVEX 3 



v týchto dňoch oslávili 
(jún1úl) 

70 rokov 
Albfna GASPARIKOVÁ 

AlojzBELES 
EmJ1iaMLYNÁRIKOVÁ 

jánHENES 
jarmila HETTFLEISOVÁ 

Václav MÁJOVSKÝ 
jakub EBRINGER 

75 rokov 
jánHLADIK 

František PREDAJŇA 
RudolfGASPARlK 

BO rokov 
Viktor CANDRÁK 

Zdenka MALÁ 

MáriaPREISINGEROVÁ 
Mária TOLLOVÁ 

Mária GASPARIKOVÁ 

85 rokov 
AntonROČEK 

jana FRLIČKOVÁ 
Františka KAMENISTÁ 

91 rokov 
Františka MARTANOVIČOVÁ 

Blahoželáme! 

Marek POLÁK 
a Viola VANČOVÁ 

jurajVASEK 
aMáriaHl.[JDIČOVÁ 

MarekHYROS 
a Katarfna NEMElliOVÁ 

jozefSTIGLIC 
a Albfna STIGLIC 

Blahoželáme! 

Z policajného zápisníka 

V sobotu 30. 6. o 2.00 h nadrá
nom, na lstrijskej ulici (na autobu
sovej zastávke pri potravinách) 
odpálili, zatial' neznámi páchatelia, 
asi 25 kusov (takmer polmetro
vej dfžky) tzv. zábavnej pyrotech
niky. Zhluk rán, odpálených pe
tárd naraz, zobudil takmer celý 
stred obce. Tf mohli ešte vidieť 
ohňostroj, ktorý táto .. zábava" vy
volala. 

DEVEX4 

Na začiatku bola snaha oživi( 

tradíciu Jánskych ohňov. Ale kalen

dár udalosti obce bol práve v tom

to termíne plný a tak sa až v po

slednú júnovú sobotu vybrali na 

"planírku" pod Srdcom všetci tí, 
ktorí oslavovali koniec školského 

roku, letný slnovrat, deň detí či iba 

krásny prvý deň letných prázdnin . 

Vskutku nemusel nik lutova(- dob

rá príprava a snaha organizátorov 

z MO Matice slovenskej sa prejavi

la na kvalite celodenného poduja

tia, v ktorom sa striedali športové, 

spoločenské, kultúrne, kulinárske 

i odpočinkové akcie. Sú(aže detí 

boli hojne dotované cenami, ktoré 

venovali miestni sponzori a tak sa 

malí športovci prekonávali v snahe 

získa( "pečenú medailu" od pani 

Šubínovej, sladkosti od pani 

lvanovej a Baranovičovej, či prstie-

nok a iné vzácne trofeje z predajne 

pána Fréihlicha. Krásu prírodnej 

scenérie a vysokánskej vatry sme 

vnímali s podfarbením živého vy

stúpenia country hudby, obdivujú 

vystúpenie športového klubu karati

stov. 

Keď denná horúčava dosiahla 

svoj vrchol, mnohým výborne pod-

,,Stretnutia .za roltom'' 
aktivita pre deti a mládež s charakte
rom prevencie 
,.Stretnutia za rohom" ie názov ied
nei z činností v oblasti prevencie rizi
kového správania sa detí a mláde
že v našei mestskei časti. 

Sú venované žiakom našich zá

kladných škôl a spontánne dopľňaiú 
program Alternatíva v rámci protidro
govei prevencie. 

Cielom Stretnutí za rohom - tento 
názov vymysleli samotní lektori so 

žiakmi - ie vytvorenie ponuky mládeži 

Mestská polícia 

V dôsledku zmeny organizačnej 

štruktúry Mestskej polície Bratislavy 
a z nej vyplývajúce zrušenie stani
ce MsP v Devínskej Novej Vsi vyvoláva 
otázku, kam sa občan Devínskej môže 
obrátiť v prípade potreby. Devínska 
Nová Ves bude patriť k stanici MsP 
v štvrtom okrese, ktorá má sídlo 
v Dúbravke na Saratovskej ul. č. 30. 
Telefónne číslo na operačné stredisko: 
6428 4331 alebo 6436 0868. 

na zmysluplné trávenie valného času. 

Konaiú sa formou hier, diskusií, kví
zov, besied, športových aktivít, výme
nou nových informácií. 

Stretnutia sú odborne koordino
vané a vedené vyškolenými /ektormi
preventistami, s ktorými lstracen
trum úzko spolupracuie. Tu, za 
neformálnei atmosféry, formou pri-

la hasičská sprcha, ktorá zmyla 

prach, pot i zamastené ústa od 

opekaných dobrôt, či gulášu . 

Pozdný večerný návrat bol veselý. 

Tí ktorí prišli - videli, zažili radost

ný pocit v nich zví(azil. Miestny od

bor Matice slovenskej doku je všet

kým návštevníkom podujatia za 

hojnú účas(, sponzorom detských 

sMaží za poskytnuté ceny, starosto

vi obce za záštitu akcie, Denove za 

prípravu a čistotu priestranstva, 

miestnym hasičom za bdelos( 

i chladivé osvieženie, pani Vachál

kovej za zdravotnícku starostlivos(, 

reštaurácii Na štadióne za pre

vádzku občerstvovacieho zaria

denia s dobrou ponukou jedál 

a nápojov. Výbor Matice, ktorý pri

pravoval túto akciu pod vedením 

pána Milana Jecka, si bude pokla

da( za čes(, stretnú( sa s Vami na 

dalších podobných podujatiach. 

E.V. 

pravených aktivít a komunikačných 
techník zohráva osobnost' lektora 
maximálne pozitívnu úlohu na rizi
kovú skupinu dospievaiúcei mládeže. 
Títo skúsení študenti (VŠ) prichádzaiú 
na stretnutia s cie/om priblížil' sa žia
kom, diskutoval' s nimi o ich problé-

moch a neiasnostiach denného života 
a čo ie nesmierne dôležité, vedia im 

podat' správne informácie o drogovei 

{pokračovanie na 5. strane) 
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11 Analýza'' 
Na rokovaní Miestneho zastu

pitelstva 6. 7. 2001 preroková
vali poslanci pod bodom 6 čin
nost' médií v MČ ONV. V prve i 
časti Rada pre vereinú informo
vanost' predložila analýzu, ná

zory členov rady. 
Ai keď obsahovala niekol'ko 

polemických termínov i názorov, 

a nemožno iei prisúdit' titul 
"hlbková", vcelku korektne hod
notí pôsobenie médií v ONV 
(Devex, informačné tabule, 
DN). 

K úrovni poskytovaných infor

mácií chýba odborná analýza 
{Novinársky štúdiiný ústav, 
Katedra žurnalistiky {ale nie žia
ci prvého ročníka}, nezávislý 

orgán ... ). Ak vrai chýba i ú "po
zvánky" tak neviem ako nazvat' 

program lstracentra, kina, v kaž
dom čísle, pozvánky na podu

iatia organizované spoločen
skými, kultúrnymi, športovými 
organizáciami tiež v každom 
čísle, informácie o sútažiach vy

hlasovaných Miestnym úradom 
{parkovacie miesta, vo/né 

priestory, zvereiňovanie záme
rov atď.), pozvánky do no

vootvorených predainí a pries
torov poskytova te/ov služieb ... 

Druhý materiál, ktorého pred
kladate/óm bol poslanec MZ MČ 
DNV PhDr. Rudolf Gallo, vyiad

roval síce ieho osobný názor, 
ale ... poslanec nie ie súkromná 
osoba, ktorá si môže dovolit' po
veda( čokolvek. 

lastupuie občanov, voličov, 
vyiadruie ich mienku, s ieho ná
zormi sa musí miestne zastupitel'
stvo zaobera( a riešit'. 

ných {nezdok/adovaných} názo
rov, poloprávd až po klamstvo 
vyskytlo všetko. 
Dovolím si preto citova( z tzv. 
Analýzy pána poslanca: 
1. Do schránok nám hádžu 
množstvo reklamných letákov 
a medzi nimi ai Devex. Neraz sa 
stane, že bez prelistovania sa 
v koši ocitne ai Devex. 
Prečo? Časopis {? Nie noviny?) 
nespiÍla kvalitatívnu obsahovú 

úroveň, uspokojujúcu požiadav
ky čitatelóv. Stav je taký, že 
väčšine našich spoluobčanov je 
existencia Devexu absolútne lá

hostajná. 
2. Vydavatel' totiž zabudol, že 
čitatelia chcú články, v ktorých 

sa ako obyvatelia náidu. 
3. V Devexe okrem názorov niek

torých poslancov na veci vereiné 
niet príspevkov odrážajúcich ži

votvDNV. 
Tol'ko z prvei časti. Možno má 

pán poslanec pravdu a čitatelia 
svojimi listami (prosím do re

dakcie} potvrdia ieho názor. 
Pretože v dalšei časti navrhu ie 

napríklad, aby vydavate/óm bol 
Miestny úrad alebo iné externé . 
subiekty (škoda že nevyslovil me

no nominovaného kandidáta}, 

skutočne bude záležat' na mien
ke občanov - čitatelóv, či Devex 
áno, alebo nie. 

Prirodzene vydavatel' uvíta 
ai iné názory na zlepšenú in
formovanost' občanov. 

Napíšte čo vám chýba v Devexe, 

čo ie tam podla vás zbytočné. 
Ai keď ie čas prázdnin a dovole
niek vopred vám za vašu ochotu 

dakuiem. 
Po prázdninách sa k teito téme 
ešte vrátime. 

V príspevku pána poslanca R. Mgr. Peter Krug, 

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

so stanoviskom redakcie. 

ný účel bol pre deti z 240 bytov 
sídliska Stred (kol'ko ich bolo 
a je? 240 alebo 400?) na rek
reačný a relaxačný pobyt po 
škole, pre dospelých na rovna
ké účely v čase vol'na (vo svete 
bežné), ale aj na vytvorenie !'a
dovej plochy, na klzisko v zim
ných mesiacoch. Opäť na 
nesúťažné využívanie deťmi 

a obyvatel'mi sídliska. Rovnakú 
možnosť mali aj ostatní obyva
telia, odpracovať niekol'ko tisíc 
hodín brigádnicky (zadarmo) 
a vytvoriť niečo pre seba 
a svoje deti. · 

Pôvodný zámer sa ale oka
mžite zrušil príchodom a pri
búdaním hokejbalových družs
tiev z celej Devínskej. A to už 
neboli sporadické hry s loptič
kou a o loptičku, ale pravidelné 
tréningy, zápasy, turnaje. So 
všetkým, čo k tomu prislúcha. 
Okrem rámusu presahujúceho 
povolené normy pre zastavanú 
výstavbu, po močenie a výka
ly v okolí ihriska, najmä však 
pod balkónmi bytov (ten sm
rad treba cítiť), bez vedomia 
a súhlasu príslušných orga
nov, hygienika alebo úradu 
pre životné prostredie (Ohla
sovacia povinnosť akcií platí 
pre?) A tiež by bolo zaujímavé, 
možno pre obyvatel'ov pril'ahlé
ho domu, kto platí elektrinu po
žívajúcu na osvetlenie ihriska. 

Nie všetko treba pripísať 
na vrub hokejbalistov. Stačí 

pozorovať, počúvať (a merat) 
jedného mládenca s hokejkou 
a loptičkou (to je ten lepší prí
pad, lebo to skúšajú aj s ka
meňmi podaktorí chlapci - ne
hokejbalisti), ako skúša o man
tinel svoje schopnosti. Ten 
zvuk, ten rachot treba počuť 
a zmerať. 

Treba sa postaviť do bytu 
s otvoreným oknom (alebo do 
bytu bez plastových okien) 
a nemusí v ňom bývať ani starý 
človek, ani chorý, ani nemluv
ňa, ten zvuk jednoducho pôso
bí a pôsobí. 
A hokejbalisti o tom nemusia 
ani vedieť. 

hlučnosti, pre obyvatel'ov neú
nosný a zdravie ohrozujúci, 
nespfňa štátne normy, mno
hé porušuje s vedomím miest
neho úradu a miestnej samos
právy. 

Ako d'alej? 
Predovšetkým treba zacho

vať hokejbal v Devínskej v ta
kom rozsahu na aký sa po dlhé 
roky vypracoval, podchytil mlá
dež a znamenal prínos pre 
obec. Ale v iných, vhodných, aj 
pre hokejbalistov, priestoroch, 
v inej lokalite. 

Preto je potrebné: nečakať, 
nehovoriť (iba), nevyvolávať ne
vraživosť medzi tými, čo za ten
to stav nemôžu, ale riešiť! 

Riešení sa ponúka niekol'ko: 

1/ Premiestniť hokejbal do vy
hovujúcich priestorov (pri fut
balovom štadióne, na nevyužité 
plochy základnej školy na 
ui.P.Horova). 

Na vybudovanie plochy mož
no vyčleniť prostriedky z MC, 
získať sponzorsky, požiadať 

štátne orgány, ktorým šport pri
náleží o dotáciu, atď., mantinely 
sú, práce je možné vykonať bri
gádnicky. 

2/ Súčasné ihrisko odhlučniť, 
teda mantinely (naviezť zeminu 
po vonkajšom obvode, alebo 
iným spôsobom) ihrisko opláš
tiť (l'ahká konštrukcia, nafuko
vacia hala, iná) so zabezpeče
ním hygienických zariadení. 
Variant na riešenie môže byť is
te viac. Zotrvať v súčasnom 
stave riešenie nie je. 

Celú problematiku treba rie
šiť kompexne, tak, aby hokej
balová mlaď a družstvá prihlá
sené do sútaží neutrpeli. 

_c_al_la_s_a_v_ša_k_o_d_n_ep_o_d_lo_že_-______ vr_d_a_"_a~_el_' D_e_ve_x_ul Súčasný stav 

Najskôr nové priestory pri
praviť, potom presunúť. Aby sa 
nestalo ako v Petržalke, kde 
rozhodli do 24 hodín zrušiť ho
kejbalové ihrisko pre podobné 
problémy, aké sú u nás. 

Dovolíme si pripomenúť, že 
anketa takéhoto typu môže byť 
aj anonymná a miestny parla
ment sa musí zaoberať aj jed
ným nespokojným hlasom žia
dajúcim riešenie problému. 

Na's" na'zor je skolaudované. Ani nikým 
schválený účel využívania na 

K hokejba/ovému ihrisku 

Viacúčelové asfaltové ihrisko 
na sídlisku Stred bolo postave
né v akcii :Z ešte v minulom re
žime. Svojpomocne, brigádnic
ky, zrejme bez stavebného 
povolenia a isto ani dnes nie 

súčasné aktivity bez základ
ných hygienických zariadení 
a základných meraní. 

Pôvodný zámer a účel využi
tia predsa musí byť zdokumen
tovaný a archivovaný. Nešlo 
o vec štátneho tajomstva. Ak si 
to niekto nepamätá, tak pôvod-

Je z hl'adiska dodržiavania 
noriem v zastavanej zóne, ži
votného prostredia a pokoja 
obyvatel'ov v okolí ihriska (čo je 
vlastne celé sídlisko vybudova
né do štvorca a pôsobiace ako 
uzatvorený priestor dvora), 
s mantinelmi a využívaním na 
súťažný šport neprimeranej 

A čo na záver? 
Problém nespôsobili hokej
balisti, ale ktosi iný. 
Casť obyvatel'ov sídliska Stred 
v Devínskej Novej Vsi 

DEVEX 5 
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Aj takýto obrázok sme videli na kultúrnych festivaloch v ONV 

Na štvrť strane píšete 
o PKO. Prečo vás toľko ne
zaujímajú problémy v Devíns
kej? Ako bude vyzerať o pár 
rokov Kolónia, čo bude s gud
rónmi v Srdci, kde všade vzni
kajú smetiská v obci? Zrušená 
tehelňa a hromada pracov
ných príležitostí obec zaují
mať nemusí? 

Zabudli sme 
K oslavám okrúhleho 550. 

výročia 1. písomnej zmienky 
o ONV sme zabudli využiť, 
možno maličkosť, ktoráje vo 
svete bežne známa a využíva
ná a ktorá by isto prilákala do 
ONV veľa nových - ľudí. Nielen 
pre pečiatky, ale spoznať 
možno nepoznaný kút nášho 
mesta. 
- Chýbala príležitostná poš-

tová pečiatka, ktorou sa 
mohli pečiatkovať všetky zá
sielky poslané z ONV v ob
dobí osláv. Uvádzam nie
koľko príkladov príležitost
ných poštových pečiatok, 
ktoré sa používal i na poš
tách. Niektoré z uvedených 
obcí sú oveľa menšie ako 
ONV. 6. 6. 1998 obec Slavo-

DEVEX6 

Veď to spôsobil súkromník. 
A ten tu nepôsobil? Ako bude 
zabezpečená lekárska starost
livosť po privatizácii? To nás 
obyvateľov Devínskej zaujíma. 
O tom píšte! A nie to, o čom 
sa môžeme dočítať vo všet
kých novinácb, počuť v rádiu 
a v televízii. 

mm 

šovce 680 rokov, 16. 8. 1998 
400 rokov mesta Turzovka, 12 . 
9. 1998 obec Čechynce 750 
rokov, 9. 1 O. 1998 730 rokov 
mesta Sp. Nová Ves, 1 O. 1 O. 
1998 730 rokov obce Veľká; 
pošta Poprad 4, 17. 1 O. 1998 
70. výročie plného názvu 
Brezová pod Brad lom, 1 O. 7. 
1999 730. výročie udelenia 
mestských práv Kežmarok, 13. 
8. 1999 735 rokov mesta 
Gelnica, 27. 9. 1999 750. vý
ročie 1. písomnej zmienky 

0·10,1-

Nitrianske Sučany, 16. 9. 2000 
925. výročie 1. písomnej 
zmienky Žikava; pošta Zlaté 
Moravce 1, 14. 11. 2000 735 
rokov 1. písomnej zmienky 
Vráble, 16. 11. 2000 730. 
výročie 1. písomnej zmienky 
Vranov nad Toplou 1. 

Vymenované pečiatky sú 
súčasťou prílohy. Viem, že 

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

so stanoviskom redakcie. 

Priestor pred Vápencovou už vyrovnali stroje 

v rámci Slovenska je veľmi ve
ľa zberateľov príležitostných 
poštových pečiatok, ktorí si 
mohl i rozšíriť svoju zbierku 
ak by bola vyhotovená a pou
žívaná pečiatka 550. výročie 
1. písomnej zmienky o ONV. 
- je pravda, že v rámci 
osláv boli vydané pohľadnice 
DNV a blízkeho okolia, ktoré 
sú vkusne riešené a dávajú 
predstavu o našej časti, ale pre 
takých zberateľov a adresátov, 
čo nikdy v ONV neboli ne
musí byť jasné, čo ktorý zá
ber pohľadníc predstavuje. 

Dosť veľa zberateľov po
hľadníc si pohľadnice zaraďu
je do svojej zbierky tak, že 
o každej niečo napíše. 

je veľmi pravdepodobné, že 
zberateľ, ktorý v Devínskej 
Novej Vsi nikdy nebol, napíše 
pri zaraďovaní pohľadníc do 
zbierky asi toto: 
a) Pohladnica 1 0,3x14,6 cm: 

Nápis; celkový pohľad poz
dfž brala; motýľ Kopec; 
Kostol; miestny kroj a erb; 
vodná plocha s mólom; žlté 
kvety; celkový pohľad; jedno
poschodová budova; socha 
svätca; lastúra celkový pohlad 
b) Pohľadnica 14,7x21 cm: 
Nápis; kvet: rozkvitnutý strom; 
starší dom; Kostol; kopec 
s otvorom - most; oblúk mos
ta; hniezdo bociana; busta; 
jednoposchodová budova 
s tabuľou; pamätník M . R. 
Štefánika; starší dom s bránou; 
žena v kroji; celkový pohľad 
na rieku; vodná ploch.a 
s mólom a rodinnými doma
mi; jednoposchodová budova; 
celkový pohlad; erb. 

Toto boli nedostatky osláv 
550. výročia prvej písomnej 
zmienky o ONV z môjho 
pohľadu. 

jozef Karovič 

KNIŽNICA 
LETNA CITAREŇ 

OD 2.7. 2001 DO 10.8. 2001 

Miestna knižnica IC ponúka 
pre svojich čitatel'ov, ako aj 
ostatných návštevníkov v čase 
leta posedenie v letnej čitárni na 
nádvorí knižnice v čase: 

Pondelok: 12.00 - 18.00 h 
Streda: 12.00 - 18.00 h 
$tvrtok: 12.00 - 18.00 h 
Piatok: 13.00- 16.00 h 

Citatel'om poskytneme 
literatúru, vybrané časopisy, 

dennú tlač 

11Sfretnutia za roltom" 

{dokončenie zo strany4 ) 

problematike. Dnes máme pred se· 
bou záver školského roka, ie teda 
čas na zamyslenie sa a zhodnotenie 
činnosti tohto obdobia. 

Stretnutia priniesli množstvo zážit· 
kov, skvseností a rád. 

Každý, kto sa s našimi lektormi 
osobne stretol, odniesol si novv pozití· 
vnu skvsenos(, pohlád na svo; prí· 
padný problém, či radu do budúc· 

nosti. 19. iúna ukončili Stretnutia 
za rohom svo;u činnos( v tomto 
školskom roku, deti sa rozchádzaiú 
na prázdniny, ktoré sú pre mnohých 
z nich bezhraničným priestorom expe· 
rimentovania ... 

Veríme, že si mnohí 
z včastníkov našich stretnutí počas 

prázdnin na diskusie 
a rady lektorov spomenv ... 

K. Bergerová 

Zaslúžený oddych? 
Ani sme sa nenazdali a je tu 

koniec školského roka. jeho ne
zvratným dókazom sú vysvedče
nia v rukách detí, žiakov. Opäť 
dokazujú pravdivosť l'udových 
výrobkov "Ako si ustelieš, tak 
budeš spať" či "Aká práca, taká 
pláca ". Mnohí žiaci majú po 
dobrej práci z vysvedčenia ra
dosť. V tom druhom prípade sa 
treba zamyslieť nad rezervami 
u žiaka, prípadne u rodičov. 
Inak to nie je ani u žiakov ZŠ na 
Ul. P.Horova 16. 

Koniec školského roka - to nie 
sú len vysvedčenia. To je aj čas 
obzrieť sa a vidieť úspechy, či ne
úspechy našich žiakov vo vedo
mostných a športových súťa
žiach. Ako sa im darilo? 

Výborné výsledky dosiahli de
viataci a toM. Kopča 1. miesto 
a M. Navrátil 4. miesto v krajs-

kom kole Chemickej olympiády, 
V. Nemček 9. miesto v krajskom 
kole Biologickej olympiády a M. 
Čierny 14. miesto v krajskom 
kole Fyzikálnej olympiády. Ús
pešnej štvrtáčke Vladka Stanko
vej sa darilo v okresnom kole 
súťaže v prednese rozprávky 
" Rozprávkové vretienko" a získa
Ja 1. miesto; v druhom kole 
"Hviezdoslavovho Kubína" obsa
dila 2. miesto a postúpila do 
krajského kola, kde bola prvá. 
Piatačka Evka Gregorová v tejto 
súťaži, ale v inej kategórii, získa
Ja 3. miesto. 

Súťažilo sa aj v Rétorike 
(okresné kolo) . V jednotlivých 
kategóriách boli úspešní: S. 
}irovský- 3. miesto a M. Heteš-
2. miesto. Cenu poroty získali: 
M. }anočková, K. Kovácsová, M. 
Navrátil a S. Vavríková. 

Tradične 
., t lf! k• ~ prta ,_e: 'S · e 

V sobotu 23.7. popoludní, stretnu
tie domácich i hostf, pr i trad i čných 
chorvátskych jedlách a nápojoch 
v kultúrnej záhrade. 

Zvítaniam a historkám boli oči 
i uši naplno otvorené, k tomu dostali 

zabrať chuťové kanáliky ... a tak moh
li vďační poslucháči sa v podvečer 
v pokoji a pohode venovať vystú· 
peniam detských folk lórnych súbo
rov zo Slovenska i zo zahraničia 
a ukončiť deň chorvátskou veselicou. 

V nedeľu, po chorvátskej sv. 
omši prijal vedúcich súborov a hostí, 
medzi ktorými nechýbala ani nová 
vervyslankyňa Chorvátskej republiky 
na Slovensku, starosta, tradičný fes-

V okresnom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku sa darilo 
S. Mitkovej (obsadila 2. miesto), 
P, Kováčovej a M. Baraniakovi 
(3 . miesta). 

Okresné kolo matematickej 
súťaže " Pytagoriáda" bolo ús
pešné pre štvrtákov }. Kudláča 
(4. miesto), }. Minárika (6. mies
to) a 6smaka }. Sabellu (4. mies
to). 

Pekné umiestnenie dosiahli 
v okresnom kole Geografickej 
olympiády vo svojich kategó
riách B. }urný (4 . miesto), 
}. šteliarová a}. Sabela (5. mies
to). 
Aké výsledky dosiahli naši špor
tovci? 

Úspechom je 2. miesto našich 
dievčat v okresnom kole hádza
nej, 2. miesto v okresnom kole 
v basketbale žiačok, 1. miesto 
v gymnastickom štvorboji chlap
cov a 3. miesto v gymnastickom 
štvorboji dievčat. 

tivalový sprievod ulicami Devínskej 
spestril nedeľné popoludnie a pozval 
na vystúpenia folklórnych súborov do
spelých. 

" Deti dospelým ... dospelí deťom -
stavajú ku ltúrne mosty medzi národ
mi" ako podtitul tohtoročných festi
valových dní naplnil poslanie uspo
riadaterov, Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku a MČ ONV. 

V okresnom kole "PREMIER 
CUP-u" (futbal) obsadili chlapci 
pekné 2. miesto a v okres
nom kole Olympiády mladých 
záchranárov CO 1. miesto. 

X. ročník Športovej olympiády 
ZŠ v ONV nevyšiel úplne podľa 
našich predstáv. 

Medzi najvacs1e úspechy 
patria 1. miesta dievčat v štafe
tách 4x250 m, družstiev piatakov 
a šiestakov vo vybíjanej, 
T. Bridovej v behu na 800 m 
a M. Kirinoviča v behu na 1000 
m. Snáď o rok bude stáť na 
stupňoch víťazov viac našich 
športovcov. Treba, samozrej
me, využiť tohtoročné skúse
nosti. 

Leto, voda, vzduch, krásna prí
roda a dva mesiace prázdnin. To 
všetko čaká naše deti. 
Príjemný oddych!7 

Mgr. Lýdia }ahodníková, . 
učiteľka ZŠ na Ul. P. Horova 16 

DEVEX 7 



FUTBAL® 
V sobotu 26. 6. na štadióne FCL 

DNV bojovalo šesť družstiev futbali
stov - amatérov o prvenstvo na 
1 O. ročníku Dedinského turna
ja: Kolónia, Grba, 1. FC Trúnek, 
Bytovky, Kostolné, Arabi. 
Bytovky - Kolónia 4:1 (3: 1) 
g: Forgáč 2, Lorenc, Krupčík - Val l. 
Grba- Arabi 2:0 (1 :O) 
g: Franc, Glosík 
Trúnek - Kolónia 
g: Špecír - Horváth J. 2 
Kostolné - Arabi 

1:2 (0:2) 

0:1 (0:1) 

g: Nemec 
· Bytovky - Trúnek 3:0 (1 :O) 

g: Šula, Kovarík, Obušek 
Grba - Kostolné 5:0 (2:0) 
g: Kralovič, Havel, Demeter, 
Glosík, Záhorský 
O 3. miesto: 
Kolónia - Arabi 0:0 (0:0) 5:4 
na pokutové kopy 
Finále 
Bytovky- Grba 3:1 (2:0) 
Najlepší brankár: M. Bordáč (1 . FC 
Trú ne k) 
Najlepší hráč: M. Forgáč (Bytovky) 

ms 

Holubička dolietala 
Po ukončení ročníka 

2000/2001 111. futbalovej ligy 
skupina Bratislava, možno 
konštatovať, že holubička 
ktorú má v znaku ONV dolieta~ 
la v Ili. lige. 

Situácia bola kritická už po 
ukončení jesennej časti, keď 
sa mužstvo pohybovalo v zo
stupových zónach. Žial', sku
točnosť potvrdila, že zostupo
vé miesto nám pat rí. Škoda! 
Veď boli minimálne tri stret
nutia, ktoré mužstvo malo 
dobre rozohrané (Pezinok, 
Kalinkovo, Vrakuňa), a ktoré 
napriek tomu že viedlo, nedo
tiahlo do víťazného konca 
A tak zo súťaže zostúpilo. 

Letná prestávka poslúži 
k rozobratiu príčin. Všetci za
interesovaní si musia zobrať 
svoj podiel viny a nájsť cestu, 
ktorá bude znamenať cestu 
k návratu do 111. ligy. Pred za
čiatkom súťaže (17. augusta) 
budeme čitatel'ov o situácii 
v .. A" mužstve informovať. 
Našťastie futbal v ONV nie je 
len A mužstvo. Vzhl'adom na 
výsledky mládežníckych druž
stiev sa ukazuje, že želaný ná
vrat mužov do vyššej súťaže 
nemusí byť nereálny. 

Ako sa bojuje o záchranu 
ukázali starší dorastenci. Po 
skončení jesennej časti, keď 
boli na poslednom mieste (14) 
zo ziskom 9 bodov, na konci 
súťažného ročníka obsadili 8. 
priečku zo ziskom 31 bodov. 

Mladší dorast, ktorý bol po 
ukončení jesennej časti na 
vel'mi peknom 2. mieste skon
čil na 4. mieste so stratou 
troch bodov na tretiu priečku. 
Je nutné však povedať, že 
viacerí hráči mladšieho doras
tu vypomáhali v drese star
šieho dorastu a určite prispeli 
k najlepšiemu umiestneniu 
starších dorastencov za posled-

DEVEX8 

ných 1 O rokov. Dá sa povedať. 
že pokia!' by hrali v plnej sile 
mohli svoju skupinu Ili. ligy vy
hrať. 

Starší žiaci .. A" v regionál
nej lige starších žiakov (2. 
najvyššia súťaž) obsadili 6. 
miesto, čo v konkurencii .. B~' 
mužstiev Slovana, Interu, 
Senca a .,A" mužstiev Rapidu 
a ŠKP Devín, ktoré skončili 
pred nimi je potrebné považo
vať za vel'mi dobré umiestne
nie. 

Starší žiaci B, ktorí vo svo
jej súťaži (divízia) hrali so 
staršími súpermi sa s týmto 
hendikepom nevyrovnali a sú
ťaž opúšťajú . Veríme, že len na 
jednu sezónu. 

Mladší žiaci .. A" účastník re
gionálnej ligy (LMZ) takisto 
vel'm i dobre reprezentova
li náš klub i mestskú časť 
a v konečnom umiestnení ob
sadili výborné 4. miesto. 
Obdobné umiestnenie dosiah
li mladší žiaci .,8", keď v diví
zii skončili na 5. mieste. 

Dobre si viedla i príprav
ka, keď v regionálnej súťaži 
prípraviek skupina B skončila 
na slušnom 9. mieste. 

Ako je vidno z prehl'adu 
umiestnení jednotlivých muž
stiev o budúcnosť futbalu 
z hl'adiska hráčskeho poten~ 
ciálu, nemusíme budúcnosť 
vidieť v čiernych farbách. 

Nedá mi však ešte nespo
menúť aspoň okrajovo futba
lové mužstvo Volkswagenu, 
ktoré hrá v Devínskej Novej 
Vsi a v l. triede skupiny Bratis
lava skončilo na 2. mieste. 

Ak sme spomenuli športové 
výsledky musíme aj povedať, 
že bez podpory rodičov žiac
kych a dorasteneckých muž
stiev, ktorá zabezpečila znač
nú časť športovej prípravy by 
sme o takýchto úspechoch ne-

mohli hovoriť. Staré chorvát
ske príslovie hovorí- imaš pa
ra, imaš sve; nemaš para ne
maš ništa . A tak celá činnosť 
zainteresovaných spočíva na 
zabezpečení finančných pro
striedkov potrebných na chod 
oddielu (rozhodcovia 90 tis 
odmeny trénerov 220 tis:: 
športová výstroj, sústredenia 
atď. atď.) 

Paradoxom k tejto snahe 
je prístup správcu a majitel'a 
športového areálu, ktorý po 
skončení sezóny nemieni do 
úpravy ihriska investovať ani 
minimálnu sumu. A tak nám 

SK STRELEC Devínska Nová Ves 

majstrom 
Slovenska 
Keď mi Martin Bezúch 

v septembri minulého roka 
pripomenul, aby som nezabu
dol družstvo dorastencov pri
hlásiť do dorasteneckej ligy, 
lebo ju chcú s partiou vyhrať, 
tak som sa s viacerými člen
mi klubu nad týmto snom po
usmial. 

Ten istý Martin Bezúch ako
by symbolicky uzavrel celý 
sút'ažný ročník 2000-2001 
v Z.iline . v poobedňajších ho
dinách t'ahom finálového zá
pasu: DNV - Banská Bystri
ca. 

Jeho t'ah na tretej šachov
nici, ktorým vežou zmatoval 
svojho súpera v strede 
šachovnice, znamenal vyrov
nanie zápasu na 2:2 a tým 
aj titul Majstrov Slovenska 
v družstvách dorastencov 
vd'aka lepšiemu skóre zo 
všetkých finálových stretnutí. 
Výsledky ŠK STRELEC v po
slednej finálovej etape v ti/i
ne: 
DNV- Košice 2,5:1,5 
DNV - ti/ina 3: 1 
DNV- Banská Bystrica 2:2 
Záverečná tabul'ka finálovej 
skupiny 
1. DNV 4 3 1 O 11,5:4,5 10 
2. Banská Bystrica 

431011:510 
3. Budmerice 4 2 O 2 6 
4. ti/ina 4 1 O 3 3 
5. Košice 4 O O 4 O 
Body za Devínsku Novú Ves 
vo finálovej etape získali: 
Veronika ROHACKOVA 1, Ján 
SMOLEŇ 2, Martin BEZÚCH 
2,5, Lukáš SIMON 2, 

určite v novej sezóne zostane 
aspoň jedno prvenstvo. Po 
najhoršom trávniku v 111. lige 
budeme mať najhorší trávnik 
v IV. lige. Čo na to zodpoved
ní? Určite nám iné mužstvá 
z lepšími trávnikmi môžu zá
vidieť DTV, alebo aspoň všetci 
športovci z ONV môžu závidieť 

príspevok 2 milióny pre pra
covníkov DTV, vyrábajúcich 
pol hodinový program týž
denne, takže hodina progra
mu nás stojí 80 000 Sk z daní 
občanov. 

Ing. Spišiak 

-------------------------
úspech družstva je o to väč-
ší, že ho dosiahlo s vlastný
mi kmeňovými klubovým; 
hráčmi. Omladina klubu po
dávala počas celej súťaže 
výborné výkony. Veronika 
Roháčková na 1. šachovnici 
zvádzala ve/'mi ostré súboje 
s ve/'mi silnými súpermi. 

Spol'ahlivo dobré výkony 
podával na 2. šachovnici Ján 
Smoleň, ktorý vedel zabodo
vať v správnu chvíl'u. Martin 
Bezúch po zaváhaniach na 
tretej šachovnici a rozpači
tej hre so slabšími súpermi, 
dokázal naplno zabojovať 
v najrozhodujúcejších finálo
vých zápasoch. Pokémon klu
bu Lukáš Šimon prehral svoju 
jedinú partiu práve vo finá
lovom stretnutí, i tak však 
je výkon 9 bodov z 10 par
tií pripomenutím jeho super 
výsledkov z minulých sezón. 

Zlaté medaily sú význam
ným ocenením práce a sta
rostlivosti o mládež v klube. 
Je to už druhá vlna mládeže 
v klube, ktorá sa prebojovala 
do finále dorasteneckej ligy. 

Tá prvá sa rozletela do 
sveta, za úspechmi v iných 
oblastiach života, niektorí 
práve ukončili vysokoškolské 
štúdia. 

Táto druhá zatial' prejavila 
záujem rozvíjať aj svoje ša
chové nadanie, čo je perspek
tívou pre dobré výsledky klu
bu i v d'alšom období. 

Povzbudením je pre nás aj 
rozhodnutie Miestnej rady, 
ktoré nám umožnilo odohrať 
posledné rozhodujúce stret
nutie o postup do 1. senior
skej ligy v lstracentre za
darmo, za čo srdečne d'akU· 
jeme. 

mi 

-----------------
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" KERMAT BRATISLAVA, a.s. 

Agátová 22, 844 03 Bratislava > 
tel./fax: 07/ 642 861 09 

e-mail: kermat@kermat.sk 
www.kermat.sk 

Diskont ROSI • POTRAVINY 
vás pozýva do novootvorenej prevádzky na Eisnerovej ul. 29 

(vedľa ČSPH Slovnaft) v predajnom čase: 
pon-pia 7.00-19.00 so 7.00-13.00 h. 

Ponúkame výhodné ceny potravín (aj chlieb, mliečne výrobky) 

vlastné parkovisko, platbu platobnou kartou, gastrolistkami. 

* aktuálna ponuka cukor 50 kg vrece (24,90/kg) 

íc-f,Of;,w~, 
iJil.:i{liJllJlfJ, hmw;8;ilJili; 

Milana Marečka 5 
Otvorené: Po-Pi 16:00- 19:00 

teL: 07 l 64 761 025 
FIPtour@marta.sk 

1vww.:fiptour.host.sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05 - Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

*Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903133 994 
* TV servis Baláž - oprava 
televízorov. Na grbe 42. 
· Tel./zázn.: 6477 6963 
*AUTODOPRAVA AJ DOI:AVA. 

Tel.: 0905 587 670 
* Preklady- všetky jazyky. 

Tel.: 6477 0140 
* ,.Byty" -právny servis (predaj. 
kúpa). 

Tel.: 6477 8542 

* Vymením 4-izb. byt v OV po 
gen. rekonštrukcii v Dúbravke 
za 3-izb. byt v ONV, do 4. po
sch., najradšej v nízkopodlaž-

/"o 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 7.00- 18.00 
Sobota 7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax. 07 /6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

~-~we~· 
VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA 

X32N 
Max.prac.výška 11,8 m 

nosnosf 317 kg 

ROYIRI<A 
YPOiiČOYRI 

OBCHODNO -TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 
tei.:02!64 77 53 75, fax: 02/64 77 63 71 

OPRnUI/: 
Kosačiek, krovinorezov, 

motorových pn. 
Tera, Vari, Robi, MF, DIAMON, STIHL, Husquarna, ETESIA ••• 

Prevádzka: Opletalová 28, 841 01 Bratislava 

0903 461 736 

nom objekte. M. Veliký, Fedá
kova 12, 841 02 Bratislava 
* Hl'adám podnájom - 1 samo
statná izba v ONV, pre mladú 
zamestnanú ženu. od septem
bra. 
Seriózne ponuky na 

t . č. : 0903 360 640 

*Predám 1-posch. RO v ONV. 
Kúrenie plynomtkanalizácia, 
podpivničený. Výmera (+záhra
da s dvorom) 8,5 á. Cena doho
dou. 

Tel : 6477 9928. 

Inzercia: Cenník: l znak = 1,20 Sk, l /16 str. =l SO Sk, l /8 str. = 700 Sk, l/ 4 str. = 14 20 Sk, l /2 str.= 2830 Sk, l str. =5660 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23 % 
DPH. Zlavy: tri uverejneniach zo sebou S % o viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hradám: 50 %. Príplatky: l. strano + l OO %, posledná 
strano + .50 %, iná oko inzertná strano (6,7)t30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou) . Po·pio: 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00- 11 .00 
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MOTORŠPORT 
V nedel'u 24.6. sa zišla na štarte 

pred TV Markíza v Záhorskej 
Bystrici 52 vozidiel s pohonom 
4x4 najrozličnejších značiek, tva
rov a farebného prevedenia, od 

veteránov až po najnovšie výrobky 
automobiliek. Organizátor FAJN 
CLUB a 4x4 Auto Klub Slovensko 
rozdeli/autá do štyroch kategórii: 
do 2000cm2 a nad 2000cm2 benzí
nové, nad 2000cm2 diesel a Suzuki 
Cup do 1400cm2• 

Pretekári absolvovali dve etapy. 

FAJN OFF ROAD SHOW 
Preteky slovenského pohára MEMPHIS OFF ROAD CUP 2001 

HOKEJBAL 

Devínska tretia 

V dňoch 2. 6.-3. 6. 2001 sa ho
kejbalisti DNV zúčastnili na 3. roční
ku hokejbalového turnaja v hokejo
vej bašte vo Vsetíne na Morave. Po 
S-tom a 6-tom mieste z predošlých 
ročníkov sa im podarilo konečne vý
raznejšie uspieť. Aj keď herný 
systém 4+ 1 s hrou na offside hrajú 
len na turnajoch (u nás sa hrá 3+ 1 
bez offside), boli všetkým svojim sú
perom viac než vyrovnaným súpe
rom a s troškou športového šťas

tia (a pri priazni rozhodcov) mohli 
hrať aj finále: 

2:5 Výsledky: Vsetín · Opava 
Havírov • Skalica 0:5 

1:3 (0:1 , 0:1, 1 :1) ONV- TREB[( 
Gól DNV: M. Fitoš 
OPAVA· ONV 1:4 (1 :2, 0:0, 0:2) 
Góly DNV: M. Fitoš 3 
Vsetín · lrebíč 1 :0 
ONV-SKALICA 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) 
Góly DNV: D. Kollár, M. Jeck, M. 
Grožaj, L Ďurica 
Vsetín • Havírov 5:2 
Opava - lrebíč 0:5 
VSET[N • ONV 5:3 (1 :0, 2:1, 2:2) 
Góly DNV: M. Runák, J. ~ašik, 
D. Kollár 
lrebíč - Havírov 
Opava · Skalica 
Opava - Havírov 
ONV- HAV[ROV 

9:1 
2:2 
5:2 

2:4 (1 :0, 1 :1' 0:3) 

Góly DNV: L Ďurica, M. Hagara 
lrebíč • Skalica 4:1 
Tabuľka 

1. Vsetín 540121:158 
2. lrebíč 54 o 1 21:4 8 
3. Opava 52 1 2 13:15 5 
4.DNV 520314:154 
5. Skalica 511315:183 
6. Havírov 51 o 4 9:26 2 
Zápasy o umiestnenie: 
O 5. miesto Havírov - Skalica 7:4 
O 3. miesto ONV· OPAVA 

3:1 (1 :1, 1:0, 1:0) 
Góly DNV. M. Grožaj, M. Bábik, L 
Ďurica 
Finále Vsetín · lrebéč 2:1 po predlže
ní. 
DNV reprezentovali: E. Valko, J. ~a
šik, M. Grožaj, M. Ďurica, S. (apka, 
M. Jeck, l. Chandoga (kap. muž
stva), M. Runák, D. Kollár, M. Bábik, 
M. Hagara, L Ďurica, M. Fitoš. 

Roman Varga 

Škoda nezvládnutých 
tretích tretín 

Medzinárodný hokejbalový tur
naj "0 Putovný pohár primátora 
mesta Gbely" 

V dňoch 8. 6.-1 O. 6. 2001 sa naši 
hokejbalisti pod hlavičkou HBK KOB· 
RA DNV zúčastnili ll. ročníka turnaja 
v Gbeloch. Hrací systém 4+ 1 bez 
offside im veľmi nevoňal a hlavne 
v tretích tretinách doplácali na prečí· 
slovan ie vo vlastnej obrane. Hoci vý· 

MOTORSPORT RACING TEAM OMV STUAD Bratislava 
usporiada v dňoch 21.-22.7. 2001 

Majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov do vrchu 
na trati Pezinok - horský hotel Baba. 

Preteky budú zároveň Majstrovstvami Slovenska, 
Majstrovstvami Rakúska a Mobil cup . . 

V prvej, šprint etape na trati 
Kamený mlyn - Záhorie, si vyskúša
li rýchlosť. V druhej, vo vojenskom 

sledky vyzerajú dosť jednoznačne, aj 
tak predviedli kvalitný hokejbal čo 
ocenili aj organizátori turnaja po
zvánkou na 111. ročník. Konečné 7. 
miesto však našich chlapcov aj 
tak neuspokojila. 
Výsledky: 
skupina B 
HBK KOBRA ONV- AMATERS Skalica 

1:6 (0:1' 0:0, 1 :5) 
Gól Kobry: R. Strnad 
Hokejka team Gbely • Playboy Senec 

14:1 
HBK Ružomberok· HBK Kobra DNV 

5:5 (2:0, 2:2, 1 :3) 
Góly Kobra: R. Strnad 2, M. Jeck 2, J. 
Turkovič 

Amaters Skalica · Hokejka team 
Gbely 3:10 
Playboy Senec· HBK Ružomberok 3:5 
HBK Kobra ONV • Hokejka team 
Gbely 3:7 (1 :1, 2:2, 0:4) 
Góly Kobry: J. Turkovič, R. Lisal, L 
Ďurica 
Amaters Skalica · Playboy Senec 8:5 
Hokejka team Gbely - HBK Ružombe-
rok ~1 

HBK Kobra ONV • Playboy Senec 4:3 
(2:0, 0:3, 2:0) 
Góly Kobry: R. Lisal 3, M. Grožaj 
Amaters Skalica - HBK Ružomberok 
7:4 
Tabul'ka B skupiny 
1. Hokejka team Gbely 4 4 O O 37:8 8 
2. Amaters Skalica 4 3 O 1 24:20 6 
3. HBK Ružomberok 4 1 1 2 15:21 3 
4. HBK KOBRA DNV 4 1 1 2 13:21 3 

Roman Varga 

priestore Záhorie už šlo o zdat
nosť strojov a majstrovstvo jazd. 
cov. V pieskovom teréne, pripom;. 
najúcom púšť, dostali vozidlá 
i jazdci poriadne zabrať počas 
dvoch hodín nepretržitej zátaže. 

Takéto nevšedné preteky je pre
dovšetkým treba vidieť a zažiť. 

Jazda v pieskových dunách, či 

v niekolkometrových "padákoch", 
stále vo výriacom sa piesku, dve 
hodiny udržať ruky na roztrase
nom volante ... Niektorých jazdcov 
po preteku nebolo poznať od čier
ňavy na tvári. 

Na trati sme mohli vidieť aj vý
konného riaditeľa pretekov Jána 
Ludviga so synom na aute Suzuki. 
Hoci po predchádzajúcich troch 
pretekoch bol na prvom mieste 
Memphis off road Cup 2001, na 
Záhorí sa mu vyhrať svoju kategó
riu nepodarilo pre poruchu vozid
la.Pre priaznivcov tohto druhu zá
vodenia uvádzame plán pretekov 
na Slovensku: 1.9. Zvolen, 16.9. 
titavany, 7.10. Sverepec. Bližšie 
informácie možno získať na tel.: 
0903-755 145, 0903-733 1 oo. 

~CD [j'~ [j} ~ ~ 
~~\9®~~ 

pk 

· Ty, taký vel'ký odporca mobilov a už 

ho máš aj ty? 
• A čo som mal robi(? Idem na úrad 
pre sociálnu podporu a na dverách 
je nápis: Vstup len s vypnutým mobi· 
lom. 

• Tetuška, musíte si dať predfžiť pas! 
• Dobre pán colník, ale vojde sa mi 
potom do kabelky? 

· Vynašiel som nové jedlo: jahody 
s horčicou. Ale vôbec mi to nechutí. 

Ivan ide po Moskve, má len jednu 
topánku a stretne Vasju: 
• Ahoj Ivan! Ty si stratil jednu topán· 
ku? 
• Nie, našiel. 
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Kalištná 9, tel./fax: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, 
sa: 8.00-11.00. Úzavierka čísla: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

38.-39. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Devínskonovoveský Expres 

(Devex) dovŕšil štrnástym čís
lom desať ročné účinkovanie 
v našej mestskej časti ( prvé 
číslo vyšlo 16.8.1991) a začína 
účinkovať jedenásty rok. 

Z pôvodných 680 kusov sa 
náklad vyšplhal na súčasných 
3100. 

Od prvého čísla sa vydava
tel' pasuje predovšetkým s fi
nančnými problémami na jed
nej strane, na druhej teší, 
že občania o informovanosť 
o dianí v obci záujem majú, že 
ve/'a otázok sa podarilo vy
riešiť aj pomocou našich no
vín. 

Pred desiatimi rokmi prišiel 
s nádejou, že ho čitatelia príj
mu ako spoločníka, vyjadril 
snahu slúžiť informáciami 
občanom. Nekládol si za ciel' 
nájsť na všetky problémy re
cept. Hl'adať a nachádzať ces
ty zostali trvalou úlohou. 

O tom, ako Devex slúži sa 
vedú aj dnes diskusie. Som 
rád, že väčšina občanov nie je 
l'ahostajná a má záujem o dia
nie v obci, v ktorej žijú. Som 
rád, že najmä mládež nado
budla k Devínskej vzt'ah aj 
vd'aka aktivitám, ktoré jej obec 
ponúka. 

Devínskonovoveský Expres, 
pokia/' bude môcť, bude k vy
tváraniu lepšieho spolunažíva
nia občanov a ich informova
nosti slúžiť. 

Váš vydavatel' 

-spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVA VES 

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

14.9. 2001 Ročník: XI. Číslo: 15 bezplatne 

Z'"~ (1. ~út~ 
O Ako Devex fE Z radnice 

O Spoločenská k ron i ka 

D Kultúra rm Šport 

Aká bude jeseň nebude závisieť iba od počasia 

Článok vo Večerníku podnietil občiansku iniciatívu Za záchranu Devexu 
informova( verejnos( a ponúknu( anketu aby sa čitatelia mohli vyjadri( ško· 
da, že som bol na liečení, bol by som poradil. Oba materiály mali by( na 
jednom lístky. Iba na anketovom boli údaje, kde a komu treba "odpove· 
da(" . K nedorozumeniu došla, ako zástupca starostu Ing . Rajkovič píše na 
inom mieste (udalosti .. ) vinou redaktora Večerníka, ktorý, nie celkom zodpo· 
vedne poukladal slová tak ako sa videlo správne, bez autorizovania textu 
a vzbud il onen prázdninový rozruch. · 

Kedze príčiny sú vysvetlené a podklady občianskej iniciatívy ešte nespra· 
cované s otázkou, najmä zvyšovania kvality informovanosti prostredníctvom 
Devexu so budeme zaobera( v ďalších číslach Devínskonovoveského 
Expresu. Už od dnešného čísla nadobúda konkrétnu podobu plnenie uzne· 
senia MZ (na podnet Rady pre verejnú informovanos( pri MZ) o spolupráci 
medzi Devexom a DTV. Devex bude prebera( spravodajský servis z DTV. 

Prirodzene, že výsledky onkety [aj s množstvom príspevkov, ktoré by za· 
plnili takmer jedno celé číslo) budú po štatistickom spraci!>Vaní a vyhotovení 
kópií ponúknuté MČ DNY resp. Rade pre verejnú informovanos(, aby zóve· 
ry mohli vytvori( názorový obraz a pomôd ku skvalitneniu informovanosti 
občanov DNY 

Mgr. Peter Krug, vydavatel' Devexu 

(KRÁ1Jt -~PAAVY) 
Volkswagen na čele 

Najväčším exportérom v roku 
2000 bola bratislavská automo
bilka Volkswagen Slovakia, a. s., 
ktorá vyviezla tovar za 85 mi
liárd korún. Toto hodnotenie 
vzišlo z celkového počtu 46 
podnikov, ktoré sa prihlásili 
do sút'aže vypísanej Minister
stvom hospodárstva SR. 

Hlavnými kritériami vyhod
nocovania sút'aže boli podiel 
vývozu na výrobe a zahranič
noobchodnom obrate, dynami
ka vývozu a podiel exportu na 
jedného zamestnanca. 

r 

často neprejazdná 

Ulica J. Jonáša, spájajúca 
Devínsku so Záhorím, je v ostat
nom čase často takmer nepre
jazdná. Nevieme, či správca 
tejto komunikácie má vôbec 
prehl'ad ako vyzerá dopravná 
situácia v čase špičiek (príchod 
do práce a odchod z práce za
mestnancov VW Slovakia- tí sa 
predsa akosi do a zo zamestna
nia do.stať musia) ale aj počas 
dňa, kedy prejazdnosť blokuje 
množstvo kamiónov. Nie me
nej závažnou skutočnosťou je 
disciplína vodičov. Týždeň, čo 
týždeň je okrem spomínaných 
prekážok plynulej dopravy cesta 
zablokovaná nedisciplinovanými 
vodičmi spôsobujúcimi bez
ohl'adnou jazdou havárie. 
Zaujíma nás, či sa touto situá
ciou niekto zaoberá. 

vm, ms, pk, dh 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 6.9. 2001. 
Úzavierka nasledu júceho 

čísla bude 20.9. 2001, 
číslo vyjde 28.9. 2001. 
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® robn ičky 
11 radnice 

prác na posúdení statiky a únosností 
podložia mostných pilierov, na kto

' rých by malo stáť spomenuté premos
tenie. 

Výsledky prieskumov budú známe 
v októbri t. r. á podľa nich sa budú 

Leto v. Devínskej Novej Vsi bez uhorkovej 
Leto býva pre udalosti resp. bez 

nich, často nazývané uhorkovou 
sezónou. 

Spomínajú sa veci, o ktorých by sa 
inak nediskutovalo. Ak sa pozrieme 
na čas od posledného vydania 
Devexu, zistíme ,že sa pohybujeme 
práve v tomto období. Je to ale na
ozaj tak? 

Predkladám Vám tie udalosti, 
o ktorých si myslím, že sú naozaj za
ujímavé a ktorých som bol sám sved
kom. 

Udalosť 1/ Rozvoj území a s ním 
spojené možnosti zamestnanosti 
a zárobkov sa nevyhli ani našej mest
skej časti. Poslanci na poslednom 
predprázninovom rokovaní odsúhlasi
li návrh zástupcu starostu požiadať 
štát v zastúpení ministerstva hospo
dárstva o zriadenie pri_emyselného 
parku v našej mestskej časti a podpo
ru pri budovaní infraštruktúry v časti 
medzi Kolóniou a Volkswagenom a.s. 
kde by mal tento park vyrásť. 

Priemyselný park je územie v ktorom 
sa umiestňujú minimálne dvaja inves
tori so zameraním na výrobné aktivi
ty v súlade so schválenými doku
mentmi obce. 

V urbanistickej štúdii mestskej čas
ti je vyčlenené územie rezervované 
pre výrobu, skladové hospodárstvo 
a občiansku vybavenosť . Týmto sa 
vytvára priestor pre transformáciu 
územia z poľnohospodárskej výroby, 
ktorá nepatrí medzi najvýnosnejšie 
odvetvia na zónu kde vlastníci pôdy 
ju môžu pri reálnych ekonomických 
cenách zhodnotiť a mať primeraný 
zisk. Budovanie priemyselného parku 
aj v definovaní podl'a zákona je 
v súlade s koncepciou rozvoja , o kto
rom budeme hovoriť neskôr. 

Udalosť 2/ Cyklolávka medzi Devín
skou a Marcheggom sa často spomí
na. 

V poslednom období prebiehajú 
časté pracovné stretnutia medzi 
predstavitel'mi spomínaných obcí 
a ich odborných konzultantov na do
riešenie tohto projektu a realizáciu 
tejto myšlienky. 

Pri poslednom stretnutí v auguste 
t.r. na miestnom úrade poskytla part
nerská strana informácie o priebehu 

DEVEX2 

sezóny 
realizovať ďalšie kroky. Pre pamätní
kov ponúkame pohl'ad na spomínané 
mosty z obdobia okolo roku 1936. 

Ako je vidieť okolie od spomína
ného obdobia sa dosť zmenilo a z bý
valých lúk a pasienkov sa v súčasnosti 
v niektorých miestach stáva les. 

Udalosť 3/ V rámci priatel'skej spolu
práce naši predstavitelia navštívili 
družobnú obec v Chrvátsku Sv. Ilja. 
Príležitosťou bol Deň obce , ktorý je 
spojený so slávnosťou patróna miest
neho kostola. V rámci osláv prezehto
vali hostitelia fotomonografiu obce, 
kde sú zachytené mnohé udalosti aj 
zo vzájomnej spolupráce. Predstavo
vatel'om publikácie bol bývalý staros
ta - Davor Krznár , za účasti predsedu 
miestneho parlamentu Josipa Cikača 
a nového starostu Franja Korpara. Pri 
tejto príležitosti predstavitelia miest
nej hudobno-speváckej skupiny posla
li nášmu súboru Črip tamburu - hu
dobný nástroj charakteristický pre 
piesne, s ktorými sa môžeme stretáva 

na kultúrnych po
dujatiach , ktoré 
tento súbor hráva. 
Súča_sťou osláv 
bola aj súťaž po
žiarnych družstiev, 
na ktorom sa 
zúčastnili aj naši 
hasiči pod vede
ním Jozefa Dzuri
lu. 

Udalosť 4/ Po 
dlhšom čase sme 
sa opäť dostali do celoštátnej televízie, 
pri príležitosti keď končila jedna časť 
histórie našej obce a začínala druhá, 
dúfajme nemenej úspešná. v areáli te
helne sa v sobotu 14.7. o 9,30 hod 
uskutočnil odstrel komínov. Práce vy
konala fy Speciálne činnosti -Fabrický, 

ktorá má aj 
v našej mestskej 
časti svoje pries
tory. Odstreľovali 
naraz dva komíny 
a zosúladenie 
muselo byť pres
né vzhl'adom na 
blízkosť a pre
vádzku blízkej že
leznice. Jeden 
komín mal v pô
doryse priemer 
7,5 m , výšku 58 
m , vek 53 rokov 

a obostavaný priestor 1611 ml. Druhý 
bol o niečo štíhlejší keď mal priemer 
6,6 m . výšku 70,5 m , vek 27 rokov 
a obostavaný priestor 1377 ml. Celú 
udalosť zdokumentovala naša de
vínskonovoveská televízia. Uvolnený 
priestor bude slúžiť pre nový zámer 
výstavby Industriálno, logisticke- dis
tribučného parku ZST . Pri zrealizovaní 
tohto zámeru nájde tu 800 zamest
nancov svoje pracovné príležitosti. 
Dúfam, že pamiatky- v podobe kvalit
ných tehál, ktoré si mnohí odniesli do
mov budú pripomínať dobré časy 

tehelne a slúžiť na účel ,ktorí ste si 
mnohí zvolili. 

Udalosť 5/ Pri príprave rozvoja mest
skej časti je po
trebné si presne 
zadefinovať cieľ. 

Po diskusiách vy
šiel nasledovný 
návrh. Územie 
medzi obytnou 
zónou na Kolónii, 
výrobným areá
lom Volkswage
nu Slovakia a.s 
a vodným tokom 
Mláka vytvorilo 
vhodnú lokalitu 

pre širokú možnosť využitia. Tento ná
vrh bol zverejnený na miestnom úrade 
na verejnom prerokovaní s názvom ur
banistická štúdia výrobnej zóny. 
Prerokovanie bolo, po oznámení na 
miestnych tabuliach, miestnym rozhla
som ako aj v DTV, v priestoroch 
lstracentra 27.8. 2001 . Predmetom 
diskusie bolo overiť optimálny spôsob 
funkčného využitia územia, o rozlohe 
430 ha, so zameraním na spôsob ur
banizácie riešeného územia a jeho za
ťaženia, tiež overiť reálnosť podmie
nok využitia pre rozvoj výroby, občian
skej vybavenosti , aktivít športu a re
kreácie , ako aj pre rozvoj bývania 
a návrh optimálnej dopravnej a tech
nicko- infraštruktuálnej obsluhy úze
mia. 

Na prerokovaní sa zúčastnilo cca 40 
občanov , čo s i myslím, pri množstve 
oznámení o tomto podujatí, je málo. 
Ani tento fakt však neubral na vysokej 
profesionálnej úrovni. Za toto patrí po
ďakovať spracovateľovi štúdie, spolu
objednávateľovi spoločnosti Volkswa
gen Slovakia l spolu s mestskou 
časťou a magistrátom hl. mesta/ a ar
chitektovi mestskej časti. 

Udalosť 6/ lstrijská ulica sa začala 
zaodievať do nového šatu . Ide o re
konštrukciu verejného osvetlenia , na 
ktoré sme dlho čakali . Stavebníkom 
bolo hlavné mesto Bratislava a realizá
ciou bola poverená firma BELUX s.r.o. 
Realizácia sa uskutočnila v krátkom 
časovom úseku na prelome mesiaca 
júl a august. Investičný zámer si vy
žiadal náklady 1 ,SOO milióna Sk. 
Mnohí dúfame , Že toto je prvý krok 
k skrášleniu jednej z hlavných ulíc 
našej mestskej časti. 

Udalosť 7/ Medzi najčastejšie disku
tované témy patrí oblasť miestnych · 
médií so zameraním sa hlavne na dve 
- Devex a DTV. K tejto téme počas 
prázdnin vznikla Občianska iniciatíva 
za záchranu Devínskon·ovoveského 
Expresu. Zaujala ma prvá veta tejto 
iniciatívy : "Očividná snaha poslancov 
Miestneho zastupiteľstva o likvidáciu 

(Pokračovanie na 3 strane) 

(Dokončenie z 2.strany) 

Devexu v snahe získať pred vol'bami 
do vlastných rúk médium ovplyvňujú
ce hlasy voličov jednostranne- stra
nícky, nadobúda v ostatnom čase vý
razný tlak. " K tejto téme sa dá vel'a 
a obšírne diskutovať . Preto len pár 
poznámok: 
- predstavitelia iniciatívy v svojom 
stanovisku vyzývajú občanov ,aby sa 
vyjadrili k tejto téme. 
Myslím si ,že sa zabudli občanom 
predstaviť a uviesť adresu , kam a ko
mu sa môžu občania vyjadriť 

· - zámer poslancov je zlikvidovať ne
stranné noviny a zabezpečiť si odda
né a poplatné Iniciatíva vychádza 
z článku vo Večerníku. 

Rozhovor vznikol na tému preroko
vávaných materiálov v miestnom za
stupitel'stve. 

Redaktor Večerníka okrem infor
mácií, ktor~som mu poskytol, doplnil 
do článku informácie z materiálov ro
kovania, s ktorými sa vo všetkom ne
stotožňujem, bez toho, aby som celý 
rozhovor autorizoval. 

A to je práca profesionálneho novi
nára, keď prichádza ku skresl'ovaniu 
údajov. 
-získanie média pred vol'bami 
Najbližšie vol'by nás čakajú 1.12. a to 
zatiaľ predsedov vyšších územných 

Majiteľom psov 
Miestny úrad Devínska No

vá Ves týmto upozorňuje maji
tel'ov psov, že podl'a Vyhlášky 
Ministerstva pôdohospodárstva 
SR č. 23111998 psa nemožno 
uviazať ani ponechať samého 
bez uviazania na verejnom 
priestranstve (napr. pred ob
chodom). 

(sPRA VY*SPR.\VY*ŠP~4vi) 
DTV na internete 

Už niekol'ko týždňov si môžete 

nájsť základné údaje o samospráve 
DNY na internetovej stránke. V prie

behu niekol'kých mesiacov bude mať 
DNY svoju vlastnú internetovú strán

ku. Podla slov poslanca RNDr. Ľubo
míra Špačka budú na stránke infor

mácie o histórii a súčasnosti DNY, 

o organizáciách pôsobiacich v DNY, 
potrebné údaje o miestnom úrade 

a samospráve, znenie všeobecne zá
väzných nariadení a uznesení miest

neho zastupitel'stva, ale aj formuláre 

tlačív. Priestor na prezentáciu bude 
ponúknutý aj podnikatélom. (dlv) 

Zmena prevádzkovatela kotolní. 

Starosta DNY Ing. Vladimír Mráz sa 
dohodol s fir;"ami C-term Bratislava 

celkov, lebo iný zákon zatial' nebol 
prijatý a ani prerokovaný vo vláde SR 
a tým ani v Národnej rade SR. 

Ak nebudú predčasné vol'by, riadny 
termín parlamentných ako aj komu
nálnych volieb je na jeseň roku 2002. 

Ak sa stretávam s rôznymi kritický
mi či kritizujúcimi článkami resp. 
článkami kde sa vznášajú určité po
dozrenia či obvinenia , vždy si spome
niem na jedn.u radu : 
skúmaj "Čo sa tým zámerom sleduje 
a komu takýto spôsob vyhovuje." 

Číslo sedem býva niekedy prezen
tované ako znak určitého naplnenia. 

Aj v tomto prípade však to nie je 
úplne tak a to preto , lebo by som 
mohol spomenúť ďalšie akcie ako 
napr. články o možnej ekologickej ha
várii na potoku Mláka /z Večerníka 
z 18.a 19. júla l alebo práce vzťahujú
ce sa k ťažobnému priestoru Glavica 
resp. dopravná havária na ceste 
k Volkswagenu, anketa o trávení 
vol'ného času v DNY. 

Leto sa pomaly končí. MoŽno pre 
niekoho to bola uhorková sezóna. Ide 
jeseň a dúfam , že nie vždy musíme 
používať aj prívlastky k podstatným 
menám. 

text a fotografie: 
Ing. Peter Rajkovič, · 

zástupca starostu 

:Ziadame všetkých majitel'ov 
psov, aby túto vyhlášku re
špektovali a počas nákupov ne-. 
cha/i svojho psa doma alebo 
pod dozorom osoby, ktorá je 
schopná ho fyzicky alebo psy
chicky zvládnuť. 

JUDr. Mária Samová, 
prednostka 

s.r.o. a EKOL Martin s.r.o. na harmo

nograme postupných krokov súvisia

cich so zmenou prevádzkovatela 

kotolní v DNY. Podla dohody už defi
nitívne od 1.1.2002 preberie zodpo
vednosť za vykurovanie v DNY firma 

EKOL Martin, ktorá vyhrala verejnú 
súfaž ešte v roku 2000 . Podla slov 

starostu mestskej časti napriek uvede

nej dohode stále pokračuje súdny 

spor s firmou C-term, ktorá napadla 

vypovedanie nájomnej zmluvy na ko
tolne mestskou časťou DNY na súde. 

Kino Devín bude ma( 
nového správcu. 

(dlv) 

Mestská časť DNY v najbližších 

dňoch preberie od mesta Bratislavy 
do správy budovu kina Devín na 

Opletalovej ulici. Hlavné mesto sa 
chce tejto budovy zbaviť, pretože ide 

o stratovú prevádzku. Podl'a starostu 

mestskej časti l~g. V. Mráza chce na-

priek tomu mestská čast' prevádzku ki
na zachovať. Okrem toho by sa mala 

budova využívať na kultúrne poduja
tia , aleba na stretnutia s občanmi. "Je 

to relatívne výhodná transakcia ." ho
vorí Ing . V. Mráz. (dlv) 

Vila Košťálová stále 
neskolaudovaná 

Vynovená vila Košt'álová na 

Novoveskej ulici zarastá burinou. 
Podla starostu mestskej časti Ing . V. 
Mráza mestská časť nie je schopná 
skolaudoval' budovu, pretože kvôli va

dám a nedorobkom nechce budovu od 

dodávatela zatial' prevziať a dodáva

tel' odmieta závady odstrániť na vlast
né náklady. Miestna rada požiadala 

starostu, aby riešil problém súdnou 
cestou, ak sa s dodávatelom stavby 

nepodarí dohodnúť do 30. septembra 
2001. (dlv) 

Nečakane dobrý výsledok 
hospodárenia 

Starosta mestske j časti Ing . V. Mráz 
predkladá na rokovanie miestneho za

stupitel'stva 18.9 .2001 informáciu 
o výs ledkoch hospodárenia mestskej 
časti k 31.7.2001. 

Podla Ing . V. Mráza sa očakáva 
zvýšenie príjmov oproti predpokladom 
až o 4,7 milióna korún . Preto zároveň 

predkladá návrh na zvýšenie výdav
kovej časti rozpočtu ~ôli financovaniu 

nových projektov a štúdií, ale aj 
zvýšeným nákladom na energie. 
Plánovaná strata mestskej časti za rok 

2001 sa tak zníži z 5,5 milióna Sk na 
l ,5 milióna Sk. (dlv) 

Lavičky sa predsa budú robit' 
Na ostatnom rokovaní miestnej rady 
poslanci kritizovali skutočnosť, že na

priek dobrému vývoju finančného 
hospodárenia sa neuvol'ňujú peniaze 

pre Denovu na realizáciu drobn ých 
stavebných akcií . - lavičky, oprava 

detských ihrísk, námestie 4. apríla 
a pod. 

Uložili prednostke miestneho úra

du uvol'ňovať financie tak, aby 
Denova stihla zrealizovať plánované 
akcie ešte do konca tohto roka . 
(dlv) 

Nové kancelárie 
pre verejnost' na miestnom úrade. 

Hlavne starší a imobilní občania pri
víta jú, že na prízemí miestneho úradu 

vzniknú prebudovaním súčasnej so
bášnej miestnosti nové kancelárie. 

Podla architekta mestskej časti 
lng.arch. M. Beláčka budú v nových 

kanceláriách umiestnení pracovníci 

ekonomického odboru, ktorí prichá
dzajú do častého styku s verejnostou. 

Nové kancelárie by mali byt' otvorené 
ešte v tomto roku. 

(dlv) 

---------------------------------------------------

DEVEX 3 



F·UTBAL ~ 

výsledky 
l. kolo- ll. 8. 
FK Dúbravka - ONV 0:3 
G: Biskadský 2, Madar 
2. kolo - 19. 8. 
ŠK Vrakuňa - ONV 0:5 
G: Biskadský 3, Bystrianský, 
Madar 
3. kolo - 26. 8. 
ONV - MŠK Iskra 1 :0 
G: Madar 

4. kolo- 29. 8. 
ŠK Tomašov - ONV 1:1 
G: Biskadský 
5. kolo- 2. 9. 
ONV - Blatné 3:1 
G: Biskadský 2, Bystrianský 
6. kolo- 9. 9. 
TJ Rovinka - DNY 

G: 
Najbližšie zápasy 
7. kolo- 16. 9. o 15.30 h 
ONV- Dunajská Lužná 
8. kolo- 23. 9. o 15.00 h 
MŠK Králová - ONV 

ms 

mládežníci pri futbale vydržali. 
Na podporu tohto cie/a vyplynu
lo rozhodnutie vedenia futbalo
vého oddielu venovat' maximál
nu pozornost' v rámci finančných 
možností mládežníckym mužs
tvám a to doplnením kvalifikova
nými trénermi, zakúpením no
vých dresov pre dorastenecké 
mužstvá, pokračovaním v tradí
cii sústredení atď. 
Ako však v tomto ročníku IV. li
gy v mužstve seniorov. 
Filozofia sústredenia sa na do
máce zázemie .fyústila angažo
vaním do funkcie trénera A muž
stva Janka Bereracku, dlhoroč
ného bývalého hráča nášho klu
bu, absolventa FTVŠ. Pod jeho 
vedením sa do prípravy zapojili 
hráči: Rybár, Borcláč (brankári} 
a hráči Kováč, Forgáč, Šašík, 
Gála, Ružovič, Mac/ár, Šubín, 
Holoczy, Piaček, Havel 
a Biksaclský. 

Do prípravy sa zapojili hráči 
vychádzajúci z dorastu Grubár, 
Štepán a Vincek. V príprave ne

, pokračoval další dorastenec 

Borek pre zlomenine nohy. Po 

Bude z holu~ičky fénix? 
V ostatnom čísle Devexu sme 

čitatelov v článku "A holubička 
· dolietala" oboznámili o výsled

koch mužstiev FCL ONV v uply
nulom ročníku futbalových 
sútaží, s prísl'ubom, že sa k fut
balovej problematike vrátime. 

Už z titulu vyplýva otázka či 
holubička v znaku ONV sa zmení 
na bájneho vtáka Fénixa, ktorý 
povstal z popola. 

Po neúspešnom min~lom roč
níku vyvstala otázka, ako dalej 
v seniorskom mužstve, či sa ube
rat' smerom hladania hráčov na 
doplnenie mužstva z radov voja
kov, študentov či z hráčov z iných 
mužstiev a či zvolit' cestu dlhšiu 
a tažšiu a pristúpi( k tvorbe no
vého, perspektívneho mužstva 
založeného na vlastnjch odcho
vancoch s perspektívou konsoli
dácie mužstva a s perspektívou 
postupu v dlhšom časovom hori
zonte v období 2-3 rokov. 

K tomuto cie/u je potrebné vy
slovi( želanie, aby perspektívni 

DEVEX6 

ukončení hostovaní a ZVS do 
mužstva mali pribudnút' hráči 
M. Polák, Cích, Jambrich, Arbet 
a Murányi. Žia/' len mali. 

0Q začiatku sútaže, sa do prí
pravy z rozličných príčin neza
pojil a z futbalom sa rozlúčil dal
ší dorastenec S. Polák. 

Novými tvárami sú v mužstve 
Domonkoš {Inter Bratislava} 
a Paulíček {Švédsko). Na hosto
vanie sme získali hráčov Kere
koníča {Snina) a Bystrianskeho 
(MŠK Petržalka), Kováča {Rapid 
Bratislava}. 

Mužstvo opustili - Gulyáš, . 
Stančík {obaja Rakúsko) a po ho
stavaniach hráči Bušík, Drogu/á, 
Chovaňak, Jakubík, Medvec, 
[upták, Krajňák t. j. spolu 9 
hráčov. Ide teda o značný pohyb 
v kádri mužstva. 

Že cesta na ktorú sme sa vyda
li je spojená s tažkostami svedčí 
fakt, že z hráčov s ktorými sme 
počítali sa do prípravy mnohí ne
zapojili, to tiež svedčí, že prerod 

chlapca v chlapa nerobí len ve( sobotu mládežnícke mužstvá . 
ale aj chlapský prístup k pfne[!iÚ jednu sobotu sta'rší ,žiaci A, B 
povinností voči kolektívu a formo· . mladší žiaci a clruhú 'sobotu do: 
vanie vlastného ja. . rasty a prípravky. Muži sa budú 

Hladanie cesty menšieho ~d- v neclefú odpo/úd~ia striedat' 
poru a vätšieho pohodlia, pre- v domácich zápas9ch s Volkswa. 
konávanie seba samého je cesta ·. · genom, takže futbalový program 
tažká, ale správna. je k~ž~ý víkend. .~ . . 

V doka podpore sponzorov sa .Záverom lanÍíšjk~v prosíme, 
výboru FO podarilo vykonat' re- aby v tejto tažkej faie zmeny 
konštrukciu ihriska a tak sme pri- koncepcie a,.pŕestavby mužstva 
vítali z tohto titulu priaznivý žreb prišli ,;,u~stvó podpori( a mužs
sútažného ročníka, podla ktorého tvám treba zaželat' do sútažného 
sme odohrali prvé dva zápasy na ročnfka ve/a zdaru a kusisko 
ihriskách súperov, čo z hladiska športového št'astia a prosím, po
hracej plochy je ideálny stav. važujte vstupné za dar a podporu 

Program zápasov na našom futbalu, nie za nutné zlo. 
ihrisku bude následovný: kažc/ú Ing. D. Spiiiak 

(VODNÉ ŠPORTY) 

IV. Komárom Kupa Nemzetko
zi "Vizirallye" 2001 

Vel'ký úspech dosiahli re
' prezer1tanti Slovenska na IV. 
ročníku Komárom Kupa 
v r.naďarskom Komárne 1 .5. 
2001, ktorý usporiadal Sport 
Club Váh- Danubius Komárno 
a Sport Egyesulet Gomb -
Rocsó Komárom. Kategóriu 
juniorov vyhral Lukáš Palkovič, 
kategóriu dospelých Rastislav 
Palkovič . 

Slovenský pohár vodných mo
toristov - sezóna 2001 
Dňa 7. 7. 2001 pokračovala 

sezóna vodných motoristov 
v poradní ôsmym pretekom 
sezóny v Komárne, súťaže 
v dvoch kategóriách a to pre 
motorové člny s výkonom mo
tora do 80 HP a nad 80 HP. 

Úspešne si počínali preteká
ri BAZ Bratislava, ktorí zvíťazi- . 
li v obidvoch kategóriách. Pre 
našich čitatel'ov uvádzame, že 
niektorí reprezentujú aj našu 
mestskú časť. 
Kategória do 80 HP (štartovalo 
23 pretekárov) 
1 . Rastislav Palkovič BAZ 
Bratislava, Alena Palkovičová 
BAZ Bratislava 800 bodov UlM 
2. já~ Seidner Inter Bratislava, 
Róbert Seidner Inter Bratislava 
600 bodov UlM 
3. Daniel Ružička Inter 
Bratislava, Michal Ružička 
Inter Bratislava 450 bodov 
UlM 
4 . Gabriel Palkovič Dunaj-

plavba Bratislava 338 bodov 
UlM 
S. Peter Klenovič Inter Brat is
lava 254 bodov UlM 
6 . ján Procházka Danu b ius 
Komárno 190 bodov UlM 
14. Tibor Tóth (prvý zahraničný 
účastník) 18 bodov UlM 
Kategória nad 80 HP (štartova
lo 1} pretekárov) 
1. jozef Medvecký BAZ Bratis
lava 800 bodov UlM 
Monika Hrivňáková · BAZ 
Bratislava 254 bodov UlM 

V poradí deviateho preteku 
sa bohužial' pretekári z ONV 
nemohli zúčastniť pre zn ačné 
finančné nároky (náklady cca 
6000,- Sk) a tak sa na prvé 
mi~sto priebežného poradia 
pretekárov prebojoval Róbert 
Seidner z Interu Bratisl ava 
s 4850 bodmi. Na druhom 
mieste je Rastislav Palkov ič 
z BAZ Bratislava s 4730 bodmi 
a na treťom Lukáš Palkov ič 
(ročník 1987) s 4576 bodmi . 
Títo pretekári si vybojovali l. 
výkonnostnú triedu dlho pred 
skončením súťažného ročníka. 
Bodovalo zatial' 31 pretekárov. 

je nutné upozorniť, že týchto 
úspechov dosiahl i pretekári 
z DNY väčšinou z vlastných 
prostriedkov, na zastaralej 1 O
ročnej technike, bez sl'ubova
nej podpory mestskej ča sti 
DNY. Motorové oreje zn . TE· 
XACO poskytla na minulú aj 
tohtoročnú sezónu firm a TE
XOIL, ktorá sponzoruje i vo 
formule 1 -tým JAGUAR. 

lng.R.Palkovič 

[ MOTORŠPORT l 
Majstrovstvá Európyv prete
koch automobilov do vrchu 
SLOVAKIA- MATADOR 2001 

Napriek mokrému víken
du 21.-22. 7. prišlo na 

nielen organizátorov a jazd
cov, ale aj najnáročnejších di
vákov. 

Nevšedné mokré počasie 

zdramatizovalo preteky 
a pevnosť zvodidiel okúsili 
V. Liedl ml., Dimov, neprí
jemné "hodiny" predviedol 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 

preteky automobilov do vr
chu na pezinskú Babu 
neuveritel'né množstvo divá
kov. Už ·pred ôsmou ho
dinou v nedel'u, v deň pre
tekov, sa trúsili prví fa~úši
kov ia pod dáždnikmi, o de
siatej, v hodine štartu bolo 
za zvodidlami tesno a na 

P. Ruisl, ale aj Rakúšan Fis
cher, Slovák Baránek, Čech 
Rybníček nezvládli nástrahy 
trate. Na pretekoch sme mali 
možnosť stretnúť nemálo za
ujímavých osobností. 
Okrem známych pretekárov, 
ktorí "Babe" dávajú punc 
kvality, W.Struckmann (AUT), 

Dodo Studenič, riaditel' preteku, na štarte pretekov 

poludnie autá divákov stáli 
presne od tabule Pezinok až 
po štart. 

Mokrá trať sl'ubovala 
vzrušenie. Postarali sa oň 
nielen jazdci, ktorí občas 
skončili vo zvodidlách, ale 
aj nedisciplinovaní diváci, 
stojaci pri zvodidlách v naj
nebezpečnejšej zákrute (180 
stupňÓv), keď zašli ďaleko 
za pásku ohraničujúcu ich 
možné, a bezpečné postave
nie. Jazdec D. Neveril (CZ) 
nezvládol zákrutu a cez 
zvodidlá prepadol medzi 
nedisciplinovaných divákov. 
Rýchla zdravotnícka pomoc 
v priebehu niekol'kých minút 
odviezla štyroch zranených 
do nemocnice. Rýchlosť 
a kvalitu zásahu ocenili aj 
zahraniční komisári. 

Majstfovstvá Európy, 
Majstrovstvá SR a Rakúska, 
ktorých súčasťou boli aj 
Mobil Cup, Škoda Cup, Fabia 
Cup a FIA Pohár formulových 
vozidiel splnili očakávania 

P.Jureňa, N.Pulič (CRO), 
P.Vojáček (CZ), V.Liedl starší 
i mladší, W.Leitgeb (AUT), 
P.Ruisl, J.Krajči, F.Tschager, 
F.Barmolini, (obaja ITA), sme 
na trati mohli vidieť aj 
J.Malchárka na Andrejovom 
Studeničovom aute Audi A4, 
v skupine Fabia cup M. 
Jazerčáka,M.Rosinu,B.Kríža, 
P. Princa, či známeho herca 
Maroša Kramára, v skupine 
Škoda cup J.Michla,Š.Rosinu 
mi.,V.Liedla ml., !.Gašparovi
ča. 

Z výsledkov vyberáme: FIA 
Európsky pohár: 1. Walter 
LEITGEB, AUT, 4:34.39 
FIA ME: 1. Franz TSCHAGER, 
ITA, 4:35.39 
Majstrovstvá SR: 
1. J.KRAJČI, SYK, 4:42.63 
4. P RUISL, SYK, 5:09.58 
5. V.LIEDL, SYK, 5:16.16 
absolútne poradie_ v skupi
nách: 
Skupina ST: 
1. Jirko MALCHÁREK na 
Audi A4, Motorsport STUAD 

Škody Fabia pred štartom 

2. Viliam LIEDL na Audi 80, 
AST Presskam 

V pretekoch Fabia Cup pri
pravil a predstavil AST 
Presskam DNY deväť vozidiel 
Škoda Fabia . Najlepší čas, 
6:19.05, dosiahol M .Jazerčák. 

Na ďalších miestach sa 
umiestnili: O.Pilný, M.Rosina, 
R.Machánek, V.Dimov, B.Kríž, 
M.Kramár, R.Princ a R. Pre
šinský. 

P.Krug 

V sobotu8.9. boli v maďarskom Hungaroringu už šieste 
preteky FIA zóny strednej Európy na okruhoch. Spomedzi 
28 pretekárov si najlepšie počínal Andrej Studenič 
z Motorsport Racing Team OMV STUAD keď skončil na pr
vom mieste. Potvrdil tým svoje kvality v celkovom hodnote
ní, kde obsadil1. miesto v zóne strednej Európy. Zo šiestich 
pretekov päť vyhral, jedny nedokončil pre poruchu na pre
vodovke.Najbližšia cesta povedie Andreja na nemecký seriál 
pretekov V 8 STAR, päť dní po absolvovaní pretekov na 
Hungaroringu 

l HOKEJBAL l 
Radenska Kobra Cup 2001 

V dňoch 1.·2. 9. 2001 sa na ihrisku síd· 
liska Stred konal3 . ročník medzinárodného 
hokejbalového turnaja Radenska Kobra 
Cup. Jednotlivé zápasy turnaja mali vyso· 
kú úroveň. k čomu prispeli všetky zúčast· 
nené mužstvá. Turnaj bol veľmi vyrovnaný 
a o úspechu či neúspechu jednotlivých 
výberov zúčastnených miest neraz rozhodo· 
valo aj športové šťastie. Turnaj mal veľký 
úspech u divákov. ktorí ho tohto roku 
poctili vysokou návštevnosťou. 

Hokejbalový klub Kobra DNV ďakuje 
sponzorom turnaja RADENSKA· minerálne 
vody a PIZZERIIISTRIA. Vel' ké poďakovanie 
patrí aj spoluorganizátorom turnaja PIZZE· 
RII ISTRIA a jej pracovníkom za zabezpeče· 
nie občerstvenia a pracovníkom Zš Ivana 
Bukovčana 1 za poskytnutie hygienických 
a stravovacích priestorov školy. Taktiež ďa· 
kujeme všetkým, ktorí nám . akoukoľvek 
pomocou a podporou pomohli pri orga· 
nizácii turnaja. Zvláštne poďakovanie . 
patrí OBYVATEWM SIDLISKA STRED naj· 
mä Kalištnej ulice za trpezlivosť a toleran· 
eiu. 

Roman Varga 

1. ~tvrťfinále : 
SLZA TREBil· HURRICANE BA 
po predlžení 

3:2 

pk 

2. ~tvrffinále: 
HBK GBELY· SK YMCA BRATISLAVA 2:4 

·1. semifinále: 
HBK SENICA- SLZA TREB li: 

2. semifinále: 
SKALICKI VALASI - SK YMCA DNV 

Zápas o 3. miesto: 
SLZA TREB ll· SK YMCA DNV 

Finále: 
HBK SENICA· SKALICKI VALASI 

Konečné poradie: 
1. Skalickí Valasi 
2. HBK Senica 
3. SK YMCA ONV 
5. HBK Gbely 
6. Hurricane BA 
7. HBK Kobra DNV 
8. HKM DNV 
9. Condors Myjava 
1 O.Piayboy Senec 

Najlepší brankár: 
Zdenék Pokorný (Slza Tŕebíč). 

Naj lepší strelec: 
Tibor Kapánek 
(Skalickí Valasi). 

Najlepší nahrávač: 
Tibor Kosík (Skalickí Valasi) 

5:2 

5:0 

2:1 

2:8 

DEVEX 7 



ŠKOLY OPÄŤ OŽÍVAJÚ-
Tretieho septembra sa de

finitívne skončili letné prázd
niny a pre žiakov sa otvorili 
brány škôl. Iste nejaký čas 
potrvá, kým si žiaci opäť 
zvyknú na každodenné po
vinnosti. Veríme však, že 
škola poskytne vel'a pries
toru nielen na vzdelávacie 
aktivity, ale zaujme aj vý
chovnými, športovými a zá
bavnými akciami. 

Prvý deň školského roka 
každoročne najviac ob/'ubu
jú naši "prváci", pre ktorých 
starší žiaci so svojimi učitel'
kami pripravili malý kultúrny 
program, na spríjemnenie 
pre nich tak slávnostného 
dňa. Nezabudnutel'ný zážitok 
v nich umocnil aj darček od 
starostu obce Ing. V. Mráza 
a slávnostný vstup do pre
krásne vyzdobených tried. 
Naši "prváčikovia" boli tento 
deň v triedach ešte so svo
jimi rodičmi, ktorí sa dozve
deli ďalšie organizačné poky
ny. 

Slúži nám ku cti, že dôve
ru, ktorú nám rodičia prejavili 
tým, že si vojf] deti zapísali 
do našej školy sme sa 
snažili nesk/amať a dodržali 
sme všetky s/'uby, ktoré 
sme im pred zápisom dali; 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 · Nehnutel'nosti 

07 · Rozl ičné 

* Ponúkam na jesennú výsad
bu vel'kokveté sirôtky. Šubín, 
Na grbe 30. 

Tel.: 6477 0109 
* Predám garáž os.vl. š. Králika·. 

Tel.: 0903-791 083 
* Predám garáž v ONV pri 
čerp. stanici. Cena 250 tis. Sk. 

Tel.: 0903-786 693 
* Predám má lo pouztvanú 
detskú buginu Peg perego, 
polohovatel'ná, odnímatel'ná 
strieška, taška. Cena doho
dou. Tel.: 0903-254 094 
* Predám det. bielu košel'u 
a stredne modré chlapčenské 

DEVEXS 

vytvorili sme 3 triedy pr
vého ročníka s maximál
nym počtom 21 žiakov 
v triede. Dôraz tiež kladieme 
na výučbu cudzích jazykov -
angličtina, nemčina. V tomto 
školskom roku začíname 

vyučovať "rozšírené vyučo
vanie cudzieflo jazyka v 1.-4. 
ročníku", ktorý predpokladá 
už u prvákov vyučovať 2 h 
cudzieho jazyka týždenne. 
Podarilo sa nám zabezpečiť 
čiastočne kvalifikované vy
učovanie cudzích jazykov aj 
na 1. stupni. Najväčším lákad
lom pre našich žiakov by sa 
v novom školskom roku mala 
stať aj učebňa výpočtovej 
techniky, aj s vyuztva
ním internetu (podrobnejšie 
o učebni výpočtovej tech
niky v nasledujúcom čísle). 

Na druhej strane však nie 
ve/'n1i pekne pôsobí interiér 
školy na Charkovskej ulici, 
ktorá jednoznačne potrebuje 
nový náter, prípadne ďalšie 
úpravy. S touto požiadavkou 
budeme nútení obrátiť sa na 
našich rodičov, ktorých sa 
snažíme zapájať do problé
mov školstva a vôbec celko
vého diania v škole. 
čo nás teda všetko v škol
skom roku 200112002 čaká? 

sako kvalitné asi na 10 r. za 
500,- Sk. Predám det. kočík 
Pretty-cam, športový, s náhr. po
ťahom + letná a zimná strecha 
+ kočíkový fusak za 500,- Sk. 

Tel.: 6477 8463 
*Predám detské oblečenie 0-1 
rok. Darujem h lboký kočík DE
MA. Tel.: 0903-972 509 
* Predám 3-kombináciu IGLE
SIA - kočík poškodený - niož
ná oprava. 
Predtým 11 800,- teraz 1000,-. 

Tel.: 0907-390 996 
* Predám bicykel pre dievča 
7-12 r. vo výb. - stave za výhodnú 
cenu. 

Tel.: 6477 7125 
* Predám kočík tm .modrý špor
tový, predlžovacia a preklápacia 
rukoväť. S-kolieskový, zimné vy
bavenie, Zn Graco, za 1000.-· + 
30 ks bavlnené p lienky, ŕ 10. -, 
rôzne ošatenie do 2 rokov. 

Te l: 0905-852 489 

* Hotel Morava ONV, Opletalova 
prijme ihneď: 

- kvalitný výchovno-vzdelá
vací proces s výučbou cu
dzích jazykov od 1. ročníka 
- škola v prírode vo Vysokých 
Tatrách 
- lyžiarsky kurz 
- letné ozdravovacie pobyty 
pri mori 
- zavedenie predmetu "prá
ca s počítačom" a využí
vanie internetu 
- vel'mi úspešná repríza ad
ventných dielní 
- spoločenské posedenie ro
dičov, učitel'ov a priatel'ov 
školy 
a mnoho ďalších aktivít. 
A čo si môžeme želať v šk. ro
ku 200112002? 
Predovšetkým, dobrú a pria-

- kuchár- kuchárka 
- recepčný - recepčná 
-predavačka do predajne na ul. 
l. Bukovčana 
Info: hote l Morava, p. Gallová, 

tel.: 6477 7766 
*Prijmem kaderníčku . 

Tel.: 0905-993 292 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. : 6477 8362, 

0903-133 994 
*TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na grbe 42. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Preklady - všetky jazyky. 

Tel.: 6477 0140 
*Doučím A/N 200,-/1,5 h. 

Tel.: 6477 8835 
*Doučím NJ. 

Tel.: 0907-103 945 
* Alternatívna súkromná zá
kladná škola s materskou školou 
na Zlatohorskej ul. č. 1 O prij
me žiakov do ročníkov 1-4. 
Informácie na 

tel. č.: 6428 7136, 
0907-381 156 

tel'skú komunikáciu na úrovn; 
učíte/'- žiak - rodič, ktorá je 
hlavným predpokladom kva. 
litného výchovno-vzdeláva. 
cieho procesu, v práve nie 
najlepšieh podmienkach, kto. 
ré nám toho času naša spo/0 • 

čnosť vytvára. 
Pod/'a môjho názoru, aj za 

týchto okolností treba vytvá
rať podmienky založené na 
myšlienke: "Ako by sa to dalo 
urobiť?", a nie "Ako a prečo 
sa to nedá!" V tomto vidím 
možnosti čiastočných úspe
chov i_ v tak problémovom 
rezorte, akým je školstvo. 

Mgr. Soňa Frälichová, 
ZS l. Bukovčana 1 

POVEDALI· 
Viem, že nesmiem byť 

hysterická a angažovanosť 
v politike pre mňa nikdy nebu

de náhradou za nevydarený 
osobný život. 

Petra Bouzková, podpredseníč
ka poslaneckej snemovne 

Ceskej republiky 

Celkom oceniť človeka môžu 
len tí, ktorí sú mu rovní, 

alebo tí, ktorí stoja 
vyššie ako on. 

M.AURELIUS 

Vetá hovoriť a velá povedať nie 
je to isté. 

HOMÉR 

* Servis počítačov do 24 hod. 
Lacno a spol'ahlivo. 
Te l: 0905-456 265, 0903-455 156 

*Vymením 4-izbový byt za 3-iz
bový. 

Tel. : 6477 5920 
* Vymením 4-izb. byt v ·ov po 
gen. rekonštrukcii v Dúbravke za 
3-izb. byt v ONV, do 4. posch., 
najradšej v nízkopod lažnom ob
jekte. M. Ve l iký, Fedákova 12, 
841 02 Bratislava 

( i{U.6- NI!HNUTHNOSU< ) 

* Kúpim stavebný pozemok ale· 
bo starý dom v ONV. 

Tel.: 0903-454 035 

* Dáme do prenájmu 17 m' na 
podnikanie na u l. l. Bukovča
na 5. 

Tel.: 6477 5631 
* Dám materiál z .,búračky" do· 
mu v ONV za rozobratie a od· 
voz. 

Tel.: 6436 5832 

KOMPLETNÁ REKLAMA 

vyhotovenie nápisov 
na výklady, budovy, 

výklady, autá 

. TLAčiARENSKÉ 
SLUžBY 

od hlavičkových 
papierov, vizitiek, 

plnofarebné letáky, 
časopisy, knihy 

VÝROBA PEČIATOK 

všetky.druhy 

TONERY A NÁPLNE 
DO TLAČIARNÍ 

KANCELÁRSKE POTREBY 

pre firmy zľavy! 

DEVEX 
Novoveská 14 

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

Milana Marečka 5 
Otvorené: Po-Pi 16:00-19:00 

tel.: 07 l 64 761 025 
FIPtour({vmana.sk 

W\Vw.fiptour.host.sk 

FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00- 18 .00 
7 oo- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel. fax. 07 l 6542 1727 

s týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

~~ 
VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA 

X32N 
Max.prac.výška 11,8 m 

nosnosf 317 kg 

novinKA 
v· 

vP il ovn1 
OBCHODNO- TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 
tei.:02/64 77 53 75, fax: 02/64 77 63 71 

Posledné 11ol'né garáže 
Eisnerova ONV (pod žel. násypom) 

Kontakt: 0903 428 571, 0905 537 316 
kancelária: GABYT: M. Marecka 5 

Po- str: 17.00 - 19.00 

l · c ík 1 k 1 20 Sk 1/16 str 350 Sk 1/8 str -700 Sk 1/4 str -1420 Sk 1/2 str= 2830 Sk l str.= 5660 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočítať 23% nzerc1a: enn1 : zna = , • · = ' · - • · - • · ' . , 
0 • o 1 d • DPH. Zlavy: tri uverejneniach za sebou S % a viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestname hľadam: 50 Yo. Pr~platky: l. strana + l OO Yo, pos e na 

strana + 50 %, iná ako inzertná strana (6,7)+30 %. Inzertná kancelária: ONV Novoveskó 14 (z dvora nad pastou). Po·p1a : 15.30 · 18.00, 
sobota 8.00 · 11 .00 

DEVEX 9 



SPI RK 
"..21NlEl'SKO·RWf!liA KAI<Ca.ARIA 

Na predaj 

Stavebné pozemky 

Na vyhliadke 23 
841 07 Bratislava 
Tel.: 02/6477 6728 

-DNY, ul. J. Jonáša, pozemok na RD volne stojaci, výmera od 619 m' 
do 623 m', šírka pozemku 15 bm, cena 21 OO S kim'. 
- DNY ul. J. Jonáša, pozemky na radové RD, výmera od 275 m' 
do 581 m' , šírka pozemku 7,5 m, cena 2100 Sk!m'. 
-DNY- ul. Mečíková, výmera 1455 m', šírka pozemku 24m, cena 
1300 Sk!m' . 
Záhrada 

DNY, ul. Slovinec, 600 m' , cena 600 Sk!m'. 
Rodinné domy 

-DNY ul. Poniklecová, pozemok 540 m', cena 1,230'mil. Sk 
-DNY ul. Poniklecová, pozemok 713 m', cena 2,70 mil. Sk 
-DNY ul. Na kaštieli, pozemok 145m', cena 1,230 mil. Sk 
-DNY uL Slovinec, pozemok 1003 m', cena 2,6 mil. Sk 
-DNY ul. Charkovská, pozemok 395 m', cena 2,6 mil. Sk 
-DNY ul. Istrijská, pozemok 450 m' , cena 2,80 mil. Sk 

-DNY ul. Poniklecova, pozemok 523 m', 
po rekonštrukcii, 5 mil. Sk 

Byty 

-DNY ul. P.Horova, 3-izbový, DR 8/12, 68 m' , cena 1,150 mil. Sk 
-DNY ul. P.Horova, l-izbový, ov; 9/12, cena 750 tis . Sk 
Garáž 

-DNY, ul. S. Králika, 240 000 Sk 

Prenájom 

Kosačiek, krovinorezov, 
motorových p1l. 

Tera, Vari, Robi, MF, DIAMON, STIHL, Husquarna, ETESIA ... 

2-izbový byt vRD, ul. Istrijská, 80 m', 15 000 Sk!mesačne 
Prevádzka: Opletalová 28, 841 01 Bratislava 

0903 461 73~ 

Génius je ten, kto dokáže kedy
kol'vek ........ dokončenie v tajnič
ke. 

Vodorovne: A. Vrch nad Nitrou -
udieram. - B. Skr. Monochrome 
Display Adapter - malá rybár
ska sieť - osobné zámeno 
(ž. a str. rod) . - C. Rieka v Špan iel
sku - názov písmena - kráčaš. -
D. Nový po anglicky- korbáč .
rmut. - E. Spôsob farbenia látok -
to po rusky - severský kopytník 
(mn. č . ) . - F. Teba - neponor do 
vody - kód Venezuely. -
G. Existújeme- číselné množstvo 
- Oroč. - H. Kŕmna rastlina - slo
venská politická strana - obrnené 
vozidlo. - l. Podnik na odvoz 
a likvidáciu odpadu -je chromý 
po česky- jednotky dedičnosti.
J. Dav po chorvátsky - skr. nor
malizačnej inštitúcie Indie - ruské 
mužské meno. - K. Elektrárne 
Nováky (s kr.) -trochu zaťal - boč

ná loď v antike. -
Zvisle: 1. Začiatok tajničky . -
2. úryvok textu -japonské umelé 

vlákno. - 3. Vel'ký kameň - mes
to v Zaire. - 4. Súostrovie 
v Kanade- pulz- rieka v Španiel
sku . 5. Istá po nemecky -hladujú. 
- 6. Koniec tajničky. - 7. Mäkká 
hmota z múky - priliehajú. -
8. Sólová pieseň z opery - prístroj 
na meranie morských hfbok- diel 

po nemecky. - 9. Chodba vykopa
ná pod niečím - . prostoduchý 
človek . - 1 O. Trójský hrdina -
ničitel', barbar. - 11. Stred tajnič
ky.-
Pomôcky: E. lkat. - J. Jato. - ISI. -
3. Ekoto. -4. Oka k.- 10. Eneas.-

l \ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 
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Obézna učitel'ka v materskej škole so 
pýta malej Janky: 
- Čo budeš robi(, keď budeš taká vel'
ká ako ja? 
- Odlučňovaciu kú'ru . 

Prijmeme telepata. Slušný plat, au
lo, mobil, podnikový byt. Kontakt: 
Veď viete sám. ... 
- Včera som si kúpil fantastické 
auto, kabriolet. Nemá strechu, ole 
akonáhle začne prša( stlačím 
špeciálne llačítko ... 
-Viem, viem, to je slaré. Slločíš 
tlačítko a vysunie sa sklápacia stre· 
cha, však? 
- Vôbec nie. Sllačím tlačítko a preslo· 
ne pršat'. 

- Súdruhovia, je na čase vypracovať 
morálny kódex budovatela kapitaliz· 
mu. 

DEVínskonovoveský EXpres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Brotislovo, 
Kolištná 9, tel./fox: 07/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Brali slovo-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pio: 15.30-18.00, 
so: 8.00-11.00. Úzavierka číslo: vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste . 
Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČDNV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90 • R. 

DEVEX 10 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

41.-42. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vvdavate l'a 
Neviem kedy vznikol termín 

horúca jeseň. Myslím, že v sú
vislosti s politikou . 

Aj tá tohtoročná (j eseň ) sl'u
bovala, a niekol'ko krát , horúce 
chvíle . ibaže sme netušili, že 

hlavnými "kuričmi" nebudú ani 
tak domáci politici, ale medzi
národný terorizmus. 

"Prázdny ža lúdok je zlý politic
ký radca", povedal kedysi dáv
no A. Einstein. 

Nie je vari potrebné pozorne 

s l edovať dejiny, aby sme prišli 
na to, že vzbury, revolúcie, ale 

i teroristické pohnútky, vznikali 
z biedneho postavenia istej sku
piny l'udí. Prečo o tom hovorím 

v lokálnych novinách? Poznatky 

a skúsenosti z dejín sa týkajú 
každého obyvatel'a tejto zeme. 

Aj tu, aj tam sa "rodia" milioná

ri, aj tu , aj tam sa "rodí" skupi
na tých menej štastných. Hlodať 
kompromis asi neznamená iba 

dávať. Skôr si myslím, že kom

promisom je vytvárať príležitosti 

akéhosi možného vyváženého 
spolunažívania. 

Dovolím si tvrdiť, že rovnako 
lo platí pre obec, štát, č i konti
nent. Môže to zaujímať ... 
Myslím, že môže. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVA VES 

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

28.9. 2001 Ročník: XI. Číslo : 16 bezplatne 

a Zverejnenie zámeru E z radnice 

~~ Kultúra a Spoločenská kron i ka 

* Parlamentná návšteva ~~ Domové schôdze 

Inteligencia tu absentovala 

"Výrobná hala MC" 
Navrhovate/; D.K.D., a. s . so 
sídlom v Bratislave, predloží/ 
Ministerstvu životného pro
stredia SR pod/'a zákona NR 
SR č. 12711994 Z. z. o posu
dzovaní vplyvov na životné 
prostredie zámer "Výrobná 
hala "MC", administratívno
výrobný komplex". 

Šport 

streda: 8.00-12.00 
a 13.00-16.00, 
štvrtok 8.00-12.00. 

Verejnosť môže doručiť svo
je písomné stanovisko k záme
ru Ministerstvu životného pro
stredia SR, nám. L Štúra 1, 
812 35 Bratislava najneskôr do 
19. októbra 2001. 

Zača l i kúriť 
Na základe zníženia priemer

ných vonkajších teplôt pod 13 
stupňov Celzia a splnenia krité
rií stanovených v § 4 Vyhlášky 
MH SR č. 15/1999 Z. z., dňom 
10 . 9. 2001 nastali klimatické 
podmienky pre začatie vykuro
vacej sezóny 2001/2002. Dňa 
11. 9. 2001 C-term s.r.o. začal 
vykurovaciu sezónu tempero
vaním vykurovacich okruhov. 

Predaj pohl'adníc 
a dokumentov mestskej časti 
Bratislava- ONV 

Mestská časť Bratislava -
Devínska Nová Ves vydala pri 
príležitosti 550. výročia prvej pí
somnej zmienky o ONV pohl'ad
nice a výber dokumentov 
o DNV pod názvom Dokumenty 
hovoria . Tieto materiály si 
môžu obyvatelia a záujemcovia 
za k úpiť denne v popolu
dňajš ích hodinách v pokladni 
lstracentra na Hradištnej ul. č . 

43 a v miestnej knižnici na 
lstrijskej ul. č . 6. 

Cena malej pohl'adnice: 6,- Sk 
za kus, cena vel'kej pohl'adnice : 
12,- Sk za kus, cena dokumen
tov: 90,- Sk za kus 

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 
NR SR č. 127/1994 o posu
dzovaní vplyvov na život
né prostredie informujeme 

Primátor kontra starostovia 

o tomto zámere verejnost: 
Do zámeru je možné na

hliadnuť na miestnom úrade 
ONV. Odbore výstavby, život
ného prostredia a správy ma
jetku na 2. posch., /strijská 49, 
Devínska Nová Ves do 12. ok
tóbra 2001 v úradných hodi
nách: pondelok: 8.00- 12.00 
a 13.00-17.00, 

Na ostatnom zasadnutí 
Klubu starostov návrh zme
ny štatútu mesta Bratislavy, 
ktorým sa snaží primátor 
Jozef Moravčík zvýšiť príjmy 
mesta Bratislavy z podielo
vých daní na úkor príjmov 
mestských častí. "Bratislava 
potrebuje financie, to vieme 
všetci. Lenže ak budú takéto 
snahy pokračovať, padnú 

i mestské častí a nastane ko
laps celého mesta," uviedol 
J. Novotný, starosta Devína. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 20.9. 2001. 

Úzavierka nasledujúceho 

čís la bude 4 . 10. 2001, 

číslo vyjde 12.1 O. 2001. 

(dtv) 
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® robničky 
11 radnice 
Dňa 4. septembra sa z išla 

miestna rada, pripravila rokova
nie miestneho zastupitel'stva 
(MZ) a prijala uznesenia: 
-pripomienkovala návrh hos
podáren ia mestskej časti 

k 31.7.2001 a odporučila po za
pracovaní pripomienok materiál 
prerokovať na zasadnutí MZ. 

Podobne postupovala pri pre
rokovaní materiálov: správa by
tov, fond rozvoja bývania, ved
l'ajšia hospodárska činnosť a stav 
mimorozpočtových fondov 
-prerokovala stav hospodárenia 
Denovy , lstracenra a s pripo
mienkami ho odporučila prero
kovať na zasadnutí miestneho 
zas tu pitel'stva. 
-zobrala na vedomie stav pohl'a
dávok mestskej časti, Denovy 
a lstracenra k 3 l. 7. 2001. 

Zároveň uložila prednostke 
miestneho úradu zosúladiť pos
kytovanie informácii o pohl'a
dávkach so zákonom č. 

511/1992 Zb.o správe daní 
a poplatkov. 
-zobrala na vedomie stav obsa
denia nebytových priestorov 
v správe majetku mestskej časti 
-zobrala na vedomie finančné 
zúčtovanie osláv 550. výročia 
prvej písomnej zmienky 
o ONV 

-zobrala na vedomie plnenie 
rozpočtu správy bytového fon
du- C real za rok 2000 a výsle-

Spoločné záujmy 
a riešenia 

Otázka výstavby výrobných 
resp. energetických objektov 
vyvoláva u nás vždy vzrušenú 
diskusiu. Nieje tomu inak ani 
pri pláne výstavby národného 
cyklotrónového centra v are
áli Slovenského metrologic
kého ústavu. 

Projekt a následná realizá
cia má slúžiť pre výrobu rá
diofarmak !ktoré doteraz 
dovážame/ pre priame zdra
votnícke použitie, ako aj pre 
export a pre priemyselné vy
užitie. Diskusia , ktorá prebie
ha, je v kontexte pre aj proti 

DEVEX2 

dok hospodárenia k 3 l. l 2. 
2000. Konštatovala, že nebolo 
v správe zaúčtované krátenie od
meny podl'a prijatého uznesenia 
miestneho zastupitel'stva. 
-odporučila schváliť zásady prí
pravy rozpočtu mestskej čast i 

pre rok 2002. 
-zobrala na vedomie návrh har
monogramu postupných krokov 
k preberani u tepelno- energetic
kých zar iadení v mestskej časti 
-zobrala na vedomie informác iu 
o stave prípravy zr iadenia Domu 
sociá lnej starostlivosti a uložila 
pripraviť a realizovať postupnosť 
krokov pre realizáciu tohoto zá
meru. 
-prerokovala a odporuči la 
schváliť stanovisko mestskej časti 
k urbanistickej štúdii výrobnej 
zóny Bratislava- ONV 
-zobrala na vedomie stav prípra
vy vnútornej normy hospodáre
nia v oblasti tepelného hospo
dárstva 
-zobrala na vedomie informáciu 
o výs ledku ankety k ihrisku na 
sídlisku Stred a uložila prednost
ke miestneho úradu informovať 
hokejbalový klub, že ihrisko je 
realizované ako v iacúčelové det
ské ihrisko 
-zobrala na vedomie prehl'ad po
treby realizovať odkanalizovanie 
zostávajúc ich častí a ulož ila 
prednostke zahrnúť tieto náklady 
do rozpočtu na ďalší rok 
-odsúhlasila realizáciu l 2 no
vých prístreškov na zastávkach 
MHD v ONV 
-prerokovala materiál týkajúci sa 
špo rtového areálu na Vápenco
vej so smerovaním na zabez
pečenie soc iálneho zázemia tej
to lokal ity 

ako to vždy býva. Záleží od 
uhla pohl'adu na danú tému. 
Keďže máme u nás určité skú
senosti s verejným preroko 
vaním projektov v oblasti ži
votného prostredia chceme 
informovať o priebehu prero
kovania tejto témy a možnos
ti vyjadriť sa, aj keď umiestne
nie je plánované do lokality 
Karlovej Vsi. 

Táto možnosť je cez petičný 
výbor, ktorý je proti výstavbe 
alebo pre v rámci aktivít pod
pory tohto projektu , ktorý 
má byť čiastočne realizovaný 
z prostriedkov deblokácii 
z Ruskej republiky. 

zs 

-prerokovala materiál predlože
ný zástupcom starostu ohl'adom 
umiestnenia multifunkčnej haly 
v areáli pri tenisových dvorcoch 
a uložila pripraviť ekonomické 
ukazovatele prevádzkovania tej
to haly 
-súhlasila s realizáciou pamätnej 
tabule na budove základe školy 
na Charkovskej ulici pri príleži
tosti 75. výročia odovzdania ob
jektu školy do užívania 
-zobrala na vedomie prezentá
ci u mestskej časti na i nterneto
vých stránkach 
-schválila výsledky súťaže na vy
hradené parkovacie miesta 
-odporučila schváliť uvolnen ie 
príspevkov z fondu rozvoja bý
vania 

Po zasadnutí miestnej rady sa 
zišlo na svojom rokovaní aj 
miestne zastupitel'stvo l 8. sep
tembra. 

Priebeh rokovania po preroko
vaní časti bodov bol prerušený 
a pokračovaniezasadnutia je 
zvolané na 25. 9. 2001. K prero
kovaným bodom rokovania pri
jalo MZ nasledovné uznesenia : 
-zobrala na vedomie kontrolu 
plní uznesení a upresnilo plne
nie uznesenia k zriadeniu Domu 
sociálnych služieb 

-zobrala na vedomie výsledky 
hospodárenia Fondu rozvoja bý
vania k 3 l .7. 2001 a uložila 
miestnemu kontrolórovi vykonať 
kontrolu hospodárenia s fondom 
-zobrala na vedomie informáciu 
o plnení hospodárenia Správy 
bytového fondu a plnenia rozpo
čtu a výdavkov mestskej časti 

k"31. 7. 2001 
-zobrala na vedomie informáciu 

Medzinárodný 
seminár 
Spoločnosť na ochranu ná

rodnostných menšín v strednej 
Európe, Zurich, v spolupráci 
s kanceláriou podpredsedu 
vlády SR P. Csákyho, Sloven
skou he/sinskou federáciou 
Bratislava, Združením pre de
mokratickú otvorenú spoloč
nosť a Magistrát mesta Bratis
lavy usporiadali semmar 
"Výchova k demokratickému 
občianstvu na Slovensku". 

Za mestskú časť sa tejto ak
cie zúčastni/zástupca starostu 

o stave hospodárenia príspevko
vých organizácií Denova a !stra
centrum k 31. 7. 2001 
-zobrala na vedomie plnenie 
rozpočtu správy bytového fondu 
- C real za rok 2000 a uložila 
správcovskej firme zapracovať 
do plnenia uznesenia ohl'adom 
krátenia mandátnej odmeny 
-požiadalo starostu zabezpečiť 
časové pi nen ie harmonogramu 
postupných krokov k prevádzke 
tepelno-energetických zariadení 
-odporučilo spracovať projekto
vú dokumentáciu pre Dom so
ciálnych služieb pre kapacitu 40 
ubytovaných osôb 
-schválilo návrh urbanistickej 
štúdie výrobnej zóny ONV a od
poručilo mestskému zastupitel's
tvu schváliť tento dokument po 
zapracovaní pripomienok podl'a 
prerokovania v jednotlivých ko
misiách 
-schválilo internú smernicu k po
stupu pri realizácii možnosti od
pájania od centrálneho zdroja 
tepla 
-schválilo správu zo služobnej 
cesty v chorvátskej obci Sv. Ilja 
a v Brne 
-odporučilo mestskému zastupi
tel'stvu prijať po zapracovaní pri
pomienok návrhy VZN k zozna
mu skutočností tvoriacich slu
žobné tajomstvo, o odpadoch 
a ohlasovaní ohňostrojov 
-súhlasilo s prevodom správy ob
jektu kina Devín do správy mest
skej časti 

Ďalšie, neprerokované, body 
sú zaradené na pokračované za
sadnutie zastupitel'stva. 

zs 

Ing. Peter Rajkovič. Témou 
prednášok bolo multilingvá/na 
a multietnická Európa dneška 
s možnosťami a alternatívami 
riešenia a spolužitie v multiet
nickej Európe. Prednášali re
nomované osobnosti z oblasti 
/'udských práv prof. Dr. Chris
tian Pan, predseda Volksgrup
pen Institute v Bolzane, pán 
Josepf Komlóssy-podpredseda 
Spoločnosti na ochranu národ
nostných menšín v strednej 
Európe a prof. M. Kusý pred
seda Helsinského výboru SR. 

zs 

Z diára starostu 

V 37. a 38. týždni starosta 
- prijal členov zahraničného 
a parlamentného výboru 
chorvátskeho parlamentu. 
Hostia, za účasti zástupcov 
Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku a chor
vátskych kultúrnych spolkov 
kladne hodnotili spoluprácu 
samospráv a kultúrnych 
spolkov v záujme uchovania 
tradícií chorvátskej menšiny, 
ako prvky obohacujúce našu 
kultúru. Súčasťou stretnutia 
bolo aj zoznámenie sa 
s výstavbou chorvátskeho 
múzea v DNV. 
- zúčastnil sa rokovania 
mestského zastupitel'stva hl. 
m. SR Bratislavy. 

Poslanci prijali prehlásenie 
k teroristickým útokom 
v USA, ktoré odoslali primá
torom dotknutých miest, os
trej kritike podrobili súčasnú 
dopravnú situáciu v Bratis
lave" prijali petíciu Mests
kého požiarneho zboru 
žiadajúceho zaradenie pod 
štátnu správu, čím by hl. 
mesto ušetrilo na výdavkoch 
v rozpočte pre rok 2002 tak
mer 120 mil. Sk. Poslanci 
o žiadosti mestských požiar-

nikov rozhodnú na najb
ližšom zasadnutí. 
- spolu s predsedom Chor
vátskeho kultúrneho zväzu 
na Slovensku navštívil pod
predsedu vlády pre menšiny 
žijúce v SR P. Csákyho. 

Informovali podpredsedu 
vlády o postupe výstavby 
chorvátskeho múzea. 

P.Csáky prisl'úbil, že po 
predložení dokladov prevez
me gesciu pri predložení po
žiadavky DNV vláde SR. 
- zúčastnil sa Klubu staros
tov mestských častí hl.m. SR 
Bratislavy, .kde prerokovávali 
pripravované VZN hl.m. SR 
upravujúce nakladanie s od
padmi a zavedenie miestne
ho poplatku z odpadu na 
území Bratislavy. Oba návrhy 
starostovia podrobili ostrej 
kritike a stanoviská z tohto 
rokovania zašlú na najbližšie 
zasadnutie mestského zastu
pitel'stva. Zo zásadným ne
súhlasom sa stretol aj návrh 
primátora Bratislavy na zme
nu štatútu hl. m. SR 
Bratislavy smerujúci k pre
rozdeleniu daní v nepros
pech mestských častí. 

Zníženie má predstavovať 
97 mil. Sk v prospech rozpo
čtu Bratislavy. 

AZ 
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Opraua 
V minulom čísle Devexu sa sl'ub

ne začala spolupráca preberaním 

spravodajského servisu z DTV. 
Ale ... už na začiatku zaúradoval 
tlačiarenský škriatok. 

Na 3. strane v rubrike Správy 

bol neodôvodnene zvýraznený pr-

vý titulok "DTV na internete" a aj to 
chybne. Správne má by( ONV na 

internete. K tomu všetkému z textu 

vypadla adresa internetovej strán

ky, ktorá je: www.bratislava.sk 
Autorovi i čitatel'om sa ospravedl
ňujeme. 

Redakcia 

.( správy * správy ) 

Budeme opät' 
platit' viac 
za komunálny odpad ? 

Od l.júla 2001 je účinný nový 
zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch. 
Tento zákon úplne radikálnym spô

sobom mení filozofiu platenia 
poplatku za odvoz a likvidáciu ko
munálneho odpadu. Kým doteraz 
platili domácnosti tento poplatok fir

me OLO podla počtu odvozov smet

ných nádob, od ].januára 2002 sa 
bude plati( priamo obci ( v Bratis

lave magistrátu) a nebude závisie( 

od počtu odvozov. Výška poplatku 
bude závisie( iba od počtu osôb. To 
znamená, že každá domácnos( za

platí za každého svojho člena rov

naký poplatok, bez ohladu na to, či 
produkuje odpadu vela, alebo má

lo, bez ohl'adu na to, či separuje 
odpad, alebo nie. Poplatok bude 
plati( každá osoba, ktorá má v obci 

trvalý, alebo prechodný pobyt. To 

znamená, že študent z DNV, ktorý 
študuje napríklad v Žiline, zaplatí 

poplatok v Bratislave, pretože tu má 

trvalý pobyt, ale aj v Žiline, pretože 
tam má prechodný pobyt. Okrem 

toho zaplatí poplatok aj každá fir
ma za každého svojho zamestnan
ca a tak isto vlastníci rekreačnej ne
hnutel'nosti za túto nehnutel'nos( 

Výšku poplatku určuje obec všeo
becne záväzným nariadením v roz
medzí od 80 Sk do l 200 Sk za 

osobu a kalendárny rok. Tol'ko ho
vorí zákon. 

Magistrát Bratislavy potrebné 
všeobecne záväzné nariadenie už 
vypracoval. V súčasnosti sa týmto 

Výsledky ankety "ihrisko na sídlisku Stred" 
Mú ONV vykonal v priebehu júna a júla anketu o zachovaní (odstránen~ hokejbalového ihriska na síd
lisku Stred na základe uznesenia Miestnej rady č. 1027/5/2001-2 s termínom vrátenia anketových líst
kov do 31. 7. 2001. Anketa bola zverejnená v DTV, DEVEX-e a anketové lístky boli vložené priamo do 
schránok dotknutých obyvatel'ov 20 vchodov na Novoveskej 1 0-18, Kalištnej 1-21 a Uhroveckej 8-14. 
Po stanovenom termíne sme spracovali anketové lístky s nasledovným výsledkom: 

Vyhodnotenie ankety počet podiel poznámka 
rozdaných anketových lístkov 177 100% dotknutým 

obyvatel'om 
vrátených platných lístkov 35 19,80% 

vrátených neplatných lístkov 60 33,90% •nevyplnené 
požadované úd. 

alternatíva 1. 
za zachovanie ihriska s využitím aj pre hokeibal 28 80% 
alternatíva 2. 
za zachovanie ihriska bez využitia pre hokejbal 7 20% 

*Všetky anketové lístky (60 kusov) boli na úrad vrátené naraz - v jednej obálke a boli vyplnené úplne 
rovnako bez požadovaných údajov, preto sú neplatné.Poslanci miestnej rady MC DNV na rokovaní dňa 
4. 9. 2001 rozhodli, že na ihrisku sa nebudú usporiadavať profesionálne súťaže. 

návrhom zaoberajú mestské časti. 
Návrh sa stretáva s vel'kou ne

vôlou. Nečudo. Magistrát navrhuje 

vyrubenie poplatku v maximálnej 

výške, ktorú umožňuje zákon a to 

1200 Sk za osobu a rok, bez toho, 
aby bola táto výška ekonomicky 
zdôvodnená. V prípade 4-člennej 
rodiny by to znamenalo 4800 Sk 
ročne, teda 400 Sk mesačne. 
Viacdetné rodiny by platili ešte 
viac. 

V novom zákone o odpadoch 
schválenom v tomto roku je niečo 
choré. Ak platí rovnako ten, čo 
odpad minimalizuje a aj ten, čo ho 

produkuje vo vel'kom množstve, ak 
platí rovnako ten, čo sa snaží od
pad separova( ako ten, čo ho se

parovanie odpadu nezaujíma, dô
sledok môže by( iba jediný. 
Budeme zahltení odpadom. 

Magistrát túto nespravodlivos( 
ešte priklincoval svojim návrhom 
na výšku poplatku. A tak schvalo
vanie tohto všeobecne záväzného 

nariadenia na rokovaní mestského 
zastupitel'stva bude určite vel'mi 
búrlivé a verím, že s navrhovanou 

výškou póplatku poslanci nebudú 
súhlasi( 

Ing. Ján Žatko 
poslanec mestského zastupitel'stva 

DOBRÁ SPRÁ VA 
Polorozpadnutý objekt ná

kupného strediska na námestí 
Jána Kostru (vedia cintorína) 
má konečne majiteía, ktorý je 
ochotný ho sprevádzkovať. 

Pred 2 mesiacmi ho kúpila 
v dražbe Jednota SD Bratisla-
va. 

Podl'a slov predsedu Jed
noty Ing. Adriána 'Durčeka kú
pili objekt preto, lebo sú spo
kojní s lokalitou v ONV, ale 
priestory ich predajne na ul. M. 
Marečka sú príliš malé. 
Rekonštrukcia objektu bude 
stáť viac ako 30 miliónov ko
rún. Na prízemí bude ve/'koka
pacitný supermarket, o pries
toroch na poschodí sa ešte ne
rozhodlo. Pravdepodobne tam 
jednota umožní vytvorenie ma
lých prevádzkární obchodov, 
služieb, ale ráta sa aj a ambu
lanciami lekárov. "Pokia/' by 
sme v tomto roku vedeli "pre
kopat'" cez projektovú doku
mentáciu a stavebné konanie, 
s otvorením počítam v apríli 
2002. Ale zatia{ je to s ve/'kým 
otáznikom," dodal/ng. Adrián 
Durček. (dtv) 

DEVEX3 
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ISTRACENTRUM v spolupráci s OZ KONTAKT 
hlodá študentov pre prácu s deťmi a mládežou 

v rámci vol'nočasovej aktivity 

"STRETNUTIA ZA ROHOM" 
Stretnutia sa konajú raz do týždňa od 16.00 do 18.00 h formou hier, 

diskusií, kvízov, besied s odborníkmi a športových aktivít. 
Stretnutia sú súčastou programu prevencie rizikového správania 

sa detí a mládeže za odbornej garancie. 
Viac informácií sa záujemcovia dozvedia na č. t. 0903 911 407 

alebo na prvom spoločnom stretnutí 
dňa 9.10. 2001 o 16. hodine na adrese lstrijská ul. č. 6 

v Devínskej Novej Vsi (priestory lstracentra). 

Program DTV 
Premiéry: 
pondelok 1.10. 18:00-18:30: .. Kto 
vyhrá-vyhrá, kto nevyhrá-neprehrá" -
súťaž detí zo ZS 
streda 3.1 O. 18:00 - 18:30 : 
.. Magazín DTV" 
pondelok 8.1 O. 18:00 - 18:30 : 
.. Kreslo pre hosťa"- diskusná relácia 
streda 10.1 O. 18:00 - 18:30 : 
.. Magazín DTV" 
Reprízy: 
.. Kto vyhrá-vyhrá, kto nevyhrá-nepre-

Región v ktorom žijem 

.,Medzinárodný úspech 
našej finalistky" 

Už druhý rok v Miestnej 
knižnici lstracentra prebieha li
terárno-vedomostná a výtvarná 

DEVEX4 

hrá" a .. Kreslo pre hosťa"- každý pon
delok o 22:00, utorok o 9:00, 18:00 
a 22:00 a stredu o 9:00 (v týždni po 
odvysielaní premiéry). 

"Magazín DTV" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 18:00 
a 22:00 a v pondelok o 9:00. 

Videatext DTV: vždy polhodinu po ob
razovom vysielaní DTV. 

DTV vysiela na 48.kanáli spoločne 

s programom Global. 

súťaž "Región, v ktorom žijem". 
Vo výtvarnej súťaži EX LIBRIS 
ocenenie dostalo 11 žiakov zo ZS 
v ONV. Vybrané práce z našej 
súťaže sme ďalej postúpili do 5. 

Program kina 

27. 9. o 19.45 h a 28. 9. 
o 17.15 a 19.45 h 

RÝCHLO A ZBESILO 
USA - MP 12- 60, -

29. 9. o 17.15 a 19.45 h 
DENNÍK BRIDGET JONESOVEJ 

USA- MP 12 - 60,-

30. 9. o 17.15 a 19 .45 h 
ZAČALO SA TO JEDNEJ 

HORÚCEJ NOCI 
USA- MP 12-60,-

Nezabudnite! 
Dňa 7. 9. 200 1 bolo tomu 75 

rokov od slávnostného otvore
nia novej obecnej /'udovej školy 
v Devínskej Novej Vsi na Grbe. 
Bola postavená vďaka nadl'ud
skej práci nieko /'kých jednotliv
cov, ako nová škola - stánok 
kultúry a lepšej budúcnosti mla
dej generácie - a to za jeden 
rok. 

Zaspomínajme si s vďakou 

všetci tí, ktorí sme navštevovali 

ročníka Medzinárodnej výtvarnej 
súťaže v tvorbe knižnej značky 
pre deti od 12-14 rokov. 

Súťaž EX LIBRIS, ktorú inicio
vala Miestna knižnica v Hlohovci 
sa od svojho začiatku pred 5 
rokmi rozrástla na medzinárod
nú udalosť. UNESCO na znak 
svojho presvedčenia o význame 
súťaže pri rozvíjaní tvorivosti 
mladých /'udí a poznávaní rôz
nych kultúr prostredníctvom 
práce detí na jednu tému po
skytuje súťaží finančnú pomoc. 
Do 5. ročníka medzinárodnej 
súťaže sa zapojilo 1134 účastní
kov. Práce prišli z Estónska, 
Argentíny, Chorvátska, Indie, 

6.-7.10. o 15 .15 a 17.15 h 
DR. DOLITTLE 2 

USA- MP-

6.-7. 1 o. o 19.45 h 
HORE A DOLE 
USA- MP 12 

13.-14.10. o 17.15 a 19.45 h 
JURSKÝ PARK 3 

USA- MP 

DETSKÉ PREDSTAVENIA 
30. 9. o 15.15 h 

102 DALMATÍNCOV 
USA- 45,-

Tel.: 6477 5104 

túto školu a pripravova li sa tak 
na svoje budúce povolanie. 

Určite si 1. 9. 2001 zaspomí
nali aj vtedajší niektorí, ešte 
žijúci, prví ž iaci tejto školy. 

Nedá mi nespomenúť okrem 
iných ž iakov, prvú žiačku a po
tom neskôr dlhoročnú učite/'ku 
tejto školy, pani Miladu Pázma
novú. 
Minulosť ukáza la, že nová 

obecná /'udová škola bola po
trebná. 

D. 

Mexika, Macedónska, Polska, 
Ruska, Slovinska, Juhoslávie, 
Slovenska. 
Dňa 2. 9. 2001 bolo v Hlohov

ci slávnostné vyhlásenie výsled
kov súťaže. V kategórii ZS - ná
vrhy na ex libris - sa na druhom 
mieste medzinárodnej súťaže 
umiestnila žiačka Hana Miklí
ková zo ZS l. Bukovčana 1. 
Verím, že toto vysoké ocenenie 
v medzinárodnej súťaži bude 
povzbudzujúce pre ďalších žia
kov vo vyhlásenom 6. ročníku 
medzinárodnej súťaže EX LIBRIS. 

D. Komorníková, 
miestna knižnica 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Fridrich EBRINGER 

75 rokov 
Olga]URlčKOVA 

80 rokov 
Marta POLGAROVA 

91 rokov 
Mária PŠENICOVA 

95 rokov 
Martina 

MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme! 

na radnici 

Ing. František IVANY! 
a jana KOLLEROVA 

Radovan PONCER. 
a Renáta KURUCZOVA 

Michal KRATKY 
a MáriaMORA.VKOVA 

v kostole 

Bc Stefan]UR1K 
a Mgr. Zina BEŇOVA 

jozef KURTH 
a Martina KOLENIČOVA 

Blahoželáme! 

Martin HVO]NJK 

Miroslav SÝKORA 

Nicol VINCZEOVA 

Michal SLOBODA 

Helena MADEROVA 

Nech odpočívajú 
v pokoji! 

PARLAMENTNÁ NÁVŠTEVA 

Naša zeleň 
V jedno slnečné júnové popo

ludnie členovia Komisie život
ného prostredia Ing. Foltínová, 
RNDr. Simonová- gesto1· komisie 
a p. Kmeťa sa prechádzali po 
mestskej časti DNV za účelom 
nájsť najkrajšiu predzáhradku 
pred rodinným domom ako aj 
pred panelákmi na sídliskách. 

Naše putovanie v úmornej ho
t·účave prinieslo svoj osoh. Verte, 
aj sme sa trošku potrápili, aby 
sme určili víťaza. Veď vďaka usi
lovným l'udbm, ktorí radi vidia 
okolo seba kt-ásne veci, bolo z čo
ho vyberať. 
Víťazmi sa stali: predzáhradka 
pred rodinným domom na ulici 
Na Grbe č. 27, priestor pred pa
nelákmi na ulici š. Králika č. 2 

V priebehu 37. týždňa nás 
poctila návštevou skupina po
slancov chorvátskeho parlamen
tu zo za hraničného výboru, kto
rý bol na Slovensku na pozvanie 
zahraničného výboru parlamen
tu Slovenskej republiky. 

V rámci návštevy spolu s po
slancami našu mestskú časť na
vštívila aj vel'vyslankyňa Chor
vátskej republiky na Slovensku 
Andrea Gustofič- Hercegovac. 

Na stretnutí za slovenskú stra
nu sa zúčastnili predstavitelia 
mestskej časti ONV a obce Chor
vátsky Grob ako aj predstavite
lia Chorvátskeho kultúrneho 
zväzu na Slovensku a miestneho 
Chorvátskeho spolku. Témou 
spoločnej diskusie bol život 
chorvátskej minority na našom 
území, ako aj aktivity pre udrža
nie jazyka a zvykov pre ďalšie 
generácie. 

Zároveň boli poslanci obozná
mení s priebehom výstavby 
Chorvátskeho múzea v rámci 
projektu 

Kultúrno-spoločenského cen
tra a boli požiadaní o podporu 
pre aktivity tak v oblasti inves
tičnej ako aj spolkovej pre ko
munity na našom území. 

Dva varianty lokalizácie 
Areálu vysokej školy, ktoré sa 
overujú v rámci navrhovaného 
Vedecko-technologického parku 
v ONV. 

text a foto 
Ing . Peter Rajkovič 

zástupca starostu 

Víťazi dostanú od starostu 
DNV záhradkársky materiál pod
la v lastného výberu v hodnote 
1000,-Sk. 
Odmeneným blahoželám a da
kujem za to, že aspoň takto 
spríjemiíujú život nielen sebe, ale 
aj nám všetkým. Bodaj by takých 
l'udí bolo čo najviac. 

Zdeno Kmeťo, 
predseda KZP 

Miestny úrad ONV v spolupráci s rímsko-katolíckym farským úradom poriada pre občanov 
29. septembra 2001 (v sobotu) od 15.00 do 17.00 h 

burzu hračiek a športových potrieb 
v priestoroch Farského centra na lstrijskej ulici č. 4. Poplatok pre predávajúcich: 20,- Sk 

Súčasne bude v prevádzke aj burza šatstva, kde si občania budú môcť zakúpiť za symbolické sumy 
od 10,- do 50,- Sk ošatenie pre deti aj dospelých. 

DEVEX 5 



FARBY LAKY 
MALIARSKE POTREBY 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

7.00- 18.00 
7.00- 12.00 

Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
tel.fax . 07 l 6542 1727 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

Max.prac.výška 11,8 m 
nosnosf 317 kg 

n ,, VIni< A 
ŽI v VOl 

OBCHODNO- TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 
tei.:02/64 77 53 75, fax: 02/64 77 63 71 

Domové schôdze vlastníkov bytov 
Cielom tohto príspevku je prebu· 

di( vo vlastníkoch bytov väčšiu za· 
interesovanos( na spravovaní 

svojho majetku . Predpokladám, že 

sa mi to prostredníctvom tohto 
článku aj keď v obmedzenom raz· 
sahu podarí. 

Podla zákona 182/93 Z. z . 
o vlastníctve bytov a nebytových 

D EVEX 6 

priestorov § 8 je správca povin· 

ný najneskôr do 31. 5. nasledu
júceho roka predloži( vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov 

správu o svojej činnosti za pred

chádzajúci rok, najmä o finanč
nom hospodárení, o stave spoloč
ných častí domu a spoločných za
riadení domu, ako aj o iných 

významných skutočnostiach, ktoré 
súvisia so správou domu. 

V§ 8 je zákon dost' nedokona
lý, pretože správca si musí splni( 
povinnos( do 31. 5. a zákon 
bližšie nedefinuje spôsob ako to 

má vykona( a aj tu stanovený ter
mín je zvolený dos( nevhodne. 
Pritom podotýkam, že sa nejedná 
vyložene o takzvané vyúčtovanie 
za služby spojené s užívaním bytu. 
Podla obsahu stanoveného § 14 je 
najvhodnejšie tento rieši( prostred
níctvom domovej schôdze. 

Povinnosti vyplývajúce správcovi 
sú svojim obsahom velmi blízke ob

sahu § 14 a najideálnejším spôso
bom sa javí riešiť ich komplexne 

na domovej schôdzi. Takto by 
vlastníci dostali v jeden časový oka

mih na jednom mieste dostatok in
formácií, aby sa mohli kvalitne 
vyjadri( k problémom súvisiacim 

so správou domu. Správca by do
stal mandát rieši( tie problémy, 

ktoré nie sú obsahom zmluvy 

o výkone správy bez toho, aby 
bol zo strany vlastníkov akýmkol'
vek spôsobom upodozrievaný. 

Z uvedeného vyplýva, že naj
vhodnejším obdobím na informo
vanie vlastníkov zo strany správcu 

a rozhodovaní sa o dalšom postu

pe uplatnením práva vlastníkov 
rozhodova( o svojom majetku je 

koniec, alebo začiatok roka. 
Vhodným spôsobom k naplneniu 

obsahu obidvoch paragrafov je 
zvolanie domovej schôdze. 

Podla skúseností viacerých 

správcov je záujem zo strany 
vlastníkov bytov o správu domu 
dosť malá aj keď na druhej stra

ne, každoročne sa tento záujem 
zvyšuje. Vlastníci bytov by si mali 

by( vE:!domí toho, že pre dobrý vý
kon správy zo strany správcu ale 

aj vlastníkov je potrebná vzájom

ná komunikácia a spolupráca. § 
14 totiž dalej hovorí o tom, že 
vlastníci sa rozhodujú o správe 

domu hlasovaním pri ktorom 
rozhoduje nadpolovičná väčšina 
hlasov. Správca je teda povinný 

spravova( dom podla zmluvy 
o výkone správy a podl'a roz
hodnutia vlastníkov. Ak na zvola

nú domovú schôdzu príde nízky 
počet vlastníkov, nedokážu sa 

kvôli uvedenému pnnc1pu na 
ničom dohodnú( a správca je 

potom odkázaný na výkon svo

jich povinností len podla zmluvy 

o výkone správy a ak táto uvedený 
problém, ktorý potrebuje správ

ca rieši( nerieši, podla vlastného 
uváženia, čím sa vystavuje možnej 

kritike zo strany jednotlivých ne

spokojencov a zádrapčivých l'udí. 
Aj napriek tomu takýto stav mno

hým správcom vyhovuje. Podotý
kam, že získa( vyjadrenie vlastníka 
sa dá aj iným spôsobom. Je to ale 
náročnejšie na organizáciu, čas a 
náklady správcu. 

Program domovej schôdze môže 
ma( napríklad takýto priebeh: 

l . Prezentácia vlastníkov a zistenie 
počtu zúčastnených 

2. Začatie domovej schôdze 

3. Oboznámenie vlastníkov so zme
nami v legislatíve 

4. Správa o činnosti správcu 

5. Navrhovaný plán údržby 

a opráv na budúci rok spolu s 
rozpočtom 

6. Spôsob realizácie plánu údržby 
7. Prehlad o neplatičoch 
8. Iné 

V stručnosti k jednotlivým bodom 
programu. 

Ad. 1 Prezentácia je dôležitá kvôli 
zisteniu či sú vlastníci vôbec 
uznášania schopní. 

Ad. 2 Doposia!' bolo zvykom, že 
domovú schôdzu zvoláva správca . 
Pravdepodobne tak ešte nejaký 

čas aj zostane. Má to svoje výho

dy aj nevýhody a to rovnako pre 

správcu ako aj vlastníkov. Výcho
diskom môže by( aby sa vlastníci 

na programe schôdze podiel'ali 
formou zvolených zástupcov. Prog
ram schôdze by mal by( dopredu 

oznámený, aby sa vlastníci moh
li na schôdzu pripravi( Začatie 
schôdze by malo konči( od
súhlasením programu. 

Samozrejme, že schôdzu si 
môžu zvola( aj vlastníci a správcu 
informujú formou zap1sn1ce 
o skutočnostiach na ktorých sa do
hodli. 

Ad. 3 Upozorni( vlastníkov na 

zmeny v legislatíve (daň z nehnu
tel'ností, daň z príjmu prenaja· 

tých spoločných častí a zariadení, 
zákon o metrológii, zákon o ener· 
getike, VZN MČ KV, štátne dotácie, 
atď.) a spôsob ich realizácie. 

Ad. 4 Zahrnú( všetky úlohy vyplý

vajúce z legislatívy pre ten ktorý 
dom, navrhnú( zo strany správcu 
preventívne opatrenia na predchá
dzanie havárií a zlepšenie spoloč· 
ných častí a zariadení. Plán údrž
by a opráv by mal kontinuálne 
naväzova( na správu o činnosti 
správcu, kde by sa mali vlastníci 
dozvedie( v akom stave sa na· 

chádzajú spoločné časti a zoria· 
denia domu. 

(Pokračovanie v budúcom čísle} 

• ponúkame Vám až 12o/o-né ročné zhodnotenie vkladov vrátane 25'Yo-nej štátnej prémie 
• dvakrát vyššiu ochranu Vašich vkladov a~o v ban~e , . . _ eso a 
• po 6 rokoch možnosť použitia nasporeneJ sumy aJ s prem1am1 na cokoťvek 

Stavebná 
oriteľňa 

DETSKÉ ZMLUVY BEZ POPLATKU! 
Sl ÚČET SO ŠTÁTNOUPRÉMIOUA ZÍSKATE DARČEK 

vyhotovenie nápisov 
na výklady, budovy, 

výklady, autá 

~ od hlavičkových 
V papierov, vizitiek, 
E plnofarebné letáky, 
X časopisy, knihy 

;;:_ VÝROBA PEČIATOK 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 
04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

*Mrazničku 110 l, chlad. 270 l, 
plyn. sporák, el. rúra . Spotrebiče 
sú zachovalé. 

P R-VA R UŽINOVSKÁ SPOI..Oi:NOSŤ, :a.s. 
. Mlynské pivy 61 • 827 11 Brat islava 

Nie ste spokojní s úrovňou služieb. alebo sa stanete v krátkom čase 
vlastníkom bytu a hľadáte dôveryhodného správcu Vášho domu? 

. Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., v rámCi komplexného Výkonu 
správcovskej činnosti ponúka: 

• k~ždý dom má vlastného ·správcu a ekonóma,, . .. , . _. 
. ·.: zriadenie samostatného účtu domu, pravidelne zas1elan1e vyp1sov z uctu; do":' u, 
• razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatí~ ~ vy:"ahan1e nedoplatkov, 

·o možľH)sť poistenia domu za výhodnejš!ch podmienok oproti be zneJ _P~Jstn":J sadzbe, , , 
• .· v prípade : finančne náročnejších opráv možnosť zabezpečenia financneho uveru za zvyhodnenych 

podmienok, . . , , 
optimáiizácia a poradenská činnosť vD oblasti tepelneho h?spodarstva, 

• prevádzkovanie kotolní, zabezpečenie dodávky tepla a TUV, 
• 24 hodinová havarijná služba . . . 
• v rámci· vlastného kontajnerového· hospodárstva, ·možnost'pr~staveni~ vell<oka~~Citného kontajnera, 
• informácie a rady zDoblastj bývania a správv nehnutelhost1 na stran kach nasho 

mesačníka ;Spravodaj• 

Informácie: 

Prvá ružinovská ·spoločnosť, a. s. , Mlynské nivy Gi, 827 11 
Bratislava. Tel: 53 417 003, 

fax: 53 413 61 O, e~mail: orprs@prva-ruzinovska.sk, http: 
www.pr:v.a~ruzinovska .sk 

* Predám šport. kočík vo výb. 
stave, po jednom dieťati, dovoz 
z Rakúska, zn. Moutain buggy. 
pôv. cena 3900 ATS, terajšia ce
na dohodou. 

Tel.: 6477 5494 
* Predám det. chodítko (CAM) za 
600 Sk (pôv. 1140 Sk), ohrádku 
(Colo SSEO) za 1800 Sk (pôv. 
3600 Sk), vel'kosť 1 x1 m, málo 
používané. 

Tel.: 6477 0598 
* Predám funkčný plyn. sporák 
s el. rúrou MORA 2120 za 1500.
a zvlhčovač vzduchu za 1000.-. 

Tel: 6477 5219 

* Hl'adám prácu na 4 hod. (aj 
upratovanie). 

nezamestnaného. Spol'ahlivosť. 
Tel: 6593 6628, 0907-444 268, 

0903-429 485 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903-133 994 
*TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na grbe 42. 

Tel./zázn. : 6477 6963 
* Preklady- všetky jazyky. 

Tel. : 6477 0140 
*Doučím A/N 200,-/1,5 h . 

Tel. : 6477 8835 
*Doučím NJ. 

Tel.: 0907-103 945 

* Súrne kúpim 1-izb. byt s bal
kónom v OV alebo družst. 
Platba v hotovosti. 
Nie cez realit. kane. 

Tel. : 0905-279 689, 
57201244 

* Kúpim 4 á záhradu v DNV, so 
záhradnou chatkou . 

Tel.: 6477 4540 
volať večer. 

Firma Nada Med s.r.o., 
ul. P. Horova 14, 

DNV 841 07 
prenájme priestory 

v objekte zdravotného 
Tel: 6477 4040 *Vymením 2-izb. byt v OV+ do- strediska. 

*Tlačiareň hl'adá tlačiara na of- piatok za 3- alebo 4-izb. v OV, Kontakt: 
setový stroj - dôchodcu, alebo len v DNV. 6477 9257 

Tel.: 6477 8873 brigádnika . Možnosť zaučiť pre Tel.: 0904-571 396 6477 9451 

Inzercia: Cenník: l znak= 1,20 Sk, l /16 str. _ 350 Sk, l /8 str. - 700 Sk, l/ 4 str. 1420 Sk, l /2 str. 2830 Sk, l str. 5660 Sk. l cm 1_2 Sk. K cenóm treba pripo~ítoť 23 o;~ 
DPH. Zlo vy: tri uverejneniach zo sebou S %a viac l O %, celoročné uverejňovanie 20 %. Ponuka detských vecí· bezplatne. Zamestnanie hľadám: SO %. Pr~platky: l. strano + l OO Yo, posledno 
strana + SO %, inó ako inzertnó strano (6,7)+30 %. Inzertnú kancelária: DNV Novoveskó 14 (z dvora nad pastou). Po·p1o: lS.30 · 18.00, 
sobota 8.00- 11.00 eillail: krug@moil.viapvt.sk 

DEVEX 7 



SGoVo majÚ 
lM©V@ ve@t"Onia 

Vedia školy P. Horova, teda 
vedia hokejbalového ihriska v ro
dinných domoch sa nedá žiť. 
Piatok 11. 6. 2001 

· 8. 15 h - prvý rev z ihriska 
9.00 h - hrajú - rev; buchot 
9.30 h -prvá trieda za plotom 
10.00 h- dalšia partia- hrajú hokej 
-rachocú 
11.00 h - to isté, ešte aj s pískaním 
12.00 h-na trávnatej ploche rev, 
krik, ešte aj pes 
12.18 h- dalšia trieda za plotom, 
pomerne kl'udná 
12.40 h - dvaja chlapci trepú 
o mantinel loptičkami 
13.21 h- plné ihrisko, krik, buchot 
14.40 h - prší - chvíla pokoja 
odišla som do mesta 
19.04 h - na ihrisku opäť krik 
a mlátenie o mantinel 
20.05 h - ešte buchocú, z okna 
paneláku ktosi kričí, aby už pre
stali 
sobota 12. 6. 2001 
8.45 h - prichádzajú prví hráči 
20.20 h - odchádzajú poslední 
hráči 

Kedy sa dočkáme pokoja? Či 
naň nemáme nárok? Ako to mô
žu vydržať pri pošte, keď tam je 
ešte aj ihrisko uzavreté domami. 

h 

FUTBAL 4) 
Výsledky 
Rovinka - ONV 
g: Piaček 

2:1 (1:1) 

7. kolo· 23. 9. 
ONV· D. Lužná 
g: Bystrionský 
8. kolo· 23. 9. 
MŠK Krá lová · ONV 
g: Bystrionský, Biskacký 

1:4 (0:3) 

3:2 (2:1) 
ms 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 

6. 10. Zbieranie húb v okolí Kamenného mlyna. Doprava podla 
dohody. Stretnutie o 7.00 h roh Eisnerová - M. Marečka) 

Info: 6477 8269 deň vopred 

Rozmiestnenie kontainerov 
Vzhladom k tomu, že nie všetci 

občania ONV mohli využiť možno
sť zbaviť sa odpadu, poskytne 
Denova opäť vel'kokapacitné kon
tajnery na likvidáciu odpadu zo 
záhrad a domácností. 
Kontajnery budú určené len na 
uvedený odpad: 
drevo, papier, starý nábytok, od
rezané konáre stromov 
Nepoužívať na chemický odpad 
a na staré železo! 

Rozpis pristavenia kontajnerov: 
21. 9.-23 . 9. ul. Na hriadkach, 
Mečíkova, Na kaštieli 

28. 9.-30. 9. ul. Pod Lipovým, 
lstrijská, Kosatcova 

S. 1 O. -7. 1 O. ul. Delená -
Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
12. 1 O. -14. 1 O. ul. Na vyhliadke, 
Ponik/ecova, Spádová - Delená 
19. 1 O.-21. 1 O. ul. Janšáková, 
Slovinec, Záhradná 

Každá politika sa zakladá na ľahostajnosti väčšiny 
-------------------------------------------·~---------------------------------------------------------------------------------------

mmffg®wmm 
Don Juan nebol muž, ktorý 
miloval ženy, ale.... do
končenie v tajničke. 

Vodorovne: A. Smerom dolu 
- ohyzda (pejor.) . - B. Pili -
mesto v Pol'sku - chlapčen 
ské meno. - C. Záporová 
spojka - zavesená - zober po 
česky. - D. Koniec tajničky.
E. V zemi vyhÍbený kryt- rie
ka v Indonézii - vypúlil. -
F. Záplava ~ privádzalo na 
svet. - G. Urob novším - os
trov na Filipínach - český 
realistický spisovatel'. 
H. Ústredný dom armády 
v skr. - juhoeurópanka -
lesklý náter. - l. Končatina -
kód jazyka chantyjčina - pla
nétka. - J. Začiatok tajničky. 

Zvisle: 1. Zjednotitel' Slova
nov- mesto v Južnej Kórei. -
2. Oroči - prezervatív. -

3. Arabské mužské meno -
morský hÍbkomer- havajský 
ostrov. - 4. Prudko - pozvesuj. 
- 5. Južný strom a plod - me
nší riečny tok.- 6. Francovka 
- rozmach.- 7. Súčasť optic
kého prístroja - v hudbe vy
soko.- 8. Brzdil- mužské me
no. - 9. Rozmysli si - drením 

l 2 3 4 5 6 

ft 

8 

c 
D 

E 
f 

G 

H 

J 

opotrebované.- 10. Zázrak
indonézsky vodopád - islam
ský boh . - 11 . Propadien - lia
tím zhotovilo. - 12. Chyba -
malá os.-
Pomôcky: B. Leka. - E. Anál. -
G. Oras.- 1. Poun.- 3. Oahu.-
1 O. Edi. - 11. Al en. -

d 

7 8 9 10 ll 12 

~(j) rr~ al a~ 
~a\9®~~ 

-Čo je to civi lizácia? 
- Keď si musíš zapnú( televízor, 
aby si sa dozvede l aké je vonku 
počas i e. 

- Aké boli posledné slová vášho 
manžela? 
- Prepáčte, ale on nikdy nemal 
posledné slovo. 

- Prajete si opravu na počkanie? 
-Áno prosím. 
- A želáte si počkat' týždeň alebo 
štrnást' dní? 

- Janko, prečo kreslíš otcovi zele· 
né vlasy? 
- Lebo nemám plešatú pastelku. 

Prečo súd zist'uje len z čej viny 
je rozvod a vôbec ho nezaujíma 
z čej viny bola svadba? 

OEVínskonovoveský EXpres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves. Vydáva Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel./fa_x: 02/6477 5275, mobil: 0903 429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14, (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00·11 .00. Uzavierka čísla: vo šlvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. sr. o., Turbínova l, 830 OO Bratislava. MČONV prispieva na 33,4% nákladov. Registračné číslo: 103/90- R. 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovove~~! 

43.-44. týždeň 

~ Volkswagen 
~ Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Keď som sa v uliciach De

vínskej pýtal na otázky riešenia 
konfliktov, nešpecifikoval som 
celosvetové, či miestne, väčšina 
opýtaných konštatovala vel'ké 
rozdiely medzi l'uďmi v pohl'a
doch i v ich riešení, v nejed
notnosti. Nie sme nútení hladat' 
spoločné riešenia konfliktov. 
Nezjednocuje nás teritórium 
v ktorom žijeme, ale spôsob ži
vota. Skupiny sú rozdelované 
vzdelaním, majetkom, záujma
mi (kultúrnymi, politickými, 
športovými ... } "Slovensko je 

. občiansky a politicky mimo-
riadne nevzde lané", povedal 
nedávno D. Dušek šéf Centra 
prevencie a riešenia konfliktov 
z ČR. Ľudio často problém ne
pochopia a preto odmietajú 
hladat' riešenia. Pritom, a naj
mä v konfliktových situáciách, 
najdôležitejším krokom je vzá
jomné spoznávanie myslenia 
a systému motivácií a otvore
nie dialógu. 

Nestačí sa iba čudova(, 
prečo ktosi vytrhol dopravnú 
značku , poprevraca l konta jne
ry na odpadky, povytŕhal ... 

Nájst' príčinu takéhoto kona
nia (predovšetkým odstránil 
ju} a riešit' v rámci zákonných 
noriem (nečakal a neodkladat'} 
sú úlohomi aj dnešných dní. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 
12.10. 2001 Ročník: XI.. Číslo: 17 bezplatne 

EJ Z radnice * Zmena 

ll Kultúra IJ Spoločenská kronika 

liJ l nternet v škole * Šport 

IJ Inzercia 

Základná umelecká škola je opäť v Devínskej. Na snímke D. Jakub_
covej zl'ava prvá riaditef'ka r.SU J. Zúbková, vpravo súčasný riaditel' 
Mgr. V. Dianiška. 

Dom sociálnych služieb 
prijme 40 ľudí 

Poslanci miestneho zastu
pitel'stva schválili na ostat
nom zasadnutí, že Dom 
sociálnych služieb, ktorý 
vznikne v priestoroch bývalej 
Materskej školy na ul. Na 
Grbe 2, bude rátať s kapaci
tou 40 osôb. Nepôjde o k/a-

-sický domov dôchodcov, ale 
iba o krátkodobé ubytovanie. 
"My ideme robiť stacionár, 
kde bude denný, týždenný 
a dlhší režim, maximálne 
s pobytom na 3 mesiace. 

To znamená, zlomené no
hy, pooperačné stavy a krát
ke rehabilitácie aj s denným 

alebo týždenným dojazdom. 
Títo J'udia budú mať svoje byty 
alebo domy a oni na krátke 
prechodné obdobie pri zho
ršení stavu prídu na určitú re
habilitáciu a potom odídu," 
uviedol poslanec miestneho 
zastupitel'stva Miroslav En-
cinger. 

(dtv} 

Kalendáre 2002 
Ak nemáte objednané kalen

dáre a diáre na rok 2002 - FIRMY 
A ORGANIZÁCIE - obráťte sa 
na DEVEX, tel./fax: 6477 5275, 
e-mail: krug@mai/. via.pvt.sk, 
pošleme vám ponuku alebo prí
deme osobne. Pre odberateľov 
nad 50 ks ponúkame množstev
né z/'avy. 

(KRÁT~ SPRÁVY) 

Pre uiívatelov 
káiJiovej televízie 

Vyzývame užívate/ov káblo
vei televízie, ktorí ešte nezapla
tili poplatok za ll . polrok 2001, 
aby tak učinili v čo naikratšom 
termíne. 

V prípade, že poplatok ne
zaplatia, pristúpime k odpoie
niu ich domových, resp . byto
vých prípoiok. 

Bez majitela? 
Obyvatelia sídliska na ul. J. Jo

náša majú pocit, že žijú na okraji. 
Nielen obce ale aj záujmu a tento 
kúsok patriaci mestskej časti DNV. 

Verejné priestranstvá v okolí 
akoby nemoli mojitel'o. Vari 200 
detí je bez pieskoviska, bez det· 
ského ihriska, trávnaté plochy nik 
nekosí, chýbajú lavičky ... Len psi 
tam majú eldorádo. Evidovaných 
je možno tridsat' a v skutočnosti? 
Dvesto? Sídlisko a teda aj obyva
telia sú odrezaní nielen od mesto, 
ale aj od "materskej" obce. 

Nefunguje tom miestny rozhlas, 
nie je zavedená káblová televízi o, 
pre vzdialenost' a prívlastok "ne
bezpečný Bronx" tam nechcú do
ručovať ani Devex. 
Kto nám pomôže? 

Úzavierka dnešného čís l a 
bola 4.10. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 
čís l a bude 18.1 O. 200 l, 
čís lo vyjde 26.10. 2001. 

DR 
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Program DTV 
Premiéry: 
pondelok 15.1 O. 18:00- 18:30: 
.,Kreslo pre hosťa"- diskusná re lácia 
s námestníčkou primátora Bratislavy 
Máriou Demeterovou 
streda 17.10. 18:00-18:30: 

, .,Magazín DTV" 
pondelok 22.1 O. 18:00- 18:30: 
.,Kompostovanie"- dokument pre 

záhradkárov 
streda 24.1 O. 18:00- 18:30: 
.,Magazín DTV" 

Reprízy: 
Pondelkovú premiéru repnzuJeme 
každý pondelok . o 22:00, utorok 
o ' 9:00, 18:00 a 22:00 a stredu 
o 9:00. 
.,Magazín DTV" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 
18:00 a 22:00 a v pondelok o 9:00. 

Videotext DTV: vždy polhodinu po 
obrazovom vysielaní DTV. 

DTV vysiela na 48.kanáli spoločne 
s programom Global. 

Nezabudnuteľný zážitok 
Spevokol Nádej, ktorý vedie zbormajsterka júlia Zúbková má 

už TO-ročnú tradíciu. Vystupovali sme už vo Viedni, Mníchove, 
Budapešti a samozrejme vo viacerých kostoloch v Bratislave 
a okolí, i v miestnom kostole. 
Dňa 29. 9. 2001 sme sa zúčastnili v Dabaši-Šáre v Maďarsku 

ll. celoštátneho ekumenického stretnutia slovenských spevác
kych zborov, kde sme vystúpili so šiestimi skladbami. Stretnutia 
sa zúčastnilo 7 súborov. Vef'ký potlesk sme zožali za každú 
skladbu. Mimoriadny aplauz sme zažili po prevedení diel"6, 
vel'ký Bože, Nad slnko jasnejšia, Aká si mi krásna" a ostatné. 

Pri spoločnom posedení sme si zaspievali obf'úbené slovenské 
a chorvátske piesne. Vďaka manželom L;olovi a Žofke Pokorným 
za zorganizovanie tejto akcie. 

Kristína Hojzáková 

Matičiari na zájazde 
Rok sa stretol s rokom a matičia

ri uskutočnili zájazd za krásami 
Slovácka do Ledníc a Valtlc za pozna
nim tohto krásneho kúta našich suse
dov - Moravanov. 

Lednice nás privítali vychádzajúcim 
slniečkom, trblietavými chodníkmi 
a nádhernou scenériou parku, rybní-

DEVEX4 

kov a minaret~ . Nezabudnutel'rié zá
mocké miestnosti nám mnohým pripo
menuli školské výlety a spoznávanie 
nových krajov. 

Po krásnej vychádzke, prehliadke 
cvičenia divých vtákov a nekonečných 

(Pokračovanie na 8. strane) 

Program' kina 

13.-14.10. 0 ·17.15 
a 1'9.45 h 

JURSKÝ PARK 
USA- MP 

14. 1 o. o 15.1 5 h 
POKEMON: 

SILA JEDNOTLIVCA 
USA- MP 

Základná umelecká škola 

19.10. o 19.45 h 
ANIMÁLNA PRÍŤAŽLIVOSŤ 

USA- MP 12 

20.-21 . 10. o 17.15 h 
ACH, TIE BABY 

USA- MP 12 

20.-21. 10. o 19.45 h 
MRCHA 

USA- MP 12 

24.-25 . 1 o. o 18.30 h 
PEARL HARBOR 

USA- MP 12 

Tel.: 6477 5104 

opäť v Devínskej Novej Vsi 
K 1. septembru 2001 bola do siete Základných umeleckých škôl 

(ZVS) zaradená ZVS, lstrijská 22 v DNV. ,Siávnostné stretnutie pri 
tejto príležitosti 26.9. otvoril krátkym- programom súbor 
Súrodencov Jenruchovcov. Na stretnutí sa zúčastnili pedagógovia 
školy a pozvaní hostia, medzi ktorými boli zástupcovia miestnej 
samosprávy a kultúrneho života Devínskej a zástupcovia ZV$ 
okresu Bratislava IV. Cestným hosťom bola prvá riadite/ka Ľudovej 
školy umenia v ONV, paní Júlia Zúbková. l LSV boli predchodca mi 
ZVS! V krátkom príhovore oboznámila prítomných o histórii školy 
a vyjadrila spokojnosť z opätovného návratu školy do Devínskej 
Novej Vsi. Vysoko vyzdvihla, že Mú v ONV našiel pre školu vlastné 
priestory. 
Ľubomír Spaček, poslanec miestneho zastupítel'stva, v príhovore 

oboznámil prítomných so sedemročnou snahou miestnej samo
správy o vytvorenie samostatnej ZVS v ONV. Dalej zdôraznil výz
nam ZVS nielen pre výchovu budúcich profesionálnych umelcov, 
ale najmä pre harmonický rozvoj osobnosti detí a mládeže a pre 
zmysluplné vyplnenie valného času. 

Poverený ríadítef'ZVS Mgr. Vladimír Dianiška vyzval všetkých 
na spoluprácu vo výchovno-vzdelávacom procese a vo vytváraní 
podmienok sebarealizácie detí a mládeže. 

Nová ZVS má v školskom roku 2001/2002 650 žiakov. v šty
roch odboroch: hudobnom, literárno-dramatickom, tanečnom 
a výtvarnom. Okrem pracoviska na /strijskej 22 má detašované 
pracoviská na zS I.Bukovčana 1 (Charkovská ul.), ZS I.Bukovčana 
3 a ZS P.Horova 16. Ve/ký význam prikladá aj spo~upráci s mater
skými školami }.Smreka 8 a P.Horova 3. 

Zaželajme teda škole do jej ďalšieho pôsobenia vel'a ~s pechov 
a žiakom a pedagógom mnoho radosti z tvorivej práce. 

Text a foto : 
PhDr. Danica Jakubcová 

Na otvorení nechýbali ani súrodenci Jedruchovci 

v týchto dňoch 
oslávili 

75 rokov 
Olympia FARENZENOVA 

Blahoželáme! 

Dňa 20. 10. oslávi 
životné jubileum 

70 rokov 

V aldemar 
KRIVOSUDSKÝ 

Všetko najlepšie mu 

želajú: sestra Sidónia, 

brat Milan 
s manželkou a celá 

ostatná rodina. 

júlia MAŠKOV A 

Nech odpočíva v pokoji! 

Predvčerom som si v Carre-fo
ure kúpila určitý tovar, ktorého 
bežná cena je 699,- Sk. Tento 
tovar bol však momentálne 
zlacnený na 649,- Sk. Mala som 
väčší nákup, a tak som si po za
platení skontrolovala poklad
ničný blok. Tento tovar bol na 
ňom uve.dený v cene 699,- Sk . 

Po mojej sťažnosti pokladníč
ke ma táto odkázala na Infor
mácie. Tam si overili akci9vú ce
nu ·a rozdiel mi vrátili . Podobnú 
situáciu s akciovým tovarom 
som tam osobne zažila tri kráť 
za posledný mesiac. Predvčerom 
mi prebehlo hlavou to mn'ož
stvo "akcii", ktoré som tam už 
nakúpila a cenu na pokladnič
nom bloku som si neskontrolo
vala. Chcem preto upozorniť aj 

Projekty a plány na rok 
2001 predstavili členovia vý
boru Miestnej organ1zaC1e 
.Matice slovenskej v DNV ho
sťom mimoriadneho zasadnu, 
tia výboru MO MS DNV. 

Mimoriadnym bolo prí
tomnosťou hostí z ústredia MS 
(A.Števík), zástupcov miestne
ho zastupitel'stva, miestneho 
ú radu, l stra centra, redaktorov 
médií a ďalších hostí. 

V duchu matičných progra
mových ciel'ov, zachovávať 
a udržiavať národné kultúrne 
tradície sa rozvíja aj činnosť 
Miestneho odboru MS. 

Re-zervy vidí v získavaní 
mládeže pre kultúrno spolo
čenskú činnosť v duchu ná
rodných tradícií, získavaní ná
rodného povedomia a hrdosti 
k domovine cez každodennú 
tvrdú prácu a činnosti v pros
pech našej rodnej vlasti . Veď 

Špecialita Devínskej 
Počet áut rastie, situácia na 

cestách sa komplikuje, počet ne
hôd stúpa. Napriek tomu ľudia sú 
menej opatrní. 

Ako však pozera( na mamičky 
s kočiarmi, ktoré hoci majú chod
níky po oboch stranách cesty, vy
berajú si práve cestu? Nie na pre
chod ale na prechádzku!! je · to 
vari špeciaÍita · Devínskej, že ko-

vás: dávajte si pozor na "akcio
vé" ceny! Aby ste nenakupovali 
s dobrým pocitom, že ušetríte 
a v skutočnosti zaplatili plnú ce
nu. Všetky tri prípady sa stali 
v Carrefoure .v Poluse, ale od 
známych viem, že takéto prípa
dy sú bežnou praxou aj v ostat
ných hypermarketoch. 

km 

Kúpeľný dom SIPOX 
ponúka · 

Ubytovanie a s!ravovacie slulby 
na obchodné rokovania salónik 

sprostredkujeme: 
túpefné procedúry, tenis, 
jazdu na koni, člnkovanie, 

saunu i masáže. 

Trenčianske Teplice 
Tel.: OlZ/655 31 09, 0903 262 567 

. príkladom môže slúž i ť aj ná
rodná hrdosť Američanov, 
v súčasných chvíl'ach ťažkých 
skúšok ich v lasti, poznamena
ná barbarskou tragédiou. Iste 
si neželáme mať podnety 
z tragédiách, preto sa prihová
rame k hrdosti založenej na 
zachovávaní tradícií, pri pom í
nania si velikánov našich kul
túrnych a spoločenských de
jín, ktorí nezištne pomáhali 
rozvoju našej domoviny. 

Všetkým, ktorí majú záujem 
podporiť a pomôcť v matičnej 
činnosti. v Devínskej, sú "brá
ny" Miestneho odboru matiča
rov otvorené . (kontakt: tel: 
6477 7542) . 

Skromným ciel'om matičia
rov v Devínskej je spolupo
diel'ať sa na organizovaní kul
túrneho a spoločenského živo
ta občanov DNV. 

eg 

Giare s malými de(mi vodiči stretá
vajú po celej obci. 
Hrôzu naháňajú práve na tých 
najužších a najfrekventovanejších 
miestach. Na ulici l. Bukovčana 
(od križovatky M. Marečka po cin
torín, M. Marečka, ale aj na ostat
ných). 
Dopravná značka "Zákaz vjazdu 
kočiarov" zatiaľ neexistuje. Tá 
by aj tak neochráni/a. 

.k 

10.30 

l 2.00 

13.30 

~1. októbra 2001 (l!lobota) 
SJ NENhM!N[, pre<lsta \·e n.ie skupiny 
6iJnuň~i-ho šennu, Malobrpal.!ké náw, 
NQVOOOBe DF:l!Nľ L>\MACA prethuíika 
l'hDr. Wlnicly.SKORVANKOVEJ 
kino La mnE, "?llulokurpatské nám. , 
S ! ť{VNOSTN t Zt!ROMAZUENIE OIIČ\NOV 
k 71 0. výročiu pn•ej pí!Omuej zffiivuky 
ó lunlllči , liluo Uun.uč, MalokartmtsH JuÍ.TQ ; 

.). IAMAC:S Kf MA I STRI ot\·orwiíe spoloiinul 
Yýt~~vy umrlcuv pôsobiacich v lA11i11či · 

Pozvánka 
na umelecko-spoločenský 
program pre dospelých 

i 

~ 
1 

Dňa21. IO. 2001 o 16. /:Jo-
. di ne sa v priestoroch veľkej 
sály lstracentra uskutoční 

umelecko-kultúrny program 
s názvom Október - mesiac 
starších. 

V programe účinkuje popu
lárna speváčka Marcela 

· Laiferová. So spomienkami 
na mladosť sa Vám prihovo
ria pamätníčky kultúrnych 
tradícií z radov dôchodkýií 
vDNV 

Hurá! ~(,Lt:J~:t~ 
~! 

Koncom predchádzajúceho 
školského roku prebiehali 
v DNV prijímacie pohovory do 
základnej umeleckej školy. Vzh
l'adom na to, že mala byť v škol
skom roku 2001/2002 otvorená 
nová škola aj u nás v DNV, 
predpokladal som, že budú 
i väčšie možnosti umiestne
nia našich detí v jednotlivých 
odboroch umenia . Aké však 
bolo moje sklamanie, keď som 
zistil, že niektoré hudobné 
odbory neboli vôbec otvorené 
a v iných neboli otvorené nové 
ročníky. Pýtam sa: Prečo?! Vari 
nemáme u nás v Devínskej do
statok talentovaných detí?! 
Alebo je problém v niečom 
inom. Podarilo sa mi zistiť, že 

tento nedostatok vyplýva z ne
dostatočného počtu učitel'ov . 
Aký je však problém prijať no
vých učitel'ov?! Je to nedosta
točný zá1,.1jem zo strany školy, 
či zo strany potencionálnych 
učitel'ov? Nedostatok financií? 

. Možno by niektorý z týchto 
argumentov obstál, avšak ak 
sa vedelo o tomto nedostatku, 
načo prebiehali prijímačky na 
školu, keď sa vopred vedelo, že 
deti nebudú môcť byť umiestne
né?! Ak sa nájde viac rodičov s 
podobným problémom, bol by 
som rád, keby sa k nemu vy
jadrili. Zároveň by ma zaují
malo aj vyjadrenie zástupcov 
školy k uvedenej záležitosti . 

Vďačný rodič 

DEVEXS 



"Vyčistime Devínsku" 
celosvetová kampaň za čisté a zdravé životné prostre
die "Ciean up the world" 
Motto: "Príroda nás prežije, preto žime tak, aby na nás spo
mínala v dobrom." 

Toto motto sprevádzalo týždeň aktivít a podujatí venova
ných deťom a realizovaných samotnými deťmi základných 
škôl v našej mestskej časti. Tretí septembrový týždeň patrí 
teda už tradične sústredenej pozornosti na problematiku 
čistoty životného prostredia. · 

Mestská časť DNV je jednou z bratislavských lokalít, ktorú 
charakterizuje unikátne prírodné prostredie z pohľadu histo
rického aj súčasného. 

Základné informácie 
o našom životnom prostredí 
a prírodných podmienkach 
dostávajú žiaci v základných 
školách. Každodenné skú
senosti však dokazujú po
trebu rozširovať, upevňovať 
a prakticky si vyskúšať 

a overiť svoje vedomosti, či 
poznatky zo školy. Túto mo
žnosť poskytuíe našim de
ťom práve program, ktorý 
nesie názov "Vyčistime 

Devínsku". 
Organizátori programu, 

lstracentrum, Ekocentrum 
Daphne, oddelenie život
ného prostredia miestneho 
úradu DNV za neodmysliteľnej spolupráce našich troch zá
kladných škôl usporiadali a realizovali rad zaujímavých 
a podnetných aktivít. 

Vybraní žiaci absolvovali cykloturistické výlety po náuč
nom chodníku nivy Moravy, ďalší sa zúčastnili stretnutia 
s odborníkom na tému "Separovaný zber odpadu - význam 
a dôsledky pre životné prostredie", iní navštívili sériu náuč
no-tvorivých aktivít na tému "Odpady". Pre záujemcov, ktorí 
sa venujú geológii a zemepisu, pripravila vychádzkovú ex
kurziu odborníčka z PvF UK po Devínskej Kobyle. 

V rámci týždňa si tiež všetky školy podľa ich vlastných 
plánov a možností upratovali, čistili, prípadne záhradnícky 
dotvárali vlastné areály a ihriská. 

Sprievodnými zbermi papiera, textilu, hliníka, použitých 
batérií sa tiež prispelo k čistote a zdraviu nás a nášho pro
stredia. Deti, ktorých sme naším projektom oslovili, sa bez
pochyby poučili, ale aj zabavili, čo je našim cieľom. 
Spontánne nám dokazujú, že si mnohé poznatky prirodze
ným spôsobom osvoja a nie je ojedinelé, že sa stávajú bež
nou súčasťou v živote rodiny, predovšetkým separovanie 

niektorých odpadov. Je samozrejmé, ·že škola ani projekty 
nestačia na to, aby sme si uvedomili význam udržiavať naše 
prostredie a okolie, v ktorom sa denne pohybujeme aspol) 
primerane čistým, uprataným bez zbytočného devastovania 
a ničenia vecí, ktoré nás obklopujú. Rozhodujúcu úlohu 
zohráva rodina a výchova detí v rodinách, v ktorých sa utvára 
a formuje náš vzťah k okoliu, teda aj k nám samotným _ 
k ľud'om. 

Katarína Bergerová, 
riaditeľka lstracentra 

INTERNET v ŠKOLE 
ZŠ Bukovčana 1 má už od minulého roka učebňu výpočtovej 

techniky. V tomto školskom roku budú mať žiaci našej školy prístup 
aj na internet. Postupne pretvárame tradičnú školu na š kofu· mo
derného typu s prenikaním informačno - komunikačných techno/á- · 
gíí do vyučovacieho procesu. 

Už v roku 2000 sme predložili projekt INFOVEK, ktorým sme so 
uchádzali o získanie výpočtovej techniky. V 2. etape projektu sme 
sa v širokej konkurencií základných a stredných škôl na Slovensku 
umiestnili na vef'n1i úspešnom 22. mieste. Práve toto umiestnenie 
nám zaručilo získať výpočtovú techniku ,bezplatné zavedenie 
a prevádzku INTRNETU a súčasne optimizmus, že i naša škola sa 
pokúsi držať krok s úspešnou informačnou spoločnosťou. Naším 
žiakom sa tak ponúka možnosť nezaostáva( za modernými infor
mačnými technológiami, ktoré sa už určíte stanú základným pred
pokladom ich uplatnenia sa v pracovnom procese. 

V učební výpočtovej techniky sme už privítali aj tých n,ajmlad
ších. Prváci a druháci začnú základnými úkonmi práce na počí
tači, internet zasa pomôže učítef'om aj žiakom správne a rýchlo 
orientovať a rozhodovať sa v množstve informácií, ktoré dnešný 
svet ponúka. 

Napriek týmto pozitívam si uvedomujeme ,že sme sa pustili do 
velmi náročnej práce, pretože : 1. nemáme na škole učíte/a infor
matiky ani človeka ,ktorý by dokázal spravovať sieť, 2. počítačov je 
6 ks t.j. nestačia pre jednu triedu, 3. nemáme pripravených učí
tef'ov na zavádzanie /KT do vyučovania, 4. potrebujeme dozor 
v učební v popoludňajších hodinách a cez víkendy i mnohé dalšie 
problémy. Dúfame však, že škole, ktorá má záujem poskytnúť de
ťom čo najmodernejšiu výučbu, podajú pomocnú ruku aj rodičia 
a spoločne vyriešime i takto vznikajúce problémy. 

Výučba v učební výpočtovej techniky začína ,veríme ,že starostí 
bude ubúdať a naopak spoločne budeme prežívať radosť, keď sí 
naši žiaci začnú maílovať so žiakmi z partnerských škôl ,písať re
feráty, surfovať po internete atd: 
Ďakujeme za pokrokovú myšlienku projektu INFOVEK a nadšen

com " drž/me palce" ,aby sa im aj v budúcností darilo napojiť po
stupne všetky školy na internet a splniť tak jednu z podmienok 
našich integračných snáh do Európskej únie. 

S. Fräh/ichovó 

----------------------------------------------------------------------
FUTBAL~ 
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21. 10. o 14.00 h 

Chorvátsky Grob- DNV 

28. 10. o 14.00 h 

DNV- ŠK Ružinov ms 

Úspešná 
bežecká štafeta v Paríži 

V pa,rížskej štvrti St. Brice dňa 
20.5.2001 zorgani{oval atletický 
klub St. Bríce perfektné štafeto
vé podujatie nieko/"kých európ
skych 6 členných družstiev bež-

cóv. Medzi 752 štafetami bežala 
aj slovenská štafeta v zložení S. 
Findl, Ladislav Jaško, M. Haninec, 
P. Faško, Š. Leheň a A. Harendar
čik. Táto zostava bežcov získala 
v silnej konkurencii vynikajúce 
1. miesto, zvíťazila časom 2:21:10 
hod, ktorým zlepšila traťový re
kord o štyri minúty. Súfaž mala 
presné · pravidlá, bežalo sa na 
trojkilometrovom okruhu, prvý 
bežec bežal dva okruhy a 195m, 
druhý tri okruhy, treti dva okru
hy, štvrtý znova tri okruhy a pia-

ty, šiesty po dva okruhy. V pos
lednom trojkilometrovom okru
hu bežala celá šestica bežcov. 
Kopcovitá trať bola náročná 
a navyše bolo ve/"mi horúco. Naši 
bežci však aj v týchto podmien
kach suverénnym spôsobom trať 
zvládli. Ďakujem všetkým svojim 
spolubežcom za krásny športový 
zážitok a teším sa na budúci rok 
v Paríži v behu 12 členných šta
fiet na 24 hodín, ktorý sme ab
solvovali už štyri krát a ve/"mi ús· 
pešne. L. Jaško 

Mestská časť Bratislava - ONV, lstrijská 49, 841 07 Bratislava, 
vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov 

v samostatne stojacom objekte na ulici S. Králika 1. 
Ide o kancelárske priestory o výmere 17,5 m', 40,8 m', 16,9 m', 

34,9 m', 12 m' a 12 m' 
využitia skladu s nJOžnostbu okamžitého prenájmu. 

Písomné žiadosti zasielajte na Miestny úrad ONV, OVZ.PaSM, 
lstrijská 49, 841 07 Bratislava 49. 

Kontakt: Miestny úrad ONV- tel. a fax: 6477 5250, 
6477 6250, 6477 7250, 6477 8250 p. Kissová 

Mestská časť Bratislava -ONV, lstrijská 49, 841 07 Bratislava, 
vypisuje ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov 

v obytnom dome na ulici M. Marečka 8. 
, Ide o skladové priestory o výmere 238, 73 m' 

s možnosťou okamžitého prenájmu. 
Písomné žiadosti zasielajte na Miestny úrad ONV, OVZ.PaSM, 

lstrijská 49, 841 07 Bratislava 49. 
Kontakt: Miestny úrad ONV- tel. a fax: 6477 5250, 

6477 6250, 6477 7250, 6477 8250 p. Kissová 

Výzva na deratizáciu 
v mestskej časti Bratislava - ONV 

Mestská časť ONV realizuje v mesiaci októbri v zmysle Vyhlášky o ochrannej dera
tizácii a dezinsekcii na území hl. m. SR Bratislavy každoročnú ochrannú deratizáciu. 
.Na základe doporučení Státneho zdravotného ústavu hl. m. Bratislavy vyzývame pre
vádzkovatel'ov: 
o všetkých pekární 
• predajní s potravinárskym sortimentom 
o reštauračných a stravovacích zariadení 
o skládok odpadu a zberných surovín, 
aby v mesiaci októbri vykonali vo svojich priestoroch preventívnu ochrannú. de· 
ratizáciu. 

Súčasne Vás žiadame o zaslanie kópií dokladov preukazujúcich vykonanie ochran
nej deratizácie v tomto termíne na tunajší miestny úrad, lstrijská ulica č. 49. 
Adresu a telefón firiem, vykonávajúcich deratizáciu, nájdete v Zlatých stránkach. 

JUDr. Mária Samová, 
prednostka MÚ 

Kancelárske potreby, tlačivá, tonery ... dostanete v Devexe. 
Ak nenáme v predajni dodáme aj do 24 hodín. 

Faxový papier, nosič na CD (54, 59, 78,-), diskety 
(12, 18,50), náplne: HP 51629A ·(1500,-), BC-02 (1100,-), 

BC-05 (1359,-) Star LC 24 (105,-), LQ-100 (127,-), 
LQ 800 (104,-), LQ 1000 (121,-) a ďalšie, 

príďte si vybrať do Devexu- Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 h 

Príjmové a výdavkové pokladničné doklady, kniha faktúr, 
kniha pokladne, pásky do pokladní ... 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesto (ponúko, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byly 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

ť 

* Predám pekný kočík - troj-
komináciu, tmavozelený. Cena 
dohodou. 

Tel.: 6477 4552 

* Predám detské veci od 0-1 ro
ka. Lacno. Predám klokanku 
modrú (dieťa tvárou k hrudi) . 
Cena SOO,- Sk. Tel.: 0903 972 509 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 

* TV servis Baláž _- oprava te
levízorov. Na grbe 42. 

Tel.!zázn.: 6477 6963 
* Preklady- všetky jazyky. 

Tel. : 6477 0140 
*Anglicky preložím, doučím. 

Tel.: 6477 8835 

/'o 

FARBY LAKY 
MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

Pondelok- Pi at ok 7 .OO - 18 .OO 

v Sobota . . 7.00- 12.00 
al'b Kernpelenova 2 

. . . . . . KARLOVA .VE·s 
. Tel .fax.:· 02/ 6542 1727 .E-mail : .parmal@parrnal .sk 

S týmto vystrihnutým kupónom 'získavate 
· pr1 jednorazovom nákupe u nás 5% zl'a'ilu! 

~·~ 
VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA 

X32 N 
Max.prac.výška 11 ,8 m 

nosnosf 317 kg 

nov1nKn 
V POŽIČOYOI 

OBCHODNO- TECHNICKÉ SLUŽBY spol.s r. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava 
tei.:02/64 77 53 75, fax: 02/64 77 63 71 

obchodov a služieb 
pre obyvatel'ov DNV na rok 2002 

Vydavtel'stvo DEVEX opäť pripravuje , už desiate vydanie, osvedče
ného katalógu obchodov a služieb pre obyvat~l'ov DNY. 

Uzávierka objednávok pre firmy, podnikatel'ov, živnostníkov, ale aj 
súkromné osoby bude 30. novembra 2001. 

Predlohy je potrebné do~ať: texty v programe Word, obrázky 
v programoch TIFF,EPS, COR, QuarkXpress, alebo inzerát dodať 

v kvalitnej predlohe. 

Tlačivá - objednávky s cenníkom a ostatnými údajmi si možno vy

zdvihnúť v inzertnej kancelárii Devexu po-pia: 15.30- 18.00, 

so: 8.00-11.00 na Novoveskej 14 (z dvora) v DNV 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

bo starý dom v DNV. * Fundovane skoncipujem pod
net, odvolanie. Tel.: 0903 454 035 
Na kaštieli RD 12. 

( · OG -NEHNUTHNdSTJ, ) 

* Kúpim stavebný pozemok ale-

07 ; ROZLIČNÉ ) 

* Súrne vezmem do prenájmu 
garáž v DNV. Tel.: 0907 775 293 

Inzercia- Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/16 sir.= 3SO Sk, 1/8 sir.= 700 Sk, 1/4 sir.= 1420 Sk, 1/2 sir.= 2830 Sk, l sir.= S670 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočí
ta!' 23% DPH. Zlavy: Iri uverejnenia zo sebou 5%, pri pät' o viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. Zamestnanie hlodám: zľava 50%. Príplatky: l. strano + 
l 00%, posledná strano+ 50%, iná oko inzertná strano (6,7) + 30%. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 7 



LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAEKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSlVO) 

0903-146 404 

. 1::0>, 16. gg· ·g 0903 666 066 
Yf.J ----•·-- - o9o5 666066 -

l 
.. · . ._ ··-.· . ,,, 

••• acneJsr ako r_nr .. 
Teraiiba 15,80 Sk/km 

Vodorovne: A. Začiatok taj
ničky. - B. Prvá časť slov s 
významom vrcholný - vodné 
rastliny (zastar.) - školák. -
C. Nepohybovali sa- navíjate
prudko udrelo.- D. Medziná
rodný olympijský výbor- pat
riaci Oli ne- hoci po česky- ľa
dovcový nános.- E. Dedičstvo 
zastar. - druh lekára - usilovno
sť po česky. - F. Neudržuje 
oheň -druh vína - obal na spi
sy. - G. Krivda - jednoduchý 
nástroj - obyvateľ Nemecka -
Her Britannic Majesty. 
H. Otroci -slovenský maliar -
rieka v Španielsku . - l. Mon
golskí pastieri -drevená stena, 
plot - hornina z drobných 
guľôčok.- J. Koniec tajničky.
Zvisle: 1. Jazmín po česky -
poruš vernosť. - 2. Žalobca -
mesiac Jupitera. - 3. Malý brav 
po česky - ochrana tovaru. -
4 . Rieka v Gabune - získate za 
peniaze. - S. Krídla po chorvát
sky- malý rám. - 6. Odmotalo-

Propozície bežeckých pretekov pre žiakov ZŠ a verejnosť 

"BEHAJTE NA GRBE" 
Termín: 20. októbra (sobota), 
miesto konania: križovatka ulíc 
Delená a 1. mája 
šatne: 9.00-10.00 h na ZŠ l. 
Bukovčana č . 1 
štart: prvá kategória o 10.00 h 
Prezentácia: do 10.00 h v budo
ve ZŠ l. Bukovčana č. 1, zoznamy 
žiakov za ZŠ môžu učitelia odo
vzdať na ZŠ l. Bukovčana č . 1 
najneskôr 19. 1 O. do 14.00 h 
v kancelárii tajomníčky. 
štartovné: dobrovol'né 
Kategórie: 
10.00 h- predškolský vek do 200m 
10.15 h- dievčatá 1-2 ročník 500 m 
10.30 h- chlapci 1-2 ročnik 500 m 
10.40 h- dievčatá 3-4 ročník 600 m 
10.50 h- chlapci 3-4 ročník 800 m 
11 :oo h- dievčatá 5-6 ročník 800 m 
11.1 O h -chlapci 5-6 ročník 800 m 
11.20 h- dievčatá 7-9 ročnik 

1600 m 
11.30 h- chlapci 7-9 ročník. 1600 m 
11.45 h- juniorky do 16 a do 18 
rokov 1600 m 
11.45 h- juniori do 16 a do 18 ro-

kov 3000 m 
11.45 h - verejnosť ženy do 35 
a nad 35 rokov 3000 m 
11.45 h- verejnosť muži do 39, do 
59 a nad 60 rokov 5000 m 

Zvláštnou je kategória dvoj
členných družstiev, ktoré tvoria 
dieťa školského (prípadne pre
dškolského) veku a jeden 
z rodičov (aj starých rodičov). 

Táto kategória bude vyhodno
tená osobitne na základe výs
ledkov, ktoré obaja členovia dru
žstva dosiahnu v kategó
riách, do ktorých budú zaradení. 

V prípade účasti družstiev jed
notlivých škôl, žiadame o zasla
nie dozoru! 
Občerstvenie: po pretekoch čaj 
v priestore štartu a cieľa 
Hlavný rozhodca: Ladislav Jaško 
Ceny: prvý traja pretekári v kaž
dej kategórii V závere žrebova
nie tomboly!!! 
Upozornenie: Pretekári a diváci 
sa môžu zúčastniť pretekov na 

w {§)fYJ@lr!IJ©®IliJD ~ff@0@g 

dokončenie z minulého čísla Domové schôdze 
* O zákonnom poistení motorových vozidiel -

- možnosť aj v Devínskej *Aj to sa stáva 

neucelene. - 7. Nié po nemecky 
- strat ilo listy. - 8 . Dievčenské 
meno - mesto v Tatrách. -
9. Nariekal- druh tvrdých cukrí
kov. - 10. Kysličník siričitý- zvuk 
vznikajúci trením. - 11. Príliš 
mnoho - evanjelický kňaz. -
12. Bavlnárska tkanina- kruh 
okolo slnka, mesiaca.- 13. Na-

1 2 3 4 5 6 

lial po česky- oblap.- 14. Rad 
fenotypov v rámci ž ivotného 
priestoru - rieka na Novom 
Zélande. -
Pomôcky: B. Rdesty.- C. HBM.
H. Mudroch. - l. Oolit.- 2. Elara .. 
- 4. Lo lo. - 5. Pyrit. - 12. Diftín . -
14. Ekolen. -

d 
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vlastné nebezpečenstvo. Komi
sia športu a voľného času pri Mz 
- MČ DNV v_ spolupráci s ped . zš 
l. Bukovčana 1 a rodičmi 

Matičiari 

na zájazde 
(Dokončenie zo strany 4) 

rozhovorov sme nastúpili cestu autobu
som do Valtíc. 

Naša cesta vied la, okolo viníc, do 
zámku, kde sme koštovali z vín tých 
najlepších odrôd. 

Škoda len, že nedávna doba "socia
lizmus" poznačil i túto historickú pa 
miatku, keď miesto prezentácie, 
zámok používali ako sklad látok. 

Doterajšie reštauračné práce sú ho
tové iba na 70 % a bude trvať dlho, 
aby sa i tento skvost južnej Moravy zas
kvel v plnej kráse. 

Večera a dobré vínko boli v "sklíp
ku" odmenou za bolesti v nohách, ktoré 
sme mali po prehliadke zámkov. 

Do zotmenia sme spievali naše i mo
ravské pesničky a bolo vidieť, že na zá 
jazde je dobrá partia chlapov spevá
kov, ktorí držali prím až do rozchodu 
pri kostole doma. 

So sl'ubom, že sa zídeme na ďalšom 
matičiarskom podujatí sme sa rozlúčili. 

~ (tl [f@lj) ~@ 
~~\1(!) ~@) 

E. G. 

Predám včely. Zn: Aj jednotlivo. 

-Od čoho máš takú hrču no čele? 

- Od myslenia ... 

- Od myslenia? 

- Áno, myslel som, že ma žena ne-

trofí! 

- Pán doktor, my sa so ženou 

pomaly odcudzujeme. 

·Trápi vás to? 

• Áno, vel'mi ... Nedalo by sa to 

nejako urýchliť? 

- Pán doktor, prehltol som hodinky. 

-A máte bolesti? 

- Len keď ich naíahujem. 

• Ty si povedal, že som sprostý. 

Olutuj to! 

• Ľutujem, že si sprostý. 
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tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00. Uzávierka čísla : 
vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. Tlač: ARTPRESS spol. s r.o., Turbínová 1, 830 OO Bratislava. 
Registračné číslo: 103/90- R e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 8 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 

Devínskonovoveského Expresu 

44.-45. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vyda vate l' a 

.,"Práca vylieči Íažkosti lepšie 
ako whisky", povedal vari pred 

130 rokmi známy vynálezca 
TA Edison. Platnos( jeho slov 
možno pokojne prenies( aj do 
našich dnešných dní, hoci whisky 
by sme mohli nahradi( borovič
kou alebo pivom. 

Kto to má v živote lahké? 

Každý, tie svoje problémy, 
rieši svojskými spôsobmi . Jeden 
zvýši úsilie, druhý hlodá mož
nosti vo vzdelávaní, tretí. .. 

Podaktorí riešia problémy, či 
komplexy alkoholom . Skôr ako 
vyjde slnko, ako vyjdú noviny, už 
nasávajú odvahu, inšpiráciu , 
podnety, v najbl ižšej krčme. 
{Naši krčmári by vedeli rozprá
va() A potom škodia ako neut
rónová bomba. Sebe i okoliu . 
Domnievajú sa, že žijú vo vzdu
choprázdne, kde ich nik nevidí, 
nik necíti tie alkoholové výpary 
obsiahnuté v každom slove, kaž· 
dom počine . 

Hrochovi nenaskočí husia ko
ža . Ani alkoholikovi nedôjde, 
prečo špina neč istí. Ba, keď ta
kýto človek necíti v sebe nič dob
rého, pumpu je zo seba mrzutos
ti . Je nám to treba? Ani dnes, ani 
zajtra. 

Váš vydavatel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

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

26.10. 2001 Ročník: XI. Číslo: 18 bezplatne 

EJ Z radnice IJ Kult ú ra 

IJ Spoločenská kronika ~~ Šport 

Aké budú Vianoce? 

O niekolko dní si pripomenieme pamiatku zosnulých 

VHODNÉ VEDIEŤ 
v súvislosti so súčasnou na
pätou medzinárodnou situá
ciou 

V súlade so zákonom 
č.42/1994 Z.z. o civilnej ochra
ne obyvatel'stva v znení nes
korších predpisov majú obča
nia právo na včasné varovanie 
pred hroziacim nebezpečen
stvom. 

Pre včasné varovanie a vy
rozumenie . obyvatel'stva je 
v našom okrese inštalovaných 
29 elektronických sirén, ktoré 
j e možné spúšťať centrálne 
z krajského vyrozumievacieho 
centra naraz na celom území 
Bratislavy, alebo selektívne 
podľa toho, ktorá oblasť j e 

následkami mimoriadnej uda
losti ohrozená. Prevádzka sirén 
je zabezpečená náhradným 
zdrojom aj pri výpadku elektric
kej energie. Výstražným signá
lom je zabezpečené pokrytie 
100% obývaného územia 
okresu. 

Pre varovanie obyvatel'stva 
sú v civilnej ochrane stanovené 
varovné signály" VSEOBECNlE 
OHROZENIE", ktoré sa vyhlasu
je dvojminútovým kolísavým 
tónom sirén pri ohrození alebo 
pri vzniku mimoriadnej udalosti, 
ako aj pri možnosti rozšírenia 
následkov mimoriadnej udalosti 
a signál " OHROZENIE VODOU" 
vyhlásený šesť minútovým stá
lym tónom sirén pri ohrození 

Vakcinácia líšok 
proti besnote 

V ča se od 20. 10. 2001 do 
17. 11. 2001 bude na celom úze
mí Slovenska prebieha( vakcinó
cia proti besnote. 

V zalesnených častiach Bratisla
vy hospodári polovníckych združe
ní uložia cca 5800 vakcinačných 
návnad. 

Vakcína ako návnada nie je ne
bezpečná pre zvieratá ani ludí. 

Má silný zápoch po rybacej 
múčke, aby bola pre líšky lókavá. 
A k vakcínu požije pes, nie je po
trebné urobií žiadne opatrenio . 

K požitiu človekom by nemalo 
dôjsí. Ak predsa, treba navštívi( le
kóra. 
Súčasne pripomíname majitelom 
psov ich povinnos( zabezpeči( 
každoročne očkovanie psov proti 
besnote. 

ničivými účinkami vody. Keď 
už nehrozí obyvatel'stvu ne
bezpečenstvo vyhlasuje sa 
dvojminútovým stálym tó
nom sirén, bez opakovania, 
signál "KONIEC OHROZENIA". 

Varovné signály a signál " ko
niec ohrozenia " sa následne 
dopíňajú prostredníctvom roz
hlasu na stanici Slovensko 1, 
FUN rádio a televízie na stani
ci STV 1, z ktorých sa občania 
dozvedia, k akému ohrozeniu 
došlo a zároveň dostanú 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 18.1 O. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 31.1 O. 2001, 
číslo vyjde 9.11. 2001 . 
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® robničky 
1l radnice 

Miestna rada 16.1 O. 2001 
na svojom 47. riadnom za
sadnutí prijala nasledovné 
uznesenia : 
-zobrala na vedomie infor
máciu o kontrole plnenia 
predchádzajúcich uznesení 
a určila aktuálne termíny p l
nenia úloh 
-zobrala na vedomie infor
máciu o platných uznese
niach s trvalým termínom 
a zaktua li zova la tieto uzne
sen ia buď ich zrušením ale
bo určením aktuálnych ter
mínov 
- uložila prednostke miestne
ho úradu zabezpečiť predlo
žen ie cenových ponúk pre 
projektovú dokumentáciu 
pre stavebné povolenie na 
zariaden ie Domu sociálnych 
služ ieb 
- schválila zámer výstavby 
multifunkčnej haly predlože
ný zástupcom starostu a po
veril a ho rokovaním s poten
cionálnymi investormi ohl'a
dom výstavby tejto haly 
- odsúhlasila výšku príspev
ku na úhradu technologickej 
časti prípojky tlakovej kana
lizác ie na ulici Na Mýte 
- schválila objednanie do
dávky a montáže bytového 
zariaden ia do zrekonštru-

VHODNÉ VEDIEŤ 
(Dokončenie z 1. strany) 

základné pokyny pre zníženie 
následkov ohrozenia. 

Prostredníctvom hromad
ných oznamovacích prostried
kov občanom budú poskytnu-

Kanalizácia 
Na Vyhliadke 

Pri výstavbe kanalizácie na Grbe 
pred niekol'kými rokmi, zosta lo v tejto 
lokalite neodkanalizovaných 6 domác

ností na ulici Na vyhliadke. Tieto do
mácnosti nebolo možné odkanalizovať 
klasickým spôsobom, preto sa mestská 

časť rozhodla v tomto prípade pre 
výstavbu tlakovej kanal izácie. .. Ide 

DEVEX2 

ovaných priestorov Vi ly 
Košťálová 
- zobrala na vedomie správu 
o priebehu príprav a real izá
cie investičných akc ii z roz
počtu mestskej časti, ide 
o akcie Chorvátske múzeum, 
Vila Košťálová, oprava miest
neho rozhlasu , rekonštruk
cia Nám. 6. apríla, doprav
né riešenie - zóna 40 km 
v mestskej časti, tlaková ka
nalizácia 
- p rerokovala materiál tý
kajúci sa plnenia zm luvných 
podmienok nájmu v nebyto
vých priestoroch a urč il a 
postup pri nepi nen í si pod
mienok hl avne v čast i plate
nia poplatkov za prenájom 
-schválila opravu miestneho 
rozhlasu v lokalite Na Grbe 
v hodnote d iela 130 000,- Sk 

odporučila miestnemu 
zastupitel'stvu zobrať na ve
domie informáciu o výsled
koch sčítan ia osôb , bytov 
a domov v roku 2001 v mest
skej čast i 

- zobrala na vedomie kon
trolnú správu o výbere miest
nych poplatkov z predaja 
al koho! ic kých nápojov a ta
bakových výrobkov za rok 
2000 
- odporučila miestnemu úra
du uplatniť pri pohl'adávkach 
sankc ie podl'a platného VZN 
o miestnych poplatkoch 
- schválila s prezentáciou 
mestskej čast i v Cestovnom 
lexikóne SR v rokoch 2002 
a 2003 

zs 

té aj informácie o evakuácii, 
ukrytí, výdaji prostriedkov indi
viduálnej ochrany a pod. tak, 
aby mohli vykonať maximum 
opatrení pre svoju ochranu 
a ochranu svojich najbližších. 

(L.iadali sme a dostali z MU 
ONV) 

vlastne o investičnú akciu, ktorá bola 
zaradená v rozpočte minimálne po 3 
roky. Nebolo ju možné rea lizovať preto, 
že sme nevedeli vybaviť stavebné po
volenie z dôvodov pôvodných vlastni
kov pozemkov," povedal starosta 

mestskej časti Ing. Vladimír Mráz. Dnes 
sú už problémy vyriešené a dielo v hod
note 250 tisíc korún by malo byť ukon
čené do konca októbra. 

(dtv) 

Z diára 
starostu 
MČ DNV Ing. V. Mráza vyberá
me: 

24.9. - Starosta, na oddelení 
územného rozvoja hl. m. SR Bra
tislavy, spolu s odbornými pracov
níkmi magistrátu vyhodnotili pri
pomienkové konanie fyzických 
a právnických osôb v námietka
varn konaní k urbanistickej štúdii 
výrobnej zóny ONV. Najväčšie 
námietky boli k lokalite č. 1. spra
covávaného návrhu (Oia/'né Za
majerské) . Z poh/'adu udelenia 
súhlasu pôdohospodárov k vyňa
tiu pozemkov z PPF a podmienka 
VAK na budovanie oddelených 
kanalizácií (splaškové a dažďové 
povrchové vody). 
25.9. - Zúčastnil sa na rokovaní 
správneho výboru okresného úra
du BA IV V tento deň prerokoval 
so zástupcami C-REAL spol. s r.o. 
postup uzatvárania zmlú v na do
dávky tepla a TÚV v spravova
ných bytoch na území MČ ONV 
od l. 1.2002 s víťazom s úťaže 
EKOL s.r.o. Martin. Na pozvanie 
chorvátskej ambasády v SR sa 
zúčastn il na privítaní prezidenta 
Chorvátskej republiky Stepana 
Mesiča, ktorému predstavil pro
jekt výstavby chorvátskeho mú
zea. V tento deň sa dalej zúčastn il 

na rokovaní strategickej komisie 
hl. m. SR Bratislavy a na mimo
riadnom pokračujúcom zasadnutí 
poslancov ONV, kde boli schvále
né rozpočtové opatrenia pre rok 
200 1. 
26.9. -Sprevádza l manželku pre
z identa Chorvátskej republiky 
s jej delegáciou v ONV Delegá
cia navštívila materskú škôlku na 
ul. M. Marečka a prezrela si stav 
realizácie výstavby chorvátskeho 
múzea. V tento deň sa zúčastnil 
i na rokovaní komisie dopravy 
a finančnej komisie na hl. m. SR 
Bratislave. 
27.9. -Rokovala mestská rada hl. 
m. SR Bratislavy. Na jej rokovaní 
z íska la predkladaná urbanistická 
štúdia ONV jednohlasnú podpo
ru. 
28.9. - Navštívil Medzinárodný 
strojárenský ve/'trh v Brne, kde 
prerokoval s víťazom súťaže na 
dodávky tepla a TÚV v ONV har
monogram a postup realizácie in
vestícií v objeme približne 70 mil. 
Sk, ktoré budú vložené do rekonš
trukcie a modernizácie kotolní 
a rozvodov v ONV 
1.10. - Rokoval s dodávate/om 

stavby" Vila Košťálová", s ktorým 
dohodli konečný termín odstrá
nenia závad stavby na termín 
koniec októbra .200 1, pričom 

uzatvorili i dofinancovanie stav
by v celkovom náklade cca 530 
tis. Sk. 
2.10. - Prerokoval so zástupcami 
Krajského úradu BA požiadavku 
na vyňatie pozemkov riešených 
v VŠ VPO z PPF (po/'nohospodár
sky pôdny fond). Výnimka bola 
udelená na všetky lokality s vy
lúčením lokality č. 1 (Oial'ne Za 
majerské) v rozsahu cca 58 ha. 
4.10. - Prebehlo rokovanie zás
tupcov MČ ONV, Z. Bystrica, 
Lamač a Dúbravka k prerokova
niu zadania urbanistických štúdií 
"Záhorská Bratislava" a " L amač
ská Brána" na území týchto MČ. 
Financova nie VŠ má zabezpečiť 
združenie finančných prostried
kov príslušných MČ a potenciál
nych investorov. 
9.10. - Rokoval so zástupcami 
VW Slovakia a povodia Dunaja 
k rea lizácii kompenzačného opat
renia výstavby stavidla na potoku 
Mláka. 
11.10. - Zúčastn il sa na rokovaní 
mestského zastupite /'stva hl. m. 
SR BA, kde jednohlasne bola 
schválená urbanistická štúdia vý
robnej zóny DNV a príslušné 
VZN. V tento deň rokoval na Mi
nisterstve práce, soc. vecí a rodi
ny s Ing. Tomanovou o poskytnutí 
štátneho príspevku na vybudova
nie domu sociálnej starostlivosti 
v ONV MPSV a R predložil pro
jekt s pož iadavkou na dofinanco
vanie stavby zo štátneho roz
počtu. Projekt bude posudzovaný 
v novembri 2001. 
12.10. - Zúčastnil sa na spoloč
nom stretnutí s moravskými staro
stami a zástupcami povodia 
Dunaja, kde česká strana ponúka 
MČ ONV a Devín vstup do zdru
ženia moravských obcí pril'ah/ých 
k rieke Morave na úseku po Veselí 
na Morave. S povodím Dunaja 
prerokoval podmienky realizácie 
stavidla pri objekte rybníka v rám
ci kompenzácie VW Slovakia. 
15.10. - Zúčastnil sa na rokovaní 
starostov s primátorom hl. m. SR 
Bratislavy k navrh ovaným VZN 
o odpadoch a o miestnych po
platkoch. hl. m. SR. Po vyhodno
tení pripomienok MČ spracuje 
návrh pre rokovania miestnych 
zastupite /'stiev a mestského zastu
pite/'stva tak, aby VZN nadobudli 
účinnosť k 1.1.2002. 
16.10. - Rokovala miestna rada 
ONV Schválila zámer prípravy 

(Pokračovanie na 3. strane) 

(Dokončenie zo strany 2) 

výstavby multifunkčnej športovej 
haly v ONV 
17.10. - Zúčastnil sa na ďalšom 
pracovnom rokovaní v Marcheg
gu. Na rokovaní boli prezentova
né výsledky prieskumov pilierov 
pre osadenie cyklolávky medz i 
ONV a Marcheggom. 

Piliere si vyžadujú zosilnenie 
podlož ia a železobetónové opláš-
tenie. 

Na rokovaní sa zúčastnili i zá
stupcovia GIB, CEOKONSULTU, 
magistrátu a predstavitelia dolno
rakúskej vlády. Ďalšie rokovanie 
sa uskutoční 4.12.2001. 
18.1 O. - Na spoločnej pracovnej 
večeri rokovali starostovia okresu 
BA IV so zástupcami štátnej sprá
vy- okresného úradu, prokuratú
ry, katastra, policajného zboru 
a stavebného úradu k problemati-

( __ S_P_R_ÁU_Y __ ) 

Kogeneračné jednotky v ONV 

Ceny plynu neustále rastú 
a s nimi aj ceny tepla v bytových 
domoch . To bolo jedným z dôvo
dov, prečo mestská časť požadu
je od nového prevádzkovatel'a 
kotolní v ONV firmy EKOL Mar
tin vybudovanie kogeneračných 
jednotiek v jestvujúcich kotol
niach. Kogeneračná jednotka 
slúži na kombinovanú výrobu 
tepla aj elektrickej energie 
a podstatne zlacňuje prevádzku 
kotolní. Do vybudovania dvoch 
kogeneračných jednotiek inves
tuje firma EKOL Martin okolo 70 
miliónov korún . Skúsenosti s ta
kýmito jednotkami sú už vo via
cerých slovenských aj českých 
mestách, ale v Bratislave bude 
ONV asi prvou lastovičkou . 

"Devínska Nová Ves sa možno 
stane priekopníkom v rámci roz
miestnenia týchto jednotiek, čo 
sa samozrejme prejaví aj u oby
vatel'ov, ktorí budú platiť v tom 
dlhodobejšom období jednu 
z najnižších cien za teplo v rámci 
Bratislavy," tvrdí zástupca sta
rostu Ing. Peter Rajkovič. 

(dtv) 

Posledný tohtoročný výlov 

Pred dvomi týždňami boli bre
hy rybníka na Mlynskej ulici ob
sypané rybármi. Mali poslednú 
možnosť v tomto roku si na ryb
níku zarybárčiť. Organizátori 
boli s účasťou spokojní: "Ak ne
počítam neplatiace deti, tak tu 
bolo 160 rybárov, " tvrdí pracov
ník miestneho úradu štefan 
Krajčír. Z vody sa im podarilo vy
tiahnuť aj niekol'ko kapitálnych 
úlovkov, napríklad 11,5 kilového 

~e..fó~~osu kompetencií na obce Odstavné parkovisko 
19.10.- Rokovali sta rostovia hl. 
m. SR Bratislavy k problematike 
prenosu kompetencií a k nutnosti 
z meny štatútu hl.m. SR Bratislavy 
vo vzťahu k nim. K urýchlenému 
zaradeniu tohto bodu na najb
ližšie rokovanie mestskej rady 
(25.1 0.2001) vyzvali primátora 
hl. m. SR Bratislavy. 
19.10. - Zúčastnil sa na otvorení 
výstavby "Chorváti na Sloven
sku" v etnografickom múzeu na 
zámku v Kiittsse. Súčasťou výsta
vy bolo i vystúpenie súborov 
Rosica, Ruožice a Pašaki, Crbar
čieta. 

20.1 O. -Starosta sa zúčastnil na 
kultúrno-spoločenskom poduja
tí venovanom mesiacu úcty 
k starším, usporiadaným /stra-
centrom. 

-AZ-

kapra, dva pekné sumce, alebo 
niekol'ko šťúk. Po výlove bola 
do rybníka vypustená nová ná
sada kaprov, ktoré budú mať na 
tomto mieste kl'ud až do najb
ližšieho výlovu. Ten by sa mal 
uskutočniť v júni budúceho ro
ka. 

(dtv) 

Nový dom bez televízneho 
signálu 

Na miestny úrad prišlo už nie
kol'ko sťažností obyvatel'ov no
vého polyfunkčného objektu na 
ul. Š.Králika, pretože nemajú 
zabezpečený televízny signál. 

Dom nie je pripojený na tele
vízny káblový rozvod a obyvate
lia si zabezpečujú televízny sig
nál pomocou vlastných antén, 
alebo satelitných prijímačov. 

"Rozhodli sme sa, že mestská 
časť zainvestuje do primárnej 
siete . Privedieme od najbližšej 
zosilňovacej stanice po objekt 
primárnu linku, z ktorej bude 
napojený objekt a neskôr aj 35 
rodinných domov, ktoré vyrastú 
za objektom," povedal zástupca 
starostu Ing . Peter Rajkovič. Ak 
dostane mestská časť v naj
bi ižšom čase stavebné povole
nie, je pripravená realizovať no
vý rozvod ešte v tomto roku . 

(dtv) 

Nové možnosti športovania 

Po sl'ubne rozbehnutom pro
jekte rekonštrukcie detských 
ihrísk a športovísk na území 
našej mestskej časti pred niekol'
kými rokmi, aktivity v tomto 
smere akosi ustali . Zdá sa, že sa 
čoskoro začne blýskať na lepšie 
časy. Miestna rada schválila ná
vrh zástupcu starostu Ing. Petra 
Rajkoviča na rekonštrukciu det-

pri objekte D1 podniku VW Slovakia, a. s. v Bratislave 
Navrhovate!: Volkswagen Slovakia, a. s., so sídlom 

v Bratislave v zastúpení firmou ZTS IDOP, s.r.o., so sídlom 
v Martine predložil Ministerstvu životného prostredia SR 
podla zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ži
votné prostredie zámer" Odstavné parkovisko pri objekte 
01 podniku VW Slovakia, a. s., v Bratislave" 

V zmysle§ 8 ods. 4 zákona NR SR č. 127/1994 o posudzova
ní vplyvov na životné prostredie informujeme o tomto zá
mere verejnosť. 

Do zámeru je možné nahliadnuť na miestnom úrade DNV, 
Odbore výstavby, životného prostredia a správy majetku na 
2. posch., lstrijská 49, DNV do 16. 11. 2001 v úradných hodi
nách 
pondelok 
streda 
štvrtok 

8.00-12.00 a 13.00-17.00 
8.00-12.00 a 13.00-16.00 
8.00-12.00. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru 
Ministerstvu životného prostredia SR, nám. L Štúra 1, 812 35 
Bratislava najneskôr do 16. 11. 2001 . 

ského ihriska medzi objektmi 
J. Smreka 10-12 a J.Smreka 
20-22. Betónová plocha dostane 
nový asfaltový povrch a vzniknú 
tam ihriská na futbal , volejbal, 
tenis a hádzanú . Okrem toho 
Denova na ihrisku osadí stolno
tenisový stôl. Na celú rekonštruk
ciu je rezervovaných 220 tisíc 
korún a športu chtiví Devínsko
novovešťania by ihrisko mohli 
začať využívať už onedlho. "Čo 
sa týka asfaltovania, bude to 
záležať od počasia , ostatné veci 
by mali byť realizované do 2 týž
dňov, "povedal Ing. Rajkovič. 

(dtv) 

Požiarovosť 
za mesiac september 2001 

V septembri 2001 zasahovali 
pri likvidácii požiarov jednotky 
požiarnej ochrany v okrese 
Bratislava IV celkom 15-krát, 
z toho v katastrálnych územiach 
mestských častí Devínska Nová 
Ves 6-krát (priama škoda ne
vznikla), Karlova Ves 3-krát (pria
ma škoda nevznikla), Dúbravka 
3-krát (priama škoda nevznikla), 
Lamač 2-krát (priama škoda 1 OO 
000,- Sk), Záhorská Bystrica 
1-krát (priama škoda nevznikla). 
Výška uchránených hodnôt pri 
požiaroch bola odhadnutá vo 
výške 1 1 OO 000,- Sk . Z hl'adiska 
príčin vzniku požiarov vzniklo 14 
požiarov ako následok nedba
lostného konania fyzických osôb 
(fajčenie 5 prípadov, nesprávna 
manipulácia s otvoreným ohňom 
3 prípady, obsluha tepelného 
spotrebiča pri varení 2 prípady, 
vypal'ovanie trávy a spal'ovanie 
odpadkov 2 prípady a nespráv
ne umiestnenie alebo porucha 
vykurovacieho telesa 1 prípad). 
Následkom úmyselného zapále
nia neznámou osobou vznikol 1 
požiar. rd ou 

Aj to sa stáva 
Poskytovanie informácii v sú

častnosti zohráva vel'kú úlohu . 
Z tohto dovodu sa táto oblasť 

stala výnosným zdrojom financi i 
resp. prostriedkom pre ovláda
nie verejnej mienky. 

Media ako také, majú ten
denciu prinášať korektné infor
mácie. 

Ak nie sú podl'a toho aj 
označované alebo hodnotené 
ako bulvárne na jednej strane 
a dôveryhodné na druhej stra
ne ak informácie sú nespochyb
nitel'né. Výnimka, ako sa hovo
rí, potvrdzuje pravidlo. Novinári 
tomu hovoria buď "kačica" ale
bo "škriatok". 

Obdobné niečo sa stalo aj re
nomovanému týždenníku o ho
podárstve a podnikaní- Trend . 

V ročenke Trendtop, ktorá 
prináša stav o slovenskom prie
mysle v roku 2000 sa takáto chy
bička "vkradla" pri obrazkovej 
časti k článku ,.Dobrým smerom 
pre chémiu je vyššia pridaná 
hodnota". 

Ako vieme na Záhorí pri 
Lozorne vyrastá priemyselný 
park pre automobilový priemy
sel. Ale aj u nás v DNV máme 
firmy, ktoré dodávajú pre auto
mobilový priemysel komponen
ty. 

A tak prišlo k zámene foto
grafií- budovy areálu z Devín
skej sú prezentované ako vý
robné haly zo Záhoria. 

Možno pre niekoho malič
kosť. Ale aj na malých veciach sa 
zakladajú vel'ké a každý je hrdý 
na to svoje a ako hovorí príslo
vie každý nech sa pýši svojim 
vlastným perím . 

Ing. Peter Rajkovič, 
zástupca starostu 

DEVEX 3 
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Návšteva zo zahraničia 
Pedagógovia z Vel'kej Británie, 

Španielska a Nemecka navštívi
li v dňoch 17.-21.10.2001 ZŠ 
l. Bukovčana 1, konkrétne budo
vu na Charkovskej ulici. Išlo o pra
covné stretnutie v rámci projektu 
NK SOKRATES, na ktorom pedagó
govia a žiaci l. a ll. ročníka pracujú 
už druhý školský rok. 

V minulom školskom roku vznik
lo niekol'ko pozoruhodných prác 

na tému: Typický živočích v danom 
regióne (my sme si vybrali bocia
na) a doprava v obci. V tomto škol
skom roku sme pracovali v proble
matike .. Voda". Pedagogický ko
lektív v zložení: E. Slovíková, 
E. Hullová, Z. Havránková, M. 
Beková, Z. Janečková a A. Matúš
ková pripravoval spolu so žiakmi 
materiál súvisiaci s touto témou, 
t.j. kolobeh vody v prírode, znečis
tenie vody v priemysle a v pol'no
hospodárstve, záplavy, suchoty, 
spotreba vody v domácnostiach 
atď. 

Pri prezentáciách jednotlivých 

DEV EX4 

krajín vel'ký úspech zaznamenalo 
naše leporelo s názvom .. Kvapôč
ka", ktoré obdivuhodne spracova
la p. učitel'ka Z. Janečková. 

Zahraničnej návšteve sa potešili 
i žiaci, ktorí dostali možnosť, zatial' 
len vel'mi jednoduchej komuniká
cie, či už v anglickom alebo v ne
meckom jazyku. 

Žiaci pripravili kultúrny prog
ram: tance, piesne a básne, ktoré 

tiež prispeli k slávnostnej atmosfé
re týchto dní. 

Stretnutie sa však neobmedzo
vala len na pracovné aktivity, ale 
pedagógovia zo zahraničia mali 
možnosť prehliadnuť si krásy De
vínskej Novej Vsi, Devína a Bratis
lavy. 

Spoločné večere v krásnom pro
stredí Ranča Ouzkých ( kde boli 
ubytovaní) a reštaurácie Rolanda, 
v Slovenskom Grobe prispeli tiež 
významnou mierou k prehfbeniu 
priatel'ských osobných kontaktov 
medzi učitel'mi. 
Organizácia pracovného stretnutia 

Program kina 

@rnwô[N] 
27. 10. o 17.15 g a 29. 10. 

o 15.15 h 
FINAL FANTASY: ESENCIA 

ŽIVOTA 
USA- MP- 60,-

27. 10. o 19.45 h 
28. 10. o 17.15 a 19.45 h 

TMAVOMODRÝ SVET 
USA- MP 12- 65,-

Program DTV 
Premiéry: 
pondelok 29.1 O. 18:00- 18:30 : 
"Kto vyhrá- vyhrá, kto nevyhrá- ne
prehrá" - súťaž žiakov základných 
škôl 
streda 31 .1 O. 18:00- 18:30: 
"Magazín DTV" 

pondelok 5.11 . 18:00 - 18:30 : 
"Kreslo pre hosťa"- diskusná relá

cia 
streda 7.11. 18:00- 18:30: 
"Magazín DTV" 

jazykové kurzy 
pre deti a dospelých 
Združenie VOTUM organizuje 
aj v šk. roku 2001/2002 kurzy 
-anglického jazyka 
- nemeckého jazyka 
- francúzskeho jazyka 
- talianskeho jazyka 

Kurzy budú prebiehať v po
poludňajších hodinách (deti), 

3. 11. o 19.45 h 
ZVIERA 

USA- MP 12 

7. 11 . o19.45h 
ZLATÍČKA PRE VŠETKÝCH 

8. 11. o 1 7.15 a 19.45 h 
ZLATÍČKA PRE VŠETKÝCH 

9.-10.11 . o 17.15 h 
MAČKY A PSY 

USA- MP 

Tel.: 6477 5104 

Reprízy: 
Pondelkovú premiéru reprízujeme 
každý pondelok o 22:00, utorok 
o 9:00, 18:00 a 22:00 a stredu 
o 9:00. 
"Magazín DTV" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 
18:00 a 22:00 a v pondelok o 9:00. 

Videotext DTV: vždy polhodinu po 
obrazovom vysielaní DTV. 

DTV vysie la na 48. kanáli spoločne 
s programom Global. 

vo večerných hodinách (dospelO 
v budove Zdravotného strediska 
na ulici Pavla Horova č. 2 na 1. 
poschodí. 
Využite ponuku kurzov priamo 
v mieste bydliska za prijate/'né 
ceny! 
Prihlásiť sa môžete do konca 
októbra. 

Bližšie informácie na tel. č. 

6593 6485, 6477 7427 

Združenie VOTUM 
oznamuje, že otvára keramickú, výtvarnú a textilnú dielňu 

pre deti a dospelých. 
Priamo v centre sídliska na Ul. P. Horova č. 2 

(budova Zdravotného strediska) 
O presnom termíne zápisu budeme včas informovať. 

Tešíme sa na všetkých, ktorí nás navštevovali v bývalých 
priestoroch na /strijskej č. 4, aj na nových záujemcov, ktorí svoj 

vo/'ný čas radi využijú tvorivo a s fantáziou. 

prináša však so sebou maximálne 
nasadenie a obrovské nadšenie pri 
jeho realizácii . 

Preto si dovolím poďakovať 
všetkým tým, ktorí prispeli k jeho 
úspešnému priebehu: p. riaditel' L. 
Jaško, pedagógovia ZŠ B 1, staros
ta MČ DNV V. Mráz a pracovníci 
MÚ, K. Zlochová a EKO-centrum 
DAPHNE a tradične p. Savka-ktorý 
nezištne a promptne spravuje 
všetky naše nároky na tlač a kopí-

rovanie pracovných materiálov. 
Pracovné stretnutie sa síce skonči
lo, ale v práci pokračujeme naďa
lej, na tému "Odpady". 

Ďalšie vzájomné stretnutie sa 
uskutoční v apríli 2002 vo Vel'kej 
Británii. Už teraz sa niektorí z nás 
vel'mi tešia. 

Mgr. Soňa Frohlichová, 
zástupkyňa riaditel'a ZŠ 

l. Bukovčana 1 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 

Helena MAJOVSKA 

Zdena HARŤANSKA 

Valdemar KRIVOSUDSKÝ 

František šUBIN 

Ladislav IHNAŤO 

Leopold BESEDA 

Katarína GROžAJOVA 

75 rokov 

Vilma LUDVJGOVA 

Peter DOBOŠ 

Mária DUDEKOVA 

]ozefKOVAč 

Stefan KOVARIK 

Albína POKORNA 

Stefan SKACAL 

85 rokov 

Albert BOKROŠ 

Blahoželáme! 

]ánHONEK 
Emil KOVAČIČ 

Nech odpočívajú v pokoji 

r ""' Kúpeľný dom SIPOX 

. úk ' pon .. a 
Ubytovanie a stravovacie 

služby na obchodné rokovania, 
salónik 

sprostredkujeme: 
kúpeľné procedúry, tenis, 
jazdn na kou.i, člnkovanie, 

saunu i masáže. 
*** 

Trenčianske Teplice 
\..Tel.: 032/655 31 09, 0903 m 56~ 

Tá dnešná mládež ••• 
Aká vlastne je, vadí vám, lezie 

vám na nervy, je vám l'ahostajná, 
páči sa vám, obdivujete ju? 

Nie, netreba odpoveda(, nie je 
to prieskum verejnej mienky. Len 
výzva, či prosba o chvílu na za
myslenie v nasledujúcich dvoch 
zdanlivo nesúvisiacich problé
moch, s ktorým sa na mňa obrátili 
mladí z DNY. 

Módnou sa stala jazda na ko
lieskových korčuliach, sám so svo
jou rodinou vlastníme tento zau jí
mavý prepravný, športový pros
triedok. Ako väčšinu z vás aj mňa 
rozčuluje, keď sa pomedzi chod
cov na chodníku, či na schodoch, 
alebo aj na vydláždených plo
chách prepletajú, preháňajú, 
ohrozujú a niektorým z nás aj 
strach naháňajú uinline-isti", č i že 
jazdci na kolieskových korčuliach. 
Nehovoriac o hazardéroch, ktorí 
si to "rozdali " aj s autami nielen 
na miestnych komunikáciách, ale 
aj na štátnej ceste v smere do 
Stupavy. 

Druhým problémom, či skôr 
skupinou, ktorá nám zdvíha adre
nalín, sú cyklisti. Nie tí, na hor
ských bicykloch, či cestných bi
cykloch. Ale zástupcovia tretej 
skupiny.Trialisti? Snáď sa neura
zia, ak som ich nazval nesprávne 
a možno sa ešte dalej delia na 
podskupiny. Preháňajúci sa po 
terénnom okruhu, cvičiac i na 
,.U-rampe", zdolávajúci rôzne 
prekážky postavené zo sudov, 
prepraviek a iných materiálov. 

Povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škody spô
sobené vedením auta budú 
musiet' motoristi zaplatit' do 
konca roku 200 1 . 

NEMUSÍTE HťADAŤ alebo 
CHODIŤ DO MESTA 

Licenciu na poistenie má už 
šest' poistovní o dvoch dalších 
sa rozhoduje v týchto dňoch. 

ZMLUVY O POISTENÍ 
v ktorejkolvek z poistóvní 
vlastniacich licenciu MÔŽETE 

S vyznávačmi obidvoch športo
vých odvetví som sa dlhšie roz
prával. Domnievam sa, že špor
tovcami ich môžem s pokojným 
svedomím nazvať. Stačí si pozrie( 

záznamy z rôznych pohárov, po
dujatí medzinárodného významu, 
či dokonca majstrovstiev sveta, 
ktoré ponúka televízna obrazov
ka . 

Nie sú to síce športy olympijské 
ale spl'ňa jú všetky atribúty, ktoré 
by šport spl~a( mal. 

Súťaživosť, čestnosť, snaha 
o rozvoj psychických a fyzických 
schopností. 

Všetci sa zhodli v jednom, radi 
by pokračovali v tom čo robia, 
zdokonalovali sa v tom a hlavne, 
chceli by sa tým zabáva( v DNV, 
aby za vhodnejšími podmienkami 
nemuseli cestova( do iných častí 
Bratislavy. 
Preto sa pýtam a hneď si aj odpo
vedám: 
l . sú v DNY vhodné podmienky 

U ZANORIŤ V DEVEXE. 

Poistné zmluvy bude uzatvá
rat' skúsený pracovník poistóvní 
(30 ročná prax}, ktorý zároveň 

na rozvoj týchto športových od
vetví? Nie sú. 
2. bolo by možné podmienky za
bezpečit'? Áno, bolo. Som presve
dčený, že podmienky na výstavbu 
"U-rampy", vhodných plôch, cvič
ných terénov a pod. sú. Úprava 
terénu, výstavba zariadení, tech
nických prvkov by snáď nemusela 
by( finančne náročná. O tom, že 
by to bolo bezpečnejšie, ako láv
ky, mostíky, ktoré si už mládež po
stavi la, sa netreba podrobnejšie 
rozpisovať. 

Domnievam sa, že sa v rámci 
rozvoja miestnej časti DNY na 
tieto činnosti zabudlo. Alebo sa 
mýlim? 

Aby som nekrivdil pracovníkom 
zastupitel'stva, obraciam sa na 
nich so žiadosťou, aby sa k mož
nosti vybudovania vhodného 
areálu pre cyklistov a korčuliarov, 
vys lovili na stránkach DEVEX-u. 
Nech navrhnú kroky, ktoré by po
mohli situáciu riešiť. 

Vás čitatelov, by som týmto tiež 
požiadal o spo luprácu . Ak máte 
návrh, myšlienku, nebojte sa ju 
položi( na papier a posla( do re
dakcie DEVEX-u. Hlavne rodičia 
detí, ktoré sa niektorému zo špor
tov venujú. 

Nakoniec sa obraciam aj na 
športovcov. Dajte hlavy dokopy, 
dajte na papier svoje požiadavky, 
predložte svo je návrhy, ktoré by 
sa týkali financovania projektu, 
ponúknite pomoc, nielen materiál
nu, ale aj fyzickú. Vyjadrite sa, 
ako by ste vedeli pomôcť vo Vašej 
veci. Uvedíe kontaktné osoby, za 
jednotlivé športové skupiny, aby 
bolo možné sa s Vami spojiť a do
hodnú( sa na dalšom postupe. 
Všetkým vopred dakujem. 

Ing. Gábriš 

záujemcom poradí. Platba sa 
uskutočňuje až potom, šekom 
na príslušnú poistovňu. 

.... 
lnformovat' sa môžete 

už od 1. 11. 200 1 priamo 

v Devexe, Novoveská 14 

{z dvora}, po-pia: 75.30-

18.00, so: 8.00-11.00, 

alebo na 

tel č. : 0903-425 96 J. 

DEVEX 5 
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BEHAJTE 
NA GRBE 

Výsledky z 20. 10. 2001 
Predškoláci: 50 m 
1. Vilka Čizmazia 
2. Lucka Gelenekyová 

Chlapci 1. - 2. ročník: 300 m 
1. Samko Pikna B 1 
2. Peter Kováč H 

Dievčatá 3.- 4. ročník: 300m 
1. Stanka Tanáčová B 
1.19 min 
2. Katka Tomová H 
1.31min 
3. Hanka Gelenekyová B 1 1.34 
4. Hanka Berezňáková B 1 1. 35 

Chlapci 3. - 4. ročník: 600 m 
1. Oliver Čizmazia B1 
2. Michal Kolafík B1 
3. Adam Osúch B3 
4. Danko Pikna B1 
S. Jurko Berezňák B 1 
6. Rišo Fiala B 1 
7.RadoProft B1 
8. Andrej Krnáč B1 
9. Fero Lady Pri kríži 
1 O. Stanko Beňák B 1 

Dievčatá S.- 6. ročník: 900 m 
1. Vanda Neubergová B 1 
2. Karolína Čizmaziová B 1 

Chlapci S. ročník: 900 m 
1. Marek Unger B 1 
4.34 min 
2. Tomáš Juriš 
3. Matej Capek 
4. Andrej Novácky 
Beňovského 1 
S. Tomáš Mozsáry 
6. Marek Šubín 
7. Ivan Szalay 
8. Andrej Beneš 
9. Lukáš Hraček 
10. Lukáš Balog 
11. Rasťo Ducár 
12. Edo Berčák 
13. Henrich Toma 

B14.37 
H 4.39 

4.47 
H 4.49 
H 4.50 
B1 4.51 
H 4.58 
B1 5.01 
B1 5.05 
H 5.11 
H 5.14 
B 1 5.17 

Chlapci 6. ročník: 900 m 
1. Marek Podivínsky B 1 
4.32 min 
2. Matúš Balog 
3. Jaro Proft 
4. Roman Záhorský 

B1 4.34 
B1 4.39 
H 4.45 

S. Jakub Streďanský B1 

Dievčatá 7. - 9. ročník: 
1. Michaela Mrlíková 
2. Katarína Szalayová B 1 

Chlapci 7.- 9. ročník: 
1. Jozef Kotris Slávia UK 

Dospelí: 
1. Ladislav Jaško 
2. Jaroslav Proft 
3. Jozef Toma 
4. Tatiana Fialová 
S. Vlastimil Kolafík 
6. Ladislav Pikna 

**** 

4.49 

Dňa 20.10.2001 zorganizovala 
Komisia pre šport a vol'ný čas 
občanov pri MZ MČ DNV 
/p.L.Jaško/ bežecké preteky -
Behajte Na grbe. 
Pretekov sa zúčastnilo 45 bežcov v 
9 žiackych kategóriách a 6 dospe
lých. 

Tí, ktorých neodradilo sychravé 
počasie, sa dočkali odmeny v po
dobe zažitia príjemnej atmosféry 
na štarte i v cieli, kde ich sympa
ticky povzbudzovala skupinka di
vákov. 
Víťazov potešili diplomy a vecné 
ceny, všetkých zohrial čajík a nie
kol'kých šťastlivcov aj výhra v tom
bole. 

Beh Na Grbe sa už stáva , po
dobne ako jeho jarný kamarát -
Jarný kilometer, pravidelnou špor
tovou udalosťou. 

Pri ich organizácii tradične po
máhajú učitel'ky zo ZŠ I.Bukovča
na 1: R.Balogová, T.Fialová a ro
dičia našich žiako: J.Proft, P.Mrlík, 
M.Čizmazia. 

Tatiana Fialová 

Karatisti bodovali 
V sobotu 13. októbra 2001 

v Dome športu na Junáckej ul. 
bolo úvodné kolo súťaží v ka
rate, ktoré poriada AKB (Aso
ciácia Karate Bratislava). Náš 
klub Ju-sh u vyslal na toto po
dujatie vysoký počet preteká
rov. Okrem už tradičných pre
borníkov, ktorí sa zúčastňovali 
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súťaží aj v minulých rokoch, sa 
svojimi výkonmi prezentovali 
naši začiatočníci. Prejavili bojo
vé srdce a trému sa snažili pre
konať sústredeným výkonom. 
Ako dopadli? V cvičení kata 
v kategórii začiatočníci pod 10 
rokov - M. Gajdoš 2. miesto, 
l. Paf'o 3. miesto. Možno spo-

menúť aj 5. miesto F. Kollára. 
Začiatočníci nad 1 O rokov -
R. Šopinec 1. miesto, A. Rep
ková a J. Kubovič 3. miesto. 
V kategórii staršie žiačky 
l. Koborová 3. miesto. 

Na vystúpení našich dievčat, 
ktoré síce nedosiahli na me
dailové umiestnenia, L. Lango
vej a J. Gábrišovej, sa už klad
ne prejavil vplyv externých 
tréneriek Jarmily a Milady 
Kročových. Obidve aktívne 
pretekajú a tak sú ich infor
mácie a skúsenosti ve/'mi cen
né. Vynikajúci výsledok dosia
hol Ladislav Kotek, ktorý 
súťaž kumite mužov vyhral. 

Spolu sme vybojovali 1. 
miesto dvakrát, 2. miesto je
denkrát a 3. miesto štyrikrát. 

Všetky "medailové" miesta 
dosiahli pretekári, ktorí sa 
zúčastnili letného sústredenia 
v Modre-Harmónii. 
Počet účastníkov bol však 

z dôvodu nedostatku financií 
limitovaný a pokým sa klubu 
nepodarí úspešne osloviť spon
zorov, situácia sa nezmení. 

Je to škoda, lebo do nášho 

MOTORŠPORT 

Zradila 
prevodovka 

Automobilový pretekár Andrej Stu
denič má za sebou úvodnú sezónu VB 
Star, ktoré sa jazdili na nemeckých 
okruhoch. V posledných pretekoch 

v Oscherslebene mal smolu. Už po 
200 metroch ho zrod i la prevodovka 
a skončil. Nakoniec ho kvalifikovali na 
19. mieste. 

V tréningoch jazdil okolo 16. miesta 
a ni č nenasvedčovalo, že v pretekoch 
tok rýchlo skončí. 

klubu prichádza začiatkom 
roka množstvo nových záu
jemcov, ktorí by mali tiež záu
jem zlepšiť svoje schopnosti 
a urýchliť svoj športový rast. 

Ing. Gábriš, 
tréner karate klubu Ju-shu 

FUTBAL~ 
Výsledky: 
11. kolo - 14. 1 O. 
DNV- Jarovce 1:2 (O: O) 
g: Forgáč 

12. kolo- 21. 10. 
Chorvátsky Grob- DNV 

1:0 (1 :0) 

Najbližšie zápasy 
13. kolo- 28.10. o 14.00 h 
DNV- Ružinov 

14. kolo - 4. 11. 
Vajnory- DNV 

ms 

Napriek tomu s úvodnou sezónou 
môže byt' spokojný. V sút'aži tímov 
skončili na peknom 7. mieste. Bolo to 
vlastne skúšobná sezóna a cez zimu 
sa rozhodneme, čo dalej. Podarilo sa 
mu dva krát skončit' na 7. mieste, ško
da týchto posledných pretekov. 

V Oscherslebene sa rozhodovalo 
o celkovom vít'azovi . Nakoniec sa tešil 
Cecotto. Už 18.1 O. Andrej odišiel do 
Brna, kde bude štartovat' na šest'hodi-

nových pretekoch. Minulý rok ich ne· 
dokončil, takže teraz by chcel byt' 
klasifikovaný. Do Brna príde dobrá 
konkurencia o okrem Andyho budú 
Slovensko zastupovat' viacerí pretekári, 
napr. Jureňa z Púchova. 

(večl 

Odpad zo záhrady nespa/'ujme 

kompostujme! 
Prišla jeseň a spolu s ňou aj 

posledné práce v zá hradkách . 
Z mnohých záhradiek v sobotu 
za pekného počasia stúpa ko
mínik bieleho dymu. Usilovní 
záhradkári upratujú a "nepo
trebný odpad" zo záhradky 
spal'ujú. Susedom neostáva nič 
iné, len rýchlo pozatvárať ok
ná. 

Pritom okrem zvyškov rast
lín, napadnutých chorobami 
alebo škodcami sa všetok od
pad zo záhradky dá premeniť 
na vel'mi kvalitné organické 
hnojivo- kompost. Miesto pre 
kompost sa nájde pri trochu 
dobrej vôle v každej záhradke. 
V malej používame nádoby, 
zakúpené v obchode alebo po 
domácky vyrobené zásobníky. 

Medzi najpoužívanejšie 
a najjednoduchšie spôsoby 
patrí kompostovanie v kope 
(hrobli). Kopa má byť široká 
približne 1 ,S m, vysoká do 1 ,S 
m, dlhá podl'a množstva mate
riálu. Kompostovisko treba 
umiestniť do polotieňa, na 
mieste chránenom pred vetrom 
a slnkom. 

Domové 
schôdze 

vlastníkov bytov 

{Dokončenie z čísla 16} 

Ad. 5 Zahrnú( všetky úlohy vyplý
vajúce z legislatívy pre ten ktorý 
dom, navrhnú( zo strany správcu 
preventívne opatrenia na predchá
dzanie havárií a zlepšenie spo
ločných častí a zariadení. Plán 
údržby a opráv by mal kontinuálne 
naväzova( na správu o činnosti 
správcu, kde by sa mali vlastní
ci dozvedie( v akom stave sa na
chádzajú spoločné časti a zaria
denia domu. 
Ad. 6 Navrhnú( spôsob zabez
pečenia finančných prostriedkov 
a spôsob realizácie navrhovaných 
opatrení. 
Ad. 7 Vlastníkov bytov, ktorí si ne
plnia svoje záväzky voči domu tzv. 
"neplatičov" bohužiaľ oj v Bratis
lave pribúda. 

T(to by si mali uvedomi( že ne
plnením si svojich povinností úhrad 
služieb, ktoré odoberajú a prís
pevkov do fondu opráv ochudob-

Treba ho umiestniť priamo 
na pôdu, aby do neho mohli 
preniknúť dážďovky a ostatné 
pôdne organizmy, ktoré m ate
riál rozkladajú. 

Podkladom kompostoviska 
má byť vrstva hrubšieho mate
riálu- konárov, slamy, paseka
né drevo. Dosiahne sa tým 
dostatočný prívod vzduchu 
a odtok vody. na tento základ 
ukladáme materiál vo vrstvách. 

Kompostovaný materiál je 
vhodné po každých 15-20 cm 
prekryť zeminou. 

Tá obsahuje množstvo mik
roorganizmov a drobných živo
číchov, ktoré napomáhajú roz
kladným procesom a výrazne 
dokáže viazať zápach. 
Čím rozmanitejší materiál 

kompostujeme, tým lepšie. 
Ideálne je, keď máme možnosť 
konáre podrviť. 
Čím menšie časti kompostu

jeme, tým lepšie. Ideálne je, 
keď máme možnosť konáre 
podrviť. 

Čím menšie časti kompostu
jeme, tým rýchlejšie kompost 
dozrie. 

Striedame vlhký a hrubý ma
teriál , ktorý prepúšťa vzduch. 
Keďže kompostovanie je zalo
žené na práci mikroorganiz-

ňujú predovšetkým svoj vlastný 
dom a nie správcu. Neplatiči pri 
vádzajú správcu do nepríjemnej 
situácie a z dôvodu deficitu finan
čných prostriedkov môže hrozi( že 
bytový dom nebude schopný uhrá
dza( faktúry za služby a môže by( 
odpojený od energií. Niektoré do
my už majú túto nepríjemnú skúse
nos( za sebou. Výsledkom tohto 
bodu programu by malo by( prija
tie rozhodnutia ako naloži( s ne
platičmi. Možnosti na to sú. Zo 
strany vlastníkov si je treba uvedo
mi( že poctiví vlastníci fakticky do
tujú nepoctivcov. 
Ad. 8 Počet vlastníkov bytov sa 
zvyšuje. Mnohí z nich sa domovej 
schôdze zúčastnia po prvýkrát. 
Preto by predovšetkým správcovia 
mali využi( tento bod na informo
vanie vlastníkov o spôsobe rozúčto
vania nákladov za služby, aktuál
nych cenách energií a spôsobe jej 
stanovenia, podmienkach realizá
cie rôznych úprav v bytoch a spo
ločných častiach, prenájme spoloč
ných častí a zariadení. 

Jednoducho využi( tento bod na 
krátku osvetu . Často kritizovanou 
oblas(ou v sú-časnosti je spotreba 

mov a pôdnych živočíchov, kto
ré k svojmu životu potrebujú 
kyslík, je nutné zabezpečiť 
správne vetranie kompostovis
ka . Ak kompost začne za
páchať, treba ho prehodiť 
a zmiešať s hrubým, suchým 
materi álom - napr. so slamou 
alebo posekanými konármi. 

Ak kompost vysychá alebo na 
vrchu pl esnivie, treba ho zvlhčiť 
a premiešať. 

Prevrátenie urýchl'uje zrenie 
kompostu. Na kompost patria 
okrem odpadu zo záhrady, lís
tia, trávy, posekaných konárov 
aj zvyšky z čistenia ovocia 
a zel eniny, čaj, kávový výluh , 
škrupiny z vajíčok, popol z dre
va, hobliny, drevené piliny, 
hnoj. Zvyšky z varených jedál 
a šupy z tropických a citruso
vých plodov sa neodporúčajú 
kompostovať vo vel'kých množ
stvách. 

Kompost je vyzretý približne 
po roku. Treba ho preosiať a ne
spracované časti vložiť do novej 
kopy. Kompostovanie je priro
dzený proces, ktorý v prírode 
preb ieha nepretržite . Preto ak sa 
nám aj nepodarí dodržiavať 
všetky vyššie uvedené zásady, 
materiál sa nám časom aj tak 
rozloží, len si to bude vyžado-

SV a TUV ako aj nákladov na 
vykurovanie a prepočítavanie pro
stredníctvom koeficientu . 
Samozrejmos(ou je necha( priestor 
vlastníkom na vecnú diskusiu a pri
pomienky. 

Vlastníci by sa mali vyvarova( 
osočovaniu správcu bez vecných 
dôkazov a znalosti veci . 

Doterajšia prax zo schôdzí vlast
níkov preukázala, že zjednoti( vlast
níkov k dosiahnutiu jednotného 
ciel'a je do určitej miery problém . 
Častokrát v priebehu schôdze vlast
níci opustia rokovanie, pretože nie 
sú spokojní s jej priebehom, alebo 
s tým, že zo strany ostatných vlast
níkov nie sú akceptované ich pripo
mienky a návrhy. 

Predsedajúci by preto v záujme 
dopracovania sa ku konkrétnym 
výsledkom nemal dopusti( vzájom
né prekrikovanie sa a osočo
vanie. Hlasovanie k jednotlivým 
problémom, ktoré boli v priebehu 
schôdze prednesené a našli oporu 
u viacerých vlastníkov, by malo by( 
vykonané až na záver schôdze. 

Akonáhle sa pripustí hlasovanie 
bod po bode programu, väčšinou 
skončí schôdza hádkou a krikom. 

vať dlhší čas. Vyzretý kompost 
je hnedej farby, má drobnú 
štruktúru a vonia ako humus. 
Obsahuje vel'ké množstvo ži
vín. 

jeho vel'kou výhodou oproti 
umelým hnojivám je jeho 
schopnosť zadržiavať vodu 
a prevzdušňovať pôdu. 
Môžeme ním hnojiť zelenino
vé aj kvetinové záhrady, trávni
ky, stromy a kríky. Na dostatoč
né zásobenie živinami stačí 1 
cm vrstva kompostu ročne. 
Čo získame kompostova

ním? Kvalitné hnojivo pre svo
ju záhradku, žiadny dym zo 
spal'ovania, ušetrené peniaze 
za odvoz smetí a drahé hnojivá 
a dobrý pocit, že sme pomohli 
životnému prostrediu. 

Mária Šimonová 
(Spracované s použ itím mate
riálu Domáce kompostovanie, 
ktorý vydala Spoločnosť pria
telov Zeme) 

..., 

LIECITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

0903-146 404 

V takom prípade sa (ažko obno
vuje poriadok a kľud k vecnej dis
kusii. 

Z poznatkov, ktoré nazbieral 
miestny klub ochrany spotrebitel'a 
a zo s(ažností vlastníkov bytov vy
plýva, že najviac vlastníkov sa 
s(ažuje na neprehladnos( v činnosti 
správcu, susedské vz(ahy, neopráv
nené využívanie spoločných častí 
a zariadení zo strany jednotlivých 
vlastníkov, nedovolené zásahy 
do spoločných častí a zariadení 
a konštrukcie domu a mnohé ďal
šie. Toto všetko môže tvori( obsah 
tohto bodu. 

Nabudúce o spôsobe kontroly 
správcu zo strany vlastníkov bytov. 

Ing. Viliam Máyer, 
Miestny klub ochrany 

spotreb i tela 

DEVEX 7 
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Už sa nevieme dočkať, 
kedy to konečne znova začne. 

Hádam i tento rok nezostane 
Devínska v hanbe a desiatky 
dobrovoľníkov sa nezištne po
starajú o to aby nám bolo od 
novembra do januára veselo. 
Treba len dúfať, že predajcovia 
zábavnej pyrotechniky budú 
mať dosť pochopenia a čím skôr 
začnú s predajom čo najširšieho 
sortimentu, od "pirátov" pre 
škôlkarov až po riadne "delobu
chy" ktoré oknami riadne za
trasú a niektorých strachopudov 
uvedú do pomykova , či sa ne
začal teroristický nálet. 

Je potešiteľné, že nezriedka 
niektoré rodiny napriek prokla
movanej katastrofálnej ne
zamestnanosti a neznesiteľnej 

drahote neklesajú na duchu 
a obetujú tisícku či dve, aby ne
zištne , bez nároku na verejné 
uznanie, len za pocit užitočnos
ti , spestrujú i ostatným spolu
obyvateľom sídlisk jednotvárne 
novembrové a decembrové dni. 

Nešetria si svoju ťažko nado
budnutú muníciu na dôstojné 
a veľkolepé oslávenie len jed
ného dňa v roku ale už od no
vembra nás postupne pripravu
jú. Najprv nesmelo sem tam 
nejakou detonáciou. 

Pauzy medzi týmito nádher
nými lahodnými akustickými fe
noménmi sú však z počiatku 
neúnosne dlhé , ale potom sa 
začnú skracovať na 2 - 3 min. 

Napriek očividnej snahe obe
tavých dobrovoľníkov sa im 
však nepodarilo celé tieto dva 
mesiace vyplni ť jediným gran
dióznym nepretržitým výbu
chom. Je zrejmé, že bez širšieho 
zapojenia verejnosti , bez dosta
točnej podpory zo strany pred
staviteľov miestnej samosprávy 
a zo strany štátnych orgánov sa 
tento krásny cieľ len ťažko po
darí dosiahnuť. 

Tu by snáď mohla pomôcť ri
valita, napr. súťaže medzi sídlis
kami, ktoré z nich vyprodukuje 
čo najviac decibelov po čo naj
dlhší čas. 

Netreba hovoriť len o nedo
statkoch. Je veľmi potešiteľné , 

že už vidieť sotva chodiace rato
lesti ako cupkajú pri svojich ma
mičkách s drobnou náručou pl
nou pirátov a iných bohumilých 
a hodnotných, pre deti nedoce
nených zábav . človek keď vidí 
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tie rozžiarené detské očká , ne
moze nepodľahnúť dojatiu . 
Vďaka vám mamičky, že s toľ
kou láskou a obetavosťou vy
chovávate svoje dietky. 

Doprajete im, možno za cenu 
odrieknutia si mlieka alebo ne
bodaj cigaretky, to čo ste Vy vo 
svojom totalitnom detstve ne
mali. Je vhodné jedného piráta 
alebo lepšie i niečo výkonnejšie 
hneď vyskúšať, najlepšie pod 
nohy nejakej starej babke. 
Nepochybne ocení priam omla
dzujúce účinky na celý organiz
mus. Možno i poskočí ako srna. 

Možno, ak mala zdravotné 
problémy, v okamihu bude mať 
po nich. 

Treba vyzdvihnúť i ďalší pozi
tívny fakt, ktorého význam mož
no dostatočne ešte nevieme 
oceniť, pribúdajú už i dievčatá , 

ktoré nechcú zaostávať za cha
lanmi, nielen oplzlým slovní
kom ale s potešením si doprajú 
tiež nejakú tu detonáciu. Doba 
sa nezadržateľne rúti vpred. 
Pozitívne vzory hrdiniek typu 
Xeny konečne prinášajú svoje 
ovocie. 

Je potrebné taktiež vyzdvih
núť príkladnú obetavosť niekto
rých spoluobčanov na sídlisku 
Kostolné. Každoročne sa starajú 
o zabezpečenie hodnotnej deto
načnej produkcie i v čase , keď 
sa my ostatní nečinne vyvaľuje
me pod perinou. Nelení sa im 
a l alebo 2 hodiny po polnoci 
pre nás všetkých lenivcov za
bezpečia jednu, dve ba i tri sluš
né detonácie v primeranom ča
sovom odstupe 10 min. 

Je to rafinované, keď už 
opadne naše nadšenie po tej pr
vej. ktorá nás vytrhla s tupého 
bezvedomia a znudene chcete 
znovu upadnúť do spánku, vte
dy prekvapujúco príde ďalšia 
a ďalšia očarujúca explózia. 
Nádherne sa potom k tomu pri-

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

so stanoviskom redakcie. 

poja alarmy zaparkovaných aut. 
A potom neskôr, čo môže byť 
krajšie, ako rezký budíček neja
kú tu hodinu skôr, než by sme 
my spachtoši boli schopní sa vy
teperiť spod vyhriatej periny. 

Týmto obetavom sa n elení 
produkciu zopakovať znovu tak 
okolo 5 hod. A takto to ide 
dňom za dňom. Vďaka Vám ano
nymným hrdinom. 
Vďaka . Konečne si ráno nájde

me čas , zacvičiť si , alebo zabeh
núť okolo sídliska alebo sa veno
vať iným hriešne zanedbávaným 
aktivitám. 

Veľmi potešiteľnou skutočno

sťou je, že i vianočné sviatky 
strácajú stereotyp mi eru a poko
ja. 
Vďaka desiatkam obetavcov, 

vďaka výrobcom a predajcom 
zábavnej pyrotechniky sa už ne
musíte oddávať tichému rozjíma
niu ale stačí zavrieť oči a v útul
nom prostredí svojich domovov 
môžete vychutnať atmosféru 
bombami zasypávaného Kábulu 
či iného nám tak vzdialeného 
miesta vojnových konfliktov. 

Žiaľ človek nemôže byť všade. 
Je to nová a obohacujúca dimen
zia Vianoc. Vďaka Vám anonym
ným hrdinom. Vďaka. 

Tých pozitív je však iste 
omnoho viacej než tu môžem 
spomenúť. 

Možno si často ani neuvedo
mujeme, že nie len my ľudia , ko
runa tvorstva, vieme oceniť este
tické kvality a zázračnú li ečivú 

moc vkusne a s citom naaranžo
vaných detonácií ale i ostatná ži 
vá, tak nenápadná príroda. 
Lastovičky , ktoré privčas , rok čo 
rok, odlietajú do južných rekre
ačných stredísk, ani netušia o čo 
prichádzajú, môžu len ľutovať. 

Ale i ostatné vtáctvo a zvierac
tva, ktoré v tichosti a skryte prijí
ma pohostinnosť našich sídlisk, 
si iste príde na svoje. 

Niektorí jedinci síce ešte svoji
mi nerozvinutými mozočkami 
nepochopili, že už je tu nová 
slobodná doba, splašene bezhla-

vo poletujú a zmätene vrážajú 
do múrov a drôtov. 

Tieto nerozvinuté tvory asi na 
privyknutie potrebujú dlhší čas , 

a koniec koncov, ak sa im to 
nepáči , nik ich tu nedrží. Aspoň 
sa nám nebudú na jar a v lete 
pod oknami tak hlučne rozdra
povať. 

Milé mamičky , ockovia, starí 
rodičia , neľutujte peňazí pre 
svoje ratolesti , čo investujete do 
detí , to sa Vám iste i s úrokmi 
vráti. 

Nehanbíte sa i sami prejaviť 

zdravú radosť zo života , prežiť 
ten slastný pocit slobody, nahra
diť si tie roky detstva, keď len 
potajme, ste si na odľahlom 
mieste mohli dopriať len úbohú 
a improvizovanú malinkú deto
náciu. 

I keď nebude na mlieko, tie 2 
-3 tisícky naozaj nie je veľa, ne
nechajte sa zahanbiť susedmi, či 
ste horší ako oni. čo si o vás 
pomyslia Vaše deti , že ste nejakí 
zadubenci? 

Zostáva nám len dúfať, že 
snahy niektorých neprajníkov 
obmedziť základné ľudské práva 
reguláciou predaja a rôznymi 
nezmyselnými zákazmi na verej
ných priestranstvách a v noč
ných hodinách, nebudú úspeš
né. 
Vážení spoluobčania, i Vy pod
porte svojou nezištnou účasťou 
ušľachtilý cieľ desiatok obetav
cov v Devínskej, dosiahnuť cez 
tohotoročný december -"ani mi
nútu bez detonácie". 
Alebo ste hádam iného názoru? 

Ľubomír špaček 

V dňoch 22.-26.1 O bude v v priestoroch Ekocentra 
DAPHNE v Bratislave medzinárodný workshop 

mimovládnych organizácií zo strednej a východnej 
Európy zameraný na spôsob získavania 

finančných prostriedkov. 
Bližšie informácie: Mgr. V.Kočvara, 

tel: 6573 0050, 0905-982 866, 
e-mail: ekocentrum-daphne@changenet.sk 

0 KERM ,~ , T 0 
O /Jired4#4 ~ ~ o . PM. - Ptat. S',()()- l S',()() 

s~ S'. oo - 1 s. oo 

I Ponúka I 
0obk!adyU 

ca dlažby ca o za výhodné ceny. O 
O KOMPLETNÉ O~ 

VYBAVENIE 
1 KÚPEĽNÍ :.J 

....1 . ífCHNICKS'fio 

<( ~ ~(eJo\1 o.S'.-r<s- UJ 
KERMAT BRATISLAVA, a.s. 

Agátová 22, 844 03 Bratislava > 
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Kalendáre 2002 

Ak nemáte objednané 
kalendáre a diáre na rok 

2002 -FIRMY 
a ORGANIZÁCIE - obrátle 

sa na DEVEX 
tel./fax: 6477 5275, 

e-mail: krug@mail. via.pvt.sk, 
pošleme vám ponuku alebo 

prídeme osobne. 
Pre odberateľov nad 50 ks 

ponúkame množstevné 
zla vy. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07- Rozličné 

~ llllťill'!!liJI:Mimš\!l~ fiiPRE~!J\III.!::,I;il!l.iiw111tl~ 
* Záhradkárska predajňa HERBA, 
Na grbe 55 ponúka ovocné stro-
mčeky. Tel. : 6477 4642 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903-133 994 

*TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 42. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Preklady -všetky jazyky: 6477 0140 

FARBY LAKY 
MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

Pondelok- Pi at ok 7 .OO - 18 .OO 

Sobota. . . 7.00- 12 .OO 
Ke.rnpelen.ova' 2. 

... KARLOVA.VE.S 
Tel.fax.:· 0216542 1.727,E-mail :.parmal@parmalsk 

S týmto vystrihnutým kupónom -získavate· 
. pri jednorazovomnákup·e u nás 5%.zra'iiu! 

-STAVEBNA -MECHANIZACIA 
OBCHODNO · TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r.o. 

Opletalova &5, 843 02 Bratislava, tel.: 02/&477 5S75, fax: 021&477 6371 
tlff~Utt 1tt®Dtt.tk, !r.ttp:l/www.ltuk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

~iľ~lL~® Pd©©Pd 
obchodov a služieb 

pre obyvatel'ov DNV na rok 2002 

Vydavtel'stvo DEVEX opäť pripravuje , už desiate vydanie, osvedče
ného katalógu obchodov a služieb pre obyvatel'ov DNV. 

Uzávierka objednávok pre firmy, podnikatel'ov, živnostníkov, ale aj 
súkromné osoby bude 30. novembra 2001. 

Predlohy je potrebné dodať: texty v programe Word, obrázky 
v programoch TIFF,EPS, CDR, QuarkXpress, alebo inzerát dodať 

v kvalitnej predlohe. 

Tlačivá - objednávky s cenníkom a ostatnými údajmi si možno vy

zdvihnúť v inzertnej kancelárii Devexu po-pia: 15.30 - 18.00, 

so: 8.00-11.00 na Novoveskej 14 (z dvora) v DNV 

e -mail : krug@mail.viapvt.sk 

* Anglicky preložím, doučím . 
Tel.: 6477 8835 

* Fundovane skoncipuj em podnet, 
odvolanie. Na kaštieli RD 12. 

*Vymením 3-izb. byt na D.H. (717) 
za 2-izb. -na Hradištnej a doplatím. 

Tel.: 5424 1096 

Nezisková organizácia 
Púpova · pedagogicko-psychologické služby 

ponúka 
-doučovanie slovenského jazyko 

o matematiky pre 1. sf. ZŠ 
- špeciálno-pedagogické poradenstvo pre 
deti s poruchami učenia (dislexio o pod.) 

Tel.: 0905 729 431 

Inzercia- Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/16 str. = 350 Sk, 1/8 str. = 700 Sk, 1/4 str.= 1420 Sk, 1/2 str.= 2830 Sk, l str.= 5670 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočí
tať 23% DPH. ZJavy: Iri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + 
l 00%, posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
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Dňom 1. 1 O. 2001 nadobúda platnosť zákon č. 381/2001 z. z. o prechode zá

konného poistenia za škodu spôsobenú motorovým vozidlom na povinné zmluvné 
poistenie. V čom je rozdiel, resp. zmena? 
Každý majite/' motorového vozidla mal pod/'a starého zákonného predpisu vypísať 
zloženku a uhradiť v termíne do konca februára ním vypočítané poistné na účet 
Slovenskej poisťovne (SP). V prípade, že tak neurobil, vystavoval sa sankciám 
v zmysle zákona a to poplatku z omeškania, ale i regresu v prípade nfm spôsobe
nej škody. Mal k dispozícii len doklad o zaplatení poistenia, bez akýchko/'vek 
dalších informácií o svojich povinnostiach v prípade ním spôsobenej škody. Nový 
systém povinného zmluvného poistenia je založený na uzatvorení poistnej zmluvy 
s poisťovňou, ktorá má povolenie MF SR takýto druh poistenia uzatvárať. v poist
nej zmluve sú zakotvené všetky práva a povinnosti pre obe strany v prípade vzniku 
poistnej udalosti. Zmluva však nesmie byť v rozpore s paragrafovým znením hore 
citovaného zákona. Odchýlky môžu byť len v prospech poisteného. 

Zákon ukladá uzatvoriť zmluvu pre tento druh poistenia najneskôr 
do 31. 12. 2001, s tým, že prvé poistné musí byť zaplatené najneskôr do 
30 dní, t.j. do 30. 1. 2001. Poistnú zmluvu musí uzatvoriť: 
- držitel' motorového vozidla uvedený v technickom preukaze 
- prevádzkovate!' alebo nájomca (napr. autá na lízing) 
Pri nadobudnutí motorového vozidla v priebehu kalendárneho roku vyplý
va povinnosť uzatvoriť tento druh poistenia dňom nadobudnutia. 
Pokia!' nebude toto poistné dojednané vystavuje sa ten, komu táto povin
nosť zo zákona patrí, nasledovným sankciám: 
- pri kontrole vozidla políciou v prípade nepreukázania sa dokla
dom - pokutou 500 Sk 
- pri zistení, že takýto druh poistenia nedojednal - pokutou do výš-

15 000 Sk 
- pri spôsobení škody regresu do vyplatených náhrad a to pri 
minimálnych zákonom určených súm môže byť pri majetkovej ško
de 5 mil. Sk, pri ujme na zdraví alebo smrti, 19 mil. Sk za jednu oso
bu. 
Podl'a doterajšej právnej úpravy mohla poisťovňa uplatňovať regres max. 

do výšky 50 % vyplatených náhrad. Výška poistných súm v zmysle toht 
zákona slúži na úhradu škôd, ktoré poistený spôsobil inému 

0 

- na zdraví alebo smrťou 
- odcudzením alebo stratou vecí pri škode 
-trovy právneho zastúpenia poisteného 
-ušlý zisk 

Zákon určuje základné t.j. minimálne sumy, na ktoré musí byť poistná 
zmluva dojednaná a to 5 mil. Sk pri škode na majetku iného a 19 mil. Sk 
pri škode na zdraví. 
Zákon neurčuje vrchnú hranicu poistných súm a poisťovne môžu túto su
mu zvýšiť s možnosťou upraviť výšku poistného. 
Aká bude výška poistného? 

Pre rok 2002 bude výška poistného pre základné limity odškodne
nia minimálne zhodná s výškou poistného zákonného poistenia v roku 
2001. V ďalších rokoch 2002-2004 je možnosť zo strany poisťovní zvýšiť 
poistné v priebehu tohto obdobia až o 30% v závislosti od indexu škodo
vosti a miery inflácie. 

Zákon stanovuje ďalšie náležitosti týkajúce sa povinnosti poisteného, 
zániku poistnej zmluvy, spôsobu platenia, ďalších možností uplatnenia re
gresu, bonusu a málusu a pod. 

Zákon nadobúda účinnosť dňom 1. 1 O. 2001. Počínajúc týmto dňom 
môžu podať poisťovne žiadosť na MF SR o udelenie licencie pre tento druh 
poistenia t.j. povolenie uzatvárať takéto poistenie. Po obdržaní licencie 
môžu poisťovne takýto druh poistenia dojednávať, čo v praxi znamená, že 
zmluvy bude možno dojednávať až v priebehu mesiacov november a de
cember. 

Vzhl'adom na závažné zmeny v tomto druhu poistenia odporúčam ve
novať tejto problematike zo strany poistených pozornosť. Starostlivo 
zvážiť rozsah poistného krytia a ďalšie dôvody dojednania tejto zmluvy 
s tou-ktorou poisťovňou. Odporúčame využiť služieb poisťovacích maklé
rov majúcich dlhoročnú prax v tejto oblasti. 

Ing. M. Spišiak 

-----------------------------------------=-----------------------------------------------------------------------------------------

Vodorovne: A. Začiatok taj
ničky. - 8. Obliekalo - nadol -
nepočíta. - C. Hárok po česky
opäť- nekyprilo pôdu pluhom
umenie po latinsky. - D. Kam 
po chorvátsky - nešírim vôňu
nerast zo skupiny nikelínu. -
E. Predstavený kláštora - obec 
pri Vel'kom Meziríčí - uhrovito
sť- dvoj né číslo. - F. Pracuj - na
viata sypká hmota- nezamlčuj
povala, strop.- G. Oraním ubral 
- ovocie po nemecky - neistota 
pri pohybe s chvením (z lat.). -
H. Koniec tajničky. 
Zvisle: 1. Spojka pobádajúca 
k súhlasu - dravý vták. 
2. Mesto v Rusku - pod niečím 
po česky. - 3. Plošina v Egypte 
-zmotaný po česky- český ma
liar so skratkou neznámeho 
mena na konci. - 4. Kruh 
vzťahujúca sa na skladbu de
viatich nástrojov -samice je
leňov. - 5. Dom - šíri vôňu -
nie je obutá. - 6. Zahraničný 
dial'kový bežec - iným spôso-

bom - neurob pevnejším. -
7. Značka lyží - kratšie romá
nové útvary- tŕnie po česky. -
8. Podlhovastý otvor, štrbina -
vykonávaj funkciu, úrad- kmeň 
v Južnej Afrike. - 9. Mesto 

v Taliansku -slobodne zdeditel'
ný majetok.-
Pomôcky: D. Arit.- G. Tremor. 
- 3. Ettich - Borž N. - 6. Edelen. 
- 9. l tri. - 1 O. Lo ra.-
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- Ako sa dá najlepšie vyhnú!' in
farktu? 
- Treba poslat' do čeria každého 
skôr, ako vás dokáže nahneval". 

- Pán sused, to je strašné, už nie
kol'ko nocí som nezažmúri! ani 
oka ... 
- Nerozumiem, prečo sa st'ažujete 
mne, že nemôžete spot. Ja nie som 
lekár ale hráč no trúbku. 

Čestný človek ešte žije. Prosím vás, 
z čoho? 

Do domu príde mladý muž a žiada 
domáceho pána o ruku jeho dcéry. 
-A ktorá sa vám páči, menšia, či tá 
väčšia? - pýta sa domáci. 
- To si musím rozmyslie(, - zarazene 
povie nápadník, - nevedel som, že 
nemá obe ruky rovnaké. 

DEVín~konovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, 
tel.~fax. 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla: 
vo stvrto_k ~a.:dý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. Tlač: ARTPRESS spol. s r.o., Turbínová 1, 830 OO Bratislava. 
Reg1stracne Clslo: 103/90- R e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 

47.-48. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavat ra 
.,Môj brat je inžinier a slušný 

človek, ten môže prísÍ kedykolvek, 
ale manželova sestraje len taká 
učubraná nezamestnaná handra. 
Čo by tá tak u nás robila." 

Náhodne vypoču~ rozhovor 
v jednom dopravnom prostriedku 
dal možnost nahliadnuť do duše 
.,človeka", odhalil charakter úbo
hého l'udského stvorenia, podnietil 
zamysliet' sa. 

Ako sa podaktorý človek do
káže stat karikatúrou samého se
ba. 

Francúzsky spisovatel' La Bruyé
re asi pred 330 rokmi povedal: 
.,Je vel'ké nešt'astie, keď človek ne
má dost' ducha, aby hovoril dob
re, a nemá dosÍ rozumu, aby 
mlčal." .,Chodí štastie dokola, 
sem-tam padne na vola," hovorí 
zasa slovenské príslovie. 

Často sa stretávame s ~mi, kto
rých morálkou je postoj voči 

l'udom, ktorých nemajú radi. 
Stačia im zarobené peniaze, 

čosi do hrnca a úpadkové televíz
ne seriály. A hoci ono štastie na 
nich padlo, nevážia si ho, masku
júc špinu spod povrchu .,kozmeti
kou" pekných rečí vo .,vybranej" 
spoločnosti. 

Človek je predsa zodpovedný 
za svoje činy za svoje výroky, za 
seba. Chudoba ducha sa môže 
prejavi( aj v jednej vete. 

Váš vydavatel' 

Devínskonovoveského Expresu 

s 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Sponzoruie firma s r.o., Devínska 

9.11. 2001 Ročník: Xl. Číslo: 19 bezplatne 

El Z radnice O odpadkoch 

Kultúra Spoločenská 

Rozšírenie výrobnej kapacity v podniku Volkswagen 
Slovakia, a.s. - 111. etapa" 
Zverejnenie správy o hodnotení 

Navrhovate!; Volkswagen Slovakia, a.s. so sídlom v Bratis
lave, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa zákona 
NR SR č. 12711994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné pro
stredie správu o hodnotení ,.Rozšírenie výrobnej kapacity v pod
niku Volkswagen Slovakia, a.s. - 111. etapa". Predmetom tejto 
tretej etapy je linka KTL a voskovanie. 

V zmysle §17 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie informujeme o tom verejnost: 

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť na miestnom úra
de ONV, Odbore výstavby, životného prostredia a správy majetku 
na 2. posch., /strijská 49, Devínska Nová Ves do 24. 12. 2001 
v úradných hodinách 
pondelok 

streda 
štvrtok 

8.00- 12.00 a 13. OO- 17.00 
8.00-12.00a 13.00-16.00 
8.00- 12.00. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k sprá
ve o hodnotení Ministerstvu životného prostredia SR, nám. 
1:.. Štúra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 31. decembra 
2001. 

(~TKESPJQ\vY.·) 
Užívate/om vyhradených parko
vacích miest 

Pre telesne 
postihnutých 

Upozorňuieme užívate/ov vy
hradených parkovacích miest 
pre telesne postihnuté osoby, že 
platnosť vydaných povolení kon
čí 31. 12. 200 1. 

Žiadosti o vyhradené parko
vacie miesta na rok 2002 ie 
potrebné predloži( na miestny 
úrad spolu s preukazom občana 
s tciŽkým zdravotným postihnutím 
do konca novembra l. r. 

Športová halu 
nu Grbe? 

Miestne zastupitel'stvo už v minu
lom volebnom období uvažovalo 
s výstavbou športovej haly v areáli te
nisových kurtov na Bridlicovej ulici. 

Tieto plány sa neuskutočnili hlavne 
kvôli nedostatku financií. Túto myš
lienku znovu oživil zástupca starostu 
Ing. Peter Rajkovič: .,Navrhol som 
výstavbu viacúčelovej haly. V hale by 
mohol byt umiestnený tenisový dvo
rec, dve squashové, dve volejbalové 
ihriská a fittnes centrum. 

Okrem športu sa hala môže využí
var aj na kultúrne a spoločenské po
dujatia". Ked'že ide o finančne velmi 
náročnú akciu, mestská čast' bude 
hl'adat' spoluinvestora, ktorý by bol 
ochotný podielať sa na tomto zaují
mavom projekte. dtv 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 21.1 O. 200 l. 
Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 15.11. 2001, 
číslo vyjde 23.11. 2001. 
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® robničky 
1l radnice 

Miestna rada 30.1 O. 2001 na 
svojom 48. rokovaní prijala na
sledovné uznesen ia k jednotli
vým bodom: 
-zobrala na vedomie plnenie 
predchádzajúcich uznesení, 
urč il a aktuá lne te rmíny k plne
niu uznesení a odporučila 

miestnemu zastupite l'stvu upra
v iť termíny plnených uznesení, 
-zobrala na vedomie správu 
o i nvestičných akc iách hrade
ných z rozpočtu mestskej čast i 
a tiež správu o akciách real izo
vaných Denovou a lstracen 
trom, 
-zobrala na vedomie sp rávu 
k činnosti komisii pri miestnom 
zastupitel'stve za rok 200 1 
a náv rh odmien č l e nov nepos
lancov, 
-zobrala na vedomie vyhodno
tenie ú čast i poslancov na za
sadnuti ach miestneho zastup i
tel'stva a miestnej rady a uložila 
predsedov i mandátovej kom i
sie predložiť miestnej rade ná
v rh riešeni a neospraved lnenej 

ú časti poslancov na zasadn u
t iach, 
-zobrala na vedomie inventa
ri zác iu využ itia nebytových 
priestorov a ul ož il a prednost
ke pred l ožiť návrh sadz ieb 
v nadväznosti na mieru infl ácie 
a využitie daných priestorov, 
-odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schvá li ť všeobecne zá
väzné nari adenie NZN/ o prijí
maní ohlasení o uskutočňovaní 
ohňostrojov, 
-uložila prednostke miestneho 
úradu zap racovať pr ipomienky 
do zm luvy o spo lupráci pri prí
prave dokumentác ie pre Dom 
sociálnej starostlivosti, 
-uložila komis iám prerokovať 
návrh zmien Zásad pre posky
tovan ie príspevkov z fo ndu roz
voja bývania a pred lož i ť zmeny 
na rokovanie miestneho zastu
pitel'stva, 
- odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu prerokovať návrh do
datku z mlu vy s prevádzkova
tel'om tepelno-energetických 
zar iadení, 
- odporučila miestnemu zas
tupitel'stvu schvá l i ť návrhy 
VZN hl avného mesta Bratislavy 
o nakladan í s komuná lnymi od
padmi a drobným stavebným 
od-padom a VZN o miestnom 
poplatku za zbe r, prepravu 

Ako ďalej s verejnou zeleňou 
Kto sa prechádza po nových 

sídliskách v Devínskej Novej Vsi 
s otvorenými očami, s potešením 
si môže všimnúť, že postupne pri
búdajú pekné predzáhradky aj 
pred panelákmi. Na miestny úrad 
sa chodia f'udia pýtať, na čo po
trebudú povolenie od miestneho 
úradu a čo môžu urobiť podf'a 
vlastného uváženia a vkusu. 

Povolenie potrebujete na vý
sadbu stromov -je dôlež ité ve
dieť, či sa na mieste plánovanej 
výsadby pod zemou nenachádza
jú inžinierske siete. Bolo by nemi
lé, keby sa Vám podarilo presek
núť televízny alebo elektrický 
kábel. Okrem toho niektoré cu
dzokrajné druhy stromov vytvá
rajú vef'ké množstvo semien 
a hrozilo by, že by na Devínskej 
Kobyle alebo pri Morave časom 
úplne vytlačili pôvodné druhy. 
Preto sa nesmú v Devínskej vysá
dzať. 

Okrem Denovy, m. p. nikto 
nesmie robiť zásahy do verejnej 
zelene -napríklad vyrúbať alebo 
orezať stromy, ktoré rastú na ve-

DEVEX2 

rejnom priestranstve (aj pred 
Vaším rodinným domom alebo 
pred panelákom). Rovnako nes
miete vyrezať kríky, ktoré rastú 
pred panelákom a ktoré sa Vám 
z nejakého dôvodu znepáčili. 

Môže sa Vám stať, že budete 
musieť uhradiť vzniknutú škodu 
až do výšky 20 tis. Sk. Takéto prí
pady sa totiž už v Devínskej Novej 
Vsi stali. Nemenovaní obyvatelia 
vyrezali nádherné skoro dvojmet
rové kríky hlohyne šarlátovej, pre
tože sa na ich tŕňoch zachytáva li 
smeti. Iný ,.milovník zelene" v le
te v najnevhodnejšom čase neod
borne orezal mladé stromy pagaš
tanu konského, ktoré úspešne 
rástli napriek stiesneným pod
mienkam v ostrovčekoch medzi 
parkovacími miestami. 

Ak chcete niečo meniť na jest
vujúcej verejnej zeleni, je potreb
né obrátiť sa na miestny úrad. Ak 
si však chcete svojpomocne vysa
diť pred panelák kvety alebo kríč
ky, prajeme Vám vel'a úspechov. 

Mária Šimonová, MÚ 

a z neškodňovanie kom. odpa
dov po zap racova ní pripomie
nok, 
-zobrala na vedomie in fo rm á
ciu o p lnení rozpočtu mestskej 
čast i , Denovy, lstracentra a stav 
mimorozpočtových fondov 
k 30 .9. 2001 ' 
-odporučila zastupi te l'stvu 
schvá liť doplnen ie Zásad pre 
tvorbu a použ iti e Rezervného 
fondu lstracentra, 
-schválila výs ledky súťaže na 
vyhradené parkovacie miesta 
na ul. P. Horova, 
-schválila vytvo ren ie digitálne
ho archívu ako súčasť kroniky 
mestskej časti , 

-zobrala na vedomie i nformá
ciu o pripravovanom projekte 
"Čaj o piatej", 
- odporučila miestnemu zastu
pi te l'stvu schvá l iť príspevok na 
vytvo ren ie novej bytovej j ed
notky z fondu rozvoja bývania, 
-zobrala na vedomie návrh na 
vytvo ren ie honorárového fondu 
pre Devex, 
-odporuči la miestnemu zastu
pitel'stvu schvá liť splátkový ka
lendár pre PD Devín za daň 
z neh nutel'nosti 
-zobrala na vedomie Správu 
Rady mimorozpočtových fon 
dov mestskej časti, 
-odporučila zastup itel'stvu pre-

Revitalizácia Námestia. 
6. apríla 

Mestská časť pripravuje revita
lizáciu Námestia 6.apríla. 

V súčasnosti pripravuje pro
jektovú dokumentáciu a na bu
dúci rok by sa námestie mohlo 
vynoviť. Na námestí sa zacho
vajú prvky, ktoré budú pripomí
nať minulosť- morový stfp a pô
vodná studňa. Okrem toho by sa 
mala vybudovať aj pitná fontán
ka pre turistov . .. Chceme tam 
doviezť živú vodu, pretože mo
rový stfp na tom mieste symboli
z uje život," povedal predseda 
stavebnej komisie Ing . Jozef 
Dobrík. dtv 

Interpelácia 

na riaditel'a magistrátu l ng . Hoff
mana 
Vážený pán ri ad itel', 

obráti li sa na mňa obyvate li a 
našej mestskej čast i , aby som Vám 
tlmočil ich požiadavku na vyri eše
nie nevyhovujúcej a n ebez peč nej 
dopravnej situác ie na zastávkach 
MHD na lstrij skej ulici. Na tomto 
hlavnom dopravnom ťahu cez 

~ ... · 

rokovať Správu k plneniu Kon
cepcie územného rozvoja 
mestskej čast i , 

-odporučila zastupitel'stvu pre
rokovať správu k p lnen iu Prog
ramového vyhlásenia MČ, 
-odporučila zastup itel'stvu pre
rokovať sp rávu k plneniu Kon
cepc ie bytovej politiky MČ, 
-súhlasila s uzavretím dohody 
medzi MČ a Boufonds Women 
BV k i nvest i č ným zámerom 
v rozvojových územ iach mest
skej časti a schvá l ila služobnú 
cestu predstav itel'ov mestskej 
časti do Holandska, 
-potvrdi la stanov isko k predfže
niu pl atnosti využívania dočas
nej komunikác ie - spojni ca 
j. jonáša a Op leta lovej ul. Max. 
do júna roku 2003, 
-zobrala na vedomie informá
c iu o vol'bách do orgánov sa
mosprávnych krajov - VUC, 
-odsúhlasila prenájom nebyto
vých priestorov na u l. M . 
Marečka pod l'a schvá lených sa
dzieb, 
-odsúhlasila služobnú cestu po
slancov do družobnej obce Sv. 
Ilja na pozvanie tamojšej samo
správy, 
-schválila rokovan ie miestneho 
zastup itel'stva na deň 12. ll. 
2001 

Obrazová 
kronika 

zs 

Z iniciatívy architekta mest
skej časti a kultúrnej komisie 
rozhodla miestna rada, že po
verí Devínskonovoveskú televí
ziu vytváraním videoarchívu 
mestskej časti. 

Obrazový archív by mal zachy
tiť reálny obraz života v mest
skej časti z každého obdobia, 
mal by zachytiť kultúrne pamiat
ky, ale aj ku ltúrne aktivity, ktoré 
sa konajú v mestskej časti, mal 
byť zároveň prameňom informá
cií pre miestnu kroniku. 

dtv 

ONV sú tot iž umiestnené zastávky 
MHD v oboch smeroch na jednom 
mieste. Stáva sa, že tam nara z za
stanú autobusy idúce v oboch sme
roch a tým sa úplne zablokuj e pre
mávka . Viem, že nie je jednoduché 
túto si tu ác iu vy ri eš iť, napriek tomu 
by som bol rád, keby magistrát pre
veri l, ako sa dá toto kolízne miesto 
odstrán i ť. 

Ing. Ján Žatko, 
pos lanec mestského zastupitel'stva 

Sadzby poistného na rok 2002 

Základné sadzby 

Limity poistného plnenia "Základ" l .···• spolu 
Povinný I"Pius" 

za škodu na zdraví a nákladov pri usmrteni 19 mil. Sk +4-(mii: Sk 
za škodu vzniknutú poškodením. zničením alebo stratou veci, náklady spojené s právnym ---; 

5. mil Sk 

~z=a~st~u:p:o:va:n:l:m:a::u:šf:ý:z:is:k::::::::::::::;:::::~::::::::::::::::::::::::::~::::~~ 
jednostopové motorové vozidlo a motorová 1. · do 50 cm3 vrátane 360 1 368 

a) trojkolka s hmotnost'ou do 400 kg, so 2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane . 792 1 800 
zdvihovým objemom valcov 

3. nad 350 cm3 1512 2520 

osobný. dodávkový, špeciálny, malý 
1. do 1 300 cm3 vrát. alebo na el. pohon 2 304 4 308 

nákladný automobil a pojazdný pracovný 2. nad 1 300 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 4104 6108 
b) stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg, 

motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou 3. nad 1 800 cm3 do 2 soo cm3 vrátane 
nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov 

nad 2 soo cm3 4. 

6 840 N?nl 8 844 
~-r------------~---b~~--; 

10 368 :·w ~;~m: 12 372 

c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 1 o ooo kg 

d) sanitny automobil, ak nie je podl'a písm. b) ustanovená nižšia sadzba poistného 

automobil banskej a záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života 
e) a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany, ak nie je podľa písm. b) ustanovená nižšia sadzba 

poistného · 

f) t'ahač návesov 

ostatné automobily a pojazdný pracovný 
g) stroj s evidenčným číslom s celkovou 

hmotnosťou 

1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 

2. nad 12 000 kg 

4 032 ~ 6036 

4 032 l l!j!;~[~~~ií!ll! 6 036 

13104 -2h'd041 33 108 

19 008 2oďô4 r 39 012 ...• ' )' .. .,-

poľnohospodársky alebo lesný traktor. motorové vozidlo použlvané výlučne na prevoz včelstiev s l 
h) evidenčným číslom, pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla alebo vysokodvižný vozík 720 1 728 

~-rm-o~t-or-.-ru-č~n~ý-v_o_ď~.k-.~je-d~n-o-na~·p-r_a_v~.k~u~lt~iv-a~č~n~ý~tr-a~k~to-r-,a~l-e~bo~tr-a~kt~o-r,~k~to-r~é-m_u_s_a--ev~i~d-.č~í~sl~o--------+-----~ 

i) nepridefuje 615:: F20.004;} 2:155526 
autobus určený na prevádzku iba v v mestkej hromadnej 1. autobus 

j) 

k) 

l) 

doprave a trolejbus 

ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou 

o 
'6 
§ 1. 

určené na t'ahaníe motorovými 
vozidlami s výnimkou motorových 
vozidiel uvedených v písm. a), f) a i) 

2. trolejbus 3 528 );2'0'b041 23 532 

1. do 5 000 kg vrátane 12 888 ,20 004! 32 892 

2. nad SOOD kg 20 376 20 004 40 380 

1.1 . s celkovou hmotnost'ou do 750 kg 144 l•··· j))O~ ( 1 152 

1.2. s celkovou hmotnost'ou nad 750 kg 288 > 
<ll 
c 

:~ 
2. určené na t'ahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm. f) - náves 4 752 I ·J\;t : og.~ ji; 5 760 

o. 3. !poistné za prlpojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písm. a) a i) je zahrn 

Vyplnený dotazník prosíme odovzdať v priestoroch DEVEXu, Novoveská 14, Bratislava 
(vchod z dvora) v čase Po- Pia 15:30- 18:00 fod, v Sobotu 8:00 - 11:00 hod. 

Na základe vyplneného dotazníka Vám poistnú zmluvu pripravíme na dohodnutý termín na podpis. 



DOTAZNÍK NA POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

1) Poistník O fyzická osoba (FO) O právnická osoba (PO) O podnikajúca 

fyzická osoba (PFO) 
Priezvisko (názov firmy) .............. ~ ........................................................................................................... . 
IČO .............................................................. . 
Meno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titul . . . . . . . . . . . . . Rodné číslo ............... ./. .... . 
Psc~ D d . ~ ~ ...................... o ac1a posta c ............ . 
Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo domu ................... . 
Miesto a č. domu ······················································· Telefón 

2) Držiteľ vozidla 0 Vlastnt""k vozidla <vyph':íuje sa len, ak ie odlišný od poistníka) 0 FO 0 PO O PFO 
Priezvisko (názov firmy) .......................................................................................................................... . 
IČO .............................................................. . 
Meno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titul . . . . . . . . . . . . . Rodné číslo ............... ./. .... . 
Psc~ D d . ~t ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ac1a po s a c. . .......... . 
Ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . číslo domu ................... . 
Miesto a č. domu ······················································· Telefón ............................ . 

3) Údaje o vozidle 
evidenčné číslo ŠPZ 

Flotila O Počet vozidiel (podľa prílohy) . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatok O 
Séria a číslo technického preukazu Druh vozidla podľa TP Rok výroby 

Továrenská značka a typ Dátum prid. EČ/ŠPZ Číslo karosérie/VIN Číslo motora 

Objem valcov v ccm Výkon v kW Celková hmotnosť v kg Počet sedadiel 

Účel používania O súkromné O podnikanie 

4) Limity poistného plnenia 
- pri škode nazdraví a 

O J. Povinné poistenie O 2. Nadštandartné pripoistenie 

pri usmrtení 
- pri škode na veci a ušlom 
zisku a právne zastúpenie 

19 000 000 Sk 41 000 000 Sk 

5 000 000 Sk 55 000 000 Sk 

5) Údaje o poistení a platbách poistného (poistné obdobie je jeden kalendárny rok bez ohľadu 
na dohodnutý spôsob platenia). 

Forma platenia poistného 
O Bankovou zloženkou O príkazom na úhradu O Súhlasom na inkaso 

z účtu číslo Kód banky 

Spôsob platenia poistného (nezaplatením ktorejkoľvek splátky sa stáva zročné celé poistné) 
O polročne O ročne 

6) Poistnú zmlôuvu žiadam uzavrieť spoločnosťou MM BROKERS v poisťovni 
O Allianz O česká poisťovňa - Slovensko O Ergo O Generalli O Komunálna poisťovňa 
O Kooperatíva O Slovenská poisťovňa O Uniqa O Nie som rozhodnutý 

V Bratislave dňa podpis 

Rozhodovali o poplatkoch 
Vo štvrtok 8.11.2001 sa na 

mestskom zastupitel'stve rozhodo

valo o výške poplatkov za odvoz 

a likvidáciu odpadu, ktoré budú 

plati( v roku 2002. 

Pôvodný návrh magistrátu na 

určenie poplatku vo výške 1200 

Sk na každú osobu ročne sa stre

tol s vel'kou kritikou miestnych zas

tupitel'stiev jednotlivých mestských 

častí, ale nesúhlasila s ním ani 

mestská rada. Preto dostali po

slanci na stôl prepracovaný návrh, 

v ktorom výško poplatku závisí 

od množstvo vyprodukovaného 

v 

Co prináša nový 
Podla nového zákona o odpa

doch cit.: "sa priestupku dopustí 
ten, kto 

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí 
odpad v rozpore s týmto zákonom 
b) uloží odpad na iné miesto než na 
miesto určené obcou." 

Tieto priestupky prejednáva obec -
v našom prípade magistrát a možno 
za ne uloži( pokutu do 5 000 Sk. 
Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu 
obce (v našom prípade hlavného 
mesta SR Bratislavy). 

V praxi to znamená, že kto spal'u
je odpad na záhrade alebo v peci, 
má na konci záhrady jamu, do kto
rej hádže odpad alebo ho dokonca 
vyváža ku železnici, k záhradkár
skej osade alebo na iné "vhodné" 
miesto, môže ho to vyjs( vel'mi dra
ho. Určite drahšie, ako keby drobný 

odpadu o bude záležať od počtu 
odvozov smetných nádob. Tento 

návrh je ovel'a prijatel'nejší, ako 

bol návrh pôvodný. 

Napriek tomu bude nevýhodný 

hlavne pre osamelé osoby žijúce 

v rodinných domoch. Požiadal 

som preto riaditel'a magistrátu, 
aby si takéto osoby mohli uplatni( 

úlavu a mohli plati( nižší popla

tok. Výsledok bol známy až po 
uzávierke Devexu. 

Ing. Ján Žotko, 
poslanec mestského zastupitelstva 

zákon 
o odpadoch? 
stavebný odpad vyviezol za mierny 
poplatok na skládku Slovenského 
odpadového priemyslu pri tehelni 
alebo objemný odpad na skládku 
do Zohoru. Do konca tohto roka 
mestskí poslanci prijmú nové všeo
becne záväzné nariadenie o odpo
doch a dalšie o miestnom poplatku 
za odvoz a likvidáciu komunálneho 
a drobného stavebného odpadu. 

Tieto nové právne úpravy pres
nejšie upravia podrobnosti o nakla
daní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom na 
území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Po ich prijatí Vás budeme pod
robne informova( aj prostredníc
tvom Devexu. 

Mária Šimonová, MÚ 

~ 'iľ All.©® ~@@~ 
obchodov a služieb 

pre obyvatel'ov DNY na rok 2002 

Yydavtel'stvo DEYEX opäť pripravuje , už desiate vYdanie, osvedče
ného katalógu obchodov a služieb pre obyvatel'ov DNY. 

Uzávierka objednávok pre firmy, podnikatel'ov, živnostníkov, ale aj 
súkromné osoby bude 30. novembra 2001. 

Predlohy je potrebné dodať: texty v programe Word, obrázky 
v programoch TIFF,EPS, CDR, QuarkXpress, alebo inzerát dodať 

v kvalitnej predlohe. 

Tlačivá -objednávky s cenníkom a ostatnými údajmi si možno vY· 

zdvihnúť v inzertnej kancelárii Devexu po-pia: 15.30 - 18.00, 

so: 8.00-11.00 na Novoveskej 14 (z dvora) v DNY 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

V Bratislavskom kraji Zt}e 
2,4 % občanov v núdzi pri za
bezpečovaní základných život
ných podmienok (za celú SR je 
to až 7 7,3 %). Niektoré rodiny sú 
neplatičmi potrieb súvisiacich 
s bývaním. jestvuje štátna sociál
na dávka príspevku na bývanie. 

Konkrétne občania, ktorých 
29 %-tný podiel z čistých mesač
ných príjmov (podľa platného ko
eficientu 0,29 od 7. 7. 2007) je 
nižší: 
pri 7 osobe v domácnosti než 
7680 Sk, 
pri 2 osobách v domácnosti me
nej než 2090 Sk, 
pri 3 osobách v domácnosti me
nej než 2490 Sk a 
pri 4 a viac osôb v domácnosti 
menej než 2900 Sk majú mož
nosť (nárok) požiadať o príspe
vok na bývanie. A to vo výške vy
počítaného rozdielu (ak je vo 
výške aspoň 50 Sk) za predchá
dzajúci polrok. 
Príklad: 
čistý mesačný príjem S-člennej 
domácnosti je 8000 Sk. Z toho 
29 % predstavuje 2340 Sk. To 
znamená, že je to o 580 Sk me
sačne menej ako "limit" výdav
kov na bývanie vypočítaných pre 
4 a viacčlennú domácnosť vo 
výške 2900 Sk. 

ll flllÍJ'IlEUilOM 
fTIÍTU 
Nll 

Na uvedený rozdiel má rodi
na právo (možnost) požiadať 
príslušný okresný úrad o dotáciu 
-príspevok na bývanie za pred
chádzajúci polrok (6mesiacov
čiže celkove o 3480 Sk). 

Nárok na príspevok môžu 
uplatniť: nájomcovia bytov, 
vlastníci bytov i vlastníci rodin
ných domov. 

jednou z podmienok je, aby 
žiadate/' mal zaplatené všetky 
platby súvisiace s užívaním bytu 
za polrok predchádzajúci polro
ku na ktorý sa uplatňuje nárok 
na príspevok. V súčasnosti teda 
za 2. polrok roku 2000. 

Príspevky sa vyplácajú mesač
ne po dobu 6 mesiacov. 

Ostatné detailné podmienky 
a náležitosti pre podanie žiados
ti o príspevok na bývanie sú 
uvedené v Zákone NR SR č. 300 
z 27. 70. 7999 (Zb. z. čiastka 
7 26/7 999) + v novelizácii naria
dením vlády SR č. 92 z 20. 3. 
2007 Zb. z. SR čiastka 40/2007) 

M. Majtán 

Na Okresnom úrade Bratislava IV, Karloveská 2, odbore sociálnych vecí na 
úseku sociálnej prevencie pracovníčky majú v náplni práce, okrem iného, aj túto 
dôležitú činnosť- sociálnu prevenciu pre maloleté deti. 

Sociálna prevencia sa vykonáva najmä pre maloleté dieťa, ktorého doterajšia 
výchova je vážne ohrozená, s poruchami správania, ktoré zanedbáva školskú do
chádzku, ktoré sa 
dopustilo konania so znakmi trestného činu, ktoré je týrané alebo pohlavne zneu
žívané. 

Dnes si niečo povieme o problémoch, ktoré môžu v rodine vzniknúť v súvislosti 
so zanedbávaním povinnej školskej dochádzky dieťaťa: 

Každá civilizovaná spoločnosť kladie vzdelanie na popredné miesto spoločen
ského záujmu. Podl'a našej súčasnej legislatívy je občan Slovenskej republiky po
vinný absolvovať desaťročnú povinnú školskú dochádzku, ktorá trvá najdlhšie do 
konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil16 rokov veku. 

Väčšina rodičov si uvedomuje význam vzdelávania a v tomto duchu vychováva 
svoje deti. Z našej praxe však poznáme nemálo prípadov zanedbávania povinnej 
školskej dochádzky maloletými deťmi. Príčiny tohto javu sú rôznorodé. Podl'a 
našich skúse-ností najväčší podiel na negatívnom konaní detí majú práve 
ich vlastní rodičia, či už neusporiadanými rodinnými pomermi, nedostatočným 
záujmom rodičov o školskú dochádzku a prospech detí, nadmerným pracovným 
zaťažením rodičov a i. 

Deti riešia záškoláctvom aj vlastné psychické problémy, prípadne sa snažia 
týmto nevhodným spôsobom upútať na seba pozornosť rovesníkov i dospelých. 
Mnohí rodičia si neuvedomujú, že záškoláctvo prináša so sebou množstvo 
sprievodných problémov. Nakol'ko sa záškoláctva dopúšťajú prevažne slabo pro
spievajúci žiaci, ich prospech sa 
neprítomnosťou na vyučovacích hodinách môže iba zhoršiť. V mnohých prípa
doch žiak musí opakovať ročník a následne ukončí základnú školu nie 9. roční
kom, ale 6.-8. ročníkom, čím výrazne zníži možnosť svojho ďalšieho uplatnenia. 
Záškoláctvom sa zvyšuje riziko, že mladý človek bude viesť neusporiadaný spôsob 
života, prípadne skfzne do rôznych závislostí 
-alkohol, drogy, hracie automaty, s čím ide ruka v ruke trestná činnosť. Z uvede
ných dôvodov je potrebné venovať problému záškoláctva zvýšenú pozornosť, 

(pokračovanie na strane 6) 

DEVEX 3 



fld: Hurá! Mómfl v Dflvinsltflj 
Dovolte, by som zareagoval na 

článok "vdačného rodiča" z čísla 
17, zo dňa 12.10.2001. Kedze 
nepoznám meno autora článku 
a tým pádom ani meno neprija
tého diet'at'a /žiaka/ na našu ško
lu, musím sa pohyboval v rámci 
všeobecných pravidiel podmienok 
prijatia na ZUŠ. 

Žiak musí prejsť prijímacími 
pohovormi, na ktorých dostane 
šancu prejaviť svoj talent. 

Samozrejme nie všetci úspešní 
adepti môžu byt' automaticky pri
jatí na školu. 

To však platí aj pre iné inštitú
cie. Škola ako rozpočtová orga

nizácia je limitovaná výkonmi, 
naplnenost'ou skupín a v nepo
slednom rade aj priestormi. 

V prípade pisatel'a článku 
"Hurá! Máme v Devínskej umelec
kú školu!" ide zrejme o diela ve
kovo staršie, uchádzajúce sa 
o výučbu v hudobnom odbore. 

Tieto deti môžu byt' prijaté len 
v prípade valných kapacít školy. 

Delom, ktoré vyhoveli na prijí
macích pohovoroch a nemohli 
byľ zaradené na hudobný nást
roj, bola ponúknutá možnost' roz
víja( svoju muzikalitu v spevác
kom zbore. 

/Informovalo sa o tom prostred-

níctvom oznamov na všetkých 
pracoviskách školy/. 

Do prípravného a predpríprav
ného ročníka/ deti pät, resp. šest'
ročné/ boli prijatí všetci uchádza
či, ktorí úspešne prešli prijímacími 

pohovormi a boli prijatí aj uchá
dzači, ktorí sa prihlásili aj počas 
celého septembra 2001. 

Do výtvarného, tanečného 
a literárno-dramatického odboru 

sme prijímali žiakov tiež počas 
celého septembra. 

Touto cestou by som rád poz

val pisatela článku na návštevu 
našej školy, kde by som sa mohol 
konkrétnejšie vyjadriť, prečo jeho 
dieľa nebolo prijaté na našu ško
lu. 

Rovnako vyzývam všetkých ro
dičov k spolupráci a dialógu, 

aby sme tým predišli nežiadúcim 
nedorozumeniam. 

Dovolte, aby som Vám na 
záver dal k dispozícii naše nové 

telefónne číslo - 64 7 6 ll 42 
a náš e-mail: umenie@kiwwi.sk 

Mgr. Vladimír Dianiška, 
riaditel' ZUŠ 

ro law, 

9.-10.11. o 17.15 h 
MAČKY A PSY 
USA- MP 60,-

11.11.o 1.5.15 h 
MAČKY A PSY 

9.-10.11. o 19.45 
KONDOMÉDIA 

Franc.- MP 12 -55,-

11.11. o 17.15 a 19.45 h 
KONDOMÉDIA 

Program DTV 
Premiéry: 
streda 14.11. 18:00 - 18:30 : 
.. Magazín DTV" 
pondelok 19.11. 18:00 - 18:30 : 
,.Kreslo pre hosťa"- diskusná relácia 
streda 21.11. 18:00- 18:30: 
"Magazín DTV" 

Reprízy: 
Pondelkovú premiéru reprízujeme kaž
dý pondelok o 22:00, utorok o 9:00, 
18:00 a 22:00 a stredu o 9:00. 

Poznámka 
Nedávno som čítal o bohatom 

a plodnom živote herečky Nadi 
Heinei - Pietorovei {narodila sa 

pred 95 rokmi v Martine}. 

Zauiala ma iei spomienka na 
matku: " ... mala však vrúcny vztah 
ku všetkému národnému, taktiež 
k divadlu ... " 

A videl som, pri skúške na po
duiatie Deň úcty k starším v /stra
centre, pani "Marčulku", Evu 
Krížovú, pani učitel'ku Karovičovú 
ako sa pripravovali na vystúpenie 
pred publikom. 

Ai tu ma zauial vztah osôb na 
iavisku, ešte bez divákov, k tomu, 
čo robia, čo chcú rozdať ostat
ným. 

Niet sa preto čo čudovať tomu 
množstvu kultúrnych aktivít v De
vínskei. Príklady ozai priťahuiú. 

pk 

záujem vlastnými rukami tvori( úžasné veci (použitcl'né aj v praktickom živote) a vô/u klepnú( 

"škriatka lenivosti" po hlave, aj pre teba sa 14. novembra 2001 (streda) o 14.30 h po prvýkrát 

v tomto školskom roku otvára textilná dielňa v združení Votum, 

na ulici P. Hora va 2, 1. poschodie (zdravotné stredisko). Teší sa na vás Eva. 

4 

USA- MP 12 - 60,-

17.-18. 11. o l 7 .l 5 a 19.45 h 
15 MINÚT 

USA- MN 15 

18.11. o 15.15 h 
PRINCEZNÁ ZE MLEJNA 2 

ČR- MP- 35,-

22. 11. o 19.45 h 
PlANÉTA OPÍC 

USA - MP 12 - 60,-

*** 
Tel.: 6477 5104 

.. Magazín DTV" - každú stredu 
o 22:00, štvrtok a piatok o 9:00, 18:00 
a 22:00 a v pondelok o 9:00. 

Priamy prenos: 
V pondelok 12.11.2001 budete môcť 

počas celého dňa na obrazovkách DTV 
sledovať priamy prenos z rokovania 
poslancov miestneho zastupitel'stva. 

Videotext DTV: vždy polhodinu po ob
razovom vysielaní DTV. 
DTV vysiela na 48.kanáli spoločne 

s programom Global. 

Chceš? 
Zažiť prírodu a. porozumieť 
jej 
•.čuchom 

• chuťou 
o očami 

o ušami 

• rukami- nohami 

Chceš? 
• Robiť hókusy - pókusy 

s prírodou 
• Vyskúšať si vyrobiť papier 

Za slnka i za nečasu poď 
sa zahrať, vidieť krásu ... 

Pozývame deti od 9-11 
rokov do klubu 

"VESELO S PRÍRODOU". 
Stretávame sa každý 

štvrtok o 15.30 h. 

Združenie VOTUM 
P. Horova 2 (zdravotné 
stredisko) l. poschodie 
Tešia sa na Vás ZUNA 

a ZUZKA 

c Odi$liz našich radov) 

jánBUČIČ 

Alena KLEPOCHOVA 

Martina POKORNA 

Miroslav MARTANOVIČ 

Necb odpočívajú v pokoji 

Poznámka 
K článku 
"Už sa nevieme dočkať ... " 
Tento článok považujem za naj
lepší a najvýstižnejší aký som 
kedy čítala v "Devínskonovo
veskom exprese" . 

Aj ja patrím k tým ľuďom, 
ktorí sa boja v zime chodiť po 
sídlisku, aby mi niečo nevy
buchlo pod nohami. 

Aj na tých vtáčikov by sa mal 
brať ohľad, veď ony nám oživu
jú naše kamenné sídliská. 

A pri tom by sa to dalo tak 
ľahko vyriešiť. Jednoducho za
kázať predaj výbušnín, ktoré sa 
omylom volajú "zábavná pyro
technika". 

Dovtípia sa naši radní páni, 
že už to znášame pridlho? Ešte 
chcem podakovať pánovi Špač
kovi, jeho článok mi hovoril 
z duše a zo srdca 

Dôchodkyňa M. T. 

Organizácia ]DS v DNV, 
ktorá presadzuje záujmy tu
najšícb seniorov star.iiej gene
rácie, organizuje rôzne kul
túrne podujatia, prednášky, 
spoločenské posedenia, tu
ristické vychádzky podla po
žiadaviek jej členov. 

Z písomných (v DEVEXe), 
ako aj ústnycb pochvalných 
vyjadrení miestnemu výbo
ru JDS v DNV, nás teší, že 
naše pracovné úsilie je oce
nené k spokojnosti všetkých 
našich členov. 
Ze sa nám práca darí a dô
cbodcovia majú záujem 

to boli dni zaliate slnkom, pre
sýtené ostrým chladným vzdu
chom. Je pravidlom ,že prvé dni 
deti ešte pociťujú smútok za ro
dičmi, ale postupne vytvorilo 78 
detí a 8 pedagógov vzácnu 
súhru pohody a pokoja, atmos
féru, ktorá prináša nezabudnu
tel'né zážitky a dojmy. 

Dopoludnie je vyhradené 
vyučovaniu, počas ktorého sa 
hlavné predmety učia tak ako 
v škole, ostatné predmety sa 
snažíme príspôsobiť tunajším 
podmienkam a odučiť ich pria
mo v prírode, aby žiaci odchá
dzalí s bohatými vedomosťami 
o Vysokých Tatrách. 

Popoludnie trávia deti v prí
rode na kratších vychádzkach do 
Tatranskej Lomnice a Staráho 
Smokovca . Vel'mi obl'úbené sú 

iaci vo Vysokých Tatrách 

Október v Tatranskej Lesnej 
je tradične vyhradený pre žia
kov ZŠ Bukovčana 1.Toho roku 
dostali možnosť žiaci 2. a 4. roč
níka stráviť v škole prírode 10 
nádherných dní. Vďaka inverzíi 

i večerné programy, kde si p. uči
tel'ky vyskúšajú svoje moderátor
ské ,zábavné, spevácke i .. show
manské" schopnosti. 

Z množstva vydarených večer
ných programov môžeme spo-

o ponúknuté aktivity je sku
točnosťou, veď naša základ
ná organizácia ]DS v DNV 
k dnešnému dňu má 350 čle
nov. 

Výhody členom 
Opäť uverejňujeme výhody 
pre našich členov, ktoré po 
predložení preukazu totož
nosti môžu využívať: 
-Kaderníctvo LOVASOVA 
(bez časového obmedzenia) 
IIstrijská 6 DNV l O % 
- Kaderníctvo MIRIAM 
ú-s doobeda 
(kozmetika, manikúra) 

menúť: Bzzz, Reklamátor, Milio
nár ,Tatranský slávik, diskotéky 
a kvíz. Beseda s členom Horskej 
služby s p. Černickým bola tiež 
oživením a zdrojom mnohých ín
formácii o živote vo Vysokých 
Tatrách. Deti si vyskúšali cestova
nie v novučičkej električke počas 
výletu na Štrbské Pleso. Fyzickú 
zdatnosť sme si zase preverili 
počas túry na Studenovodské 
vodopády a Hrebienok. 

Odmenou bolo prekrásne po
časie a výborný čajík na Bilíko
vej chate. Zážitkom pre deti bo
la aj návšteva múzea TANAPu 
v Tatranskej Lomnici, kde si 
mohli pozrieť kamzíka, medve
ďa, diviaka, či vlka v životnej ver
kosti. Zostáva nám len dúfať, že 
toto sú momenty. ktoré prispie
vajú k zamysleniu sa aj mladej 
generácie nad problémami ži
votného prostredia ,ktoré sa tu 
prejavujú úbytkom vzácnych 
zvíerat (konkrétne počet kam
zíkov výrazne klesá - t.č. len 220 
ks.) 

Každoročná škola v prírode je 
pre nás pedagógov vzácnou 
príležitosťou spoznávať našich 
žiakov z tých stránok, ktoré pre 
nás pri klasickom vyučovaní 
v škole zostávajú nepreniknutel'
né. Práve to sú tíe vzácne oka
mihy, kedy hlbšie prenikáme do 
detských dušičiek, spoznávame 
ich radosti a starosti. 

V konečnom dôsledku táto 
priatel'ská atmosféra zostáva 
v pamäti a spomienkach tých 
,ktorí tieto prekrásne dni spolu 
trávili. Poďakovanie patrí det
skému kolektívu žiakov 2.A ,8 C 
a 4.A,C a pedagógom v zložení 
E.Hullová, E.Siovíková, A.Hrbatá, 
O.Karovičová,X.Kraicová, M.Mi
čianová. Nemôžem tiež zabud
núť na zdravotníčku Radku, 
ktorá sa vzorne starala o náš 

Stefana Králika l DNV l O % 

- Oprava obuvi 
jána Smreka 22 DNV l O % 

- Očná optika MELLEN 
(jJodl'a druhu opravy) 
jána Poničana 5 DNV 
10-20% 
-Módny salón VIKTÓRIA 
(zákazkové šitie, opravy ode
vov, obťahovanie a predaj 
gombíkov, metrový textil) 
Pavla Ho rova l O DNV l O % 

- Rehabilitačné stredisko 
Volkswagen 
(vodoliečba, masáže .. .) 
jána jonáša DNV 50 % 

- Salón MEDEA 
(kaderníctvo, manikúra, pe
dikúra) 
Dúbravka, Bratislava 30 % 

Výbor JDS 
v Devínskej Novej Vsi 

zdravotný stav. Tešíme sa, že nás 
Vysoké Tatry privítajú o rok opäť, 
aspoň tak si to želajú naši žiaci. 

Mgr.Soňa Frohlichová 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

0903-146 404 
0907-401 215 

r Kúpel'ný dom SIPOX""'~ 
ponúka 

Ubytovanie a stravovacie 

služby na obchodné rokovania, 

salónik 

sprostredkujeme: 

kúpeľné procedúry, tenis, 

jazdu na koní, člnkovanie, 

saunu i masáže. 

Trenčianske Teplice 

\..Tel.: 03Z/655 31 09, 0903 262 561_) 

DEVEX 5 



Zo zákonného povinné zmluvné 
Na základe ohlasov čita

tel'ov na článok v minulom 
Devexe sa vraciam k hore
uvedenej téme. Na začia
tok krátka rekapitulácia. 

Povinné zmluvné poiste
nie z prevádzky motoro
vých vozidiel nahrádza 
podl'a zákona č. 381/2001 
zákonné poistenie motoro
vých vozidiel. čo v zmysle 
tohto zákona vzniká ako 
povinnosť pre majitel'ov, 
prevádzkovate/ov a nájom
cov motorových vozidiel? 

-do 31. 12. 2001 - uza
vrieť poistnú zmluvu (PZ) 
s poist'ovňou, ktorá má 
licenciu pre uzatváranie 
tohto poistenia (t.č. Slo
venská poisťovňa, Allianz, 
česká poist'ovňa - SK, 
Kooperatíva) 
- uhradiť do 30. 1. 2002 
poistné na účet poisťov
ne 
- povinnosť preukázať sa 
dokladom o poistení 
- hlásiť vznik škody poi
st'ovni s ktorou má poiste
nie dojednané do 15 dní 
(do 30 dní ak ide o škodu 
v zahraničí) 
- v prípade nadobudnutia 
vozidla dojednať poiste
nie 11 deň jeho obstara
nia 

Kedy poistná zmluva za
niká: 
- zmenou držitel'a motoro
vého vozidla 
-zánikom motorového vo
zidla 
- v prípade nenájdenia od
cudzeného motorového 
vozidla 
- neplatením poistného. 

čo je potrebné pre uza
tvorenie PZ 
- technický preukaz vo
zidla 
- podpísanie poistnej 
zmluvy 
- úhrada poistného na 
účet poisťovne (zložen
kou, prevodom z účtu). 

čo je najdôležitejšou 
zmenou? 

Kým doteraz poist'ovňa 
uhradila všetky nároky po
škodených bez oh/'adu na 
ich výšku, podl'a nového 
zákona uhradí poškodené
mu škodu Jen do výšky 
zmluvne dohodnutých limi
tov odškodnenia. 

Zákon stanovuje Jen mi
nimálne limity pre odškod
nenie - na majetku 5 mil. 
Sk, na živote a zdraví 19 
mil. Sk na jednu osobu, 
najviac otázok smeruje na 
túto oblasť. 

Pre názornosť uvediem 
príklady. 

Vodič motorového vozid
la nedá prednosť v jazde 
kamiónu idúcemu po hlav-

Povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za škody spô
sobené vedením auta budú 
musieť motoristi zaplatiť do 
konca roku 200 l . 

NEMUSÍTE HľADAŤ alebo 
CHODIŤ DO MESTA 

Licenciu na poistenie má už 
šesť poistovní o dvoch dalších 
sa rozhoduje v týchto dňoch. 

ZMLUVY O POISTENÍ 
v ktorejkolvek z poistovní 
vlastniacich licenciu MÔŽETE 

nej ceste. Pri zrážke sa 
kamión prevráti a vznikne 
nasledovná škoda: 
- na havarovanom kamióne 
1,5 mil. Sk 
- na tovare prepravovanom 
kamiónom 10 mil. Sk 
- pri nehode zahynú vodič 
a spolujazdec v kamióne 
Pri dojednanom základnom 
limite poistenia (5, 19 mil.) 
poist'ovňa uhradí za poiste
ného nás/edovné: 
1. Celkovú škodu na majet
ku 11,5 mil.- 5. mil. 
2. Celkovú škodu na živote 
vodič 25 mil. - 19 mil. 
3. Celkovú škodu spolujaz
dec 10 mil. - 10 mil. 

V sumáre to znamená, že 
majite/' vozidla musí dopla
tiť 12,5 mil. Sk za škody 
spôsobené dopravnou ne
hodou. 

V praxi to znamená splá
canie tohto záväzku do 
konca života a zároveň če
liť exekúciám na majetku, 
ktorými si poškodený budú 
uplatňovať svoj nárok. 

Poist'ovne majú vo svojej 
ponuke rozšírený produkt 
na výšky limitov odškod-

UZATVORIŤ V DEVEXE. 

Poistné zmluvy bude uzatvá
rať skúsený pracovník poistovní 
(30 ročná prax}, ktorý zároveň 

ného 50 a viac miliónov Sk 
pre obidve riziká. 

Vzhladom na horeuvede
né riziká odporúčam zvážiť 
(a dôkladne) dojednanie 
poistenia na vyššie limity. 

Rozdiel vo výške poist
ného cca 1000 Sk ročne) 
pre osobné vozidlá nie je 
taký vysoký z ohl'adom na 
možné riziká. 
Veď za 3 Sk poistného za 

deň nerískujte splácanie po 
celý život. 

K uzatvoreniu poistnej 
zmluvy pre tento druh pois
tenia je potrebné pristúpiť 
zodpovedne a uvážlivo, 
urobiť výber z ponúk poi
st'ovní, poradiť sa pri výbe
re poistenia a poist'ovne 
s nezávislými poist'ovacímí 
maklérmi a neodk/adať ter
mín uzavretia poistnej 
zmluvy do vianočných ča
sov. 

Na vaše otázky, ktoré 
môžete smerovať do De
vexu, resp. na telefónne 
číslo 0903 425 961 u poi
st'ovacích maklérov MM 
Brokers s.r.o. 

Ing. M. Spišiak 
konate/' MM Brokers s.r.o. 

záujemcom poradí. Platba sa 
uskutočňuje až potom, šekom 
na príslušnú poistovňu. 

**** 

Informovať sa môžete 

už od l. l l .200 l priamo 

v Devexe, Novoveská l 4 

(z dvora}, po-pia: 15.30-

18.00, so: 8.00-11.00, 

alebo na 

tel č.: 0903-425 96 7. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(Dokončenie zo strany3) 

dieťa by mali podchytiť rodičia, aj 
učitelia v počiatočnom štádiu problé
mového správania. 

Do evidencie detí a mládeže s po
ruchami správania sa na náš úrad do
stávajú deti z dôvodu záškoláctva 
väčšinou na základe hlásení základ-

DEVEX 6 

ných a stredných škôl, ktoré nás žia
dajú o spoluprácu, pokia l' sa im prob
lém so žiakom nepodarilo vyriešiť. 

V týchto prípadoch nadväzujeme 
kontakt s rodinou, so školou, prípad
ne so psychológmi sa snažíme dieťa 
usmerniť. Vel'mi dôležité sú však pre 
ďalší život dieťaťa záujem a spoluprá
ca rodičov, je nutné, aby hl'adali príči
ny záškoláctva u svojho potomka 
a aktívne ho odstraňovali. Rodičia 
však nezriedka hl'adajú vinu len mimo 

seba, obviňujú pedagógov, spolužia
kov alebo kamarátov dieťaťa. 

Z uvedeného vyplýva, že pred tým
to javom nemožno zatvárať oči, ale 
zodpovedne sa ním treba zaoberať. 
Jedným z východísk je úzka spoluprá
ca rodičov so školou, ale aj s našim 
oddelením, kontrolovanie dieťaťa 
a zabezpečenie zmysluplného využitia 
jeho vol'ného času. 

V prípade aktuálnych problémov 
poskytujeme poradenské služby na 

oddelení každý stránkový deň na č. dv. 
404: 

Pondelok 
od 8.00 do 17.00 hod. 

Streda 
od 8.00 do 16.00 hod. 

Piatok 
od 8.00 do 12.00 hod. 

SP 
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KERMAT a.s. 
Agátová 22, 844 03 Bratislava 

tel./fax: 07/ 642 861 09 
e-mail: kermat@kermat.sk 

www.kermat.sk 

Ak nemáte objednané 
kalendáre a diáre na rok 

2002- FIRMY 

a ORGANIZÁCIE- obráťte 

sa na DEVEX 
tel./fax: 6477 5275, 

e-mail: krug@mail. via.pvt.sk, 
pošleme vám ponuku alebo 

prídeme osobne. 
Pre odberateľov nad 50 ks 

ponúkame množstevné 
zľavy. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

*Strieborné dlhé šaty . 
Tel.: 6477 5101 

* Hlboký tmavomodrý kočík 
zn. DEMA, trojkombinácia, s va
ničkou, pršiplášť. Vel'mi dobrý stav 
3000,- + dohoda možná. 

Tel.: 6477 8619 
* Detskú vaničku (150 Sk). 

Tel.: 6477 7397 
* Predám JANE - 3-kombináciu 

Pondelok- Pi at ok 7 .OO- 18 .OO 

Sobotá 7.00- 12.00 
K.ernpelen.ova2. 

Tel .fax. 02/6.542 1.727,-E-mail: paiTnal@parmalsk 

S. týmto vystrihnutým kupónom ·získavate· 
. prl jednorazovom. nákupe u nás 5%.z[a'iiu! 

~ 

STAVEBNA 
1\,ECHANIZÁCIA 

CBCHCl)l\10 • TECHI\I~CKÉ í!ii.IJiBV, spo!. s r.o. 
s~~ @2 Brl'!t!$l!!wu, • ~~!~~" ms, 
$l'MúJ: ott@ot.s.tl., Mtp:l/www.!Jt9.si< 

*SERVIS* 
+ fusak. Súrne. Cena 1500,-. * Doučím NJ. 

Tel.: 0907 390 996 Tel.: 0907 103 945 
* Novú detskú autodráh u- vhod- * BYTY- právny servis. 
ná pod vianoč. stromček. Pôv. ce- Tel.: 6477 8542 
na 2200,-, teraz 1700,- Sk. * PC služby, 

Tel.: 6477 5101, mob.: 0903 377 095 
0905 567 274 

( 03 2VQINÉMIESTA 
* Kúpim garsónku v DNV. 

* Kaderníctvo pri kine v DNV prij- 0905 739 366 
me kaderníčky s min. 5-roč. pra- * Vymením 2-izb. byt v OV v N. 
xou. Meste za 1-izb. b. bez náhrady 

Tel.: 6477 5674 v DNV na sídl. Stred. 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903 133 994 
* TV servis Baláž - oprava tele-
ví zorov. 
Na grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Preklady- všetky jazyky. 

Tel.: 6477 0140 
*Doučím A/N 200,-/1,5 h. 

Tel.: 6477 8835 

Tel./zázn.: 4446 1678 

* Kúpim RD o býv. (byt) v okolí BA 
(SOO 000,-). 

Tel.: 0907 390 996 

* Predám garáž pri pumpe 
v DNV, alebo vymením za ešte 
nepostavenú v susedstve. 

Tel.: 6477 7473 

Inzercia- Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/16 str. =350 Sk, 1/8 str. =700 Sk, 1/4 str.= 1420 Sk, 1/2 str.= 2830 Sk, l str. =5670 Sk. l cm= 12 Sk. K cenám treba pripočí
tať 23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + 
l 00%, posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzerlná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 7 



FUTBAL® 14. kolo - 4. 11. 
Vainory - DNV 
g:Kováč 

3:1 (3:0} ŠARKANIÁDA 2001 
Výsledky 
13. kolo- 28. 10. 
DNV- Ružinov 0:3 (0:2) ms 

1'URIS1'1CKÉ VÝLEJ'Y 

Listy na stromoch začínajú 
hrať všetkými odtieňmi zlatej 
a červenej a pomaly padajú 
dolu -znamenie, že hore vy
letia šarkany, šarkančatá 

a všetko ostatné, čo vietor 
udrží chví!'ku vo vzduchu. 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 
l O. ll. sobota: DNV - Psie skaly - Biele skaly - a späť 

Stretnutie o 9.00 h na zastávke MHD- Eisnerova - P. Horova 
Informácie tel.: 6477 8269 

Je to dobrodružstvo v ru
kách držať napnutý špagát 
a so zaklonenou hlavou sle
dovať šarkana trepotajúceho 
vysoko na oblohe. 
Ešte vzrušujúcejšie je púšťať si 
vlastnoručne vyrobeného. 

Baseballový club 

Deti a ich rodičia, ktorí priš
li v nede/'u 14.10. 2001 na 
ŠARKANIÁDU pripravenú ne
ziskovou organizáciou PÚPA
VA, si najskôr všetkých šarka
nov vyrobili vlastnými rukami 
z prichystaného materiálu. 
Deti s obrovskou radosťou 
ma/'ovali a vyzdobovali šar
kanov. Keď nastal čas ich 
púšťania, nikto nestratil dob
rú náladu ani odvahu napriek 
tomu, že bolo absolútne bez
vetrie, čo je v Devínskej úplne 
nezvyčajné. 

hlodá chlapcov a dievčatá 
Vek: od 12 r. až 16 r. 

Kde: Z kladná škola l. Bukovčana l až 3, školské ihrisko 
Kedy: Pondelok až nedele od 16.00 h do 18.00 h. Na každom 
tréningu sa dozvedia dalšie informácie. Od novembra v telocvični. Deti sa tvrdohlavo pustili do 

behania so šarkanmi veriac, Info: 0905 464 235 BASEBALL JE TU PRE VÁS 

Vodorovne: A. Stred tajničky. -
B. Trápim- strata rečí (mn. č.).-
C. Vynikajúca divadelná umel
kyňa -juhoamerický párnoko
pytník - dekagram (hovor.). -
D. Pery - s neochotou (str. r.) -
našej osobe. E. Mesto v Nikara
gue- dlhá chvíľa - patagónsky 
hlodavec.- F. Nerast kysličník ti
taničitý- federálny štát USA. -
G. Vtáčia krmovina- rozdať po 
česky - skratka adresáta. -
H. Vyrobené kože -súprava ná
dob - predzvesť záchvatu. -
l. Značka čistiaceho prostriedku 
-ŠPZ Litoméríc- mäkká stupni
ca- eden.- J. Začiatok tajničky. 

Zvisle: 1. Koniec tajničky- alžír
sky domorodý vojak. - 2. Mesto 
v Austrálii - prenášajte . -
3. Záhrobie (mn. č.) - otrok -
Oroč. - 4. Tajná írska organizá
cia - pokrylo vrstvou nejakej lát
ky. - 5. Mesto v Nemecku -hlav
ná tepna v tele. - 6. Kantáta 
Leoša Janáčka - hlasno krič, 

vrieskaj . - 7. Brazílsky spisovateľ 
so skratkou mena na začiatku -
dáma po nemecky. - 8. Spo lu
bojovníčka Vlasty- chemický pr
vok zn. Rn. - 9. S ochotou -met
lou otierali . - 10. Stará jednot
ka dÍžky- pán v Turecku, Indii -
hodina po chorvátsky. 11. Kňaz 
zastupujúci biskupa - obraz 

vzniknutej lesklej plochy.- 12. 
Slobodný roľník vo feudálnom 
Anglicku - morské ryby. 

Pomôcky: E. Cara.- 1. Zuav.- 4. 
Aalen.- 8. Mlada.- 12. Yeoman. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 
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že ich majstrovské diela sku
točne vzlietnu. 

Väčšine sa to podarilo, čo 
bolo ocenené výkrikmi na
dšenia nielen detí ale aj do
spelých. 

Obdiv patrí Tomášovi, kto
rý prišiel bez rodičov, ale ne
chýbala mu odvaha a trpezli
vosť vyrobiť najväčšieho šar
kana. 

Aj keď nieko/'ko šarkanov 
"prišlo k úrazu", deti boli 
spokojné a odniesli si svojich 
šarkanov, diplomy a odmeny 
za šikovnosť domov. 

Informácie o ďalších akti
vitách n. o . PÚPAVA môžete 
získať aj na www.pupava.sk 
alebo na telefónnom čísle 

0905 729 431. 

~® fľ(8lj} ~ (8 

~~\!]®~~ 
-Dnes príď, nikto nebude doma! 
Dievča prišlo a naozaj nikto nebol do
ma. 

- Všetko, čo je v byte je moje. Nábytok, 
zariadenie, koberce i 
obrazy, - hovorí žena, - čo si mol ty 
pred svadbou? 
- Svätý pokoj, odpovedá muž. 

- Predstav si, aké strašné časy žije
me. Včera som si chcel 
rozmenil' stovku a čo myslíš, že som 
ju mal? Nemal! 

- Ako je to u vás, keď so s manželom 
nepohodnete? 
- Keď mám pravdu jo, tok manžel zo
lezie do kúta o drží hubu. 
- A keď má pravdu on? 
- To so ešte nestalo . 

- Prosím ta, má ten Brmbulák s tou 
svojou ženou nejaký život. 
• Asi tiež nie! 

DEVínskonovoveský EXpres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, 

tel./fax: 02/6477 5275, mobil : 0903·429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla: 
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Mestská časť DNY je v súčasno~ti najväčším sponzorom 
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Volkswagen 
Slovakia, a.s. 
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Sponzoruie firma PRESSKAM spol. s r.o., Devínska Nová Ves 

23.11. 2001 Ročník: XI. Číslo: 20 bezplatne 

DZ diára starostu IIJ Zoznamv kandidátov VÚC 

O Kultúra O Spoločenská kronika 

O Medzinárodná konferencia IJ Šport 

chopíme, tak zvolíme, tak môže- ní iba reklamou}, správne vyberú 

me niečo zmeniť. Sila voličov je tých správnych. 

Bezpríspevkový 
odber krvi 

bude 4. 12. 2001 v čase 

8.00-12.00 h v budove 

kultúrneho domu 

na Gbelskej ulici 

v Záhorskej Bystrici. 
Kráčajúc nemocničnou práve v množstve_. Tých, ktorí (A nielen teraz}. 

chodbou stretávaš beznohých správne pripravení (neo vplyvne- Váš vydavateľ 
Darujte krv-darujte lásku! 

ako sa učia chodiť na proté- ,-~~=:...r:::..:!:..:..:::.=~=2!__:.__ __________ ....:.... ______ __: ______ -' 

zoch, vlečúcu sa dámu v naj

lepších rokoch po infúzii, 

starčeka na vozíku, ktorému 

s/úžia iba ruky. Až sa rdieš, že 
ty ako tak môžeš posúvať sa 

na tú "svoju" izbu. 
Kto nezažil tožko pochopí. 

Videli sme to aj 17. novembra 

v deň výročia zmien v našom 

systéme, v Deň boja proti tota
lite . . Inak ho vnímali aktéri -

nositelia represálií, inak tí, čo 
existovali iba v rámci priesto

ru, ktorý im bol umožnený, 

inak súčasní študenti, inak de

ti. 
Časostroj ukrojil 12 rokov, 

a ako štatistici uvádzajú, tak
~er 50 % l'udí nie je spokoj

ných so zmenami. , 
Kol'ko percent ludí sa rozho

duje nevoliť? Nielen teraz. 
Karol Polák, známy televíz

ny moderátor, v jednom z ne

dávnych rozhovorov hovoril 

0 množstve času, .ktoré veno

val príprave pred samotnou 

prácou s mikrofónom. , 
· Kol'ko času budeme venovat 

príprave spoznávania kandi

dátov {a nielen teraz), tak po-

Blížiace sa Vianoce dokumentuje aj príprava na Advent~é dielne v ZS 
l. Bukovčana 1 

Pozvánka 
na verejné prerokovanie správy 
o hodnotení vplyvov na 2P čin
nosti: 
"Rozšírenie výrobnej kapaci
ty v podniku Volkswagen 
Slovakia, a. s., - III. etapa" 

Miestny úrad MC DNV podľa 
J 17 ods. 2 zákona NR SR č. 
127/1994 z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie 
pozýva občanov v spolupráci 
s Magistrátom hlavného mesta 
SR Bratislavy, Mestským úra-

dom v Stupave, Miestnym úra
dom MC Bratislava - Lamač 
a Miestnym úradom MC Bratis
lava - Záhorská Bystrica, ako 
dotknutými obcami, na spoloč
né verejné prerokovanie správy 
o hodnotení činnosti "Rozšíre
nie výrobnej kapacity v podni
ku Volkswagen Slovakia, a. s., -
III etapa", ktoré sa uskutoční 

26. novembra 2001 
(pondelok) o 17.00 bod. 

vo veľkej sále Istracentra na 
lfradištnej ul. č. 43. 

Kalendárny zber 

Oznamujeme Vám, že v do
be od 3.12.2001 až dokonca 
februára 2002 prerušujeme 
tzv. kalendárny zber druhot
ných surovín v rodinnej zás
tavbe v celom meste. 

Odôvodnenie: v zimných 
mesiacoch nie sme schopní 
zabezpečiť bezchybné fungo
vanie tejto služby pre občanov 
vzhladom na to, že bývajú ne
priaznivé poveternostné pod
mienky. OLO 

Ako vyjde Devex 

Budúce číslo Deve x u (č.2 1 ) 
bude posledné v tomto roku. 

Vyjde 7. decembra 2°01 ' 
uzávi·erka príspevkoV do tohto 
čísla bude 29.11.2001. . .ť 

Ak chcete niečo oznaml 
občanom . DNV, ponú,knu!, za-

"'t t 'to moznosť želať, vyuz1 e u d 
a nezabudnite príspe~::rtk~ 
Devexu. odoslať do 5 

29. novembra. 

· k d • ·ho čí sla Uzavier a nesne 
bola 15.11. 2001. h 
Úzovierka nasledujúce 0 

čísla bude 29.11. 
2001

' 
"' 'd 712 2001. CISio vy1 e • .:...--~---__. 
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. 5.12. - ;,Miku lá~ ~~áš';, . 
programový podvečer pre deti nnrl~n~""'' " 

programe účinkujú herci 
folklórnych súborov Kobylka, Crip z . 
· .a hosť- DFS Lúčka z Petržalky, i 7,00 

;,; <:, · 8.11. - .. vianoce s· Kobylkou" i.\,. · . 
programový večer detského folklórneho súboru 

spoje,riy s výročím založeni, veľká sála;. vstup na. 
· · 17,00 hod. 

lstracentrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie Devínska 
Nová Ves vypisuje 

výberové konanie 
na pracovnú pozíciu vedúci(a) 
oddelenia programov, propagá
cie a inormatiky 
Výberové konanie Sf! uskutoční 
dňa 7. 12.2001 na riaditeľstve 
lstracentra. Podmienky účasti 
a prijatia do funkcie: 

' - v~. s~ spoločensko-vedného 
zamerania 
- skúsenosti s kultúrno-osveto
vou a organizačnou prácou, 
prácou s deťmi v oblasti voľno
časových aktivít, 
- vítané sú vlastné projekty a ná
pady v da~ej oblasti 
- práca s počítačom · 
Možnosť nástupu do zamestna
nia od 1.1. 2002. 

O bližšie informácie a súvisia
ce pokyny s podmienkami účas
ti a prijatia môžu uchádzači po
žiadať osobne, príp. telefonicky 
riaditeľku lstracentra, PhDr. 
Katarínu Bergerovú n<l adrese 
lstracentrum, Hradištná 43, tel. 
kontakt: 6477 0033. 
lstracentrum pre voľný čas a kul
túrne zariadenie dalej prijme: 
uchádzača o pozíciu propagač
ný pracovník (pracovníčka) od-

delenia programov, propagácie 
a informatiky. 
Podmienky prijatia na uvedenú 
pracovnú pozíciu: 
- S$, USO s orientáciou na pro
pagáciu, informatiku. a aranžo
vanie 
- možnosť práce s počítačom 
- vítaná skúsenosť s výtvarno-
technickými činnosťami 
Nástup do zamestnania od 1. 1. 
2002 
Informácie a súvisiace pokyny 
Získajú uchádzači u riaditeľky 
lstracentra na vyššie uvedenej 
adrese a telefónnom čísle. 
Uchádzačku na činnosť vykoná
vajúcu mimo pracovného po
meru so zaradením: 
Zriadenec prevádzky -
upratovačka 

- šatňár, šatňárka 

-vrátnik 
Termín nástupu od 1 .12.2001 

Súvisiace informácie a pokyny 
poskytne uchádzačom vedúci 
prevádzky lstracentra, pán Ras
tislav Simkovič, na adrese Hra- · 
dištná 43, kontaktný telefón 
64 775 190. 

Úspešní tanečníci 
Dňa 6. 10.2001 sa v KD Modra - Králová uskutočnilo ďalšie kolo 
medziklubových súťaží medzi domácimi z TSK Royal-Alfa Modra 

a našimi tanečníkmi z Tanečného Centro DNV. 
Atmosféra súťaží bola výborná. Konferoval/ng. Milan Bačiak -

vedúci TC DNV a rozhodcovský zbor tvorili vyspelí tanečníci 

DEVEX4 

Program kina 

©rnwiTlNl 
23.11. o 17.15 a 19.45 h 

PLANÉTA OPÍC 
USA - MP 12 - 60,-

24.-25.11. o 17.15 a 19.45 h 
LARA CROFT: 

TOMB RAIDER 
USA- MP 12 - 60,-

25: 11 . o 15.15 h 

Progra.m DTV 
Premiéry: 
26.11 .2001 - 18:00 - Kto vyhrá -
vyhrá, kto nevyhrá- neprehrá c 

súťaž žiakov základných škôl 
28.11.2001 - 18:00- Magazín 
DTV 

102 DALMATÍNCOV 
USA- MP 12- 45,-

29.11. o 19.45 h 
BIELA VDOVA 

USA- MP 12 - 60,-

30. 11. o 17.1 S a 1 9.45 h 
BIELA VDOVA 

2.12. o 17.15 a 19.45 h 
DENNÍK BRIDGET JONESOVEJ 

USA- MP 

Tel.: 6477 5104 

3.12.2001 - 18:00- Kreslo pre 
hosťa 
5.12.2001 - 18:00 - Magazín 
DTV 

Reprízy: 
Vždy o 9:00, 18:00 a 22:00 po 
premiére. 

z blízkeho okolia. Na parkete sme videli obrovskú snahu a nasade
nie. Obdiv patrí hlavne párom, ktoré po prvýkrát nastúpili na súťaž

ný tanečný parket Boli medzi nimi i páry, ktoré tancujú len 
dva mesiace. Keďže tanec trpí nedostatkom chlapcov, videli 

sme aj tanečné dvojice zložené z dvoch dievčat 
Súťaž sa po prvom kole rozdelila do dvoch finále. Tu sú výsledky: 

1.FINALE: 
1. Filip Németh - Sandra Agolorevová 
2. Jakub Hlovíno - Dominika Gábríková 
3. Tomáš Motúšek - Petra Némethová 
4. Milan Duchoň - Nikola Te/árová 

2.FINALE: 
1. Ivica Hrubá - Táňa Ružeková 
2. Tomáš Klúčík- Táňa Ružeková 
3. Adam Hlovíno - Kristína Volochová 
4. Jitka Porobeková - Eva Holíková 

TCDNV 
R-A Modra 

TCDNV 
TCDNV 

TCDNV 
R-A Modra 
R-A Modra 

TCDNV 

Všetci účastníci za svoj tanečný výkon získali diplom a sladkú od
menu. Chcem poďakovať i organizačnému štábu za perfektnú spo

luprácu a rodičom oboch klubov za ich podporu. 
Na záver chcem pozvať všetkých tanca chtivých mladých l'udí vo ve
ku od 6 do 12 rokov, aby sa prišli na nás pozrieť a prípadne i pri
hlásiť každú stredu o 18.00 o piatok o 16.00 do priestorov Z$ 

P.Horova- (vchod od herne). MB 

~ pedagogicko-psychologické služby . 
. ponúka firmám 

zábavné programy pre deti 

typu tvorivé. dielne, detský kútik pri firemných 
akciách, zábavné popoludnie pri príležitosti Mikuláša, 

MDD, ... 

Bližšie informácie: 
tel.: 0905 729 481 

e-mail: pupava@pupava.sk 
www.pupava.sk 

~···ci; '/ililšiijub!l,anti i~ 
v týchto dňoch oslávili: 

70 rokov 
Martin HURBANIČ 

Viliam KRAMAR 

75 rokov 
Alexander CHRVALA 
Alžbeta BAlÁŽOV A 
Mária MA.LEKOVA 

Mária IžAKOVA 

80 rokov 
Dezider SCHREK 

Blahoželáme! 

e Odišli :i'iidiich f.tlilotD 
Andrej NAGY 

Nech odpočíva v pokoji! 

( .. · .. · Zo;bbqšilisa .· .···. ) 

na radnici 
Peter PRETISCHAFT 

a Zaneta]URAčKOVA 

v kostole 
František BABI Č 

a Veronika OTREKALOVA 

Blahoželáme! 

Alexander BANAš 
Dominika BEŇOVA 

Markéta CELNAROVA 

Vitajte! 

Katarínska zábava 
Základná škola na Ul. P. 

Horova 16 usporiada v sobotu 
24. 11.2001 

Katarínsku zábavu 
v priestoroch školy. 

Nezisková organizácia Púpava -
pedagogicko-psychologické 

služby ponúka doučovanie z ma
tematiky a slovenského jazyka 

pre 1.stupeň ZS, 
aj pre deti s poruchami učenia 

(dysleksia, atď.) Informácie a ob
jednávky: 0905-729431, 

pupava@pupava.sk 

Mesiac úcty k starším 
Dňa 2. 10. 2001 sa v kultúr

. nom dome lstracentrum konala 

slávnos( 
Ústrednou myšlienkou stretnutia 

občanov bolo spoločné spomína
nie na úžasné časy ochotníckeho 

divadla v Devínskei Novei Vsi. 
V sále sedeli mnohí účastníci tých

to predstavení. 
V rozhovoroch, ktoré modero

vali pani Karovičová a pani 
Krížová sa spomínalo so smút-

Tance pre dcspd~ch 
Spoločenský tanec - slová, kto

ré vo vás vyvolávaiú predstavy 
plesov alebo pekne oblečených 
párov, vznášaiúcich se v tónoch 
hudby. To ie asi predstava väčšiny 
populácie. Je to však i príiemná 
zábava a zdravý pohyb v spoloč
nosti príiemných /'udí za tónov 
kultivovanei hudby. Presne toto 
vás bude očakáva( v novovzni
kaiúcom tanečnom klube pre do
spelých. V KD lstracentrum sa bu
dú stretáva( nadšenci spoločen
ských tancov vo veku od l 8 ro-

. kov. Pozn.autora: horná veková 
hranica nie ie obmedzená. 
Ak máte pocit, že potrebuiete pre 

seba i pre svoiich priatelov, pria
tel'ky, známych, manželov a man
želky spravit' niečo užitočné 
a príiemné prídíe každý štvrtok 
(počínoiúc 29.11.2001) o 19,30 
hodine do lstracentra, kde vás 
privíta tanečný maister Ing. Milan 
Bačiak so svoiou asistentkou lan
kou, mimochodom dvoinásobný 
maíster SR a naiúspešneiší profe
sionálny tanečník rokov 1998 
a 2000. 

Ak chcete vedie( viac o tancoch 
ako sú Waltz, Tango, Valčík, či 
Samba, Ča-ča, Rumba a Jive 
prídle medzi nás a neolútujete. . 

mb 

Adventné dielne v zš Bukovčana 1 

Už je tu tá krásna chvílá, 

keď nálada je sviatočná 

a pohoda vládne vianočná. 

ZŠ Bukovčcna 1 poriado reprízu 
minuloročných, veľmi úspešných ad
ventných c;lielní o zároveň vás vel'mi. 
srdečne pozýva do našej školy zožit 
slávnostné predvianočné chvíle. 

15.decembra 2001 od 13.30 do 
20.00 hodiny. 

Čo všetko musíme pre úspešný 
priebeh adventných dielni pripravit? 
Vel'o si sl'ubujeme od pozvaných 
hudobných telies o súborov,ktorých 
mená necháme zatial' utajené. 

• ozdoby z orechov 
• vianočné pozdravy 
• ikebany ' 
• cukrórské výrobky 
• šperky 

• výšivky 
• molovonie na sklo 

kom, ale ai s humorom no 
významné osobnosti ochotníckeho 
divadla na p. režisérov p. hercov, 
p. šepkárov, p . osvetl'ovačov 
a iných. Známa speváčka pani 
Marcela laiferová svoiim spe
vom spríjemnila tento večer. 

Úctu k starším svoiou účastou 
preukázalo ai vedenie mestskei 
časti . Vďaka všetkým, ktorí so 
zúčastnili tohto milého poduiotia. 

Kristína Hoizáková 

ítftiaťái lfái 
ISTRACENTRUM MÁ PRE VÁS 

SPRÁVU .. 
MIKULÁS PRíDE MEDZI NÁS 

5.12.2001 
PRJCHÁDZA TAKAKO KAŽDÝ 

ROK DOVEZIE SA KOCOM 
S ANJELOM, CERTOM 

A NAJMÄ PLNÝM VRECKOM 
DARCEKOV 

A PREKVAPENI NA OTVORE
NÚ SCtNU 

PRED ISTRACENTRUM 
017,00 HOD. 

V PROGRAME úC!NKUJÚ: 
DIVADIELKO DUNAJKA 

A DETI DETSKÝCH FOLKLOR
NYCH SúBOROV: KOBYLKA. 

čRlP Z DNY A HOSŤ
DFS LúCKA Z PETRŽALKY 

SR.DECNE VÁS POIÝVAME! 

To je zároveň pozvánka a infor
mácio pre všetkých,ktorí chcú okým
kolvek spôsobom prispie! k zdarné
mu priebehu slávnostného dňo. 

No záver už len neskromné žela
nie, ·aby žiarivé svetlo sviečok našich 
adventných dielní preniklo do duší 

0 srdiečok všetkých ,ktorí spoločne 
zažijeme tento deň. 

Tajomstvom zostáva i ponuka 
a menu "vianočného bufetu". 
Zloženie obsluhujúceho personá
lu:páni Kolorik, Olekšák o Pikna sú 
určite zárukou tých najlepších poži
vatín a pochutín,ktoré budú pripra
voval aj noše p. kuchárky. 
Odtajnil snáď môžeme vianočný 
punč pre dospelých o chutné koláči
ky pre deti. Aké teda pripravujeme 
samotné dielne ? 

• vianočné ozdoby z popiera 
Pripravujeme oj dalšie dielne,prí
padne sa môžete zapoji( oj Vy- či
tatelia Devexu. 

Viac možno v budúcom čísle. 

Mgr.Soňa Frohlichová 

OEVEX 5 



člen skupiny Orange 

Nová značková predajňa 
• 

DEVEX6 

Saratovská 5, Bratislava 
tei:0905 566 244 

+ rýchle aktivácie 
• rýchle výmeny 

Medzinárodná lconferencia · 
rady Európy o Slovensko-rakús
kej cezhraničnej spolupróci 
(Piešťany, Baden bei Wien 24.- . 
25. októbra 2001) 
Téma: Rozvojové trendy cezhra

ničnej spolupráce - prepojenie 

cyklotrás medzi Slovenskou re
publikou a Rakúskou republikou. 

Autor: Ing. Vladimír MRÁZ, sta

rosta MČ Bratislava - Devínska 
Nová Ves 

l. Cykloturistika v prímoravskej 

oblasti idundačného pásma rie
ky Moravy. 

idundačné (záplavové) úze~ie 
rieky Moravy ponúka pre cykle
turistiku vEil'mi atraktívne prírod
né podmienky. Neustále však . 

chýbajú zásady štátnej doprav

nej politiky, ktoré by problémy 

rozvoja cykloturistiky ako atrak
tívneho prostriedku rozvoja tu
rizmu a cest~vného ruchu účinne 
riešili. Napriek tomu však cyklis

tická doprava, cykloturi~tika po 
stránke relaxačnej, športovej 

i dopravnej sa. stáva obl'úbenou 
vo všetkých vekových kategó

riách a vrstvách spoločnosti . 
Významnou mierou k rozvoju 

cykloturistiky v prihraničnej 
oblasti SR a Rakúska prispel pád 

"Železnej opony", otvorenie hra
níc a sprístupnenie tohto územia 

s vybudovanými spevnenými ko

munikáciami širok~j verejnosti. 

Tieto prihraničné oblasti ponú

kajú ~imoriadne atraktívne 

prír6dné, krajinné a kultúrno

historické hodnoty. 

Unikátnost' prírody bola v ro
ku 1992 cleklarovaná ako me

·dzinárodne významná vtáčia 

oblast' chránených mokradí me

dzinárodného významu (Ram

arská dohoda). 

V roku 1996 na základe vzá-
. jomnej spolupráce piatich miest

nych úradov (Devínska Nová 

Veš, Devín, Zohor, Stupava, 
Vysoká pri Morave), dalej mi

movládnych organizácií Rybá

rik, správa CHKO Záhorie, 

Správy povodia Dunaja, SAV, 
PFUK, DAPHNE a so sponzor

ských príspevkov Amerických 
mierových zborov (v. s. PlECE 
CORP) v rámci p-rogramu ma

lých grantov, bol vybudovaný 
náučný chodník pozdrž 23 km 

trasy cyklistického chodníka pos

kytujúci informácie, o geológi i, 
histórii, rastlinách a živočíchoch 
v slovenskom, nemeckom a an

glickom jazyku. Tento počin zat
raktívni ! miesto ako stredisko 

a ciel' cyklistických výletov, či prí

rodovedných vychádzok. 

Výsledky uskutočnenej ankety 

z roku 1997, uskutočnenej na 
reprezentatívnej 'vzorke 296 res

pondentov, potvrdili vysoko po

zitívny záujem viac ako 94 % 
návštevníkov s prienikom hodno

tenia u staršej, vysokoškolsky 

vzdelanej populácie, pričom vyš
šie ocenenie získal u zahranič

ných návštevníkov. Najvyššie bo

li hodnotené prírodné hodnoty 

územia, kritike bola podrobená 
kvalita ciest a údržba oko lia .. 

Počet návštevníkov územia v me

siacoch jún - júl 1997 sa odha

doval na Výrazne prevyšujúci 
počet 20 tis . návštevníkov. 

Prieskum v roku 200Ó potvrdil 
v sezóne takmer 400 tis. návš

tevníkov Devína, z ktorých preja

vilo záujem o použitie cyklotrasy 

a jej· prepojenie cyklolávkou na 

rakúski.! stranu v počte 200 tis. 
osôb. Zo 45 tis . návštevníkov vy

užívajúcich lodné spojenie me

dzi Devínom a Hainburgom tvo

rilo 95% občanov Rakúska. 

2. Doterajšie výsledky v rozvoji 

Rakúsko - Slovenskej spolupráce 

na úrovni samospráv SR 

a Rakúska. 

Základ cezhraničnej spoluprá

ce s.usediacich prihraničných ob

cí bol položený 23. 6. 1996, 
podpisom Protokolu o kuitúrnej a 

spoločenskej, výmene smerujúcej 

k rozvoju spoločenskej a kultúr

nej prosperity regiónu. Tento. 
Protokol iniciovala slovenská . 
strana zastúpená mestskou ča

sťou Bratislava - Devínska Nová 

Ves a Chorvátskym kultúrnym 

zväzom na Slovensku. Protokol 

ratifikovala rakúska obec Engel

hartstetten a mesto Bratislava. 

28. 9. 1997 protokol ratifikovali 

obce Devín (SR) a Mar-chegg 
(Rakúsko), pričom 23. 8 ." 1998 
potvrdila pristúpenie k spoluprá

ci i obec ZáhorskÓ Bystrica (SR). 

Projekt prekonal kultúrnym mos

tom prírodnú hranicu - rieku 

Moravu a logicky smeroval k ak
tivitám hospodárskej ,spolupráce 

v oblasti rozvoja cestovného ru 

chu, turizmu a cykloturistiky. 
V roku l 996 zadala Mestská 

čast' Devínska Nová Ves zadanie 

na vypracovanie štúdie "Pešie 
a cykloturistické prepojenie" 
v koridore železničného mosta 

Devínska Nová Ves - Marchegg, 

ktoré rieši návrh koncepcie pre

pojenia - premostenia v chrárie· 

nej oblasti typu lužných lesov po 

oboch stranách rieky Moravy. 
Toto prepojenie má umožniť 

spojenie cyklistickej cesty na 

území SR a Rakúska. Situovaná 

je v cyklistickej trase medziná

rodného významu tzv. moravskej 

cesty, vedúcej z Madarsko cez 
Bratislavu, Devín, Devínsku Novú 

Ves, Záhorie až na Moravu. Štú
dia bola použ itá pre spracova
nie Fishe projektu a financovanie 

z prostriedkov Phare CBC. pod

poŕu získal tento zámer u i naj
vyšších štátnych predstavitel'ov 

oboch republík. Realizáciu zá

meru však neustále brzdil ne

súlad pridelovania prostriedkov 

medzi Phare CBC a lnteregg, 

ako i Schengenská hranica. 
Prísl'ub financovania z tzv. ma

lých projektov Phare CBC bol 

slovenskej strane v objeme 250 
tis. Eur daný v roku 1999. 

V tomto roku však nezískal 

podporu rozsiahlejší projekt tzv. 

"Turizmus bez hraníc", navrhujú

ci riešenie spojenia cyklotrás na 

.úseku Vysoká . pri Morave 
Devínska . Nová Ves - Devín -

Karlova Ves - Staré Mesto -

Petržalka na siet' Dunajských 

cyklotrás . 
Dynamiku dalšieho postupu 

cyklistického prepojenia oboch 
republík vniesli závery z l . stret

nutia Slovensko - Rakúskej komi

siťl pre cezhraničnú spoluprácu v 

oblasti dopravy v marci 2001, 
uskutočnenej vo Viedni. 

Zintenzívnili sa pracovné ro

kovania na úrovni . samospráv 

Devínskej Noyej Vsi a Marcheg
gu. Slovenská strana spracovala 

4 varianty technického riešenia 

prepojenia. pre automobily, 

pričom v súčasnosti obe strany 

riešia problém technickej rea
lizácie, finan.covania a harmo

nogramu real,izácie projektu . 

Spoločnou vôlou ·je dospieť k do

hode a k realizácii prepojenia 
cyklolávkou v roku 2002. 
3- Územno-plánovacie podklady 
zakladajúce rozvoj cykloturistiky 

Rozvojový dokument "Cyklistická 
doprava v Bratislave" delí cyklis
tické trasy z hladiska významu a 

kompetencií pri zabezpečení ich 
rozvoja do troch kategórií: 
• hlavné trasy tvoriace komplet

ný systém prepájajúci jednotlivé 
časti mesta v extraviláne nadvä

zujúce na nadmestské • medzi

národné trasy v kompetencii 

Magistrátu mesta Bratislava, · 
• vedl'ajšie trasy tvoriace siet' 

cyklistických cestičiek v mest

ských častiach Bratislavy v kom

petencii dotknutých mestských 

častí, 

• doplnkové trasy sprístupňujúce. 

objekty, plochy v kompetenci i 
vlastníkov objektov a areálov. 

Ciel'om návrhu je vybudovanie 

. segregovaných cyklotrás v celej 
sieti, aby tento druh dopravy bol 

bezpečný. Celkovo siet' hlavných 

cykloturistických trás predstavuje 

dlžku ,cca ll O km na území 
mesta Bratislava z toho je však 

nevybudovaných 78 km. 
Vo výslednom variante urbanis

tickej štúdie mestskej časti 
Bratislava - DNY je medzinárod
ná cyklistická trasa t~v. Morav

ská cesta doplnená o cyklotrasu 

smerujúcu do rakúska v priestore 
existujúceho železničného mostu 

·vedená po vlastnom mostnom te

lese i o systém dial'kových a vnú

torných trás vedúcich do masívu 

Malých Karpát v mestských čas
tiach Záhorská Bystrica a Lamač 

vrátane Devínskej Kobyly spá

jajúc i urbanizované územia 

Dúbravky, Devína a Karlovej 

Vsi . 
-AZ-

Slovo 
maiú Novovešt'ania 
zaujímalo by ma, čo sa bude ro
bit' s nedostavaným objektom na 
ul. M .. Marečka. Teraz tam totiž 
denne decká rozbíjajú sklá a vy

rušujú celé okolie, prípadne tam 
bývajú bezdomovci a keď sa va
dia, tiež je ich poču( široko - da
leko. Ďakujem za odpoveď 

Rastislav Petrik 

DEVEX 7 



Bonus, má/us, bonifit 

Na základe otázok čitateľov 
Devexu z dôvodov nového 
druhu poistenia - povinné 
zmluvné poistenie za škodu 
spôsobenú prevádzkou moto
rového vozidla - pre informo
vanosť čita-teľov považujeme 
za potrebné ozrejmiť v titulku 
uvedené pojmy. 

Pri 1 nehode v roku 2002 
bude poistné v roku 2003 nás
ledovné: 

Profesionalizácia Armády SR 
Vú 4613 Bratislava dňom 1. 11.2001 vytvára tiejo funkcie pre profesionál-
nych vojakov: · 
Názov funkcie: 
plánovaná, funkčný, príplatok za počet, hodnost; plat, riadenie 

Inštruktor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 
čatár 6 180.-

spojár · slobodník 5 150.- 1 
kuchár slobodník 5 150.- 3 
starší kuchár slobodník . 5 670.- 1 
vodič desiatnik 5 150.- 4 
starší vodič desiatnik 5 150.- 5 
skladník slobodník 4 ,640.- 1 
gulbmetník slobodník - 5 150.- 12 

Bonus - je známy motoris
tickej obci z oblasti havarij
ného poistenia. Je to zľava na 
poistnom poskytovaná za 
priaznivý škodový priebeh 
v priebehu zvyčajne ročného 
obdobia. 

až 8000 3800 - 3600 až 5200 
ako je zrejmé, niektoré pois
ťovne 1. poistnú udalosť ne
započítavajú, iné áno. l tento 
moment môže byť podpor
ným momentom pre výber 
p"oisťovne. 

_strelec slobodník 5 150.- 101 

Málus - prirážka na poistnom 
za nepriaznivý škodový prie
beh v čase trvania poistenia. 
Bonifit- výhody (darčeky) poi
sťovní. 

Pre ilustráciu uvedieme prí
klad pri určovaní výšky bonu
su resp. málusu tak, ako ho 
jednotlivé poisťovne dnes po
núkajú. 

Allianz 
Slov. poisťovňa 
Kooperatíva 
Česká poisťovňa 

Poistné 
4000 
4000 
4000 
4000 

Ďalej si dovoľujeme upo
zorniť na povinnosť uzatvore
nia tohto druhu v termíne do 
31 . 12.2001 a zároveň na nut
'nosť zaplatenia tohto poiste
nia do toho istého termínu. 

Veríme, že v sérii článkov 
na túto tému sme prispeli 
k informovanosti občanov 

a pomohli sme im v rozho
dovacom procese pri výbere 
poisťovne. 

· Ako poisťovací makléri toto 
považujeme za svoju povin
nosť za MM Brokers ako ko
nateľ. 

Ing. M. Spišiak 

!!!POZOR AKCIA!!! 
predajňa Globtel v DNV 
pre nových aj existujúcich zákazníkov ponúka 

- mobÍiný telefón už za 1,- Sk 
- aktivácia za 1,- Sk 

zdravotný inštruktor desiatnik 6 180.- 1 
starší pisár desiatnik 5 150.- 4 
ve/ite/' družstva čatár 6 180.- 1 000.- 6-
vodič, zberač ranených desiatnik 5 150.-

Pod/'a zákona 38011997 Z. z. "o finančnom zabezpečení vojakov" d'alej 
náleží profesionálnemu vojakovi: 
--príplatok za bojovú pohotovosť do 2000,- Sk 
-hodnostný príplatok (s/ob. - 800,-, des. 1000,-, čat. 1200,-) 
- osobný príplatok do 30 % z funkčného platu 
-prídavok za výsluhu rokov (pod/'a odslúžených rokov, 
napr. 5 rokov = 5 %) 
-príplatok za celodennú zmenu 300,- Sk 
- odlučné (patrí ženatým profesionálnym vojakom, ktorí nemajú v mieste 
posádky byt, vo výške 120,- Sk na pracovný deň) 
Dalšie výhody profesionálnej služby: 
- 44 kalendárnych dní riadnej dovolenky 
- pre ženatých bezplatné ubytovanie 
-pri návšteve rodiny náhrady cestovných výdavkov 

(Pokračovanie v budúcQm čísle) 

Autorizovaný predajca 

- mes~čný paušál zadarmo • mikros/úchadlo zadarmo 
- sekundovú tarifikáciu od 1 sekundy pre normálny užívatel'ský program 

i predplatenú službu "PRIMA" 

- internetové pripojenie GLOBTELNET 

- CD zdarma -pri zakúpení PRIMA kupónu alebo internetového pripojenia 

- kompletné príslušenstvo k mobilným telefónom za SUPER CI;NY 

a naviac 

!!!DARČEK za 300,- Sk pri aktivácii ale IBA U NÁS!!! 

Eisnerova 1, /oproti kostolu/, BA - Devínska Nová Ves, otvorené po-pia do 18.00, 
so: 9.00- 12.00 hod, Tel./fax: 02/64 770 640 • mobil: 0905 716 392 

DEVEXS 

0 KERM T 0 
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I Ponúka I 
oobk!ady() 

CO dlažby ((l o za výhodné ceny. O 

O 
KOMPLETNÉ 0 
VY~AVENtE \) 

.J 
KUPEĽNI .l. 

. íf.CHNICKS'!-to :.J 
~ ~ ~{eá.\1 .5'-i-G; UJ 
" KERMAT BRATISLAVA, a.s. 

. 

_ Agátová 22, 844 03 Bratislava > 
tel./fax: 07/ 642 861 09 

e -mail: kermat@kermat.sk 
www.kermat.sk 

Kalendáre 2002 

Ak nemáte objednané 

kalendáre a diáre na rok 

2002 · FIRMY 

a ORGANIZÁCIE- obráťte 

sa na DEVEX 

tel./fax: 6477 5275, 

e-mail: krug@mail. via.pvt.sk, 

pošleme vám ponuku alebo 

prídeme osobne. 

Pre odberatelbv nad 50 ks 

ponúkame množstevné 

zl'avy. 

INZERTNÉ RUBRIKY c 

® 0903 666 066 
'_) 16 999 0905 666 066 

!]i)@!]i) Q~rl®!]J 

TAXI 
B. P. 
servis 

.. -lacnejší ako iní!! 
Teraz iba 15,80 Sk/km 

02 ·PREDAJ ) 

Ol -Kúpa 

02 - Predaj 
* Predám bi cykel - typ BMX 
pre 4-9-ročn é dieťa. 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozli čné 

Te l. : 6477 6962 
* Predám detskÚ 3-ko lku . 
Cena dohodou. Te l: 6477 6978 

(~--~0~4~-5~l~UŽ=B~Y-· ___ ) 

* Požičovňa tepova ča KÄR-

FARBY LAKY 
MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

Pondelok - Piatok 7.00- 18.00 

Sobota 7.00- 12.00 
Kernpelenova i 

KARLOVA VES 
Te !.fax 021 6542 1727, -E-ma i l : .parmal@parmalsk 

s týmto vystrihnutým kupónom ·získavate· 
. pr1 jednorazovom-nákupe u nás 5%.zl'avu! 

"" 
STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r.o. 
Opletalova 65, S43 02 Bratislava, tel.: 0216477 ms, fax: 02/6477 mr 

ti'IUdt: •ts@•tt.lk, Mtp:llwww.nuk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 
CHE R. Tel. : 6477 8362, Krá lika. 

0903 133 994 
* TV serv is Baláž - oprava tele
vízorov. Na grbe 42. 

Tel.!zázn.: 6477 6963 
* Preklady - všetky jazyky. 

Tel. : 6477 0140 
* Doučím AJN 200,-/1, 5 h. 

Tel. : 6477 8835 
* Doučím NJ . 

Te l. : 0907 103 945 

(~----~05~·~B~n~Y ____ ~) 

* Vymením 4- izb . DB v DNV 
za 1-izb. (IV. obv. ) a 2-3-izb. 
v DNV. Tel.: 6477 8453 
* Kúp im 2-izbový byt v starej 
čast i DNV. 

( 

Tel: 6477 0300 
v dopol udňaj š ích hodinách 

07 - ROZliČNÉ ) 

* Predám garáž v OV na ul. Š. 

Tel.: 0903 791 083 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

UEČENÍM NA DIAEKU, 

DIAGNOSTIKA, 

P ORADENSTVO) 

0903-146 404 
0907-401 215 

Jnzerda _ Cenník: 1 znak = 1,20 Sk, l/16 str. = 350 Sk, l/8 str. = 700 Sk, l/ 4 sl(. = 1420 Sk, l / 2 str. = 2830 Sk, l str. = 5670 ~k: l cm.= 12 ~k. K ~enám treba pripočí
tal' 23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročn é 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zam~stnanie ~Iadam: zlava 50%. Pnplatky: l. strana+ 
1 OO%, posledná strana+ SO%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad postou), po-p1a: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00 

DEVEX 9 



*šport *šport *šport * 

F·UTBAL® 
Výsledky 
15. kolo 11.11. 
DNV - Bernolákovo 0:1 (0:1) 

Futbalisti DNV po jesennej 
časti skončili so skóre 22:25 
na 13. miest e so -16 bodmi, 
keď zo 16 zápasov 5 vyhrali, 
jeden remizovali a 9 prehra
li ms 

v kategórii deti - Ivan Pal'o, 
medzi staršími žiakmi Juraj 
Kubovič a v kategórii staršie 
žiačky Jaroslava Gábrišová. 

V tejto kategórii dosiahla 
Linda Langová na striebornú 
medailu, rovnako ako Ivana 
Koborová medzi mladšími do
rastenkami. 
Ostatní naši pretekári• 
M. Hadbavný, R. šopinec, M. 

• Bezák síce medailu nezískali, 
ale svojim vystúpením získa
vajú skúsenosti, ktoré určite 

Karatisti opät' úspešne 

Pri prnežitosti 1 O. výročia za
loženia klubu K.J.A.J.J. zorga
nizovali jeho č lenovia súťaž 

jednotlivcov a družstiev. 
Zúčastnili sa ho aj pretekári 

z nášho klubu Ju-shu. 
V sobotu 3. novembra, v ne

tradičnom prostredí Domu kul
túry Lúky v Petržalke, si 
s chuťou zacvičili a vybojovali 
nielen medailové umiestnenia, 
ale aj skutočné medaily. 

Bronzovú si na krku odniesli 

zúročia v nasledujúcich ro
koch. 
, V miulom príspevku spomí

nané externé trénerky sestry 
Kročové si v kategórii ženy 
podelili prvé miesta. 

Milada vyhrala a Jarmila 
Kročová bola na striebornom 
stupienku. 

V súťaži kumite mužov 
Ladislav Kotek opäť vyhral. 
Ing. Gábriš, tréner karate klubu 
Ju-shu 

ŠNAPSER 
Reštaurácia U Michala 

v ONV usporiada 8. decembra 
2001 o 10.00 hod. 20. ročník 
turnaja v šnapseri. 
Systém súťaže: 

Hrá sa vo dvojiciach na rJva 
vyhrané pumle vylučovacím 

spôsobom, na jednu, alebo 
dve prehry podla počtu štartu
júcich. 
Tešíme sa na vašu účasť a pra
jeme vel'a úspechov v turnaji. 
G.F. 

Preh/'ad víťazov uplynulých 
ročníkov 

1982 - Martin Čizmázia 

1983- Milan Ju ran ml. 

_1984 - Ivan Ebringer 

1985 - Ivan Prokeš 

1986- František Jurovich 

1987- František Prokeš 

1988- Augustín Dvorský 

1989- Dušan Lukačovič 

1990 -Július Vinter 

1991 -Ladislav Karvay 

1992 - Jur:aj Svitek 

1993 -Juraj Svitek 

1994 -Jozef Čizmárik 

1995- Jozef Pavlík 

1996- Peter Čižmári~ 

1997- Ján Kaiser 

1998- Jozef Pavlík 

1999 - Ľubomír Uhrík 

2000 - Oto Lohnický 

Príde Mikuláš 
~stredu s. 12. o /7.ooh; J'ih, .deti i dospelých 

pozývá h~tel:llllfJRAVA ,, 
... \' na privítanie :fvfi/{(.1/~~~ ·k<ed notelom. ' . 

~~l~~~~i:á~i~i!rf~:;*~T~~uz:;-~1::;~~~; } 
' môže tak urobit'nájires~ó/5:12. Čio 16.30h. ·· 

Miku Iás sa rjá vás všetkých teší. • . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodorovne: A. Rozprávková ob
luda -vôkol -obec na Ukrajine. 

B. Začiatok · tajničky. 
C. Balkánska objemová miera -
strom a jeho plod -trójsky hrdi
na . - D. Hanobenie - kód ru
munského leu , uzol rýchlosti 
lode. - E. Obluda - ponáraj -
múza l'úbostnej poez1e. 
F. Rieka v Taliansku- strapcovitá 
metla - okolie živých organiz
mov.- G. Ocel'ové lanko- skrat
ka obligátneho mesto 
v Juhoslávii. - H. Egyptský boh 
slnka -celkom presne - Medzi
národný olympijský výbor (skr.) . 
- l. Koniec tajničky. - J. 
Spevohra -čin - príslušník vyhy
nutého indiánskeho kmeňa.-

Zvisle: 1. Qpak výrazu lacno -
f\l esto v Etiópii. - 2. Kôrovec -
kmeň v Togu -vrcholec sťažňa. -
3. Plod láhovníka -vlastné. - 4. 
Pohyb z boka na bok - dotiera
vý dvojkrídly hmyz - kríženec 
jedno- a dvojhrbej ťavy. - 5. 
Postava -závodná jedáleň . - 6. 
Pohrebná hostina - tropický 

plod- druh korenia.- 7. Jazero 
po rusky - prenikavý krik. - 8. 
Príslušník moravsko-sliezskeho 
nárečia - hora v čechách - ne
mecká hmotnostná jednotka. -
9. Z'ušl'achtené že lezá - trieda 
(zastar.) . - 1 O. Kód Kene - beh 
v prírode - slovenský tenisový 
zväz (skr.) . - 11 . Ženské meno
rajčina .- 12. Mária (domácky)-

skrúť okolo osi - ukazovacie zá
meno (str. r.) . - 13 . Mnohokrát
dropný živočích s dlhými ~oha
mi. 

Pomôcky: D. ROL. - F. Elsa. -
J. Azték.- 1. Ebano.- 3. Anona . -
10. KEN. - 12. Ria.-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO ll 12 13 

A 
r--r~~-r~L-,_~--~-+--+--+--+-~~ 

B 
r-+--r~--r-+--r~--r-+--r-4--~ 

c 
r-~~~~~L-1-~--~-+--+--+--~~~ 

D 
r--r~~-r~--"~--~-+--+--+--+-~~ 

E 
~-r~~~~~~~--~~--~~--~~~ 

F 
r-+--r~--~+-~~--~~-r-4--~ 

G 
r-~~~~~--1-~--~-+--+--+--+-~~ 

H 

J 

d 

~®~ca rn ~ca 
~~\!7®~~ 

Chlapík so preberie pred krčmou 
z opice a kričí: 

- Kto mi natrel chrbát na zeleno? 

Dvojmetrový chlap skríkne: 

-Jo! A čo?! 

- Nič ... perfektný odtieň ... 

- Tol'ko som čítal o škodlivosti al

koholu, až som sa rozhodol s tým 

prestať. 

-S pitím? 

- Nie, s čítaním. 

- Čo (o najviac rozčul'uje na tvojom 

manželovi? 

· Že si okusuje nechty. 

- To pred so robí velo mužov. 

- ... na nohách? 

- Čo robí tvoj manžel? 

·Všetko, čo mu prikážem. 

DEVínskonovoveský EXpres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, Kalištná 9, 
tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903·429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po·pia: 15.30·18.00, so: 8.00·11 ,.OO. Uzávierka čísla: 
vo štvrtok každý párny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý nepárny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. Tlač: ARTPRESS spol. s r.o., Turbínová 1, 830 OO Bratislava. 
Registračné číslo: 103/90 • R e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom 
Devínskonovoveského Expresu . 
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DEvínskonovoveskt 
- mformacny 

51.-53. týždeň 

Volkswagen 
Slovakia, a.s. 

Príhovor 
vydavateľa 
Kol'ko filozofií poznáme? Ako 

kto . Aj to je pravda. Lenže, čo je 
pravda? Objektívna, či subjektív

na? Vlastne aj na to je odpovedí 

a teórií niekol'ko. 

Ponúkajú , chtiac - nechtiac, 
možnos( vol'by medzi niekol'kými 

možnos(ami. U nás, v republike 
vari zvláš(, sa nám ponúko ne

spočetné ~nožstvo tých naj .. . 

Pravdaže najlepších produk· 

lov, podnetov, teórií, riešení . Člo· 
vek je potom zmätený, keď jedna 

politická strana ponúka ibo naj

lepšie, druhá ešte lepšie, jedna 
banka, pois(ovňa, firma, združe

nie ... lepšie ako tie ostatné. 

Chvíl'u nechávame so sebou 

pohráva(, potom trpko, rezigno
vane mávneme rukou a sucho ko

nštatujeme: u nás je to tak. Ako· 
by všetci ponúkajúci mali pravdu, 

dokonca i tí krachujúci, vyberie

me z kraja, alebo sa necháme 

unáša( vlastnými, oni nie ilúzia· 

mi , skôr zotrvačnos(ou zmierení 
s okolnos(ami. . 

Onedlho oslávime na Vianoce 

vzácne narodeniny. Ako? Tak, 

ako sme pochopili ich význam . 

Jeden v pokore modlitby, iný vo 

víre nákupnej a upratovacej ho· 

rúčky, niekto len "zábavnou" py· 
rotechnikou. Hlade( pravdy je is· 

te zložité. 

Váš vydavatel' 

spravodaj eli: 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

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

7.12. 2001 Ročník: XI. Číslo: 21 bezplatne 

EJ Z radnice IJ Vvsledkv volieb 

* Príhovor starostu *Jubileum školv 

IJ Kultúra IJ Spoločenská kronika 

rlJ Zlatv Hvdrorock * Úspešní šachisti 

ll Žiaci na cestách * Ešte k poisteniu aut 

El Telefónne poplatkv 

Pomáhajú 
spoločenstvilm vlastníkov bytov 
Združenie spoločenstiev vlastní
kov bytov (ZSVB) je dobrovol'ná 
organizácia, ktorej členom sa 
môže stať každé zaregistrované 
spoločenstvo vlastníkov bytov. 

Členovia získavajú výhody 
v podobe pravidelného prísunu 
informácií o riešení lokJinych 
problémo v, legislatíve, daňových 

Vysvieťme! 

Jeden z občanov Devínskej 
prišiel s nápadom vyzvať obyva
tel'ov na súťaž o najkrajšie vy
zdobené okno k Vianociam. 
" Dáme do Devexu výzvu, zor
ganizujeme porotu z občanov, 
víťazov odmeníme," za uvažo
val nahlas. Keďže uzávierka no-

zákonoch a pod. Združenie spolo
čenstiev vlastníkov bytov na 
Slovensku tiež organizuje školenia 
a semináre, týkajúce sa tejto prob- . 
lema tiky,. Združenie spoločenstiev 
vlastníkov bytov sídli v Bratislave 
na Nábreží arm ádneho generála 
L'. Svobodu 1. Každú stredu medzi 
16. a 19. hodinou máme konzul
tačné hodiny. [udia sa s nami 
môžu kontaktovať aj te lefon,icky 
na čísle 5441 6848. 

vin bola hotová, niekol'ko vol'
ných riadkov sme našli . Výzvu 
zverejňujeme, iniciátor - živnost
ník cenu sl'úbil, možno ešte 
dvoch nájdeme a ... v januári 
2002 č itatel'om výsledok oznámi
me. 

Možno to bude stáť za to -vy
sv iet i ť Devínsku. 

Ako vyide DEVEX 

Naibližšie číslo Devexu vyide 
11 . ianuárô 2002. 

Uzávierka do tohto čísla bude 3. 

ianuá.ra 2002. 

POZVÁNKA 
O niekol'ko dní očaká

vame vianočné sviatky, čas 
lásky, pokoia a porozume
nia. Chceme touto cestou 
pozvať 

k štedrovečernému stolu 

všetkých, ktorí cítite samotu, 
alebo si samí nemôžete pri
praviť štedrovečernú veče
ru . Ak máte záuiem prežiť 
tento večer v kruhu vám po
dobným, môžete sa prihlá- ' 
sit' na telefónnom čísle: 
6477 5562, 6477 6452 

F-centrum + Samaritán 

DAPHNE - Inštitút 
aplikovanej ekológie, Združenie 
Priestor a socha, Mestská časť 

Devín 
slávnostne otvorili 

GEOLOGICKÉ MÚZEUM 
V PRiRODE 

23. novembra 2001 v Starom lome 
Devín. 

Projekty sa uskutočnili 
vďaka podpore: 

PHARE CBC, SVP - Póvodie Dunaja, 
š. p. 

Úzavierka dnešného čís la 
bola 29.11. 2001. 
Úzavierka nasledujúceho 

čís la bude 3.1. 2002, 
číslo vyjde 11.1. 2002. 
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l5.12. Vianočné posedenié 

'Siov:'zväzu telesne postihnutých 
o 15.00 h 

Jubileum školy 
(Dokončenie z 3. strany) 

Otvorili sme novú knižnicu, 

sfunkčnili špeciálnu učebňu na vy

učovanie chémie, technickej výro

by a ďalšie triedy na výučbu jazy

kov. 
Nadviazali sme spoluprácu 

s Detským domovom v Pečeňa

doch pri Piešťanoch. 
Žiaci 5.-9. ročníka spoločne 

s pedagógmi pracujú na medziná

rodnom projekte "Prírodné krásy 

Európy", do ktorého sú zapojené 

partnerské ško ly z Fínska, Rakús

ka a Grécka. 
Pri škole pracujú: klub spolo

čenského a moderného tanca, 

stolnotenisový klub, literárno

dramatický krúžok, centrum var

ného času. 
Od januára 2001 je naša škola 

samostatným právnym subjek

tom, čo so sebou prinieslo mnohé 

zmeny najmä v ekonomike a le

gislatíve. 
Sme na prahu druhého desať

ročia histórie našej školy. 
Zaželajme si vera síl, zdravia, 

tolerancie a vzájomnej spolupráce 

učiterov, ostatných zamestnancov, 

rodičov, detí a nadriadených or

gánov štátnej a miestnej samo

správy. 

(Z príhovoru riadite/a 
na slávnostnej akadémii 

k 10. výročiu školy) 

DEVEX4 

ZŠ Bukovčana l poriada reprízu 

minuloročných, vel'mi úspešných ad

ventných dielní a zároveň vás srdeč

ne pozýva do našej školy zaži( sláv

nostné predvianočné chvíle. Vianočné 

sviatky sú predovšetkým rodinnými 

sviatkami, sú to dni radosti, š(astia, 

rodinnej pohody, pokoja l'udskej duše 

a možno zamyslenia sa nad sebou 

samým. Predvianočný čas je však 

akoby stvorený pre stretnutia pria

telov, vyjadrovanie si vzájomnej úcty, 

dôvery a úprimného priatelstva. 

Práve túto atmosféru chceme novo

di( pri príležitosti stretnutia učitel'ov, 

žiakov, rodičov, ale aj všetkých pria

telov našej školy 15. decembra 2001 

od 13.30 do 20.00 hodiny. Tešíme 

so, že všetci, ktorým sú spomínané 

chvíle vzácne, sa stretneme v tento 

deň. Veď získané minuloročné skúse

nosti sú zárukou ešte vydarenejšieho 

podujatia. 
O tom, že k príprave pristupujeme 

vel'mi zodpovedne, svedčí, že práce 

sú v "plnom prúde" už od začiatku 

novembra. Učitelia a rodičia sa 

snažia, aby sme na nič nezabudli, 

aby dielne nemali slabé miesto. 

Organizačným garantom celej akcie 

je riaditel' školy Mgr. Ladislav Jaško, 

ktorého úloha je naoza j náročná -

všetko zosúladi( na správny čas 

a miesto. Situáciu mu však ulahčuje 

zanietený kolektív zamestnancov ško

ly, ktorý opä( velmi svedomito prístu-

Program kina 

rwrnwiT[M 
8.-9.12. o 17.15 a 19.45 h 

A. l. UMELÁ INTELIGENCIA 

USA- MP 12 - 60.-

9. 12. o 15. 15 h 

Z PEKLA ŠTESTÍ 2 

ČR- MP- 35.-

15.-16. 12. o 17.15 a 19.45 h 

SCARY MOVIE 2 
USA- MP 12 - 60 .-

17.-27.12.2001 

PRÁZDNINY 

28.-29.12. o 17.15 h 

30.12. o 15. 15 h 
SPV KIDS 

USA- MP-. 55.-

28.-29. 12. 
o19.45h 

30.12. o 17.15 
a19.45 h 

PRÍBEH O RYTIEROVI 

USA -MP 12 - 60.-

Tel.: 6477 5104 

Po stopách Ľudovíta Štúra 

Dňa 23. 11 . sa 'žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ l. Bukovčana 3 vybra li na li

terárnu exkurziu pod názvom PO STOPACH [UDO VÍTA ŠTÚRA. Ich cesta 

viedla do Modry, 'ktorá je so životom tohto slovenského velikána bytost

ne spätá. Pred samotQOU exkurziou sa vermi dôkladne oboznámili s ce

lým štúrovským obdobím. Návšteva Múzea L Štúra obohatila ich 

poznatky o mnoho nových faktov. V pamätnej izbe, kde L Štúr trávil po

sledné chvíle svojho tvorivého života, sa dozvedeli vera nového a za ují

mavého. Žiaci si poprezerali aj čo-to z Modry, tohto milého malebného 

mestečka . Poznatky z exkurzie každý jej účastník zhodnotil v samostat

nej práci. O tom, že ôsmaci ve rm i citlivo vnímali všetky poznatky o L 

Štúrovi a jeho dobe, sa môžete presvedčiť na nástenke školy, kde sú 

všetky referáty zverejnené. 

puje k príprave dielní a samozre jme 

Občianske rodičovské združenie 

CHA~ l K pod veden ím p. Ing. Ole k- . 

šóka a Ing. Kola ríka. Tí zasa organ'i

zujú všetko medzi rodičmi. · 

Osobne sd mi páčilo prvé pracov

né stretnutie, na ktorom všetky 

zúčastnené strany ve lP, i jasne dekla

rovali hlavnú myšlienku a prínos celej 

udalostí, ktoré môžeme zhrnúť do 

niekol'kých bodov: 
• navodí( predvianočnú atmosféru 

v Devínskej 
• posilni( pocit l'udskej spolupatrič

nosti, pomoci a úprimných vz(ahov 

• podpori( tvorivos( detí a pripravi( 

im · rados( z vlastnoručne vyrobeného 

darčeka 
• zvýši( prestíž školy a potvrdi( že 

nie sme školou len s klasickou formou 

výuky, ale že sme otvorení všetkým 

novým aj mimovyučovacím metódam 

Až na poslednom mieste odznel ciel' 

finančného vý(ažku, ktorý mimocho

dom v minulom roku nedosiahol su

mu l 000,- Sk. Ak bude v tomto roku 

vyšší, potešíme sa a po vzájomnej 

dohode medzi rodičmi a učitelín i kú

pime niečo potrebné pre školu . 

Všetkému musí predchádza( pro

pagácia . Samotná výzdoba školy, 

chodieb, vestibulu, tried - dielní by 

mala by( najväčším lákadlom. 

Rozsvietený vianočný stromček 

a o svetl en ie budovy bude zvoláva( 

návštevníkov z najbližšieho okolia. 

Soňa Škulová a žiaci 8. Ca 8. 8 

Vela si slubujeme aj od pozvaných 

hudobných telies a súborov, ktorých · 

mená n~cháme zatial' utajené. 

Tajomstvom zostáva i ponuka a menu 

"vianočného bufetu". Zloženie obslu

hujúceho personálu: páni Kolarík, 

Olekšák a Pikna sú určite zárukou 

tých najlepších poživatín a pochutín, 

ktoré budú pripravova( aj naše p. 

kuchárky. Odtajní( snáď môžeme 

vianočný punč pre qospelých a chut-. 

né koláčiky pre deti. Aké teda pripra

vu jeme samotné dielne? 

• ozdoby z orechov 

• vianočné pozdravy 

• ikeba ny 

' • cukrárske výrobky 

• šperky 

• výšivky 

• malovanie na sklo 

• vianočné ozdoby z papiera 

Pripravujeme aj dalšie dielne, prí

padne sa môžete zapoji( aj Vy ·- čita

telia Devexu. To je zároveň pozvánka 

· a informácia pre všetkých, ktorí chcú 

akýmkolvek spôsobom prispie( 

k zdarnému priebehu slávnostného 

dňa. 
Na záver už len neskromné žela

nie, aby ž iarivé svetlo sviečok našich 

adventných dielní preniklo do duší 

a srdiečok všetkých, kt9rí spoločne 

zažijeme tento deň. 

Mgr. Soňa Frälichová 

v týchto dl'íoch oslávili 

(oslávia) 

70 rokov 
František KUBA 

75 rokov 
Adela GAL/KOVA 

Otto Plšt'ANEK 
Stefan KLAS 

Stefánia LACKOV/ČO VA 

80 rokov 

Katarína zAHRADNIČKOVA 

Alojzia PONGRACOVA 

Rozália HROZEKOVA 

85 rokov 
Rudolf ŠUBIN 

Stefan PAVLOV 

Vincencia OLGYAOVA 

94 rokov 

Viktória KRAJČ/ROVA 

Blahoželáme 

na radnici 

Ing. Igor NECZLI 

a jana DUFFEKOVA 

Daniel S/TH 

a MarcelaJECKOVA 

Ľubomír SAMEK 

a LuciaMALEKOVA 

Blahoželáme! 

~:{J4;il~~ -~9itcrk :r'tfldt.:0 
František ZEMAN 

Nech odpočíva v pokoji 

Takmer sme, práve teraz 

pred Vianocami, uverejnili už 

uverejnený príspevok nášho 

stáleho prispievate/a, Jandu 

a dobrého človeka, známeho 

z našich novín ako Deda Ricí

na z Hrádečku pod Grbou, 

skratkou -cc-, alebo plným me

nom Ciril Cichý. 

Žiat; v tomto roku sme sa 

VIANOCE 2001 
Po celý rok so ven ujeme tzv. 

obyčajným veciam: práci, staros

ti o zdravie, o ž ivobytie, venu je

me sa svojim rodinám a súkrom

ným vzťahom, trochu nám ide aj 

o politiku, tešíme sa na oddych .. . 

Mám jedného priotela, ktorý 

pracuje ako novinár, politický ko

mentátor. 

Je to človek, ktorého jeho povo

lanie nepohltilo. 

Pri istej príležitosti sa takto vy

jadril: "Každý človek má čosi 

ako. spodný prúd. Na jednej stra

ne sú v jeho živote deti, zamest

nanie, podnikanie, cestovanie, 

denné problémy, ale pod tým 

všetkým je spodný prúd, ktorý 

nevidno. 

Tento spodný prúd určuje , ako 

sa správame k deťom, ako v za

mestnaní, čo robíme, keď sa 

stretneme s utrpením, sei smr

tOu ... " 
Ak Vianoce vnímame inak ako 

s ním rozlúčili. Odišiel z na

šich radov ticho, nenápadne. 

Od roku 1991 pôsobil 

v Devínskej, najskôr v rokoch 

1991 -96 na ZS P.Horova ako 

zástupca riadite/a pre l stu

peň, kde viedol hudobný, výt

varný krúžok a rádiogong, 

v rokoch 1996-2000 pôsobil 

v ZS lBukovčana l na Istrijs-

ostatné dni v roku, tak by to 

mohlo by( o tomto spodnom prú

de. O hlbke nášho života. 

O tom, čo je v nás pod pov.r

chom. Vianoce môžu by( len po

zlátkou na všednosti nášho živo

ta, zabudnutím na obyčaj~é. 
Môžu by( však práve tým pocti

ve jším vnímaním toho hlbšieho 

v nás. 

Toho, čo nás určuje , motivuje ... 

Niekt~ možno zistí, že to hlbšie 

za vel'a nestojí a ro~hodne sa 

zmeni(, iný sa povzbudí a poda

kuje. 

Kresťan má určitú výhodu . Zistí, 

že to najlepšie v ňom nie je to, 

s čím by sa mal chváli( ale to, 

čím bol obdarovaný. Kresťania 

tomu hovoria milos( a láska . 

Na Vianoce budeme číta( 

z evanjelia podla Jána: Milos( 

a pravda prišli skrze Ježi ša 

Krista. 

Prajem pekné Vianoce všetkým 

obyvatelom Devínskej Novej Vsi. 

Prajem požehnané sviatky, pri 

ktorých sa potešíme, oddýchne

me si a budeme vníma( aj svoj 

hlbší prúd . . 

Nech je poctivý a úprimný 

a nech nás usmerní aj v dňoch 

(ažkých a šed ivých. 

Karol Moravčík, 

r. k. farár v Bratislave 

-Dev. N. Vsi 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. 

v Bratislave - Dev. N. Vsi 

vo vianočnom období 2001/02 

23.12. 4. adventná nedeľa - sv. omše 

o 8.00, l 0.30, 18.00 

24.12. Vianočná noc - pol nočná 

sv. omša a 23.00 

25.12. Naradenie Krista Pána 

-o 8.00, l 0.30, 18.00 

kej ulici, tiež ako zástupca 
l 

riaditel'a pre l stupeň a viedol 

krúžky hudobný a výtvarný. 

Pravdaže stihol ešte prispie-

1>/ať do Devexu, ale aj do 

iných periodík. V Devínskej 

nechal kus svojho srdca. 

Nech mu je zem slovenská 

l'ahká a nech odpočíva v po

koji! 

26.12. Sv. Štefan- 8.00, l 0.30 

31.12. Silvester- pobožnosť 

o 16.00, 
sv. omša o 17.30 

l. l. Nový rok- 8.00, l 0.30, 18.00 

6.1. Zjavenie Pána čiže 

Troch králov 
- 8.00, 10.30, 18.00 

Výbuchy 
Matka s die(a(om v kočík u sa 

prechádza po ulic i J. Smreka. 

Odrazu, ani nie tri metre od nej, 

vybuchne produkt "zábavne j pyro

techniky". Matka sa strhne, prvý 

pohl'ad vrh ne na plačúce dieťa . Už 

nevidí miznú( za záclonou ch lapca. 

iba pohyb záclony dáva tušiť od

kial' vyletel pirát. 

Babička, ktorej vn ukov by sme 

nezrátali ani na dvoch rukách, po

maly opatrne kráča sídliskom. Bola 

si kúpi( chlebík. Je sama, a slabá 

po nedávnom pobyt_e v nemocnici, 

inú možnosť nemá iba obslúži( sa 

sama. Rázna rana "p iráta " ju pri

kovala na miesto .. Stojí a čaká. Na 

podobný hluk pamätá ešte z vojno

vých č ias. Svoje deti vychova la sta

točne, vnukom porozprávala vel'a 

rozprávok i príhod. Srdiečko už tol'

ko nevládze. "Pirát" za necháva 

opä( stopu. Len na šiestom poscho

dí sa "nenápadne" zatvára okno. 

Chlapec, čo babičku možno nemá, 

nepozná, rodičov má nevšímavých 

alebo v práci sa za záclonou teší 

svojmu výkonu . 

Peniažky na "p irátov" získavajú 

deti od rodičov. Vedia tí, ako , kde 

a kedy ich detí používajú. 

DEVEXS 
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Zlatý Hydrorock obháiil 
Fantastický a nevídaný úspech 

priviez li tanečníci klubu akroba

tického rock and rollu Hydro~ock 
Bratislava prvý novembrový ví

kend. 3. 11. sa v nemeckom 

Flensburgu uskutočnili Majstrov

stvá sveta juniorov formácií. Na 

horúcej nemeckej pôde predčili 

tanečníci z Hydrorocku svojich 

súperov vo všetkom v čom sa len 

dalo. Počas celej sMaže postupo

vali jednoznačným spôsobom. 

Vo finále už bolo všetko jasné, 

čo ukázalo aj hodnotenie porot

cov, šiesti zo siedmych porotcov 

ich posunulo na l. miesto s vý

nimkou nemeckého porolcu. Na 

druhom mieste skončili horúco 

favorizovaní Nemci a na treíom 

formácia zo susedného Madar

ska. O tento úspech sa zaslúžili 

Peter Valaský, Peter Lohnický, 

Marek Balogh, Soňa Gerhátová, 

Kristína Tr~nová, Bronislava 

Baloghová, Ivan Lučenič, Filip 

Kubiš, Tomáš Hladký, Andrea 

Kalivodová, Natália Dercová, 

Po vel'mi úspešnom zakončení 
uplynulej sezóny majstrovských 
sút'aží využití viacerí hráči $K 
Strelec letnú turnajovú sezónu, 
prípravou na d'alšiu ešte nároč
nejšiu účasťou na viacerých ša
chových podujatiach, na ktorých 
väčšinou potvrdili svoje ·úspechy 
a vzbudili nádej, že ambície za 
d'a/šími, ešte lepšími výsledkami 
v klube nad'alej pretrvávajú. 

DEVEX6 

titul 
Katarína · Lapošová, tréneri: 

Stanislav Kočiš, Rastislav Baňas. 
Po r. l 996 a roku 2000 je lo 

tretí titul tohto klubu v kategórii 

Formácií (okrem iného 3x titul 

Majstra Európy ,v juniorských pá

roch Valaský- Tranová, Rizman -

Chalásová, Majstra svela v juni

orských pároch Marušiak -

Rizmanová). Tento klub sa stal 

držitelom minirekordu keď v ňom 

lanco;alo dokopy 26 majstrov 

sveta. 

Reprezentanti DNY Valaský, 

Lohnický, Balogh, Gerhátová, 

Tranová, Baloghová sú 2-násob

nými držitel'mi titulu majstra 

sveta. Tieto deti nevysedávajú po 

ulicia~h a nemárnia čas nudou, 

ale reprezentujú Slovensko a tým 

aj Devínsku Novú Ves . 

Gratulujeme!!! 

Rastislav Baňas, 
asistent trénera 

Už na majstrovstvách Bratis
lavy dospelých príjemne prekva
pil dorastenec J. Smoleň svojim 
5. miestom za reprezentantmi 
Slovenska. 116. mie,sto d'alšieho 
dorastenca M. Bezúcha v ostrej 
konkurencii 40 hráčov je nad 
očakávanie. V majstrovstvách 
Bratislavy v rapid šachu pre zme
nu sa najlepšie umiestnil ako 6. 
M. Roháček a i 13. miesto Smo
leňa a 14. Bezúcha pri štarte 45 
účastníkov je príjemným prekva
pením. Na najväčšom bratislav
skom turnaji OPEN SLOVAN zase 

l 
dych mužom povyrážala svojim 
23. miestom žiačka Veronika 
ROHACKOVÁ, ktorá bola vyhod
notená ako najlepšia žena turna
ja. l 30. miesto Bezúcha možno 
považovať za pekný úspech me
dzi 111 účastníkmi. 

Doslova šokom pre bratislav
skú šachovú verejnosť boli získa
né strieborná a bronzová medai
la na majstrovstvách Bratislavy 
_v praktickom šachu. Získali ich 
s vysokými ambíciami hrajúci 
Smoleň a Bezúch. 

Na OPEN Doprastave si na 
staré zlaté časy výborným 6. 
miestom zaspomínal výkonnost
ne stále nestarnúci veterán klubu 
Ondrej Szälläs. $tartova/o 59 aj 
zahraničných účastnikov. 

Majstrovstvá Bratislavy do 18 
rokov vyhral s prehl'adom Sma
leň, pričom aj bronzová medaila 
putovala vďaka Bezúchovi do 
Devínskej. A to ešte strieborná 
medaila pripadla V. Roháčkovej, 
ktorá tesne predtým spolu s bra
tom Miroslavom prekvapujúco 
opustili náš klub. Obidvaja v tvr
dej klubovej konkurencii zrejme 
psychicky neuniesli stratu svojich 
klubových pozícii a prestúpili do 
slabšieho len treťoligového druž
stva Budmerice. Za ich predchá
dzajúce pôsobenie sme im vel'mi 
vd'ačni a prajeme im naplnenie · 
ic;h predsavzatí. 

Na najväčšom slovenskom tur
naji OPEN Tatry akoby chcel ·pri
pomenúť i predseda klubu Ma
rián Jurčák, že pri organizačných 

a manažérskych povinnostiach 
v rámci dobrých podmienok vie 
obstáť aj v tvrdej zahraničnej 
konkurencii, čo potvrdil v blesko
vom turnaji, kde obsadil 23. mies
to spomedzi 53 štartujúcich. 

Turnaj v Lamači pre ~menu vy
hral Bezúch pred $moleňom, ale 
to už súperi o 'nás vel'a vedeli 
a hrali proti našim mladíkom 
s vel'kým rešpektom. 

A že bol oprávnený, to ukázali 
Majstrovstvá Slovenska dospe
lých v bleskovom šachu v Tren
číne, kde v sút'aži jednotlivcov 18. 
miesto Smoleňa, 21. miesto Be
zúcha, 22. miesto Simona 13 32. 
miesto Jurčáka spomedzi 60 
účastníkov boli Jen akousi rozlúč

kou našich hráčov pred sút'ažou 
družstiev, v ktorej so značným 
náskokom získali bronzové me
daily za vysokofavorizovanými 
skúsenými družstvami Košíc 
a Trenčína. 

Záverom vyvstáva otázka, či 
nad'alej sa podarí udržať vysoké 
ambície mladých v klube a bojo
vého ducha kolektívu, ktorý sa 
akiste pokúsi udržať v 1. lige, ,aj 
keď ratingové hodnoten ie podla 
zostáv hovorí v prospech ovel'a 
skúsenejších družstiev súperov. 

Veríme všetkým našim priaz
nivcom, ie nám v tom pomôžu 
aspoň svojími sympatiami a drža
ním palcov i v časoch menej 
štastný ch. 

mj 

ltikulášsky turnaj 
Bola sobota 17. 11. školská brá

na na ZŠ l. Bukovčana 3 bola v tento 
sviatočný deň otvorená a hrnuli sO 

do nej starší aj mladší chlapci. 
Bol tu vel'ký MIKULÁŠSKY TUR

NAJ V STOLNOM TENISE. Mladší či 
starší športovci, viac i menej vytréno
vaní, ale s obrovskou chut'ou dat' sa 

do čestných súbo/ov sa tu stretli, aby 
spoločne dokázali, že vedia skrotit' 
neposednú stolnotenisovú . loptičku. 

Hoci všetci boli odhodlaní dat' do sú
perenia všetky sily a zručnosti, zvíta
zit' a prevziat' si putovný pohár moh
li po záverečnom finále predsa len tí 
najlepší. Poda kovanie za účast' potrí 
vše(kým, ktorí v túto sobotu dali pred. 
leňošením v teplej obývačke s fareb-

ným televízorom prednost' školskej 
herni a prišli si navzájom zmerat' 
svoje sily Blahoželáme vítazom. 
Mladší chlapci: 
1. miesto Peter Vaňo 
2. miesto [uboš Laštuvka 
3. miesto Pavol Štofan 
Starší chlapci: 
1. miesto Ivan Rendek 
2. miesto Tomáš 'Sedláček 
3. miesto Milan Dinga 

Mikulášsky turna j sa tešil vel'kému 
záujmu malých športovcov a určite 

sa stane peknou tradíciou v te jto zá

kladne j škole. Preto športu zdar 
a stolnému tenisu zvlášt'! 

Soňa Škutová 

pre všetkých poriada MO MS v DNV 
15. 12. - upratovanie našich výletných miest na Devínskej Kobyle 
po ,.tiežturistoch". Treba si priniesť niečo na opekanie a pršiplášť. 

Cas návratu podl'a vzájomnej dohody. 
Info: tel.: 6477 8269 

Po stopách neživej prírody 
Má lokomu sa podarí obd i vovať 

krásy našej vlasti zb lízka, ta k ako 
žiakom ZŠ P. Horova 16 sa to vďa 
ka pani uč i te l' kám PaedDr. Bru
novskej a RN Dr. Piatri kovej podari
lo. 

Naša cesta sa zača l a v Brat isla
ve, odkial' sme vyštartovaÚ 18. l O 
o 7. hod ine ráno. 
H neď v úvode našej exkurz ie 

sme prechádza li oko lo význam-

ného mesta Nitry, známeho svoji 
mi výstavam i Agrokomplex. 

Povod ím Hrona nasledova l dlhý 
pás č ad i čóvých a sopečných poho
rí, kde sa nachádza najm ladš ia 
sopka na Slovensku Pútikov vŕšok, 
a v Novej Bani Pohronské múzeum 
zamerané na sopečnú či nnosť. 

Prvou dôlež itou zastávkou bolo 
tzv. "Zlaté mesto" Kremnica. Prečo 
zlaté? Odpradávna sa tam totiž ra
zili mince. Práve jeden obchod 
s takýmito cen n osťam i sme ma li 
možnosť n avštív i ť a pokú pi ť "staro-

, dávne" kremnické dukáty a denáre. 
Po krátkej obh liadke čast i mes

tečka sme sa vydal i na výstup "t iso
vým" lesom do Harmaneckej jas
kyne. jej charakterist ickou črto u 
bo la váza vytvorená z kvapl'ov 
a veľký výskyt netopiera obyčaj
ného. Nasledovala "medená" Ban
ská Bystrica a potom sme sa už po
náhl'a li na našu ubytovň u v U lanke. 
Po výdatnom spánku nás čaka l a 

ďa l š i a zaujímiJvá, no ešte ná ročnej - · 
šia druhá časť exkurz ie - Banská 
Štiavnica. 

Ako prvá sa predstav il a známa 
Štô l ňa Bartolomej, kde naš i pred
kovia kedysi ťaži li vzácne rudy, 
hlavne stri ebro, zinok a olovo. 
V ban i bo l i vystavené rôzne pra-

covné nástroje, ~aujímavosťou bo la 
15 cm úzka chodb i čka. 

Neďa l eko našej posled nej zastávky 
sme obdivovali cudzokrajné stromy 
v Arboréte Kys ihybel'. Vyzerá ako 
umelovytvorený lesík s nádhernými 
rast l inami , no v s k u točnost i ta m 
odborn íci skúmajú, č i sa tu exotic
ké dreviny, tuje, agát biely, striebor-· 
ná j edlička, s~kvoje, japonský · 

. smrek, aklimatizuj ú. 
Po u čná pre
chádzka trva la 
len krátko a už 
sme sa mohl i 
teš i ť na "stri e
borné mesto" 
Banskú Št iavni 
cu. Okrem to
ho, že je o r. 
1993 zapísaná 
do medz inárod-
ného zozna-
mu pam iatok 
Unesco, je tu 
mnoho výz
namných častí 

mesta, ktoré 
stoja za povš imnutie, ako je mies
to, kde vo lali baníkov do práce -
K l opačka, Starý a Nový Zámok. Na 
n ámestíčk u je známe mineralogic
ké múzeum, s nevídanou rôznoro
dosťou nádherných minerálov 
a hornín . 
Neďa l eko Št iavnice nad Počú

vad lom sa týči andezitový vrch 
Sitno, známy svojou históriou. 

No a zlatým kli ncom programu 
bo li Brhlovce. Napohl'ad obyčajná 
ma lebná dedi nka sa od iných od
li šova la do tufových ská l vytesaný
mi obyd li ami . Ľudi a ich se m vyte
sa li pred 200 rokmi a zachovali sa 
až dodnes. 

Skutočný záž itok z navštívených 
miest si odn iesli žiaci 8. a 9. roč n í

ka. 
Takýmto spestrením uč i va o ne

ž ivej prírode sme získa li mnoho 
nových skúsenost í, a to len vďaka 
dobrému ko lektívu, obetavému šo
férov i, ale hlavne vďaka naš im pan i 
uč i te l'kám, ktoré ma li s nami trpez
li vosť. 

.Za to by sme im chce li v mene 
všetkých zúčastnených poďakovať. 

Petra Vojteková, 
Barbara Šnajdrová 

Prírodné .krásy Európy ..• 
zš P. Horova 16 sa v tom to školskom roku zapojila do medzinárod
ného projektu v rámci programu SOKRATES. 
Národná kancelária programu SOKRATES umožňuje spoluprácu me
dzi krajinami Európy . Partnermi našej ZŠ sa stali školy z rakúskeho IL
ZV, gréckej TR/KALY a fínskeho mesta S/MO. 

Spoločno u témou projektu sa sta la " Nádhern á európska príroda ". 
Cieľom j e zvýšiť záujem o problematiku prírody a uvedomiť si dôleži
tosť ochra ny našich prírodných zdrojo v. Projekt nám dá va možnosť 

spoznať j ednotlivé krajiny, oboznámiť sa s ich kultúrou . • . . 
l' d ' -· . . ď l . ' so zmyslamm 
u __ , a

1
, um~znujehporodzumtente r_ozk te n~stt j ehdnotlivých etnik. Spáj a 

~ct te ~v rozn~c pre _ me ov a_zta ~ v roznyc ro č_niko v do j edného 
sko lskeho projektu. Tt sa stara JU o p/anovante a celu realizáciu proj ek
t u. Aktívne sa podie/a jú na všetkých j eho fáza ch. 

Každý partner si organizuje prácu na úro vni svojej školy sám. Účast

nícke školy majú na starosti vše t ky administratívne práce projektu, 
i spoločné plánovanie a organizovanie projektových stretnutí. 
Spolupráca bude rozšírená aj o vzájomnú korešpondenciu medzi žiak
mi. 

Naše f inálne produkty a výs ledky chceme prezento vať v t riedach, 
školských jedálňach, chodbách, žiackych časopisoch, na večierkoch ro
dičo v, na dňoch otvorených dverí, v miestnych masmédiách, stretnu
tiach a seminároch, nielen doma, ale aj v účastníckych krajinách. 

V týždni od 12. novembra do 16. novembra 2001 sa uskutočnilo pr 
vé projektové stretnutie v Bratislave. Počas týždňa prebiehali stretnu
t ia a besedy s učitel'mi i so žiakmi. 
Projekt bol sch vá lený na j eden ro k s možnosťou p redfženia na tri roky. 

Slávka Šebová 

O flOUINNOM ZMLUUNOM 
flOJfTfNÍ- dnes ostatný raz 

V n ieko l' kých pos ledných 
č l ánkoch v časopi se Oevex sme 
sa zaobera li témati kou p recho
du zo záko nn ého po isteni a na 
pov inné zmluvné poi stenie zod
povednosti za škodu z prevádz
ky motorových voz id iel. 

Uvedená probl ematika sa tý
ka ve l'kej čast i obča nov a pub li
kované č l á nky mali ohl as 
a muse li sme zodpovedať na 
časté otázky zo strany občanov 
ako aj na otázky z ob last i pod 
nikate l'skej sféry. 

Od dňa vyjdeni a Devexu zo
stávaj ú prakti cky pos ledné 3 
týžd ne na uzavreti e a zapl ate
nie po isteni a a posledný termín 
je 31. 1i. 2001. · 

i Ve l'a otázok bo lo .na tému , 
kto ré po isteni e j e najl epš ie. Pri 
po istnom, kto ré j e v podstate 
rovnaké vo všet kých po i sťov
niach považuj eme za rozhodu
júce t ri fakto'ry bo nus (zl'ava na 
poistno m), málus (p rirážka na 
po istnom) a za poč ítan á doba za 
bezškodový _priebeh. 

Všeobecne mož no poved ať, 
že z náš ho po hl'adu sú hodn o
t iace fa kto ry nás ledovné: naj
vyšší bonus v najkratšom obdo-

' bí, najnižš í málus a najnižší po
čet započítate l'n ých m es iacov 
pre málus (bonus). 
U rč i te vás os lov il o ve l'a "pre-

. davačov" po isteni a za stupuj ú
c ich j ed nu z po isťovní a za po
moc i d a rče kov vás presvedčo
va la o uzavretí po istenia s ic h 
po i sťovňou . 

Predaj po isteni a je obdobný 
ako p redaj akéhoko l'vek iného 
tova ru s jedino u výnim ko u 

(podstatno u). Nedá sa na roz 
d iel od kabátu, topánok vy
skú šať a zakúpenie nesprávne
ho tova ru môže ekono mi cky 
o hroz i ť resp . z ru i novať kupujú 
ceho pri "zakúpení" nedosta
točného po istného kryti a. 

V ta komto prípade akýko l'
vek stokorun ový d a rček j e sla
bou n áp l asťou na možné milió
nové straty. Čo v prípade škody. 
Váš predajca už predáva ni ečo 
iného, j e in de, neex istuj e. Kto 
porad í? Maklérske po i sťovac i e 
spo l očnost i v dohodnutých p rí
padoch na zák lade mandátn ej 
zmluvy preberajú na seba zá
väzok nápo moci pri vybavova
n í poistných uda lostí, zmi en, 
úprav, z ru šeni a po istných 

zm lúv. 
V krátkosti poveda né se rv i s 

po istnej zm luvy, zväčša bez
platne. Pre akýkol'vek bezchyb
ný ch(i) d j e potrebný, ba nut ný 
správny serv is. Sme toho názo
ru , že kva li t nej ší se rv is môžu 
v tejto oblasti poskytnúť po i sťo
vací makl éri s dlh o ročnou pra
xou . V p rípade vášho zá ujmu 
vám radi odpov ieme či už ces
tou Devexu alebo na te l . č ís l e 
0903 342 961. 

Vel'a k il o metrov bez nehody 
v novom roku vá m v m ene 
s po l oč n os ti MM Brokers p raj e 

jej konatel' . 

Nájdete nás: 
po -pia : 15°0

- 18°
0

, 

so: 8°0 - 11 oo v Devexe 
Novoveská 14 (z dvora) 

Ing. M. Spišiak 
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Profesionalizácia Armády SR 
(Pokračovanie z minulého čísla) 

- možnosť kariérneho rastu a mož
nosť ďalšieho vzdelávania sa 
- príspevok pri presťahovaní 
Podmienky prijatia uchádzača 
o miesto profesionálneho vojaka 

u VÚ 4613 Bratislava (Čestná stráž 
Armády SR) 
- ukončená vojenská základná 
služba 
- zdravotná klasifikácia ,.A" 
(bez kozmetických vád tváre) 
- výška 183-187 cm 

Rok 2002 v znamení zmien v Slovenských telekomunikáciách (ST) 

Krátko a stručne 
Hoci no tlačovej konferencii pre novinárov 29. ll. predložili a predsta

vili ST množstvo materiálu o zámeroch na rok 2002 je vhodné poskytnM 
stručný výsledok pre klientov. 

Informáciu o zmenách v starostlivosti o zákazníka môžete získa( na bez
platnom čísle 0800 123456 v čase od 7.00- 22. OO h. 
Zmena platenia: Od l. štvr(roku 2002 prechádzajú ST na sekundovú tari
fikáciu po prvej minúte volania v Bratislave, ostatní od 2. štvrtroka. 
ST ponúkajú vybra( si volací progr~m : ST ISDN Klasik, ST ISDN Komfort, 
30 vol'ných minút, ST Standard 30, ST Mini 20, MUP (kredit), ST Standard 
Business. 

Pre bytových zákazníkov je určený nasledujúci program ST Standard 30 
za 199 Sk bez vol'ných minút 
1.-3. štvrírok a 249 Sk od 3. štvdroku s 30 valnými minútami. 
ST Mini 20 od 3. štvrtroka za poplatok 199 Sk a 20 vol'nými minútami. 
Malý užívatel'ský program za 169 Sk od l. štvríroka 2002 s hovorným kre
ditom 12 impulzov od 3. štvríroka za 30 Sk. 

go~Bflt!l 
!!!POZOR AKCIA!!! 
predajňa Globtel v DNV 
pre nových aj existujúcich zákazníkov ponúka 

-mobilný telefón už za 11 - Sk 
- aktivácia za 11 - Sk 

- ukončené úplné stredné vzdelanie 
(s maturitou) 
-občianska bezúhonnosť 
-vodičský preukaz skupiny B, C, T 
pre funkciu vodič (aj bez vodičskej 
praxe) 
-vek do 25 rokov (výnimočne viac) 
Kontaktná adresa: 
VÚ 4613 Bratislava, 

Za kasárňou 5, 832 31 Bratislava 
Kontaktné osoby: - kpt. Ing. 
Miroslav Rožňovec tel. č.: 03/4425 
4500, kl. 32 22 63 
- ppráp. Marek Mokoš tel. č.: 
02/4425 4500 kl. 32 21 61 
- velitel' útvaru tel. č .. : 02/4425 
4500, kl. 32 20 71 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

Ceny sú bez DPH, to znamená, že treba zobraí kalkulačku a k cenám pri
ráta( 23%. 

Slovenské telekomunikácie, a. s., budú v roku 2002 znižova( ceny me
dzinárodných volaní o 13 percent. 

Dôležitou informáciou je aj to, že poplatok za 'zriadenie telefónnej linky 
ostáva v roku 2002 nezmenený, t. j. 999 Sk bez DPH pre bytových aj neby
tových zákazníkov a za zrušenie telefónnej prípojky nezaplatia zákazníci 
žiadny poplatok. 

Cena za minútu pripojenia na internet v silnej prevádzke bude 0,80 Sk 
bez DPH. V slabej a víkendovej pr.evádzke bude do konca druhého štvrtro
ka 2002 plati( cena za minútu pripojenia 0,30 Sk bez DPH, ktorá sa od tre
tieho štvrtroka 2002 zvýši na 0,40 Sk bez DPH. 

Od l. januára 2002 vstúpi do platnosti cena internetových volaní pro
stredníctvom telefónnej prípojky pre víkendové volania 0,30 Sk bez DPH za 
minútu. Cena spojenia v si lne[ a slabej prevádzke do obdobia zavedenia 
časovej tarifikácie ostáva nezmenená, teda 0,80 Sk bez DPH za minútu, 
resp. 0,30 Sk bez DPH za minútu. 
Skrátka, Slovenské telekomunikácie nás naučia telefonovaí krátko a stručne. 

Autorizovaný predajcá 

- mesačný paušáľzadarmo • mikroslúchadlo zadarmo 
- sekundovú tarifikáciu od 1 sekundy pre normálny užívatel'ský program 

i pred platenú službu "PRIMA" 
- internetové pripojenie GLOBTELNET 
- CD zdarma - pri zakúpení PRIMA kupónu alebo internetového pripojenia 
- kompletné príslušenstvo k mobilným telefónom za SUPER CENY 

a naviac 
!!!DARČEK za 300,- Sk pri aktivácii ale IBA U NÁS!!! 

Eisnerova 1, /oproti kostolu/, BA - Devínska Nová Ves, otvorené po-pia do 18.00, 
so: 9.00- 12.00 hod, Tel./fax: 02164 770 640 • mobil: 0905 716 392 

DEVEXS 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hl'adá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

* Predám detskú vysokú drevenú stoličku. 
Cena 500,-. Tel.: 6477 8698 
* Predám veľmi zachovalý plynový sporák. 

Tel.: 6477 9567 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 

* TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na grbe 42. Tel./zázn.: 6477 6963 
*Preklady- všetky jazyky. Tel. : 6477 0140 
* Anglicky preložím, doučím. 

Tel.: 6477 8835 
* Fundovane skoncipujem podnet, odvola
nie. Na kaštieli RD 12 

0 \~JacnejšÍako ihí!! 
'" Teraz iba 1s;sosk/km. 

* Doučím M, F (ZŠ). Tel.: 0905 950 660 

* Kúpim 2-3 izb. Byt v ONV v OV. 
Tel: 0903 561 424 

* Kto doučí šiestaka ZŠ. Tel.: 6477 6854 
* Predám garáž v ONV na lstrijskej. 

Tel: 6477 5181 

FARBY LAKY 
MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

Pondelok- Pi at ok 7 .OO - 18 .OO 
Sobotá 7 .oo - 12 .oo· 

Ke.nlPelen.ova' 2 .. 
KARLOVA .VES 

T ·1 t·· x· .. 02/6. ·542 1727 ,E-mail : .parmal@parmalsk e. a .. 
s týmto vystrihnutý~ kupóno_m ·z!ska~ate1 · prt jedn·orazovom nakupe u nas 5 Yo .zl.avu, 

-STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO · TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. S r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6471 5375, fax: 0216477 637t 

· eiiUJ.lt: ~tt@fJtt.tk, ft,ttp:!lwww.m.tk · 

Hotel Morava vás srdečne pozý va na 

sH~ ~Stľ'<:)"· Skú z~b~'-'U 
31.12. 2001 od 19.00 h v priestoroch hotela 

Cena: 1000.- Sk vrátane aperitívu, večere, 
polnočného p rípitku, novoročnej ka~us:nice, 
ohňostroja, výbornej hudby a skveleJ zabavy. 

Predpredaj vstupeniek na recepcii hotela 

- k l str = 7830 Sk, l str. = 5670 Sk. l cm = 12 Sk. K cenám treba pripočí-lnzertia -Cenník: l znak= 1,20 Sk, 1/16 str.= 350 Sk, 1/8 str.= 700 Sk~ 1!4 str.- 1420 S '~ 2 ·. b It Zamestnanie hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana+ toť 23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac l 0%, celorome 20;a., Ponuka detskyct ~ecl e~ a ne. d "t l - ia· 15 30-18.00, so: 8.00-11.00 1 OO%, posledná strana+ SO%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 1nzertná kancelana: ONV Novoves a 14 (z vara na pos ou , poP · · 
~ 
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Už predvolebná kampaň ? zatáženie okolitých uličiek po
čas stavby a následne počas 
prevádzky haly. Napojiť takýto 

V predminulom Devexe ma 
zauja/a_ správa prevzatá 
z DTV o budovaní novej špor
tovej haly na Grbe, v úzkej 
nadväznosti na tenisové kurty. 
Ciánok zároveň deklaroval, aj 
niektoré jej budúce funkcie, 
z ktorých si priemerne tech
nicky zdatný čítate/' odvodí jej 
možné rozmery a v neposled
nom rade aj cenu. Paradoxom 
tohto článku nie je samotná 
deklarovaná aktivita, na vybu
dovanie športovej haly, ale reál
nosť takéhoto projektu. Tá reál
nosť sa blíži k nule. 

K tomuto, naoko silnému, .vy
jadreniu ma oprávňujú dostup
né informácie a fakty týkajú
ce sa konkrétneho územia, 
schopnosti ONV ,.zatiahnuť" 

takúto stavbu a realita investič
ných aktivít posledných rokov 
na území mestskej časti. 
Finančná stránka veci : 

V čase keď je na .stole po
slancov a členov komisií miest
neho zastupitel'stva návrh roz
počtu na rok 2002, nerátajúci 
s takýmto výdavkom. V čase 
keď ten istý návrh rozpočtu 

ledva pokryje (možno) dobu
dovanie najzák/adnejšej tech-

nickej infraštruktúry (napr. kana- objekt na jestvujúce inžinierske 
lizácie) v intraviláne mestskej siete jeminimá/ne diskutabilné. 
časti. Teda v tomto čase mediá/- Pritom celkom nedaleko, dos/o
ne prezentovať víziu o stavbe va desiatky metrov, je územie, 
za desiatky miliónov, aj keď ktoré by malo na predpok/ada- . 
s neidentifikovatel'ným spolu- nú halu lepšie predpoklady. 
investorom v pozadí, je v sú- Toto územie · je schválenou 
časnej dobe (vel'mi slušne na- územnou štúdiou mestskej čas
písané) dosť odvážne. Určené ti určené práve na takéto aktiví
nanajvýš tak nezainteresovaným ty. Ide o bývalú školskú záhra-
čitatelbm: du. Aj keď by nadá/ej platili via-
Technická stránka veci : ceré technické výhrady, prinaj-

Na mieste kde by sa mala menej toto územie poskytuje 
'vybudovať nová hala, sa uvažo- viac miesta a logickú nadväz
vala (už v minulom zastupitel's- nosť na školskú budovu. 
tve) skutočne malá, dalo by sa Viem že ,.problém" školskej 
povedať ,.nafukovacia" hala. záhrady je trochu zamotanejší. 
Také slúžia už nieko/'ko rokov vo Naše miestne média však 
vedlájších mestských častiach. o neho len mierne škrtli v minu-
Aj chudobnejšíéh od ONV. lom roku. 

Prekrývajú tak 1-2 tenisové Malá rekapitulácia: 
dvorce. Tento zámer v ONV po- Kto chodí po Devínskej s atva
stupne potichu ,.vyšumel". Ha- renými očami a len trochu si 
la, ktorá sa dnes prezentuje je, · pamätá preplnené, viaceré čís

na danom mieste, jednoducho la, Devexu v závere roku 1998, 
technicky neúnosná. porovná to s dnešnou realitou, 

Som presvedčený že paze- musí byť pri takto prezentova
mok nie je dosť ve/'ký na jej ných plánoch na podobné stav
stavbu. Keby sa aj vtesnala na by opatrný. 
konkrétny priestor, jej rozmery Iste aj v roku 2002 bude 
sú neúnosné medzi okolitými ro- mať Denova dosť práce s kose
dinným domami. Neúnosné je, ním buriny okolo iných, ro zo
si čo len presta viť, dopravné stavaných . stavieb, s dokon-

čením ktorých sa iste potrápi 
aj budúce zastupitel'stvo. 

Návrh rozpočtu mestskej 
časti na rok 2002 jednoducho 
na ich dokončenie ,.nestačí 

s dychom". Aj na ne sa ozlom
krky h/ádajú spoluinvestori. 

Niektoré naše projekty sa už 
prebojovali na stránky celoštát
nych médií. Nie ako vzory ale 
ako kauzy. 
Záverom: 

Na prelome storočí sa na 
Slovensku stalo bežným štan
dardom komunikovať cez mé
diá. 

Zámery jednotlivcov, či poli
tických subjektov sa najprv pre
zentujú konzumentom mediál
nej produkcie. Divákom tele ví- . 
zií, čitatelbm novín. A až potom 
sa reálne diskutujú s part
nermi, odborníkmi, komisiami 
zastupitel'stva ..... . 

S ceruzkou, pravítkom či kal
kulačkou v ruke. Zdá sa že tieto 
metódy politickej práce neú
prosne prenikajú aj do malej 
politiky. 
Skoro som zabudol: 
O rok sú vo/by a Devexy z roku 
1998 má doma už len málokto 
odložené. 

Ing. Miloš Encinger 

----------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------

Vodorovne: A. Koniec tajnič

ky.- B. Obec pri Tepliciach

časová jednotka - nórska ob

jemová miera. - C. Športový 
kód Sv. Lucie -tečie prerýva

ným prúdom - znášaj bolesť. 

- D. Mesto v Taliansku- zá

kladná číslovka - rieka v Špa
nielsku.- E. Stred tajničky. 

F. Fínske mesto -vysoká škola 
veterinárna (skr.)- tromf pri 

hre v karty. - G. Zvuk pri trú
bení- mužské meno - značka 

e l ektrospotrebi~ov.- H. Ko

niec po nemecky- gibon bie

' oruký - podvod, nepravda. -
l. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Ruské mužské me

no - bolestný vzdych. - 2. 

Organická zlúčenina - cudzie 
mužské meno. - 3. Mesto vo 

Švajčiarsku- mesto v Iráne. -
4. Čin, konanie- ko'niec mod-

litby.- S. Monopolské zdru
ženie kapitalistov- latinský 

pozdrav. - 6. Volebný agent, 

agitátor- eden. - 7. Kazašské 
mesto - časť básne. - 8. 

Alžírske mesto - ugrofínska 

bohyňa . - 9. Zabezpečuje -

kmeň v Ghane. - 10. Mesto 

v Turecku - štát v USA - 11. 
Horúčava na oné miesto 

(básn.). -
Pomôcky: B. Aske.- D. Miel.

F. Sara . - 3. Me ls - lrádž. - 7 .. 
A lkol. - 8. Naama. - 9. Ade le. 

- 1 O. Ekrek. -
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Ak d lh uj ete banke l 000 Sk ste 

v svrabe. Ak dlhujete banke l OO mi· 

l iónov, je v svrabe banka. 

- Čo si vybral manželke k Viano

ciam? 
- Vkladnú knižku. 

-Drahý, kú piš mi kožuch? - pýta sa 

o jednej v noci žena . 

·Kúpim. 

- Ta som rada. 

· Nemáš prečo, hovorim zo sna. 

- Dúfam, že v raji budú ženy odde

lené od mužov, - vraví žena mužovi. 

- Samozrejme, - odpovedá muž, 

- inak by to nebol raj! 

- Čo je to hnačka? 

- ... to ide len láska cez ža lúdok ne-

primeranou rýchlos(ou. 
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