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Príhovor 
vydava_tela 

Vstúpili sme do prelomeného 

roka, kedy nás čakaiú parlament

né i komunálne vol'by. Občan 

v ich začiatku získa. Politici sa 
budú predbieha( zvýšif životnú 

úroveň, aby po vol'bách mohli 
'opäf pritvrdif. Jednotlivé politické 

subiekty, hlavne prostredníctvom 
médií, sa snažia už dnes budo

vaf pre seba pozície, poniektoré, 

a nie vyberaným spôsobom, pod

kopáva( konkurenciu. 

Mali by sme, ak nám vôbec 

záleží na vlastnei životnei úrovni, 
vel'mi pozorne sledovaf a počú

va( čo nám a kto ponúka. Mali 

by sme si zobraf poučenie 
z predchádzaiúcich garnitúr poli

l tikov, ich splnených a nesplne

ných sl'ubov. Kto nám skôr pripo

mínal "boi o korytá" ako záuiem 
jo riešenie problémov občana. 

l 
Aby som to ziednodušil: Kaž

dý (politik) myslí predovšetkým 

na seba, niektorí (možno) sú 

. jochotní sa "uskromniť" na úkor 

'! občana. Tým, že málo voličov 
: prišlo k urnám pri vol'bách do 

' VÚC sme nič nezískali. Devínska 

' tam nemá zástupcu a všetko vy

. bavovqnie bude zdlhaveišie 

a bude stM viac peňazí. Alebo 
budeme na konci radu vybave

ných. Volif osobnosti neznamená 

voli( menšie zlo. Treba pozorne 

sledova( počúvaf a vyberaf. 

Rezignácia znamená vlastný 

Pád, pretože ponúkneme možno-

I
st iným. Neobracaime sa k zod

Povednosti chrbtom. Nehovorím 
0 tom privčas. . 

Vydavatel' 

][)~~ínskoriovoveský 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVA VES 

11.1. 2002 Ročník: XII. Číslo: l bezplatne 

V ČÍSLE: a Nové katastre El Z radnice 

* Príhovor starostu * O zimnej údržbe ciest 

EJ Majetkové priznanie 

a Profesionalizácia armády 

Najviac radosti tohtoročná zima pripravila detbm. Aj v Devínskej bolo (aj 
ešte je) ve/'a príležitosti na sánkovačku, bežkári si prišli na svoje na 
Devínskej Kobyle, popri rieke Morave a korčuliari na zamrznutom rybníku. 

Už na nové katastre 
Kataster nehnutelností spravova· 

li doteraz okresné a kraiské úrady . 
Od Nového roka správu prevzali 
špecializované katastrálne úrady 
a správy. Čo to pre občanov zna· 
mená? 

Novelou katastrálneho zákona 
boli s účinnost'ou od 1. ianuára 
zriadené nové orgány štátnei sprá
vy na úseku katastra, a to katas· 
trá/ne úrady a správy katastra. 
Podlá novely katastrálne úrady vy
konáva i ú štátnu správu v územnom 

obvode kraia, vzniklo teda osem 
katastrálnych úradov. V územných 
obvodoch doteraiších okresov bu· 
dú štátnu správu vykonávat' správy 
katastra, ktoré pôsobia v ich síd· 
Iach. Pre občana to konkrétne zna· 
mená, že každé podanie a iné pí
somnosti týkaiúce sa nehnutelnosti 

nachádzaiúcej" sa napríklad v Bra
tislavskom kraii bude adresovat' Ka· 
tt;Jstrálnemu úradu v Bratislave, 
s označením príslušnei správy ka· 
tastra, teda nie ako doteraz katas· 
trá/nemu odboru okresného úradu. 

V centre Bratislavy 
-tridsiatka 

V centre Bratislavy platí maximá/· 
na povolená rýchlost' 30 km/h. 
Zónu 30 ohraničuie Rázusovo 
a Vaianského nábrežie, D~stoievs· 
kého rad, Mickiewiczova a Staro
mestská ulica. Znížením rýchlosti sa 
totiž skracuie ai brzdná dráha vozi
diel. 

Opatrenie znepríiemní a stáží 
preiazd áut centrom mesta. 

Upozornenie 
Upozorňujeme užívatel'ov vy

hradených parkovacích miest 
pre telesne postihnuté osoby, že 
vyhradené miesta z roku 2001, 
o ktoré ich užívatelia neprejavili 
záujem aj na rok 2002, budú 
zrušené. 

Takéto opatrenie musi prijať 
miestny úrad z dôvo.du nedostat
ku parkovacích miest v Devínskej 
Novej Vsi. 

V prípade záujmu o vyhradené 
parkovacie miesta na rok 2002, 
je potrebné bezodkladne podať 
žiadosť na miestny úrad spolu 
s preukazom občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

Rozhodnutia o povolení užívať 
vyhradené parkovacie miesto sa 
vydávajú na kalendárny rok. 

MUDNV 

Zóna 30 sa nachádza ai v Petr
žalke a Karlovei Vsi. 

Len pri diaľniciach 
Dialničné známky sa na rozdiel 

od minulých rokov nebudú distri
buovat' celop"!oš~e na celé územie 
Slovenskei republiky, ale len . na 
čerpacích staniciach a v mestách 
v blízkosti dialníc. 

Distribúciu na iednotlivé pošty 
zabezpečuie' Slovenská pošta. 

Celoročné známky na rok 2002 
platia až do konca ianuára 2003. 
Platnost' vlaňaiších sa skončila 31. 
decembra minulého roka. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 3.1 . 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 17.1. 2002, 
číslo vyjde 25.1. 2001. 
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Miestne zastupitel'stvo sa 
zišlo na svojom poslednom 
rokovaní v roku 2001 ll. 12. 
Na program e boli body roko
vania ku ktorým poslanci pri
jali nasledovné uznesenia : 
- zobrali na vedomie kontro
lu plnenia uznesení miestnej 
rady a miestneho zastupite l'
stva z predchádzajúcich ro
kovaní 
- schválili rozpočtové opatre
nia týkajúce sa rozpočtu 

mestskej časti na rok 2001 
- schválili rozpočtové pro
VIZOnum na rok 2002, 
pričom výdavky nesmú pre
siahnuť 1/ 12 výdavkov roz
počtu schváleného na rok 
2001 
- schválili všeobecne záväzné 
nariadeni e mestskej časti 

o dani z nehnutel'nosti na rok 
2002 
- schválili všeobecne záväzné 
nari adeni e o miestnych po
platkoch na rok 2002 
- zobrali na vedomie dodatok 
štatútu hl . m. SR Bratislavy 
a konštatoval i, že pri prijíma
ní tohto dodatku bol poruše
ný Štatút hl. mesta 
- schválili návrh rámcového 

.Zauialo nás 
Terasa na uli'ci M. Marečka pri

pomína v zimných mesiacoch kl

zisko . Nakoniec aj tohtoročné 

zimné obdobie zažila množstvo 

nechcených pádov, ba, ako nám 

telefonovala jedna obyvatel'ka 

DNY, aj zlomeninu kl'účnej kosti. 

Zaujalo nás preto uznesenie 
Miestneho zastupitel'stva č: 

827/12/2001 z ·11.12.2001, 

Vybrali sme z nariadení mesta 

Za údržbu chodníkov 
zodpovedá 

Za zimnú údržbu chodníkov zod
povedajú fyzické a právnické osoby. 
ktoré majú vo vlastníctve byty alebo 
iný nehnuteľný majetok, teda aj 
rodinné domy. 

Sú povinné podľa nariadenia 
mesta zabezpečit; aby chodníky 

DEVEX2 

plánu kontrolnej č innosti 

miestneho kontrolora 
-schválili správu o hodnotení 
vplyvov na ž ivotné prostredie 
pre Rozšíreni e výrobnej kapa
city VW Slovakia a.s. 
- schválili zámenu pozemku 
pre vybudovanie trvalej ko
munikáci e pre zásabovanie 
výrobného areá lu na Kolonii 
-schválili prevod vlastníctva 
obecných bytov do v lastníc
tva právoplatných nájomcov 
·_schválili odmenu starostovi 
mestskej čast i , riaditel'ovi De
novi a ri aditel'ke lstracentra 
- schválili program zasadnutí 
miestnej rady a miestneho za
stupitel'stva pre rok 2002 
-zobrali na vedomie informá
ciu o ďal'šom postupe vo veci 1 

skládky gudronov v kameňo
lome Srdce 

· -zobrali na vedomie informá
ciu o príp~ave 111. reprezen
tačného plesu dňa 19 .l . 2002 
- zobrali na vedomie správy 
o služobných cestách do 
Chorvátska a Holandska 
-uložilo komisii výstavby, so
ciálnej , a finančnej preroko
vať návrh projektu chráne
ného býva nia a chráneného 
pracoviska predložený n.o . 
Aktiva 
- schválili úhrad u nák ladov 
na uveden ie bytu po požiari 
na ul. M. Marečka 22 

zs 

ktoré ukladá riaditelovi Denovy 

zakúpi( a zabezpečit' pokládku 

protišmykového koberca na tera

se M.Ma rečka do 20.12.2001. 

Protišmykový koberec by mal 

sLúži( každoročne od novembra 

do marca. 
Termín sa splnil' nepodarilo, 

veď bol možno, ako sa vraví, ši

beničný. Verme, že úsilie sa zúro

čí ešte túto zimu. 

hraničiace s ich nehnuteľnosťou, 

a k nie je chodník, tak pás zeme širo
ký jeden a pol metra, boli riadne vy
čistené. Na odstránenie námrazy 
môžu používať len inertný materiál. 

V zimnom obdobi musí byť sneh 
odstránený najneskôr do ôsmej ho
diny ráno. Poladoviču musia vlastníci 
a správcovia odstrániť čo najskôr po 
jej vytvorení. V prípade potreby treba 
údržbu opakovať viackrát. 

Novoročný príhovor 
Dňa l . decembra 2001 nado

budol účinnos( zákon č . 

493/2001, ktorým sa mení 

. a dopliía zákon č . 511/1992 Zb. 

o sprá~e · daní a poplatkov 

·a a· zmenách v súsíave územných 

zahrat' na režiséra - kol'ko de- finančných org'ánov v znení ne

Opät' stoiíme pred začiatkom 
nového roka - na začiatku no

vých udalostí a naimä nových 
rozhodnutí. 

Každému z nás priniesol mi
nulý rok dobré a úspešné dni, 
poniektorým možno i vel'a smut
ných, sivých a bezútešných. 

Preto by sme sa mali zamys
/iet'. Nad tým, či by sa nedala 
vy~azat' tá bezútešnost' a čier
no-biela rutina, a náist' v mysli 

to málo, čo nám ostalo bez ne;. 
Možno sa konečne zamyslíme 

a; nad tým, že život neprináša 
·to, čo očakávame, ale to čo sa-

mi zase;eme. 
Každý. bol a stále ie stro;com 

vlastného št'astia . Preto novoroč
. né predsavzatia nie sú len slová 

vypustené do vetra. Mali by byt' 
iba tie, na ktorých nám skutoč
ne záleží. 

starostu 

lai/ov a maličkostí by sme radi skorších predpisov. 

zmeni/i? Nuž ale nedá sa uisť Podla tejto novely(§ ll Oa zó

a ;ednoducho si povedat', že kona č. 511/1992 Zb. v znení 

začíname od začiatku; nepo- neskorších predpisov) majetkové 

priete, že minulost' ie nevyma- priznanie, ktorého termín poda

zate/'ná. Pokúsim sa charakteri- nia bol najneskôr do 30. septem

zovat' to takto: 11 Neh/'aď príliš bra 2001, podáva sa v termíne 

vpred, pokým nemusíš", ta najneskôr do 31 . l. 2002. 

Kto podáva majetkové 

priznanie 

znie mo;a rada. Vyvaruieš sa 

tak neskorším pádom a sklama· 

niam. Je isteišie žit' v prítomnos· 
ti a pokúsit' sa byt' s tým spokoi· 

, Majetkové priznanie podá-

ny~ kž . , J 
1
. , vajú fyzické osoby, ktoré majú 

10 e praJem vam en 1e pn· l k bi k · , , d . / . v S ovens ej repu i e trvalý po-
Jemne navraty o mm u osfl, b l b . , l . , , yt a e o mOJU povo en1e na trva-
ve/a štastia a lásky v prítomnost, l , b 1 (d' l . l fy . k, 

• . . , y po y a e1 en " ZIC a ose-
a co naJmeneJ omylov a chyb, b ") d • · tk kt • a s uve en1m ma1e u, ory 
tmave; farby budúcnosti. vl 1 · • • Sl k · as n1a na uzem1 ovens e1 re-

Ing. Vladimír Mrál publiky i v zahraničí. Za fyzickú 

Ak sa otočíme a pokúsime sa _ starostc osobu, ktorá nie je spôsobilá na 
-------~-------.....,:_ _________ · právne úkony alebo za malole-

Miestny úrad Mč Bratislava - ONV prijme do trvalého pra- tého, ktorí vlastnia majetok, podá-

covného pomeru pracovníka na odbor výstavby. va majetkové priznanie ich zá

Podmienky pre prijatie: 

- stredoškolské vzdelanie - stavebná priemyslovka 
- preukaz odbornej spôsobilosti pre výkon 

stavebného dozoru !realizácia stavieb/ 
1 O - 15 rokov praxe v odbore 

komíý zástupca, opatrovník alebo 

pestún. Ma~etok v bezpodielovom 

vlastníctve manželov uvádza 

v majetkovom priznaní každý 

z manželov rovnakým dielom. 

tiadosti zasielajte do 1 O. 1.2002 na adresu: 

Tlačivo na podanie majetkového 

priznania 

Miestny úrad MČ ONV Bratislava Fyzická osoba je povinná po-

lstrijská 49, 843 10 Bratislava 
Kontakt: Ing. Igor Forus, tel. 02/ 64 775 250, 

64 776 250, 64 777 250 

(Pokračovanie z 2 strany) 

dajú . V každej zmene je 6 pra
covníkov, ktorí obsluhujú me

-------------------------chanizmy a ostatní naši pra-

Oa/i sme otázku vedeniu Oenovy covníci, tzv. pešiaci dočisťujú 

Ako bola .pripravená na zimhú údržbu~ kritické miesta ručne. Schody, 
rampy, chodníky a taktiež kon-

Na zimnú údržbu bolo pri
pravených 6 mechanizmov, 
z toho jeden posýpač. 

Mal i sme pripravených 40 ton 
inertného materiálu a l O ton so
li . Tento materiál sa priebežne 
doprňa podl'a intenz ity zimy 
a spotreby. 
Denova sa stará o všetky komu
nikácie a chodníky v našej obci 
okrem lstrij skej, Ei snerovej, 
Mlynskej, Opletalovej ulice 

a D evínskej cesty a chodníka tajnerové stanoviská od snehu 
k týmto komunikáciám prisl ú tak, aby sa firma OLO dostala 
chajúcim. Takti ež okr~m chod b:z problémov vysypať tieto 

níkov a Ciest patriacich právnic ~adob_y'. kde vš~k nie~torí ne
kým osobám a obyvatel'om ro pratniCI parkuju tak, ze sa ne
dinných domov. dá ku kontajnerom dostať 

Na z imnej hotovosti , ktorá j ~-niekedy ostanú nevyvezené, 
nepretrž itá od 15, 11. 2001 d Clm sa neporiadok znásobuje. 

31. 3. 2002 sa podiel'ajú dvl 
5 

~ajvä~~ie ~r~bl_~my ~ám 
zmeny, ktoré sa pravidelne stri J ~~sobu] u_ ~edrscrplmovam vo-

. drcr parkuJUCI kade tade po uli-

(Pok.račova ni e na 3 stranE c iach neberúc ohl'ad na to, že 

da( majetkové priznanie vrátane 

jeho príloh vždy písomne podla 

vzoru, ktorý ustanovilo ministerstvo 

financií opatrením uverejneným vo 

Finančnom spravodajcovi č. 

17/200l,.alebo na tlačive vyda

nom podla tohto vzoru. 

So súhlasom správcu dane mož

no majetkové priznanie poda( aj 

prostredníctvo~ elektronickej pošty 

alebo na elektronickom záznamo

vom médiu, ak údaje, ich ob~ah 
a usporiadanie sú totožné so vzo

rom, ktorý ustanovilo ministerstvo 

financií. 

Fyzická osoba, na ktorú sa ne

vz(ahuje povinnos( poda( majetko

vé priznanie, je povinná predloži( 

o tejto skutočnosti správcovi dane 

pfsomné vyhlásenie podla vzoru, 

ktorý ustanovilo ministerstvo finan

cií opatrením uverejneným vo 

Finančnom spravodajcovi č. 

17/200 l, alebo na tlačive vyda

nom podla tohto vzoru. 

So súhlasom správcu dane mož

no vyhlásenie poda( aj prostred

níctvom elektronickej pošty alebo 

na elektronickom záznamovom 

médiu, ak údaje, ich obsah 

a usporiadanie sú totožné so vzo

rom, ktorý ustanovilo ministerstvo 

financií. 

Povinnos( predloži( písomné vy

hlásenie sa nevz(ahuje na malole

tého, za ktorého koná zákonný zá

stupca, opatrovník alebo pestún . 

Termín na podanie majetkového 

priznania a vyhlásenia 

Majetkové priznanie a vyhláse

nie sa podáva v termíne najneskôr 

ti eto ulice čistíme mechanizma
mi a tak sa občas stane, že nie
ktoré miesta nemôžeme vyčistiť. 

Ďalšie problémy spôsobujú 
niektorí vl'astníci domov. Naše 
vozidlo očistí cestu a hrnie sneh 
ku krajnici, čo ·mnohým vadí, 
nakol'ko potrebujú mať vyčiste
ný vjazd do svojho dvora a na
hrnutý sneh ku krajnici opäť 

rozhádžu na cestu. Ak sneh ešte 
zamrzne ďal. šie upratovanie je 
znemožnené, . lebo zamrznutá 
masa sa už nedá odstrániť- tak
že cesta nie je aj tak čistá. 
Výsledok- niektorí l'udia si vô
bec nevážia snahy našich za
mestnancov. 

d 

do 31 . l . 2002 podla stavu majet

ku k 31. 12. 2000. Pred uplynu

tím lehoty na podanie majetko

vého priznania môže fyzická oso

ba 'poda( opravné majetkové 

priznanie a na predchádzajúce 

podané majetkové priznanie sa 

neprihl,iada. 

Komu sa podáva majetkové priz

nanie a vyhlásenie 

Majetkové priznanie a vyhlásenie 

sa podáva miestne príslušnému 

daňovému úradu na správu daní 

z príjmov. 

Majetkové priznanie je fyzická 

osoba povinná poda(, ak vlastní 

- nehnutelný majetok nadobudnutý 

od l. septembra 1999, ktorého 

súhrnná hodnota je vyššia ako l 

500 000 Sk alebo 

-· hnutel'ný mC!jetok a majetkové 

práva a iné majetkové hodnoty, 

ktorých súhrnná hodnota je vyššia 

ako l 500 000 Sk alebo 

- nehnutelný majetok nadobudnutý 

od l . septembra 1999, ktorého 

súhrnná hodnota je vyššia ak~ l 

500 000 sk a hnutel'ný majetok 

a majetkové práva a iné majetko

vé hodnoty, ktorých súhrnná hod

nota je vyššia ako, l 500 000 Sk. 

Do tejto súhrnnej hodnoty sa ne

zarátava hodnota majetku, ktorý 

sa v majetkovom priznaní neuvá

dza. 

.V majetkovom priznaní sa neuvá

da tento majetok: 

a) majetok sanitárneho charakte

ru, ktorý slúži výlučne invalidným 

osobám a osobám s (ažkým zdra

votným postihnutím, napr. zdravot

nícke potreby, vodiaci pes alebo 

iné veci, ktoré fyzická osoba potre

buje vzhladom na svoju chorobu 

alebo telesnú chybu, 

b) vlastné umelecké diela, 

c) vlastné nehmotné práva prie

myslového vlastníctva, 

d) vlastné autorské práva, 

e) nevymožitelné pohladávky 

Majetkové priznanie musí obsa· 

hovat' majetok v členení na 

a) nehnutelný majetok, 

b) hnutel'ný majetok, 

c) majetkové práva a iné majetko

vé hodnoty. 

Majetok sa v· majetkovom pri

znaní uvádza v podrobnom čle

není, podrobnosti sú uvedené vo 

vyhláške MF SR č. 495/2001 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú podrob

nosti o členení majetku na účely 

podania majetkového priznania. 

V majetkovom priznaní sa uvádza 

len ten majetok, pri ktorom je spl

nená podmienka pre jeho poda

nie. 

Za nehnutel'ný majetok sa po

važujú aj byty a nebytové priesto

ry. 
Za hnutelný majetok sa považu

jú aj peňažné prostriedky v hoto

vosti .v slovenskej mene a v cudzej 

mene, vklady v bankách a v po

bočkách zahraničných bánk v slo

venskej mene a v cudzej mene 

a vklady v bankách so sídlom 

v zahraničí. 

Nehnutel'ný majetok nadobud

nutý od l. 9. 1999 sa na účely 

majetkového priznania ocení ce· 

nou obstarania. 

Pri odplatnom nadobudnutí ma

jetku je to dohodnutá kúpna cena, 

pri bezodplatnom nadobudnutí je 

to cena podla vyhlášky MF SR č . 

465/1991 Zb. o cenách stavieb, 

pozemkov, trvalých porastov, 

úhradách . za zriadenie práva 

osobného užívania pozemkov 

a náhradách za dočasné užívanie 

pozemkov v znení neskorších 

predpisov a pri nehnutelnom ma

jetku obstaranom vlastnou výstav

bou sú cenou obstarania výdavky 

na obstaranie takéhoto majetku. 

Hnutelný majetok a majetkové 

práva a iné majetkové hodnoty 

sa na účely majetkového priznania 

ocenia cenou obvyklou s výnim

kou peňažných prostriedkov v ho

tovosti v slovenskej mene, vkladov 

. v bankách a v pobočkách zahra

ničných bánk v slovenskej mene 

a vkladov v bankách so sídlom 

v zahraničí v slovenskej mene. 

Peňažné prostriedky v cudzej 

mene v hotovosti, vklady v ban

kách a v pobočkách zahraničných 

bánk v cudzej mene a vklady 

v bankách sei sídlom v zahraničí 

v cudzej mene sa prerátavajú na 

slovenskú menu kurzom vyhláse

ným NBS platným k 31. 12. roka 

predchádzajúceho roku, v ktorom 

sa majetkové priznanie podáva. 

Cenou obvyklou sa 'na účely 

majetkového priznania rozumie 

cerJa, za ktorú sa v určitom čase 

a na určitom mieste takýto majetok 

obvykle predáva. 

DEVEX 3 



• kultúra ' • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

Pravidelné aktivity lstra Centra 

• Štúdio baletnej prípravy 
po, str. : 7 3.45-16.45 
• Štúdio hereckej prípravy 
po, str.: 14.00-17.00 
• Štúdio moderného tanca 
Afodita ll 

• Folklórny súbor Črip 
po, str: 7 9.00-21.00 
• Hudobno spevácky súbor 
Rosica 
pia: 7 7.30-7 9.30· 
• Klub dôchodcov 
po, str. pia: 7 3.00-7 7.00 itv: 7 7.00-7 9.00 · 

pia: 7 6.30-17.30 
• Detský folklórny súbor 
Kobylka 

• Klubové stretnutia MO Matice 
slovenskei 
každý 3. štvrtok v mesiaci od 
78.00 po: 7 7.00-7 9.00, 

str: 7 7.00-7 9.00 
• Tanečný klub Senior 
št: 7 9.30-27.00 

• Miestna knižnica ( 6477 51 90) 
po, str, štv: 7 2.00-7 8.00, 
pia: 8.00-7 2.00 a 7 3.00-7 6.00 

Združenie Votum vás pozýva na prednášku 
p. Reginalda Slavkovského 

JE MOŽNÝ DIALÓG MEDZI KRESŤANMI A MOSLIMAMI? 

Medzináboženský dialóg oko výzva do ďalšieho tisícročia. Korene 
fanatizmu. Stret dvoch kultúr. 

13. januára 2002 o 15.00 hod. 
v zdravotn-om stredisku no P. Ho rova 14 

*šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport * 

t1 Al~ Hl Medailisti: 
1. OPREA 
Slovan Bratislava 8 
2. ROHÁČEK 

Na už pomaly tradičnom Trojkrál'o- Budmerice 7,5 
vom turnaji v Dúbravke sa predstavi- 3. MESZÁROS 
li aj niekol'kí šachisti ŠK Strelec Dunajská Streda 7 
z Devínskej Novej Vsi. Spokojní so svo- Hráči ONV: 
jim výsledkom však môže byť len 7. SMOLEŇ 6 
Jurčák . Svoj štandard odviedol Tóth- 18. TÓTH-VAŇO 5 
Vaňo. Za očakávaním zostal Smoleň a 21 . JURČÁK 5 
úplne prepadol Bezúch. Hralo sa tem- 26. BEZÚCH 4 
pom 2x15 minút za účasti 46 hráčov. mj 

TURISTICKÉ VÝLETY 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 
7 3. 1. - Výlet pre peších turistov zasneženou Kobylou k jej vr

cholu. Návrat cez Devín popri Morave. 

DEVEX4 

Odchod: 8.00 od novinového stánku 
na roh u Eisnerova - M., Marečka. 

Informácie: 6477 8269 

Program kina 

@rnwcrrNl 
12.-13.1 . o 15 .15 a 17.15 h 

ATlANTÍDA, STRATENÁ RÍŠA 
USA - MP 

12.-13. 1 o 19.45 h 
AMÉliA Z MONTMARTRU 

Franc. - MP 12 

' 18. 1. o 17.15 a 19 .45 h 
SCARY MOVIE 2 

USA- MP 12 

19.-20.1. o 15 .30 a 19.00 h 
PEARl HARBOUR 

USA - MP 12 

22.-23. 1. o 15.00 a 17.30 h 
HARRY POTTER A KAMEŇ 

MUDRCOV 
USA- MP 

Tel.: 6477 5104 

v obl'úbenej rubrike budeme 
pokračovať, zatiaľ nemáme zo
znamy j ubilantov. 

Predpokladáme, že už v bu
dúcom čísle uverejníme všet
kých januárových jubilantov. 

r 

Pyrotechnika ~. t.ero-r na sídliskách Q na radnici: 
Andrej SYN EK 

l 

Podl'a doteraz platného roz
hodnutia magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy, môže sa zábavná 
pyrotechnika používať iba vo 
večerných hodinách na Silves
tra a do tretej hodiny rannej 
na Nový rok. Porušenie sa 
môže trestať až do výšky 
2000,- Sk. 

V januári 2001 som sa obrá 
til na p. starostu M Ú v DNV so 

· žiadosťou o informáciu na zá
klade zákona SNR o slobod
nom prístupe k informáciám, 
aké opatrenia vykonal MÚ na 
zák lade uvedeného rozhodnu
tia magistrátu. MÚ na zák lade 
príslušných kompetencií od
stúpil moju žiadosť miestnemu 
kontrolórovi. Ten mi písomne 
oznámil, že uvedenú proble
matiku rieši Mestská polícia 
v DNV, ktorá v období od 23. 
12. 2000 do 1. 1. 2001 zistila 4 
(štyri) priestupky, ktoré riešila 
pohovormi (že sa zábavná py
rotechnika používa la od kon
ca novembra neoprávnene 
o tom sa v liste nehovorilo) . 

Bližšie informácie mi Vraj 
podá náEe ln ík MsP v DNy. Na 
MsP som sa však obrátil s pros
bou o opatrenia niekol'kokrát 
ešte pred podaním žiadosti, čo 
som vo svojej žiadosti aj uvie
dol. 

Moja žiadosť o informáciu 
v zmys le zákona bola teda 
"perfektne" vybavená a ja 
som mal byť spokojný. Prísluš
nú korešpondenciu mám us
chovanú. 

"Situácia sa však opakuje. 
Zábavná pyrotechnika sa po
užívala od novembra 2001 os
tošesť a striel'a sa aj teraz, a to 
nielen "pirátmi" . Tie "šupy" 
musia človeka chorého na srd
ce riadn,e poškodiť (čo j e aj 
môj prípad) . Z miestneho kon
tro lného pracoviska, na moju 
žiadosť (telefonickú) mi pove
dali, aby som sa obrátil na MsP 

v DNV, teda na pracovisko, 
ktoré už bolo niekol'ko mesia
cov zrušené. 

Som realista, a viem z v last
ným skúseností pri napbmína
ní "strelcov", že ťažko zabrá
niť nekontrolovanej mládeži, 
ktorá nemá ani 12 rokov a te
da pyrotechniku a zápalky eš
te nemá používať, aby nec 
striél'a li aspoň v zakázanom 
období. A le prekvapuje ma 
absolútna nečinnosť kompe
tentných. Veď v DNV nežije 
len mládež, pre ktorú sa tu 
vel'a urg bi lo, a le aj starší 
a starí l'udia, ktorí si tiež za
slúžia pokoj a kl'ud aspoň •VO 
večerných hodinách po 22 . h 
a v .noci. Podl'a môjho názoru 
mnohé akcie nenáročné na fi-
nancie sa môžu robiť na ško-

a Zuzana MlČ/ANOV A. 

Blahoželáme! 

@94t~~ :i'ú~i\~lj;'~l~2~. ~ 
]ánFABIAN 

Lucia KOLAROVIČOVA 
Ma;gita Lf]!.QVIGOVA 

Máriff'TOŤHf!VA 
]ur'l:tfWJP>U 

Mária šťJ!I'{fNOVA 
fu:Ié~ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

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

Pamätníkom 
nie je potrebné' pripomenúť, že 
zač iatkom tohto roka , práve 
1. januára 2002 uplynulo 30 ro-

la. ch, rod .lc·ovsky'ch združe-
kov od pričlenenia Devínskej 

niach, v miestnom rozhla-
Novej Vsi k Bratislave. 

se a televízii, v informačných 
V tom čase typická pohranič

skrinkách, letáčikov a pod. 
ná obec so 442S obyvatel'mi 

s upozornením na finančné 
k 

. N t •. 1 b d t' mala iba jedno sídlisko štvor-san c1e. es ac1 en u ova 
poschodových domov na Hra-

pomerne na. kladne· 1"hriská, ale 
dištnej, spojenie s Bratislavou 

t re b~ aj ob~as ko~trol?vať, č_o iba jedným autobusovým spo-
na n1ch rob1 dospleVaJUCa mia- . . . . . h d" 
d 

~ . .. 22 h d. JOm premavaJUCim v o 1 no-
ez naJma po . o me. . h . l h Al df· 

Hrajú tam hokej, futbal, bas- vhyc . mtbervla toc :k' e _P 0

1 
z : 

k b l l l 
. d . . • ran1ce o a yp1c a "ze ezna 

et a op z o Sl na avaJU . • 
. . : • . . opona" z ostnatych drotov 

a me, co radseJ nemenuJem. .d 
1 

· k 1 d . • 
D 

' f - · . 1· • . a prav1 ena ontro a vo 1cov, 
u am, ze nam1 vo en 1 za- . . 

· l' d b d · . -·ť po zotmen1, na ceste medz1 
stupco~ ~ ~ u u ~e u u rleSI Devínom a Devínskou. 
len vel ke problemy obce, ale P • . • , b l' b 

· b·1· , 1. h l' d '" revazna cast o yvate ov o-
aJ pro emy .,ma yc u 1 , 1 . T h 1 · T h 

b . . • . 1. kl' d •. t a zamestnana v e e n1, ec -
a y aJ on1 Zl 1 v u e, CIS om . k 

1 
, d · 

d • - t . l' 'dl " n1c om sk e, na polnohospo ar-prostre 1, co sa za 1a o Sl IS· k • • 
1 

k · h DNV · k he s om druzstve (JRD) a na ze ez-ac v , napr1e sna .. 
· k · h b " d · nlcl. n1e toryc o canov, ne a po-

vedať. 

Prajem poslancom, p. staros- ~ • ~. , 
tovi a pracovníkom MÚ v DNV Az ml USI trha •.• 
zdravia a vel'a síl pre úspešné 
zvládnutie náročných úloh 
v roku 2002. 

Ani malé deti nepočujeme hovo
ri( coca-cola ale prirodzene ju vo
lajú koka-kola. Rovnako greenpea
_ce, čítam·e grinpíz a shop čítame 

Ing. O. Brňák šcp. Na území Devínskej pôsobí od 
(obyvatel' DNV · ročník 1924) roku 1991 firma Volkswagen Bra-

Í
,, 

, ' ' 
l 

Celkom oceniť človeka móžu len tí, ktorí sú mu rovní, alebo tí, kto
rí stoja vyššie ako on. M. Aurelius 

I:.UDSKOST SPOLUPATRIČNOSŤ HUMANITA 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves a starosta mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves Vás pozývajú na 

111. reprezentačný ples 

mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v sobotu 19. januára 2002 od 19.00 h v priestoroch 
vel'kej sály kultúrneho domu ISTRACENTRA na Hradištnej ulici č. 43 a Reštaurácie U Michala. 

Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina "SCAN" a Cimbalová muzika STRÁZNICAN 
so sprievodným programom 

Súčasťou plesu bude dobrovol'ná peňažná zbierka, výnos ktorej bude venovaný na podporu čin
nosti organizáciám podporujúcich činnosť dôchodcov v MC. 

Vstupenky budú k dispozícii od 14. 1. 2002 na Miestnom úrade, lstrijská ul. č. 43 

_Prvé 

našich tanečníkov 

V nedel'u 24 . 11 . 2001 sa ko
nala v estrádn ej sá"te PKO 
v Bratislave celoslovenská súťaž 
neregistrovaných tanečných pá
rov, na ktorej sa zúčastnili aj 
naši tanečníci z Tanečného 

Centra Devínska Nová Ves. Na 
súťaži sa zúčastnili štyri tanečné · 
páry. Súťažilo sa v 5 kategó
riách. V kategórii do 12 rokov sa 
na peknom 13. mieste umiestnil 
Tomáš Matúšek s Petrou Né
methovou a na 11. mieste Milan 
Duchoň s Nika/ou Te /árovou. 
Oba páry podali ve/'mi pekný 
výkon. V kategórii do 14 rokov 
tancoval Filip Németh so 
Sandrou Agalarevovou a postú
pili až do finále, kde sa umiest
nili na 4. mieste. Keby nebolo 
malých chybičiek, tak mohli bo
/ovať aj o najvyššie priečky. Že
liezko v ohni sme mali aj v kate
górii do 16 rokov. Tu tancoval 
Peter Latkóczy s Petrou Nová
kovou a podarilo sa im historic
ky prvé víťazstvo v našom 
Tanečnom Centre. Ďakujem 
všetkým, ktorí prišli našich pod
poriť. 

Všetkým priaznivcom spo/o. 
čenských tancov zároveň pripo-

ti sl ava. Nie je to firma vo svete ne- , 
známa, mnoho, mnoho krát počuf 
o nej v televízii aj rozhlase. 

A predsa poču( často jej .názov 
vo formách volzvágen, volcvágen 
a pod. pritom, verím, že už aj malé 
deti vedia, že správne sa vyslovuje 
folksvagen . jš 

Tel.: 6477 5250 

mínam, že Tanečné Centrum 
.Devínska Nová Ves otvorilo ta
nečný krúžok pre dospelých. 
Trénuje sa každý štvrtok 0d -
19.30 do 21.00 h v /stracentre. 
Teší sa na Vás tanečný majster 
Milan Bačiak a jeho asistentka 
janka. 

Vybrali sme 
z najvýznamnejších udalos
tí roka 2001 vo VW Slova
kia, a. s. 
1. 1. - Volkswagen Slovakia 
vstup i! do roka osláv 7 O. výro
čia za loženia spoločnosti. 

apríl - Ministerstvo hospodár
stva vyhlásilo výsledky 6. roč
níka súťaže o titul Najlepší ex
portér SR za rok 2000. Zo 46 
podnikate/'ských subjektov ob
sadila prvé miesto spoločnosť 
Volkswagen Slovakia. 
máj- VW Sk získa l ocenenia 
v nultom ročníku súťaže Mi
nisterstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, určenú za
mestnávate/om ústretovým 
k rodinám : v kategórii Rodin
ná politika získali 1. miesto. 
12. 7. - Prof. Ing. Milan Da
do, CSc., rektor Žilinskej 
.univerzity, udelil m enom Ve
deckej rady tejto univerzity 
členovi Predstavenstva VW Sk 
Karlovi P. Wilh elmovi čestnú 
vedeckú hodnosť Doctor ho
noris causa Žilinskej univerzi
ty. 
3.10. - Z rúk Dr. Franka 
Lambacha, ve!'vyslanca NSR 

v SR, preberá Dr. h . c. Ing. 
jozef Uhrík, CSc., štátne vy
znamenanie Spolkový kríž l. 
triedy za zásluhy. Udelil mu ho 
prezident NSR johanes Rau. 
Slávnostný akt sa uskutočnil pri 
príležitosti Dňa nemeckej jed
noty. 
6. 11. - Vyhlásenie výsledkov 
Top Trend 2001 prinieslo spo
ločnost/VW Sk ocenenie v ka
tegórii Najziskovejší podnik, 
kde obsadila 3. miesto, a v ka
tegórii Najväčší podnik podla 
tržieb z konsolidovaných výka
zov, kde obsadila 1. priečku. 
13. 11. - VW Bora 4motion, 
1,9 TO!, 110 kW z produkcie 
VW Sk získava ocenenie 
Nadácie Slovak Gold - Z latú 
medailu a Certifikát ochrannej 
značky kvality. 

r 

Odkazy redakcie 

Dakujeme za príspevok 
Monike Bartošovej zo ZŠ 
PHorova 16, aj keďprišiel do 
redakcie po uzávierke posled
ného minuloročného čísla. 

Monika v ňom píše o pred
vianočnej návšteve Múzea ži
dovskej kultúry a vianočných 
trhov v Bratislave. 

Sme radi každému príspev
ku, z którého možno vybrať 
do našich novín. 

Dakujeme a tešíme sa na 
ďalšie p ríspevky, ktoré prídu 
včas. 

Redakcia 

DEVEX5 



Profesionalizácia Armády SR 
(Pokračovanie z predchádzajúcich čísel) 

Vú 1045 Bratislava vytvára tieto funkcie pre profesionálnych vojakov: 

Názov funkcie plánovaná 
hodnosť 

Správca skladu desiatnik 
Zástupca velitel'a čaty čatár 
velitel' družstva čatár 

Podmienky prijatia uchádza
ča o miesto profesionálneho 
vojaka na VÚ 1045 Bratislava: 
- ukončená vojenská základná 
služba 
-zdravotná klasifikácia ,.A" 
- ukončené úplné stredné vzde-
lanie 

- občianska bezúhonnosť 
-vek do 35 rokov 
Výhody profesionálnej služby: 
- 44 kalendárnych dní riadnej 
dovolenky 
- pre ženatých bezplatné ubyto
vanie 
- pri návšteve rodiny náhrada 
cestovných nákladov 
- možnosť kariérneho rastu 
a možnosť ďalšieho vzdelávania 
sa 
- príspevok pri presťahovaní 
Kontaktná adresa: 
V ú 1045 Bratislava, Za kasárňou 
5, 832 31 Bratislava 
Kontaktné osoby: 
- mjr. Džugan tel. č .: 02/4425 
4500, kl. 32 13 61 
Profesionalizácia ASR 
MO SR vydal rozkaz o zabez
pečení profesionalizácie v re
zorte ministerstva obrany, ktorý 
sleduje uskutočnenie reformy 
armády do roku 2007. 
Hlavným ciel'om profesiona
lizácie armády je dosiahnutie 
kvalitatívnych a kvantitatív
nych zmien, najmä na naj
dôležitejšom článku riadenia -
velitel'ov družstiev, osádok, ale i 
na funkciách radových poddôs
tojníkov. 
Profesionalizácia prebieha pre-

DEVEX6 

platová hrubý plat počet 

trieda 
4 9840-10040.- 5 
4 10840-11040.- 4 
4 10540-10740.- 16 

dovšetkým v útvaroch okamži
tej a rýchlej ' reakcie, nie sú 
však z nej vylúčené ani ostat
né útvary. O ktoré funkcie z hl'a
diska dôležitosti ide: 
- velitel' družstva, velitel' tanku, 
vel ite l' mínometu, velitel' samo
hybnej kanónovej húfnice, veli-

tel' obsluhy stanice,' strážny, 
strelec operátor, starší prie
skumník, vodič, mechanik, 
operátor rádiostanice (rádiolo
kátora), prieskumník špecialista 
- výsadkár, zdravotník - výsad
kár. 
čo ponúka ASR profesionálnym 
poddôstojníkom: 
1. perspektívne a atraktívne 
zamestnanie s možnosťou služ
by v zahraničných misiách 
2. primerané finančné ohodno
tenie podl'a zaradenia do pla
tovej triedy 
a) služobný príjem sa skladá z 
-funkčného platu 4500-6600 Sk 
- hodnostného príplatku 800-
1200 Sk ' 
- prídavku za výsluhu rokov po
dl'a odslúženého času 
- príplatku za riadenie (vel'. 
družstva, tanku, mínometu 
a pod.) 1000 Sk 
- osobný príplatok (maximálne 
60 % funkčného platu) 
Súčasťou služobného príjmu sú 
aj príplatky za výkon zamestna
nia v noci, v sobotu, v nedel'u 
a vo sviatok, za výcvik v pol'ných 
podmienkach, za výkon dozor
nej služby, strážnej služby a po
riadkovej služby a ďalšie prí
platky. 

b) osobitné príplatky a odmeny 
c) zahraničný príplatok (pri služ
be v zahraničí) 
d) odmena za pohotovosť 
e) ďalší služobný príjem 
f) jednorazová finančná pomoc 
g) náhrady pri služobných ces
tách 
h) odlučné (patrí ženatým pro
fes. vojakom, ktorí nemajú 
v mieste posádky byt, vo výške 
120 Sk na deň) 
i) náhrady cestovných výdavkov 
j) príspevok pd presťahovaní 
3. Vel'mi dobré materiálne za
bezpečenie 

Každý profesionálny poddôs
tojník dostane pri prijatí do slu
žobného pomeru základnú vý-

bavu v hodnote približne 22 
000 Sk, a každý rok dostáva 
6672 poukážok na doplnenie 
základnej výbavy. 
4. Vel'mi dobré sociálne zabez
pečenie a to na: 
a) úseku nemocenského zabez
pečenia 

b) úseku výsluhového zabez
pečenia 

c) úseku rekreačného zabez- . 
pečenia 

d) majú právo na príspevok zo 
sociálneho fondu na stravova
nie a dopravu do zamestnania . 
5. Možnosť služby v zahraničí 
za výhodných finančných pod
mienok 

Vojak, ktorý vykonáva službu 
v misii, má zabezpečené bez
platne poskytované ubytova
nie, stravu, oblečenie, a je pla
tený ·v amerických dolároch 
a slovenských korunách. Základ 
zahraničného príspevku tvorí 
suma okolo 900 USD+ príplat
ky, ktoré k vykonávanej funkcii 
patria. 

Ďalšiu časť príjmu dostáva vo
jak v slovenských korunách. 
.Ako sa môže začať služobný po
mer profesionálneho poddôs
tojníka a aká môže byť dfžka 
služobného pomeru. 

~~:~~7:;:t~f~:j~~~J;ľ~~{~~~o K E R M 'Ú~é T 0 
uchádzača a požiadať o infor. • v . • o 
mácie o vol'ných funkciách. ~}H4-~ 

Predpokladom na vstup do í!'tUt. - íl'tat. K,()()- l K,()() 
armády je dobrý zdravotný stav, S~ K, OO- /3,00 
skončené minimálne stredné I 
nie základnej služby. po n ú ka 
odborné vzdelanie a absolvova.[ 

Kontrakt možno uzavrieť na b k l d . o 
tri až ~esť rokov a ~o u~ly~uti ~ a y 
tohto casu ho predlzovat az nao '"" 
15rokov. a 
Prijímacie konanie sa vykonáva: . cc 
- na okresnej vojenskej správe _. . 
príslušnej podl'a miesta trva. d l a z: by 
lého pobytu uchádzača z radov o 
vojakov v zálohe. , h d , 

Všetky potrebné materiályo za VY 0 ne Ceny. 
a doklady sú k dispozícii na OVS, 

tu sa . uchádzač od povereného KQ M p L ET N E' o 
~ôst;>jníka do~vie p~~ro~.nejšie . · 

~~vsetko mus1 doloz1t k z1ados. o VYB A vE N 1 E 
. bu~l~ž~i~s~~~~~:~:: záujemc.om K ú p E Ľ N í ~ 
• Okresná vojenská správa ..J HNICK. · :.J 

Bratislava IV, Mariánska č. 1, 2. <( ~\i íE:.C E:fio 
posch. číslo dverí 6, č. tel. ~ 'lf(e .S-f-~ w 

0960/328 847 
alebo 0960/352 733 KERMAT BRATISLAVA, a.s. . 

r-:-;;s~=:-:r::==;;;;;;v~~.l tel./fax: 07/ 642 861 09 
Agátová 22, 844 03 Bratislava . > 

e-mail: kermat@kermat.sk 
ke rm 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

INZERTNÉ RUBRIKY 

- Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

- Služby (ponúka) 

-Byty 

- Nehnutel'nosti 

* Využite výrazné zlacnenie 
detských topánok zo zrušenej 
predajne obuvi v Devexe -
Novoveská ľ4 (z dvora) .po-pia: 
15.30-18.00 so: 8.00-11.00 

* Prijmem predavačku (aj na 
dôchodku) do novinového stán-

LIEČENÍM NA DIAĽKU, ku v ONV. 
Tel. : 0905-285 063 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 
* Požičovňa tepovača KÄR-

CHER. Tel.: 6477 8362, 
0903-133 994 

*TV servis Baláž- oprava televí
zorov. Na grbe 42. 

Tel./zázn .: 6477 6963 
* Preklady - všetky jazyky. 

Tel .: 6477 0140 
* Doučím A, N, doobeda + po
obede, individuá1ne. 
200 Sk/1,5 h. 

Tel. : 6477 8835 
* Naučím deti hrať na el. klavíri. 
1 h/1 OO Sk. . 

Tel.: 6477 7407 
* Kto doučí šiestaka ZŠ? 

Tel.: 6477 9854 

* Kúpim 2-3 izbový byt v DN~ 
v ov. 

Tel. : 0903-561 424 

· * Kto daruje za odvoz staršiu se
dačku, vál'andu? 
Ďakujem. 

Tel.: 6477 5024 
* Predám gaŕáž na Kalištnej. 

.Tel.: 6477 5181 

FARBY LAKY 
MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

Pondelok- Pi at ok 7 .OO - 18 .OO 

Sobota. 7.00- 12.00 
kernpelen.ova' 2.. 

KARLOVA .VES 
Tel.fax.:' 0216542 1.727, E-mail : parmal@parmal .sk 

S týmto vystrihnutým kupónom·získavate 
·pri jednorazovom nákupe u nás 5%.zravu! 

-STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o: 
. Dpletalova 65, m 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fax: 02/6477 G37t 

tltUWl~ 1ú@1tuk, Utp:llwww.nuk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

DEVEX 
ponúka 
SLUŽBY 

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 

komplet potreby pre 
počítače a dačiarne 

KANCELÁRSKE POTREBY 

od spiniek, stojanov, až po 
xerox a tabelačný papier 

pre firmy zlavy! 

DEVEX 
Novoveská 14 

po-piil: 15.30-18-00 
so: 8.00-11-00 

e-mail: krug@maiL viapvt.sk 
0903-429 485, fax: 6477 5275 

02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215 

Inzercia- Cenník: 1 znak= 1 30 Sk 1/16 str:= 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 2025 Sk, 1/2 str.= 4050 Sk, l str.= 8100 Sk. l cm= 15 Sk. K cenám treba pripočítať 
23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za s~bou 5%, pri päť a viac 10%, celorocné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana+ l 00%, 
posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

1. Vyživovacia povinnosť rodičov k 
deťom trvá do toho času, pokia/' nie 
sú deti samé schopné sa živiť. 

manželia nehospodária spolu, t.j. 
že nemajú spoločnú kasu. V mno
hých rodinách je to tak, že mzda 
manželky je braná automaticky ako 
naša -pre rodinu a mzda manžela 1 

je jeho príjmom, o použití ktorých 
sám rozhoduje. 

Motoristov Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

V sobotu 5.1.2002, niekol'ko 

minút po deviatej hodine ráno, 

prepad li dvaja zatial' neznámi 

páchatelia klenotníctvo Kleo

patra na lstrijskej . 

Zranili dve predavačky, od

niesli tovar za viac ako 500 tis . 

Sk. Po páchateloch pátra polí

cla. 

2. Obidvaja rodičia prispievajú na 
výživu svojich detí podla svojich 
schopností a možnost( 
3. Pri určení rozsahu ich vyživova
cej povinnosti prihliada sa na to, 
ktorý z rodičov a v akej miere sa o 
dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú 
spolu, prihliadne sa aj na starostli
vosť o spoločnú domácnosť. 
Podla§ 86ZR 
1. Ak nežijú rodičia maloletého 

vybavujú nedolej na Kopčiansk~ 
Všetky úkony spojené s eviden 

cicu a prihlasovaním motorovýd 

vozidie l aj nado/e j realizujú pr0 

covníci dopravného inšpektoráh 

na Kopčianskej ul ici. 

Kopčianska je jediným mieston 

na vybavovan ie vodičských op 

rávnení, evidenciu a prihlasova 

nie motorových vozidiel. Aby S( 

zabránilo predbiehaniu a zbytoč 

ínskonovoveský 

pre s 
informačný 

spravodajca_ 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Zvyšovanie právneho vedomia 

V niektorých prípadoch sa do
konca otcovia rodiny vystatovali na 
súdoch s tým, že veď kúpili zo svoj
ho platu hifi vežu, televízor, bicykle 
a pod. a okrem toho svojej žene dá
vali na domácnosť každý týždeň 
napr. 1000,- Sk, tak čo od neho 
chceme??? Pravda je však taká, že 
o kúpe uvedených vecí, by mali roz
hodovať manželia spoločne a na 
domácnosť, by mal dať otec rodiny 
všetky svoje peniaze tak, ako aj 
matka. 

ným konfliktom medzi čakajúcimi..-------------------------------------,,--------------, 

neinštalovali tam elektronické ča 5.-6. týždeň 25.1. 2002 . Ročník: XII. Číslo: 2 
senky. 

bezplatne 

Zákon o rodine č. 94/1963 lb. 
v znení neskorších predpisov. 
Podla§ 1BZR 

Muž a žena majú v manželstve 
rovnaké práva a rovnaké povinnos
ti. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, 
vzájomne si pomáhať a vytvárať 
zdravé rodinné prostredie. 
Podla§ 19ZRO uspokojovanie po
trieb rodiny založenej manželstvom 
sú povinní sa starať obidvaja ma
nželia podl'a svojich schopností 
a možností. la uspokojovanie po
trieb rodiny sa považuje aj osobná 
starostlivosť o deti a spoločnú do
mácnosť. 

Podla § 85 ZR 

KRÍŽOVI\:A 
Vodorovne: A. Periféria - domá
ce zviera - mys v Indonézii. - B. 
Skratka doktora -stred tajničky 
- vyval'uj oči. - C. Nerozoberatel'
ný spoj -zdochol -predná časť 
voza. - D. Literárny útvar - od
kvap po česky- jeden po rusky. -
E. Deň v týždni - obec v okrese 
Dunajská Streda . - F. Koniec taj
ničky- horský chodník po česky. 

·- G. Púzdro (z franc.) - mesto 
v Nemecku - drevená stena, plot. 
- H. Lotyšská mena -so l' kyse liny 
dusičnej - východ po nemecky. -
l. Mesto v Dánsku -· mesto 
v Ma lajzii - dievčenské meno 
(Estera). - J. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Zanes- pomocník boha 
Dia . - 2. Pred ložka- štát po česky 
- francúzsky sochár. - 3 . Bratis
lavský športový klub - ráno po 
chorvátsky. - 4. Obyvatel' Ne
mecka - jednot livec. - 5. Malé 
oje- priestupok. - 6. Vďačnosť-

dieťaťa spolu, súd upraví rozsah ich 
vyživovacej povinnosti alebo schvá
li ich dohodu o výške výživného. 
2. Súd postupuje rovnakým spôso
bom, ak rodičia žijú spolu, avšak je
den z nich neplní dobrovo/'ne svoje 
povinnosti k maloletému dieťaťu. 

3. Výživné maloletých detí upraví 
súd len na návrh. 

V praxi sa na našom oddelení so
ciálnoprávnej ochrany a prevencie, 
ale aj v teréne stretávame s tým, že 
rodičia. nepoznajú dobre svoje prá
va a povinnosti. Väčšina žien - ma
tiek aj viac rokov, niekedy dokonca 
od začiatku manželstva "ťahá v ro
dine za kratší koniec" z dôvodu, že 

nemíňaj.- 7. Chlapčisko- ruský 
portrétista. - 8. Cudzí dravec -
trením ho zbav nečistoty. - 9. 
Kapustovitá zelenina -mykénsky 
král', brat Elektry. - 10. Rieka 
v Japonsku - z loba, hnev. - 11. 
Nadájaj- dievčenské meno- zá-

Právo na výživné pre maloleté 
dieťa sa nepremlčuje, súd môže po
vinného rodiča zaviazať výživným 3 
roky spätne od podania návrhu na 
úpravu práv a povinností k malole
tému dieťaťu. 

Konania o úprave práv a povin
ností k maloletým deťom sú oslobo
dené od súdnych poplatkov a malo
leté deti vždy zastupuje na súde 
ako kolízny opatrovník podla§ 37 
ZR pracovník z nášho oddelenia. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

kladná . číslovka.- 12. Vzdelaná
mesto v Kazachstane. 
Pomôcky: A. Koku.- G. Leer.- l. 
Orre, - K,roh.- 1. Zelos. - 7. Serov. 
- 9 . Orestes. - 1 O. Ojodo . - 12. 
Aktau. 

d 
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A 
r-T--r-+--~+--r-+--~+-~-4~ 

B 
r-+--r~--~4--r-4--~4-~-4~ 

c 
r-~--r-~~--~~--+--+--~-+--~~ 

D 
r-T--r~--~~-r~--~4--r-4~ 
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~+--r~--~~~~--~4-~-4~ 
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Pre vodičov a držitelov motora ~---------, 

vých vozidiel je dôlež itá inform6 

cia, že od začiatku nového roke 

musia pri každej zmene v eviden· 

cii vozidiel a pri prih lasovaní no· 

vých vozidiel predloži( na dq· 

pravnom inšpektoráte aj zmluvl 

o povinnom poistení motorovéhc 
vozidlo. 

I<orenie života 

- Čo je opak čučoriedky? 
- Čučoh ustý . 

*** 

-Aký bol minulý rok? 
- Politici zvíťazili. Porazili obča· 
na. 

*** 

Manže lka : Vol'akedy si bol šťastný, 

keď si ma mohol vidieť aspoň nie· 
kol'ko minút denne. 
Manžel: Ale na tom sa vôbec nii 
nezmenilo. 

*** 

Príhovor 
vydavatela 

Tok oko v celei republike, rov

nako ai obyvatelia Devínskei 

žiiú v týchto dňoch , okrem svo

i ich . každodenných radostí 

a starostí, chaosom okolo maiet

kových priznaní, formulármi na 

vyrúbenie poplatku za odpad, 

otázkami, či nedel'u svätiť, či 

v nedel'u predávať a kupovat 

(Ľudia! Nemusíte byt veriaci, ale 

oddýchnite si od bláznivého na

háňania!) kauzami policainých 

priestupkov a živnostníci prav

daže uzávierkami a daňovými 

priznan icm i. 

Kol'ko len papiera sa minulo 

(príprava, t l ač tlačív, distribú

cia), ~ol'ko priestoru sa minulo 

v méd iách. A stačilo "dvakrát 
- Prečo nosíme Rl'úče na krúžku? 

merať" . 
-Aby sme ich nestrácali po jed· 
nom. Niet sa čo čudova(, že l'udia, 

*** ak im zostalo ešte trochu síl, ví-

Zastaví colník na hranici auto, pre· 
hl'adá ho a vytiahne vrecko s neja· 
kým bielym práškom . Ochutná ho 
a pýta sa vodiča: 
- Heroín 7 
- Nie. Antrax. 

*** 

Načo odhŕňať cesty, keď by 
stačilo odrhnúť sneh. 

*** 

taiú možnosti odreagovať sa na 

plesoch a zábavách. 

Keď si však pomyslím na mlá

dež, tú ktorá už zoČí na vníma( 

ai politiku, ai vztahy medzi l'uď
mi dole i ako. vo vlastne i rodine 

(hoci tie v rodine ovplyvň'uiú 
naiviac) tuším príčiny únikov ne

zrelých (k drogám, výstrelkom, 

odchodom do z~hraničia za 

- Babka, mali by ste byť k dedkovi príležitostomi ... ) 

povol'nejšia! Prešl'apy dospelých hnevaiú , 
-To vážne, pán doktor? mládež sa nechce nechať. Treba 

-Vážne! Keď má chuť na pivečko, však naozai dvakrát merať. Veď 
treba ho nechať ísť. 

r::=-::-:---:----:---:----:-------------------------------------,/1 my tú mládež budeme potrebo-
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V ČÍSLE: G Z radnice * Z diára starostu 

*- Prihlasovanie odpadu e Hovorí architekt 

MČ DNY O Plesová sezóna O Zápis žiakov 

V roku 1998 sme sa dočí
tali, že Devínska Nová Ves 
má 24 km2 nadmorskú výš
ku od 143 po 514 mn. m. , 
hustotu obyvatel'stva 697/1 
m2 a počet obyvatel'ov 16 
778. 
Keďže sme dostali do re- . 

dakcie otázku: "Minulý rok 
bolo sčítanie obyvatel'ov. 
Ko/'ko obyvatel'ov a v akej 
skladbe podl'a výsledkov 
sčítania má DNV?" požiadali 
sme Mú DNV o výsledkY, 
Z dodanej oficiálnej tabul'ky 
sme vyčítali: 

Devínska Nová Ves mala 
(zrejme k 26. 5. 2001) 15 
502 obyvatel'ov. Podl'a ná
rodností: 93,4 % slovenská, 
2,4 % mad'arská, 0,07 % 
rómska, 1,7 % česká, nám 
chýba v tabul'ke národnosť 
chorvátska. 

Podl'a náboženského vyz
nania je v DNV 57,6 % katolí
kov, 3,3 % evanjelikov a. v., 
30,4 % bez vyznania a 5,5 % 
nezistené vyznanie. 

Trvalo obývaných je (bolo 
k dátumu sčítania) 1127 do
mov, z toho 954 rodinných, 
spolu obývaných bytov 5065. 

Nevieme posúdit: či štatis
tický úrad vydáva tlačivá 

s predtlačenými údajmi 
a preto môžu niektoré údaje 
chýbať, alebo pre štatistiku 
stačia hrubé údaje, pretože 
na celom Slovensku (možno 
aj v DNV) evidujeme iste viac 
národností i náboženských 
spoločenstiev. 

Tíeto poznatky uverejňuje
me na žiadosť čitate('ov. 

r 

Požiarovosť 
v roku 200 l v okrese 

Bratislava IV 

· V priebehu celého roku 200 l 
zasahova li pri likvidácii požiarov 

jednotky pož iarnej ochrany 

v okrese Bratislava IV celkom 

206-krát, čo je nárast oproti roku 

2000 o 20 požiarov. Pri týchto 

požiaroch vznikli škody na maiet

ku vo výške 4 585 700,- Sk 

a uchránené hodnoty b~l i vyčísle
né vo výške 14 495 000,- Sk. 

Na požiarovosti sa mestská ča

s( Devínska Nová Ves podie l'ala 

55 požiarm i (27 %). 
Z hladiska príčin vzn iku požia

rov vznikla väčš in a požiarov -

140 p rípadov ako nás ledok 

nedbanlivosti a neopatrnost i 

dospelých (naimä faičen ie, ne

správna manipulácia s otvoreným 

ohňom a spal'ovanie odpadkov 

a vypa/Ovanie porastov). 

Následkom úmyselného za

pá lenia neznámou osobou vznik

lo 33 požiarov, hra detí spôsobi la 

l 2 pož iarov a ako dôs ledok rôz

nych tech nických porúch vzniklo 

17 požiarov. 
Alarmu(úci je nárast počtu po

žiarov, kto ré vznikli v bytovom 

hospodárstve, kde bolo zazname

naných až 56 požiarov, čo je ná

rast oproti roku 2000 na dvojná

sobok. 

RDOPO 

Úzavierka dnešného čís la 
bola 17.1. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 31.1. 2002, 

číslo vyjde 8.2. 2002. 



MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZMČDNV ( Otázka pre: ) 
ich počet do roku 2000 vzrás
tol a bude rásť aj v rokoch 
budúcich. Rozvoj stavebnej 
činnosti ovplyvňujú aj podni
katel'ské subjekty. Aké mož
nosti ponúka MC DNV v naj
bližšom období individuálnym 
stavebníkom, aké podnikate/'
ským subjektom, ktor.t budú 
záležitostou MC? 

0 ~®~OO~~~~ 
l ~~~oo~~@ 

Miestna rada sa ziš la dňa 
15.1.2002 na svojom Sl. za
sadnutí v tomto volebnom ob
dobí. 

Z programu rokovania po 
prerokovaní bodov zasadnutia 
prijala nasledovné uznesenia : 
-zobrala na vedomie informá
ciu o kontrole a plnení pred
chádzajúcich uznesení 
- odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schvál iť správu o čin
nosti miestneho kontrolóra za 
rok 2001 
-odsúhlasila bezplatné posky
tovanie priestorov !stra Cen
tra miestnym organizáciám 
a spolkom pre rok 2002 
- odporučila MZ schváliť 

návrh zásad pre tvorbu a po
·užitie fondu rozvoja bývania 
- odporučila MZ schvál iť zá
mer odpreda'ja reštaurácie na 
štadióne formou ponukového 
konania 
-odporučila MZ odsúhlasiť dl
hodobý prenájom budovy rad
nice formou ponukového ko
nania s viazaním výnosu pre 

Z diára starostu 
MČ DNV Ing . V. Mráza, sme 

vybrali: 
2.1. rokoval s prednostkou OU 
Ba 4 p. Navrátilovou o delimitácii 

matričného úradu v DNV v súvis- · 

lost i s ·presunom tejto kompeten

cie zo štátnej správy na samo

správu. 
Matričný úrad v DNV má jed

ného pracovníka. Zabezpečuje 

vystavovanie sobášnych listov, 

, osvedčenia o právnej spôsobilosti 

k uzatvoreniu manželstva v cudzi

ne, vystavovanie rodných listov, 

úmrtných listov, matričných do

kladov, ako i agendu osvedčova

nia podpisov a listín. Matričný 

úrad sídli v budove radnice na 

lstrijskej č. 49. 
4.1. rokovali zástupcovia samo

správy, družstva podielnikov 

. a urbárskej spoločnosti. Témou 
rokovania bolo ryjasnenie vlast-

DEVEX2 

potreby a zabeľpečenie č in

nosti Miestneho úradu 
- schválila hra ni ce výšky dô
chodkov pre poskytnutie prí
spevku na stravovanie dôchod
cov v našej MČ 
-odporučila MZ schváliť príse
diacich okresného súdu BA IV 
za MČ ONV 
- zobrala na vedomie stanovis
ko k projektu chrán~ného bý
van ia a chrá nených dielní -
Aktiva n.o. 
-schválila dočasné umiestne
nie klubu dôchodc.ov v objekte 
MS Na Grbe 2 do začatia re
konštrukčných prác 
- schválila prenájom pozemku 
pre umi estnen ie stánku na pre
daj dennej tlače 
- zobrala na vedomie návrh 
ocenenia špo rtovcov za roku 
2001 
- schválila prenájom nebyto
vých priestorov v objekte VUZ 
- schválila poskytnutie príspev
ku z fondu pre rozvoj mestskej 
časti pod J'a zásad 
- odporučila MZ schváliť prí
spevok z fondu rozvoja býva
nia 
- odsúhlasila zapracovanie in
vestícii TKR- zavedenie a spät
ný kanál do vily Košťálová 
- súhlasila s poskytnutím úče
lovej pomoci z fondu humani
ty 

zs 

níckych vz(ahov k priestoru (ažob

nej jamy Glavica a zámeru MČ 
DNV revitalizova( toto prostredie. 

9.1. MČ DNV rokovala s rakús

kym partnerom v Marcheggu 

oh ladom premostenia rieky Mo
ravy cyklolávkou. Rakúski part

neri spracovali projekt pre osade

nie cyklolávky. Tá by sa mala 
vybudova( v prvej etape. 
14.1. rokoval starosta so zástup

cami VW Sk, a.s. a s primátorom 

hl. m. SR Bratislavy vo veci rea

lizácie kruhového objazdu na 

ceste ll/ 505 situovaného v pries

toroch nového vstupu do VW Sk. 

Na rokovaní zatial' neuzatvorili fi

nancovanie tohto zámeru. 

15.1. rokovala miestna rada 

-17 .1. rokovalo mestské zastupi

telstvo hl. m. SR Bratislavy. 
Najvážnejším bodom rokova

nia bol návrh rozp~čtu na rok 

2002. 
· Schválili ho ako vyrovnaný, v cel-

kovej výške príjmov a výdavkov 

4 050 mld. Sk. Takmer 8,76 mld. 

je určených na krytie bežných vý
davkov. Vo vz(ahu k DNV rozpočet 

zahŕňa krytie 4 mil. Sk na realizá-

eiu cyklolávky a l ,5 mil. Sk na za. architekta 

čiatok 111. etapy preložky komuní- Be/áčka 

MC DNV Ing. M. 

kácie Mlynská - lstrijská. 
- Aj napriek nedostatku bytov 
sa Devínska rozrastá. Kým v 

a~ roku 1900 mala x bytov, iste 

Prihlasovanie odpadu . 
Nieko/'ko poznámok k územnému rozvoju MC Bratislava - Devínska 

Nová Ves. 

Podla štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zber, preprava MC Bratislava - Devínska Nová Ves je súčast'ou hlavného mesta 

a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpa. SR Bratislavy a regiónu s ve/'kým potenciálom, v ktorom sa v ostat

dov je celomestskou funkciou a záležitosti oh ladom odpadov vybavuje ných rokoch .začala príprava Vedecko - technologických par

magistrát. Nasledujúce riadky slúžia Jen ako základná informácia. Ďalšie kov. Predmetné skutočnosti ovplyvnili prístup všetkých zaintereso

informácie (aj formuláre) nájdete na internetovej stránke hl. mesta vaných k územnému rozvoju MC Bratislava - Devínska Nová Ves. 

www.bratislava.sk alebo na telefónnych číslach, 5542 3622 a 5542 2389. Urbanistické štúdie obstarávané MC Bratislava -Devínska Nová 

Odvoz a likvidáciu odpadu vykonáva naďalej firma OLO v rozsahu Ves pravidelné prerokovávame s občanmi, sú podkladom pre pri

zmlúv uzavretých do 31. 12. 2001. Podnikatelia produkujúci odpadpravu nového ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy. Slúžia ako 

a obyvatelia rodinných domov, ktorí nemajú uzavretú zmluvu na odvo~ územnoplánovaci podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v 

odpadu, sú povinní prihlásiť sa na magistráte najneskôr do 31. 1. 2002. území, pre koordináciu rozvojových zámerov Hlavného mesta SR 

Poplatky za odpad sa budú platiť ako doposia/'- t.j. v rodinných do. Bratislavy, Mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves, spo/oč

moch prostredníctvom SIPO štvrťročne, v panelákoch prostredníctvom nosti Volkswagen Slovakia a.s., Bratislava a ďalších subjektov, kto-

správcu v nájomnom. ré majú vplyv a zodpovednosť za územný rozvoj dotknutého úze-

Formuláre mia. 

1 P · · k· b d "k t 1· org ·za'c'e z'"vnostn1·c1· V roku 1900 podl'a výsledkov sčítania mala naša mestská časť 
. ravmc e oso y, po m a e 1a1 am 1 , 1 . . . . . . . . 

Formulár je k dispozícii aj na našom miestnom úrade vedia podatel'ne. 513~ bytovych jednotiek. _Na zaklade 7praco.vany_ch_ uzemn_op~ano-

Adresa je na druhej strane formulára. vac1ch podkladov sme v uzemnom plane vyclemiJ d1spomb1/ne plo-

Termín odovzdania : do 31. 1. 2002 chy pre cca 3720 bytov. 

Platí to aj pre tých živnostníkov, ktorí neprodukujú žiaden odpad. Na základe preh/bujúcich dokumentácií v jednotlivých lokalitách 

Poplatok sa bude platiť podla druhu činnosti. Napr. tlmočník bude platil sa predmetné číslo spresňuje. Vytvárajú sa územno plánovacie 

iba ako fyzická osoba, čiže obyvateľ bytu. predpoklady pre rozvoj a lokalizáciu bytovej výstavby v území na 

2. Fyzické osoby plochách koncepčne už riešených a odsúhlasených pre rozvoj ur-

Za každú bytovú jednotku - v rodinnom dome aj v bytovom dome- treba banizácie v území. V súčasnej dobe spracovávame doplňujúce 

vyplniť jeden formulár. Správca bytového domu za Vás túto povinnosť ne· prieskumy a rozbory na základe ktorych budeme schopný komen

splní. Do formulára treba uviesť všetky osoby, ktoré majú tovať výsledky sčítania z roku 2001. 

v bytovej jednotke trvalý alebo prechodný pobyt. Formuláre pre všetkýd Ciel'om spracovania urbanistických štúdii je vytvorenie územno

.občanom doručí magistrát do schránok. Ak sa tak nestane de plánovacích predpokladov pre lokalizáciu rôznyah prevádzok 

7 5. marca, bude k dispozícii na našom miestnom úrade. Formuláre treba v jednotlivých zónach s predpokladom tvorby a ponuky diverzifiko

doručiť na magistrát do 31. 3. 2002. van ej štruktúry pracovných príležitostí v záujme vyváženého a har-

3. Nehnutef'nosti (byt, dom, kde nemá nikto trvalý ani prechodný poby( monického sociá/no-ekonomického rozvoja mestskej časti. 

záhrada) Overenie reálnosti podmienok využitia územia pre rozvoj výroby, 

Pre tlačivo si môžete prísť na tunajší miestny úrad. občianskej vybavenosti, aktivít športu a rekreácie, ako aj optimái-

Termín odovzdania: 31. 3. 2002. nej dopravnej a technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia. 

Návrh riešenia dopravných vstupov a dopravnej obsluhy jednot/i-

8 ra t i s l a v a m á ro zp o č et vých areálov vybavenosti akceptuje obmedzenia priamych vstupov 
z nosnej obslužnej komunikácie územia, 'ktoré vyplývajú zo zámeru 

· . vytvoriť podmienky pre plynulý a bezkolízny dopravný pohyb v úze-
Pred desiatimi dňami schválilo mestské zastupitel'stvo rozpočet Bratislavy na rol mí. 

2002 ..• Najväčším kladom rozpočtu je, že_zadlž~no~ť hl~vného mesta sa prvýkrát za~ V týchto súvislostiach dopravné ~stupy do územia a prístup do 

ne zmzovať. Bratislava sa teda pnpravuje splacat stare dlhy a to bez toho, aby to vy jednotlivých areálov sú riešené prostredníctvom obslužných prístu

raz~e ov?.lyvnilo živ.ot Brat~slavčanov~ Príjmy aj výdavky m~sta .v tomto rok~~~~~;. pových komunikácií priamo napojených na t'ažiskovú obslužnú 

byt vo vyske 4 m11iard korun. Rozpocet Je teda vyrovnany a rata s rezerve . Y_ komunikáciu. Na základe návrhu novej dopravnej kostry sa u miest- · 

ke 168 miliónov korún na splácanie úverov. Okrem toho poslanci mesta rozhovdh, ze ňuje technicko infraštrukturálna obsluha územia (zásobovanie vo

príjem z p~edaja majetku mesta nad sumu 360 miliónov korún sa tak Isto pouZIJe ni dou, odkanalizovanie územia, zásobovanie plynom a teplom). 

splateme uverov. . Mestská čast' Bratislava - DNV sa hlavne zameriava na investí-

Napriek vyrovnanému rozpočtu by občania Bratislavy mali v tomto roku pocíti cie do Pamiatkovej zóny a obytnýc.h súborov. Kultúrno spoločen

zlepšeníe činnosti mestskej polície. V miň ulom roku bolo mesto nútené znížiť po s ké centrum Vila Košt'álová dominanta Pamiatkovej zóny areál 

čet mestských policajtov až o 70 a sústrediť všetky stanice mestskej polície de kostol D ' h N. t' 6' .1 • · t dnr· r 
. . .. . . , . . a sv. uc a, ames Je . apn a, uprava pnes aru ra ce, e-

okresnych stanic. V tomto roku PriJalo m~stske zastupltelstv~ flio~oflu uprednostne vitalizácia rybníka, revitalizácia toku Mláka, humanizácia existujú-

ni a kvality pred kvantitou. Počet policajtov sa nebude zvysovat, podstatne sa 1rr cich obyt . h "b d 

však zvýšia platy. Preto budú od nich občania môcť aj viacej vyžadovať. Okrem tohe Na d b ndyc s~ odrov_a po .h· · . . MC B t' 
1 

D . 
• , • v • • v • o u ovame opravne o napoJenta ra JS ava - evm-

poslanci schválili 11,5 milióna korún na nakup automat1zacneho mformacneho sys ska N . 11 d' 1. . t d · MC b d n · 
• • • • • , v ova ves na Ja mcu, mes o a suse ne a vy u ava 1e 

tému pre m:stskú ~o!í:!u. P~ zavedem ka~_eroveho systemu Je to dalsf krok, kton rozsiahlej technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia, ktoré je nad 

by mal pomocť zlepslt cmnost mestskej poliCie. . finančné m žn s ti naš i MC je potrebná participácia mesta 

Pre obyvatel'ov Devínskej Novej Vsi je zvlášť potešitel'nou aj skutočnosť, že sa de a j'ed tJ· . 
0
h 

0 
rt :t •t C k. . 'k t · h 

. . • . k . v • 5 4 T . no 1vyc reza ov s a u. a ame aj pomoc novovzm nu yc 
rozpočtu mesta dostali aj dve stavby na u zem~ naseJ mests eJ casti. o

1

_ . ml Ikon~ Vúc pri rozvoji nášho regiónu. 

korún ráta hlavné mesto na vybudova me cyklolavky cez Moravu a 1,5 m11ona oru Dom· t • d "k t l' ký b · kt MC · /oc"nost' 
• . . man ny po nt a e s su Je v je spo 

je určených na začatie prác na prelozke MlynskeJ ulice. Votksw Sl k" B t. 1 agen o va 1a a. s., ra 1s ava. 
Ing. Ján Žatko Vybudovala najväčší rozsah nových stavieb v rokoch 1990- 2001 . 

poslanec mestského zastupitel'ství 

Založený trend pokračuje aj v roku 2002, zároveň sa začína s revi

talizáciou bývalého areálu tehelne a kontaktných území Sloven

ského odpadového priemyslu. MC Bratislava - DNV sa snažila za

čať spoluprácu so slovenskými bankami čo sa nám n,epodarilo. 
Banky realizovali svoje zámery na našom území mimo spoluprá

cu s MC. Starosta MC Bratislava - DNV zvoláva podl'a potreby radu 

riadite/ov najvýznamnejších hospodárskych subjektov, ktorá po

máha MC pri zabezpečovaní rozvojových úloh, hlavne vybudova

nie potrebnej rozsiahlej dopravnej a technicko-infraštrukturálnej 

obsluhy územia. 
. V území MC Bratislava - DNV sú vyčlenené plochy pre rozvoj 

bývania. Okrem bytovej výstavby je potrebné vybudovanie do

pravnej a technicko-infraštrukturálnej obsluhy územia, ktorá si vy

žiada reparce/áciu navrhovaných plôch na funkciu bývanie. 
Na zabezpečenie výstavby je potrebná dohoda MC DNV s vlast

níkmi predmetných pozemkov tak, aby ceny pozemkov potrebných 

na zabezpečenie verejnoprospešných investícii výrazne nezvýšili 

náklady na ich realizáciu a nestali sa prekážkou ďalšieho rozvoja. 
O rokovaniach MC DNV s podnikatel'skými a finančnými inštitú

ciami informuje Devex v pravidelných rubrikách. MC Bratislava -

DNV osloví cez Devex v mesiacoch február, marec záujemcov 

o nové byty a domy v rámci pripravovanej bytovej výstavby, ktorú 

chce MC DNV realizovať v spolupráci so svojimi partnermi 

z Holandska. 
V pláne pre budúce roky je koncepcia umiestnenia vedec-

ko-technologického parku (VTP). v priestore južne od areálu auto

mobilky Volkswagen Slovakia, a.s., návrh vychádza z projektu 

riešeného v rámci programu Phare CBC - Vedecký a technologický 

park v regióne Bratislava a Model vedeckého a technologického 

parku v Bratislave (vypracovaný vr. 1998). V rámci uvedeného pro

jektu boli pre územie Bratislavy zo 7 analyzovaných lokalít odpo

ručené dve lokality umiestnenia VTP a to Bratislava - Patrónka 

areál SAV a Bratislava- DNV, priestor v zázemí areálu Volkswagen 

Slovakia, a.s. 
Základným princípom vytvárania vedecko-technologických par

kov je zabezpečenie podmienok pre rozvoj regiónu ako aj možnosť 

transferu know-how do ostatných regiónov. 
Poskytovanie pozemkov, budov a sieti v rámci parku je nevy

hnutnou súčast'ou zámeru lokalizovať inštitúcie so synergickým 

efektom na jedno miesto. 
Vo vedecko-technologickom parku sú zvyčajne zastúpené vý

skumné ústavy, výskumné laboratória, malé podniky a firmy, ob

chodné organizácie, resp. užívatelia, zázemie poradenských a kon

zultačných firiem, administratívnych činností a pod., súčast'ou sú 

tiež športovo-rekreatné plochy a zariadenia pre vol'ný čas a od

dych zamestnancov. 
Môže byť tiež riešené ubytovanie pre pracovníkov, a to ako trva

lé bývanie, prípadne v rámci ubytovacích zariadení. 

M. Beláček 

DEVEX 3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 
Nečakctj o d žobrá ka, k torý neäosral o d te b a k o runu, k e d' odtrc,~il cl/al'í., a ,. nábo
dou sa sral mílioná ronz ct l ebo prez idento Jn, že zbadá tvoj tí. b o lú ruku, či vyjJof.-~

je tvoj u prosbu. Musel Vy f:~yťOSOBNOS1: A tie sa n ena1·odia často, TjJcb niekol'ko, 
k to·r í v dejinú cb b o li, vy b/á si/i za svätý c b. 

Streda 12.00-18.00 
štvrtok 12.00-18.00 

lstracentrum 
Miestna knižnica 

Piatok 8.00-12.00 13.00-16.00 

lstrijská 6, 6477 5190 
Miestna knižnica pozýva čitatel'ov 
do knižnice v nezmenenom výpo
žičnom čase: 

Zápisné pre čitatel'ov na rok 2002 

Pondelok 12.00-18.00 
Utorok zatvorené 

Deti do 15 rokov 
Dôchodcovia 
študenti nad 15 rokov 
Dospelí čitate lia 

30,- Sk 
30,- Sk 
50,- Sk 
60,- Sk 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, 841 oiBratislava 
oznamuje: 

do 30. januára 2002 sa môžu prihlásiť záujemcovia o tieto odbory: 

*Literárno-dramatický odbor 

* Prípravná hudobná výchova pre deti predškolského veku (S-ročné) 
* Folklórna hudobná skupina 

(môžu sa prihlásiť aj žiaci, ktorí už navštevujú ZUš,' nástroje: husle, 

violončelo, cimbal, kontrabas, klarinet, píšťalky) 

*Hra na cimbal 

*Základy hudobnej skladby, kompozície 

(môžu sa prihlásiť až žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ) 

* Výtvarný odbor 

e-mail: umenie@kiwwi.sk 
teL/fax: 02/6476 1142 

Občianske združenie Región Vranov si dovol'uje pozvať rodákov ale aj vás, 

ktorí sa chcete dobre zabaviť na 

2. Ples Vranovčanov 
16. februára 2002 v PKO v Bratislave. 

Nebudú chýbať známe osobnosti z kultúrneho, športového a politického 
života. Bohatý ku ltúrny program spestria: Darina Rolincová, Ludek Sobota 

a ďalší. O polnoci žrebujeme hodnotnú tombolu. 
Pri výbornej strave a občerstvení hrá do tanca živá kapela. 

Cena vstupenky so stravou, občerstvením a programom je 1000,- Sk. 

Predaj vstupeniek a info: Somolického 11b, BA p. Salzerová, 
5441 8262, 0905 203 616 

KCK, Molecova 2, BA, p. Pipa, 6542 6461, 0903 780 032 
Nenechajte si ujsť neopakovatel'nú noci vo východniarskom rytme. 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwiTWI 
• 

26. 1. o 17.15 h 
27.1.o 19.45h 

NEPRIATE( PRED BRÁNAMI 
USA- MP 12 55,-

26. 1. o 19.45 h 
27.1.0 17. 15 h 
ČOKOLÁDA 

USA- MP 12- 55,-

Program DTV 

pondelok 28.1.2002 - 18:00 : 
Kto vyhrá -vyhrá, kto nevyhrá - nepre
hrá (tentoraz budú 
medzi sebou súťažiť siedmaci zo ZŠ 
vDNV) 

31. 1. - 1. 2. 
o 17.1 5a19.45 h 
BRATSTVO VLKA 
Fr. -MP 12 - 60,-

2.-3. 2. o 17.15 a 19.45 h 
ZOOLANDER 
USA- MP 12 

8. -9. 2. o 19.45 h 
MOULIN ROUGE 

USA - MP 12 

Tel.: 6477 5104 

streda 30.1.2002 · 18:00 : 
Magazín DTV pondelok 4.2.2002 . 
18:00 ·: Kreslo pre hosťa 
( rozhovor o rokovaní miestneho zastu. 
pitel'stva) 
streda 6.2.2002 -
18:00: Magazín DTV 

Základná škola P. Horova 16 vás srdečne pozýva na 

7. rodičovský ples, 
ktorý bude v sobotu 26. januára 2002 o 19.00 hod. 

v priestoroch školy. 
Bohatá tombola, dobrá hudba a zábava 

Informácie už teraz na tel. č. 6477 7406, alebo osobne 

u p. tajomníčky školy. Denne 7.30-14.00 hod. 
Prídíe! Radí sa s vami stretneme! 

v, d C.o je to hr .. osť? 

v týcbto d1~ocb oslávili 

70 rokov 
Agneša PERNECKA 
jozefína POKORNA 

L'udmila]ANKOVIČOVA 

BO rokov 
Agnesa GIBALOVA 

Ružena GRANCOVA 
Etela VEVERKOVA 

Vincent REISEN AUER 

85 mkov 
Pavla VAJDOVA 

92 mkov 
Augustín NEŠTRÁK 

93 rokov 
Barnabáš LIPKA 

96 rokov 
Pavel MARTANOVIČ 

Blaboželáme! 

úvítali ·. smé 
llO\'ých spblu~b~~hqy 

(ešte v decembri) 

Denis BARANOVIČ 
Micbaela MAJDOVA 

Aj vám chýba l tento rok Vianočný koncert súrodencov jendruchovcov1 
Opäť rozdávali radosť svojimi pesničkami v Amerike. Opiiť preto, lebo tam 
koncertovali aj cez letné prázdniny a domov sa vrátili 7 7. septembra 200.11 
Keď v Prahe vystúpili z lietadla a uvideli zábery New Yorku, mesta odkia/ 
p'ráve ~dleteli, neverili vlastným očiam. Obrovské mrakodrapy, ktoré nav· Vitajte! 
štívili a obdivova li ako mnoh( turisti, boli v troskách. V kú'tiku duše dúfali, 

že ~;~:~;r~~!s~:a7o~t~~:~i:~~/;;;~~0s~;~,:.r~tt~~~~· Vianoce boli naj bo· ( OpŠli z rtaši~lj .i~a~~; !) 
lestnejšie pre tisícky rodín, kde pri štedrovečernom stole ostali prázdne sto· 
ličky. 

V takejto atmosfére sa jendruchovci rozhodli opiiť koncertoval 
v Amerike a aj týmto spôsobom prejaviť súCit s rodinami pozostalých. Preto 

Alojz STACHOVIČ 

Necb odpočíva v pokoji 

na úvod každého koncertu, skôr než zahra li vianočné koledy, či iné sklad ============ 
by, zazneli slová spomienky na septembrové obete a kostolom sa niesli tá- •1 ~ _,. 
ny americkej hymny. Skladby, ktorá je symbolom USA, ktorá spája všetkých Mt e' ale tesne 
l'udí tejto obrovskej krajiny a na ktorú sú hrdí všetci bez rozdielu fa rby pleli v Klube d • 1 d I t .. k . 
-· . p 't ' . t T k h d' . h t' • r -· h oc 10 cov na s rl)S ej 
ct vyznanta. n ~~m s a 1. s ru ou na r~ ·1, v ttc os t spomtn~ t, v octa c 6, sa stretávajú občania Devínskej 
sa leskli slzy. Pocuva!t SVOJU hymnu, ktoru tm spteva!t slovenske dett. Nove· v . 1 - k 

N d (IV ' br dB - k . k ď 'b 'k l o b . . h b' ' J S!Vzreomstarsomve u . 
o, e t. ym t ot pre ro. mt, e :u orvz;nt 0 · ro _nymt c Y t C· Je to živá spoločnosť l'udí ktorí sa 

ka mt a detskou bezprostrednostou vyvolava!t aJ usmev na tva ra ch publtka. d. . • .. _ 
1
. _ ' 

1 • d 1 ·d· • • b . • ra l porozpravaJU o vse team: o de-
A epuz vdte

1
y bo o vt let,_ ze

1 
na se e _tvdrdo ~ra~UJUh. /"k . k k ťoch, vnukoch zdravotnom stave 

ravt e ne som stretava a copa te tevcata s us tc a m t v ru e, a o sl V •. ' . • . • · 
ponáhlájtí do hudobnej - ked' krásne svieti/ä slnko a ihriská boli plné detí, d rstovmcl Sl zaspommaJu na 
ale i v daždi keď každý radšej sedel doma pri televízii. Stovky hodín cviče· etstvo a mladosť, ale aj aktuálne 
ni a a odriek~nia priniesli svoje plody klebet~a. _Pr~ malom občerstvení si 

Z detí vyrástli mladí /'u dia, ktorí fascinujú publikum profesionalitou, č is· zal1r:Ju .. zohka" · _ 
totou a úprimnosťou svojho prejavu. Ani najmladšf členovia súboru Filipko Vsetcl sa tesia na stretnutia 
a Deborah, hoci majú len 9 a 1 O rokov, nijako nezaostávajú za staršími sú· ~pondelok, stredu a piatok. Skoda, 
rodencami. . ze miestnosť, · v ktorej to všetko 

}etidruchovci teda cez tieto Vian.oce plnili kostoly a katedrály v Amerike ~)febie11a má len niekol'ko metrov 
Mali tam obrovský úspech a nejeden Američan si po ich koncerte otvori stvorcových. . 
atlas, aby vedel, odkia/' táto skvelá slovenská rodina pochádza . Bez vel' Niekedy je tam naozaj hlava na 
kých slov a bombastickej reklamy robia výborné meno Slovensku. hlave. Bolo by výborné, keby Klub 

Som hrdá, že bývajú práve v D~vínskej Novej Vsi a že mám možnos dôchodcov mohol využívať väčšie 
osobne poznať túto výn imočnú a vel'mi ;kromnú rodinu. priestory. Veríme, že sa to podarí! 

Gabriela Kožouškow Kristína Hojzáková 

Otvárali plesovú sezónu 
V sobotu 12. januára otvárali 

matičiari z Devínskej plesovú 

sezón.u 2002 v priestoroch Istro

centro. Nič tradičné ani na tó~to, 
v poradí už deviatom plese nechý

balo. Príatel'ská atmosféra, p red

tancovanie v podaní súboru ESEN

CIA {ZUŠ), rezká muzika, pemíko

vý tanec.. . predovšetkým však 

dobrá zábava, aj vdaka dobrej 

ponuke reštaurácie U Michala. 

Mladí sa vyšantí/i a strhli aj tých 

skôr narodených, aby sa neveno

vali iba spomínaniu na časy plesov 

svojej mladostí. Kedie to bol ples 

matičiarsky, nechýbal ani zástupca 

ústredia Matice slovenskej A Šte-

vík, hostia z miestnych odborov 

bratislavských mestských častí 
a samozrejme Novovešta~ía. 

Organizátori i výhercovia dáku

jú sponzorom za dary .do to~b0 -
ly: reštaurácií Rolanda, ateliéru 

AVE, TECHNOSERVISu z Bajzovej . 
u./, cukrární ' 
SHAR, firme 

AVET, predaj

ntam: Chov

produkt, Hydi

nárstvo, Papier

nictvo Frählich, 

Drogérií M. St

raténý, Auto 

súčiastky Pav

lovský, Mäso

produkt Babo

šová, Večierka 

Iskra, Ovocie

zelen ina P. Vo j

teka , P. Horova 7, Tex til Jecková, 

A lanatural Bartalová, salónu Vik

tória, optike M, kaderníctvam MA

JO, lstríjská {Lovasová}, Detskému 

textilu na Eísnerovej, reštaurácií 

U Michala, pekární na ls tríjskej, 

ľudskosť, spolupatričnosť, humanita 

Tretí. reprezentačný 
Účel . plesov, zd ružova( l'udí 

a zabávať ich, plnia všetky. Niečo 

viac ponúkol 111. reprezentačný 
ples mestskej časti DNY poriada

ný pod záštitou starostu MČ DNY 

v lstracentre v sobotu 19. januára 

2002. 
Pod mottom: Ľudskos(, spolupat

ričnos( humanita sa skrývalo po

zvanie i yýzva. Moderátori aj 

upresnili cieľ hlavnej myšlienky 

tohtoročného plesu možnosti dob

rovol'ne finančne prispieť a pod· 
pori( činnost' organizácií na šej 

mestskej časti združujúcich obča
nov seniorského, Či dôchodka· 
vého 'veku, ktoré sa starajú 

o zdravie a pohodu osamotených 

a bezvládnych spoluobčanov po

riadením podujatí pre nich :· 

O tom, že hostia plesu, ~edzi 
ktorými treba spomenú( námestn í

kov primátora Bratislavy: R. Vavrí

ka , M. Demeterovú, F. De ja, zást. 

prednostu KU Bratislava V. Jasaňa, 
zást. prednostky OU Ba 4 J. 

Barboríka, a le a j delegáciu z dru

žobne j chorvá tskej obce Sv. Ilija 

a ku ltúrneho spolku z Varažd.ína 

a prirodzene vel'a Novovešťanov, 

pochopili pozvanie i výzvu. 
Organizátori získali 50 920 Sk 

na podporu spomínaných humán 

nych činno stí. Nádherná myšlien

ka tak bezozvyšku splnila svoj ciel' . 

ale aj starostovi MČ ONV Ing. 

Mrázovi a mnohým členom miest- · 
neho odboru Matice slovenskej. 

pk 

Priblížme kúsok z atmosféry toh

toročného plesu. 

Slávnostnú atmosféru navod il i už 

pri v~tupe do lstracentra príjemné 

melódie známych populárnych 

skladieb . Tanečný klub Spektrum 

pripravil tú správnu náladu nielen 

k otvoreniu plesu, čo sa vydarilo so 

šarmom starostovi MČ DNY Ing. V. 

Mrázovi, jeho zástupcovi P. Rajko-

(Pokračovanie na 6 . strane) 
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{Dokončenie zo strany S} 

vičovi , ale i dalšie vstupy progra

mov slubovali i splnili očakávania . 

Od skup iny SCAN na javisku, sú-. 

boru l'udovej hudby Strážničan cez 

detský folklórny súbor Kobylka, 

Hydrorock či Spektrum až po chut

né občerstvenie v reštaur6cii 

U Michala; vytvori li pásmo dobrej 

nálady, pohody a por~zumenia . 
Punc reprezentačný, tohtoročné

mu plesu, vytvárali aj reprezentač
né súbory Kobylky a Hydrorock, 

ktorých vedúci E. Bodová a Ing. M. 

Rusko (Kobylka) a S. Kočiš a R. 

Baňas (Hydrorock) prevzali po vy

stúpeniach ocenenia za úspešnú 

reprezentáciu doma i v zahraničí. 
Veď Kobylka, okrem vystúpení na 

Riaditeľstvo ZŠ Bukovčana 1 
si dovol'uje touto cestou informo
vať rodičov o slávnostnom zápi
se budúcich prvákov, ktorý sa 
uskutoční v budove na 
Charkovskej ulici. K zápisu prídi..J 
deti, ktoré do 31. augusta 2002 
dovŕšia šiesty rok veku, ako aj 
deti, ktorým bol odložený začia
tok školskej dochádzky o jeden 
rok. 
čo všetko ponúka naša škola 

žiakom? 
Predovšetkým sa snažíme na

predovať vo všetkých smeroch , 
výchovno - vzdelávacieho proce
su. Veď tohoroční prváci ovlá
dajú okrem prvých písmeniek 
a číslic, už aj slovíčka z nemec
kého alebo anglického jazyka 
a jednu hodinu týždenne trávia 
v učebni, výpočtovej techniky 
a spoznávajú základné úkony 
práce s počítačom. 

Majú tiež možnosť v popolud
ňajších hodinách pracovať s in
ternetom. Škola spolupracuje so 
zahraničnými školami v Rakúsku, 
Nemecku, Španielsku, Taliansku 
aj vo Velkej Británii. 

Organizujeme výmenné poby
ty so žiakmi v rakúskom Mar
cheggu, letné ozdravovacie po
byty pri mori, lyžiarske kurzy, 
letné tábory, školy v prírode 
a mnohé ďalšie aktivity. 

Nezabúdame ani na športové, 
tanečné a kultúrne vyžitie žiakov. 

Po stručnom prehľade rozsiah
lych aktivít školy si dovol'ujeme 
srdečne pozvať Vás, milí rodičia 
a budúci prváčikovia, do školy 
dňa · 
8. februára 2002 (piatok) 
od 15.00 h do 18.00 h 
a 
9. februára 2002 (sobota) 

DEVEX 6 

Slovensku zíslala vlani najvyššie 

ocenenie v pol'skej Zelenej gore, 

Hydrorock okrem iných ocenení 

získal vlani titul majstrov sveta. v ju

niorských farmáciách , P. Valaský 

a K. Tranová celkové prvenstvo vo 

svetovom pohári. 

Poteši la pravdaže a j tombola, 

bohatá ako obyčajne. 
Podakovanie Miestneho zastu

pitelstva a starostu našej mestskej 

časti Ing . V. Mráza patrí tým, ktorí 

do nej prispeli: 

Volkswagen Slovakia, a.s. Bratis

lava, Belux s.r.o., DoK Kustler 

s.r.o., PD Devín, Trubostav, Axon, 

DIPOS-Ing.Dobrík, starosta MČ 

ONV Ing. V.Mráz s manželkou, 

zást. starostu Ing . P. Rajkovič, V. 

Baranovič s manželkou, starosta-

od 8.00 h do 12.00 hk účasti 
na ~lávn.ostnom zápise. 

K tomuto dôležitému aktu pre
biehajú na škole zodpovedné prí
pravy: výzdoba školy, propagácia 
v miesťnych médiách, návštevy 
v materských škôlkach, príprava 
darčekov. 

Uvedomujeme si, že tento deň 

bude významný pre všetkých 
zúčastnených a je veľmi dôležité 
s akými dojmami odchádza "ten 
malý človiečik" pre ktorého sa 
stane tento deň nezabudnuteľný. 

Na záver e$te nieko/ko organi
začných informácií pre rodičov: 
prineste si so sebou občiansky 
preukaz alebo rodný list die
tata. 

Priamo pri zápise máte mož
nosť objednať pre dieťa učebné 
pomôcky. 

Porozmýšľajte nad možnostbu, 
či Vaše dieťa bude navštevovať 
hodiny nemeckého alebo anglic
kého jazyka, nepovinný predmet 
náboženská výchova a či dieťa 
umiestnite popoludní v školskom 
klube. 

A čo navrhujeme po zápi
se? 

Vla Devína 

Novotný a La

mača Plai, Ing . 

V. Krajíčková 

OU Ba 4, 
Akvarex, hotel 

Morava, Slo

venská spori

tel'ňa , leká

reň pri radnici

Grešnerová, 

Kaderníctvo na 

lst~ijskej, ob

chod Barano

vičová, WEP

WW, pán Vi

táloš, Miroslav Enci nger, MÚDNV, 

pán Krivánek, zást. prednostky 

OU Ba 4 J.Barborík, starosta 

Záhorskej Bystrice pán Kubovič, 

Rodičia sa môžu prísť zabaviť 
na školský ples dňa 9. febru_ára 
od 19. hodiny a deti radi priví
tame na karnevale v telocvični 

Včelárstvo Dedinský, S.Mensátor. 

školy dňa 11. februára. 
Všetci ste srdečne vítaní. 

pät' psie výkaly 

Stačí sa prejsť počas týchto 

. dní po sídlisku a žalú-
1 d ' 

sa vám obracia. V esatcen-

etrových rozostupoch psie vý-

1 M rzne nerozkladajú sa tak 
y. ' h 
hlo ako v lete, nezakrýva ic 

ilosrdná tráva. Vôbec sa neču
. m že tol'ko detí z Devínskej u1e , • . 
• chorobami spôsobenym• 

· parazitmi. 
Koncom minulého roka 

ovo zakúpila z prostriedkov 

našej mestskej časti vy-

sávač psích exkrementov. Po 

Novom roku dvojica pracovníkov 

Denovy dennodenne usilovne 

pracuje- jeden pracovník maty

kou odkopáva zmrznuté výkaly, 

druhý ich vysáva. Za jeden deň 
stihnú nazbierať 7 až 830 litro

vých nádob tohoto nechutného 

odpadu. Úctyhodné množstva. 

Vda'ka im zato! Napriek tomu 

psích výkalov neubúda. Každou 

hodinou pribúdajú dalšie. 

Nemôžeme všetkých "psičká
rov" hádzat' do jedného vreca. 

Mnohí z nich majú vo vrecku nie-

TURISTICKÉ VÝLETY 

pre všetkých záujem_cov P?riada_ MO MS v ONV_ 
27. 1. -peší výlet cez Zeleznu studtenku do Lamaca. 

Príchod do ONV o 14.00 h 
3. 2. - Večerné sánkovanie pri vodárni. Začiatok o 17.00 h. 

Vziať si baterky! 
Informácie tel.: 6477 8269 · 

Mgr. Soňa Frohlic!lová~------------------------

len mobil, ale aj igelitové vrecúš

ko. Splnia si, čo im predpisuje 

zákon - ihneď si po svojom psí

kovi upracú. A čo tí ostatní? 

Neobstojí - keď to nerobia ostat

ní, prečo by som mal ja. Slušní 

l'udia sú v prevahe, tých druhých 

je len viac vidiet'. 

Často mi volajú na miestny 

úrad obyvatelia, prečo nie sú 

v Devínskej "psie koše". 

Že v Ružinove je čisto - vysá

vajú psie výkaly a na každom ro

hu sú "psie koše". Vyhovárajú sa, 

že výka ly nepatria do bežného 

-STAVEBNA 

komunálneho odpadu. Na trávni

ky a chodníky patria? 

Môžeme minút' len tol'ko 

peňazí, kol'ko máme. V rodine aj 

v mestskej časti. Keď sa vyzbiera 

viac peňazí za psov, je väčšia 

pravdepodobnosť, že naši po

slanci schvália aj viac peňazí na 

"psiu" problematiku. · 

Preto Vás vyzývam: 

• upratujte po svojom psovi 

• plaťte poplatky. 

Mária Šimonová, 

MÚ 

MECHANIZÁCIA 
OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 

Opletalova 65, m 02 Bratislava, tel.: 02/6471 5375, fax: 02/&477 &371 
tlfUUl: 1tt@1tu", Utp://www.m.~k 

ŤIIŽfiE OIJIIIÍ/IŤ, llllO lÍflliiŤ 
INZERTNÉ RUBRIKY * Právnik - právny servis. 

Tel.: 6477 8542 
* Zahraničná spoločnosť prijme finanč
ných poradcov. (Nie MLM). Plat 17 000 
Sk mes. l nf. na tel. čísle: 0905 485 898 

Koncom januára 1999 sme 
v Devexe písali o našej obyvatel'-. 
ke, ktorá si vybojovala, zatial' 
ako jediná slovenská novinárka, 
zlatú medailu, v behu na 
lyžiach, na Majstrovstvách sveta 
novinárov- lyžiarov. 

lldikó Puchertová, ktorá už 
13. rok žije v DNV, na sídlisku 
Podhorské, sa o obhajobu titulu 
pokúsila aj tento rok. Pravidlá 
slovenského Ski klubu totiž do-

vol'ujú zúčastniť sa nov1narom 
majstrovstiev, ak dosahujú dob
ré výsledky, len každé tri roky. 
"Tentokrát bola moja pozícia 
ovel'a ťažšia ako pred tromi ro k
mi v Rakúsku. Tam ma nikto ne
poznal. 

Na tohtoročných Majstrovs
t vách sveta v ta lianskom stredis
ku Sestriere som už bola v cen
tre pozornost i mojich konku
rentiek. 

Titul je ove l'a ťažš ie obhájiť 
ako získať ... 
Ale vďaka pravidelnému trénin-

Ol -Kúpa 
gu, _pre ktorý DNV ponúka fa rl' d . 
tastické podmienky, sa mi poda02- Pre 0 1 

ri lo obhájiť titul majsterky sveta03- Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

Prekrásny terén pod Devín 4 _Služby (ponúka) 
skou kobylou, romantické záku 
tia pri rieke Morava, ale- v pri!l5 ·Byty 

pade pol'adov ice - aj uliC!()6- Nehnutelnosti 
Devínskej, mi umožnili ideáln\>

7 
R 

1 
... 

prípravu." . - oz lcne 

Majstrovstvá sveta v Taliansk ..-----=-=-=-=-=;-:--:-~=~ 
boli jednou zo skúšok organiza(..._ ___ O.:..c2=--·-'-P-"RE"'D'-'A~J'-··'-'•· :-'-i"-';y...;.;-'--'S) 
čného štábu na zimné olympij 

Predám Š-1 05 S, r. v. 1980, naj. 
03 000 km, zachovalá, bez STK. Cena 
O tis. 

Tel.: 0907 283 926, 02/6477 7164 

používané. 
Tel.: 6477 6517, 0905 524 489 

Predám výsokú detskú drev. stoličku. 
500,-. Alebo vymením za detské 

Tel.: 6477 8698 

Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

Tel.: 6477 8362, 
0903 133 994 

. ské hry, ktoré sa uskutočni TV servis Baláž- oprava televízorov. 
v roku 2006 v Turíne. Novinári a grbe 42. Tel./zázn.: 6477 6963 
lyžiari mal i možnosť otestovať Doučím M, F (Zš). 
na obrovskom slalome, terénY Tel.: 0905 950 660 
kde sa pravidelne uskutočňuj_ Jed. a podvoj. účtovníctvo, DPH, 
Svetový pohár a v rámci olym~1! zdy do 20 prac., ekon . poradenstvo, 
ských hier sa tu bude súťazl rekonštrukcia minulých období. 

v zjazdoch. Tel.: 6477 6857, 

* Vymením 1-izb. byt v OV v K. Vsi za 
podobný v DNV. Tel.: 6542 7610 

* Predám garáž na ul. š. Králika (hro
madné garáže). Cena dohodou. 

Tel.: 0903 701 765, 
0903 764 850 

* Dám do prenájmu, alebo odstúpim 
priestory na ul. Š. Králika 2, kasa a stoly 
k dispozícii. Dohoda istá. 

Tel.: 0905 403 277 
* Dám do prenájmu garáž v DNV. 

Tel.: 6477 8542· 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIACKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215 

PREDAJ* SERVIS·* POŽIČIAVANIE 

DEVEX 
ponúka 
SLUžBY 

. 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 

komplet potreby pre 
počítače a tlačiarne 

KANCELÁRSKE POTREBY 

od spiniek, stojanov, až po 
xerox a tabelačný papier 

pre firmy zlavy! 

DEVEX 
Novoveská 14 

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

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
0903-429 485, fax: 6477 5275 Stredisko Pragelato, kde pre 0903 234 512 

biehali bežecké zápo lenia, 5-~-------------------------------------------------:---, stane miestom vrcholných výkOJ 

nov na doskách, ktoré - aspo Inzercia· Cenník: l znak= 1,30 Sk, l/16 str. = 400 Sk, l/8 str.= 1000 Sk, l/4 str.= 2025 Sk, l/2 str: = 4050 Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm= 15 Sk. K cenám treba pripočílať 
pre bežká rov- znamenajú svet.. 23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka .detských vecí bezplatne. Zamestnanie hladóm: zlava 50%. Príplatky: l. strana+ l 00%, 

P posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) t 30%.1nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00 

DEVEX 7 

"\ 



Mestská časť DNY je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápis nika 

*V noci z 8. na 9. 1. spáchal 
samovraždu príslušník útva
ru na ochranu ú.stavných či
nitel'ov. 

Zastrelil sa pred garážami 

úradu v DNV svojou služob
nou zbraňou. Podrobnosti 

tragédie sme do uzávierky 
tohto čísla nezískali. 

* Neznámy muž napadol 
9. 1. o 18.10 h vo výťahu do
mu na Ulici Š. Králika 15-roč
nú dievčinu . 

Aj sídliskÁ Môžu byt čisTÉ !·!! 

Chytil ju pod krkom, až sa 
začala dusiť a pokúšal sa jej 

· ukradnúť mobilný telefón. 

Keď sa mu to nepodarilo, 
z miesta činu ušiel. 

Zaujal ma článok v prvom tohtoro

čnom čísle DEVEXU .. Pyrotechn ika -

teror na sídliskách". Autor má prav

du pokia l' ide o zábavnú pyrotechni

ku a čistotu na síd liskách . Chcem dať 

Zvyšovanie právneho vedomia 
(Dokončenie z minulého čísla) 

Rodič ie povinný prispieval' ai 
na výživu plnoletého dietata do 

toho času, kým diela študuie 
a pokým sa ieho príprava na bu
dúce povolanie neskončí. 

Po 18 roku veku dietata ie ro

dič povinný výživné zasie/at' do 
rúk svoiho dietata. Ak rodič nie ie 

ochotný dobrovolne prispieval' na 

výživu plnoletého dietata, dieta 
má možnost' si podat' návrh na 

určenie výživného na ten okresný 
súd, kde má trvalé bydlisko od

porca. 

Výživné pre plnoleté diela mož

no priznat' len od podania návr
hu. 

niekol'ko námetov na riešenie čistoty 

na sídliskách. Správcovia domov by 

mali zaktivizovať nájomníkov a aspoň 

raz do mesiaca zorganizovať. ich 

občiansku aktivitu na vyčiste n i e oko-

Podrobneišie poradenské služ
by poskytuieme na Okresnom 
úrade Bratislava l~ Karlovpská 
2. 

Pracovníci oddelenia sociál
noprávnei ochrany a prevencia 
č. dv. 302-305. 
Pondelok 8.00-17.00 h 
Streda 8.00-16.00 h 

Piatok 8. 00-12. OO h 

SPOaP 

·lia svojho bydliska. Ide to bez n 

kov na financie, stačia hrable a l 

množovaniu myší a najmä 

Ďalšou možnosťou je aktiv ita ria i 

tel'ov (riaditeliek) škôl. Starší žiaci 

mohli urobiť v dohodnutom čase 

dobrej práce pre čistotu okol ia škol 

a sídliska. Bola by to pre nich časo 

užitočná zábava -nauči l i by sa na 

bať hrabl'ami a lopatou, naučili by 

vážiť si č i stotu okol ia a prírody a 

li by na jej udržiavanie {je to kus 

!etickej výchovy). Námetov by bol 

i viac, treba len premýšl'ať, chc i eť. 

nať. 
Obyvatel'ka sídliska v D 

7 .-8. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

V rozbehnutei plesovei sezóne 
deti prevzali vysvedčenia; užili si 
deň prázdnin, meteorológovia 
sl'ubuiú ešte sneh vo februári ... 
napohlad idylka. 

Iba labute v rybníku, poznače
né var i naftou, žaluiú l'udskú l'a

hostainosf. 
Titulky v denníkoch však vzrušuiú : 
"Ďalšia strana (SDĽ) roztrieštená 
• Duševných ochorení pribúda 
• Neslávne prvenstvo Európy 
v počte samovrážd • Na severe 

Sbvenska rozbili zločinecký 

l(RÍŽOV!(A 
Odyseova vlasť- kúriť po česky.- Lámaním oddelil - kypriť pôdu • v. gang • Obce nechcú domovy dô-
8 . Tlačová chyba (z lat.)- murín pluhom.- l{.orenle Zl V Ota chodcov • Šaran lutuie, že nezlik-

po rusky.- 9 . Púštne zviera- dá- Pomôcky: D. An us, Adom . - vidova l Arafata • Politika USA 

V d A St d . ·-k valo radu.- 10. StÍpová sála- ro- F. Arce.- 2. Even.- 6. Divie.- 8. Hlúposťj' e naJ·zvláštneJ.šia choro_b podporuie terorizmus .. . " o orovne: . re taJme y. -
B. Vpred po taliansky_ sužoval._ botník pri tavení kovu . - 11. Errata.- Netrpí ňou chorý, ale všetci okol1 A či sa nám to páči, aleba nie, 
C. Král'ovská dcéra z Kolchidy_ Biograf- zdfhavo po česky.- 12. d neho. všetko sa dotýka ai nás v Devín-

kód Vatikánu - trhaná. *** skei. Nech by sme sa bránili aka-

D. Konečníkovy· otvor - rieka kolvek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Usama bin ládin príde dom 
v Juhoslávii -osada pri Jordáne. Hoci o zákulisných dohodách 

a py'ta sa manželky: k k l' k k d - E. Začiatok tajničky- na podo- v torei o ve auze sa ozvieme 
benina. - F. Rieka vo Francúzsku A 1---+--+--t--+--t--1--+--t--t--+--+-~ - Nehl'adal ma niekto? neskôr (neskoro) a pochopíme, 
-výškový bod (geod.)- korá lový B *** že l'ahšie je bojovať za princípy 
ostrov. - G. Znesiem po česky - t--t--+--t--t--t--f--+-+--t--+-+---1 -Čo sa stane, keď skrížite že lez ako podl'a nich ži( ie niekedy 

lebo- belgický spevák. - H. Ši- C ný priechod s bicyklom? okato ziavné, že zahmlievanie 
balstvo - zváraním pri poj. - t--t--+--t--+~-+--t--+-+-t--+--+---1 _Zrazí vás vlak. a zataiovanie pravdy 0 pravdi-

1. Určitá sólová pieseň z opery- D 1---+-+--1-...,._--t--1---+--+--+---+--+--~ *** vých informácií sa stáva pre 
liala po česky . - J. Koniec tajnič- E mnohých pracovny'm ( či život-
k • Zabudnutá rada : 

y. _ t--t---+-- t---'--+--+--1--+--+--1--+--t---1 ným?) štýlom. 
Zv. 1 1 u t ·1 · d · ·slovensko treba riadiť a nie d 

IS e: · pra ova a - u ra na F Už by sme mohli pochopi( že 
listina. - 2. Zvislá jaskyňa - mužs- t--+-+--t--+-+-t----?--1--t--+--1---t riadiť! ' boi 0 moc, ie vlastne boi 0 moc 
ké meno. - 3. Šliapa.ním vtlač- G *** (vel'a) výhod pre jednotlivca, či 
mäkká hmota z múky. - 4. Vpíš 1---+--t--1---+--t--1--f--t--t--+--+-~ ~Môžeš mi gratulovať, máme skupinu . Ghándiovia a matky 
do úradného dokladu- dvadsať- H 

- Chlapca? Terezy sa nerodia každý deň (ne-
haliernik (hovor.).- 5. Príslušník _ N'le. rodia?!). Ak chceme (chceme?) 
kmeňa z Apeninskeho pol ostro-

- -Tak di'evc·atko? veri( dôverovať na l· skôr sebe, va- varením príprav.- 6. Divoči 
(hcvor.) - oborie po česky. - 7. J -Ako si na to prišiel? ~usime preto ai niečo urobiť. 
r------------------------------- -----_..;. ______________ ____.1 Cakaním môžme dostat' ai ne-

DEVínskonovoveský Expres - dvoitýždenník pre občanov mestskei časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, očakávané. 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485. l~zerlná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvoral po-pia: 15.30-18.00, Vyda va tel' 
so: 8.00-11.00. Uzávierka číslo: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza : .v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. s r.o. , Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R 1---:-----------, 
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mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

8.2. 2002 Ročník: XII. Číslo: 3 bezplatne 

V ČÍSLE: O Z radnice * Z diára starostu 

* l ntegra Ili O Nová výstavba 

* Neplatiči nájomného * Súťaž O Kultúra 

Q Spoločenská kronika O Tele'komunik ácie 

A je po radosti. Rybník odmrzol, na korčul'ovanie zostali iba spomien
ky. Vo februári však s/'ubujú meteorológovia zimu. Zamrzne aj rybník? 

Z 
. . . 1'/ 

vereJ~nen. le z.am:er·u: . . . 

"Priemyselný park Devínska Nová Ves" 

Navrhovate/; obec Devín
ska Nová Ves, predložil Mi
nisterstvu životného pro
stredia SR podla zákona NR 
SR č. 12711994 Z. z. o posu
dzovaní vplyvov na životné 
prostredie zámer: 
"Priemyselný park Devínska 
Nová Ves"- zisťovacie kona
nie. 

V zmysle § 8 ods. 4 zákona 
NR SR č. 12711994 o posu-· 
dzovaní vplyvov na život
né prostredi~ informujeme 
o tomto zámere verejnost: 

Do zámeru je možné nah
liadnuť na miestnom úrade 
ONV, Odbore výstavby, ži
votného prostredia a správy 
majetku na 2. posch., lstrij-

ská 49, Devínska Nová Ves 
do 1. marca v úradných ho
dinách: 

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 život
ného prostredia SR, nám. 
L štúra 1, 812 35 Bratislava 
najneskôr do 1. marca 2002. 

Tradičné skončenie Fašiangovej 
sezóny Pochovávanie basy sa pri-

. pravuje v lstracentre v Devínskej 
Novej Vsi. V utorok 12. februára 
o 7 9. hodine sa začne spoločenská 
zábava. O polnoci, pred Popolco
vau stredou, sCJo.-muzikanti prezlečú 
do kňazských rúch a plačúc po
chovajú basu. 

V zime 
so zapnutými svetlami oj cez deň 

V čase od 15. októbra do 15. 
marca budú musieť vodič i jazdi( 

s rozsvietenými svetlami na vozid le 

po celý deň. 
Toto ustanovenie. je súčasťou 

novely zákona o premávke na 
pozemných komunikáciách, ktorú 
schválila NR SR. 

Občania rozhodnú 
o 300 miliónoch zo svoiich daní 

V tomto roku sa budeme môct' 

po prvý raz rozhodnú(, kam pôi
de iedno percento z našich daní. 

Doteraz tieto peniaze rozdelo
val zakaždým len štát. Na výber 
máme viac ako 4-tisíc vereinopro
spešných organizácií. 

Ide o prvu šancu priama pou
kázal' čast' dane, ktorú platíme 
štátu. Občan podporí konkrétnu 
organizáciu, ktorú nepriamo po
verí riešením problémov v ieho 
bezprostrednom okolí. Neide o 
novú platbu dane, ale /en o čast' 

už platenei-

Úzavierka dnešného čísla 
bola 31.1. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 14.2. 2002, 

číslo vyjde 22.2. 2002. 
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železnej opony , ktoré bol i po 
dlhé roky zanedbávané. 

dajú získať. Samozrejme, že 
spo luú časť na takýchto projek
toch j e viazaná na obe strany . . 
Informác ie získané aj na takýchto 
podujatiach mazu prispieť 
k rýchlejšiemu rozvoju územia, 
obnové zaujímavostí v danej lo
kalite a tfež k ochrane prírody 
a celkove ž ivotného prostredia . 

NOVELA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA 

Neplatiči nájomného 

D ~@)~oo~~~~ 
z ~~~[j) ~(8{~ 

Miestne zastup iteľstvo mest
skej časti sa ziš lo dňa 29.1. 
2002 na svojom prav idelnom 
rokovaní. Hlavnými bodmi ro

kovania bo lo prerokovanie 
sp rávy miesteneho kontrolora 

a schválenie rozpočtu mest
skej čast i na rok 2002 . Z pre
rokovaných bodov rpogramu 
boli prijaté nasledovné uzne
senia : 
·-berie na vedomie informáciu 

o plnení uznesení a určuje ter

míny aktuálneho riešenia roz
pracovaných uznesení 
-súhlasí s predloženým rieše
ním pokuty voč i f irme C-real 
s. r.o vo vzťahu vyspo riad ania 
vzájomných zml uvných vzťa

hov 
-schvaľuje štatut Rady pre ve-

. rej nú in formovanosť v zmysle 

predložených zm ien a dopln
kov 
-be rie na vedomie súhrnnú 
správu o činnost i Rady pre ve
rejnú informovanosť za obdo

bie rokov 1999 - 200 1 
-schvaľuje prísediacich Okres

ného súd u Bratislava IV za 
Devínskú Novú Ves 
-berie na vedomie informác iu 

o bezplatnom poskytovaní 
priestorov lstra Centra miest
nym organ izáciam a spo lkom 
pre rok 2002 

MČ DNV Ing. V. Mráza vy
beráme: 

22. 1.- Sa starosta sa zúčastnil 
na rokovaní správneho výbo
ru okresného úradu práce BA 
IV. 

Na rokovaní členovia výbo
ru uvol'nili finančné zďroje 
z prostriedkov úradu na 
rekvalifikačné kurzy evidova
ných n~zamestnaných, pro
striedky na podporu aktív
nych opatrení trhu práce. 

Výbor vyhodnotil úspešno
sť za riadenia absolventov re
kvalifikačných kurzov d pra-

DEVEX2 

-schvaľuje zámer d lhodobého 
prenájmu Radnice s vypísaním 

ponukového konania, s v iaza
ním výnosu na rekonštrukci u 
objektu pre potreby miestneho 
úradu 
-schvaľuje Zásady pre tvorbu 
a použitie Fondu rozvoja bý.va
nia MČ ONV s účinnosťoui od 

1.2.2002 
-schvaľuje Správu o činnosti 
miestneho ·kontro lora za rok 

2001 
- schvaľuje príspevok z Fondu 
rozvoja bývania podľa schvále-
ných zásad · 

-schvaľuje prevod obecných 
bytov ddo osobného vlastníc

tva súčastným uživatelom 
-schvaľuje rozpočet MČ ONV 
pre rok 2002 v nasledovnom 

č l enení rozpočet bežných príj
mov v celkovej výške 44 972 
tis . Sk 
rozpočet bežných výdavkov 
v celkovej výške 40 548 tis. Sk 

rozpočet kapitálových príjmov 
v celkovej výške 32 617 tis. Sk 
rozpočet kapitálových výdav
kov v celkovej výške 32 647 
tis. Sk 
-schvaľuje schodok kapitálo
vých výdavkov vo výške 30 tis. 

Sk 
- ukladá r i aditeľom organizácií 
zr iadených MČ ONV predložiť 
mi estnemu zastupiteľstvu -roz
pis bežných a kapitálových 
transfé rov z rozpočtu MČ pre 

rok 2002 ako záväzné úlohy 
a limity 
-berie na vedomie informáciu 

o stave pohľadávok MČ 
zs 

covného pomeru v roku 2007. 
- V tento deň navštívila sta
rostu Chorvátska televízia 
z Varaždina, ktorá sa za ujíma
la o st? V realizácie výstavby . 
Chorvátskeho múzea a spo lu
prácu samosprávy s chorvát
skou menšinou v SR. 

V odpoludňajších hodinách 
rokovala miestna rada. 
24. 1. - Rokovala mestská rada 
hl. m. SR Bratislavy. 

Závažným bodom rokova
nia bol návrh na zmenu VZN. 
hl. m .SR Bratislavy o miest
nom poplatku za zneškodne
nie odpadov, ktorá rieši 
ochranu osobných údajov 
občana uvádzaných na tlači- . 

vách, ktoré sú povinní občania 
doručiť na magistrát (rodné 
čísla). Návrh zmeny VZN prero
kuje mestské zastupitel'stvo 7. 
2. 2002. 
- v tento deň rokoval s riadi
telom ZŠ l. Bukovčana 1 k pre
nosu kompetencií v oblasti 
školstva na MČ ONV, ktorý sa 
uskutoční k 1.7.2002. 
29. 1.- Rokova lo miestne za
stupitel'stvo ONV. 

Najvá žnejším bodom roko
vania bol návrh rozpočtu ONV 
na rok 2002. Rozpočet v bež
ných príjmoch uvažuje dosiah
núť výšku takmer 45 mil. Sk. 

Bežné výdavky boli schvále
né v objeme 40,5 mil. Sk. 

Prebytok bežných príjmov 
v objeme 4,5 mil. Sk bol využi
tý na krytie kapitálových vý
davkov. 

Tieto kapitálové výďavky sú 
rozpočtované v objeme 32,6 

mil. Sk, v tom cudzie zdroje z 
grantov predstavujú 24,7 mil. 
Sk. 

Krytie kapitálových výdav
kov investičných aktivít bude 
realizované cez mimorozpoč
tové fo.ndy- fond rozvoja bý-

LACNÉ PENIAZE 
" Dňa 24.1. 2002 sa uskutočni lo 

stretnutie Spo l očného riadiaceho 
výboru Rakúsko - Slovensko, 
In terreg IliA - PHARE CBC. 
Spoluorganizátiorom zo sloven
skej strany bolo M ini sterstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja. 
Na pozvanie organ izátorov sa 
tohto stretnutia zúčastn i l zástup
ca ·starostu MČ ing. P. Rajkovič. 
Pán zástupca, aký bol dôvod 
Vášho pozvania na toto stretnu
tie a aký bol program rokovania. 

Rokovani a som sa zú častn il na 
pozvani e o rgan izátorov z nášho 
m in istrestva, z odboru progra
mov regionálneho rozvoja a ko
ordinácie štrukturá lnych nástro
jov. l)evínska Nová Ves vyvíja 
aktivity v cezhraničnej spol uprá
ci- kultúrna ob l asť ale aj v inves
tičnej oblast i - cyk lolávka cez 
rieku Morava . Zároveň na našom 
území sa realizu jú aj projekty fi
nancované prostr iedkami EU. 
Ti eto akt iv ity je potrebné z po
hľadu mestskej čast i monitorovať 

a usmerňovať. 
Rokovanie Spoločného riadiace-

vania a fond pre trvalo udrža
tel'ný rozvoj ONV. 

Poslanci schválili zámer pre
nájmu radnice v súvislosti s pri
pravovaným prenosom kom
petencií na samosprávu a plá
novaným premiestnením 
miestneho úradu do výhodnej
ších priestorov. 

Medzi ďaľšie projekty patrili 

sp ropagovani e využívan ia luž
ných lesov, zriaden ie regionál
nych kancelárii na podporu ma
lého a stredného podnikania. 
Peniaze bývajú ako sa hovorí té
ma až na prvom mieste. 
Možnosť z ískania " lacných" 

peňazí je prístupná tým , ktorí 
vyvíjajú aktivitu a poznajú mož
nosti kde sa takéto prostriedky 

V tejto ob lasti v idím smerova
nie , ktoré umož ní aj Devín skej 
Nove j Vsi využ i ť možnosti pre 
svoj rozvoj. 

rr 
Účel prenájmu prerokujú 

a navrhnú komisie na marco
vom MZ. 
30. 1. - Starosta rokoval so zá - Nová bytová výstavba 
stupcami VW Slovakia a Form-
Projekt-A k návrhu "zmluvy Podľa schválenej koncepcie 

o z družení fin~nčných pros- územného rozvoja mestskej časti 
triedkov na spracovanie zonál- a schvá le ne j UŠ Výrobnej zóny 

nej dokumentácie tzv. Záhor- mestská čas( pripravuje po dohode 

skej Bratislavy, riešiacej územie so združením investorov výstavbu 

v katastri ONV, Lamača, z. nových bytov. 
Bystrice a Dúbravky. Približný počet novopostavených 

Zmluva by mala byť uzavretá bytov je 120 v bytových domoch, 

v budúcom týždni. radových domoch, rodinných dvoj-

31.1.-Starosta rokoval s riadi- domoch a samostatne stojacich ro

te/om Prvej komunálnej banky dinných domoch. V rámci prípravy 

v súvislosti s investíciami a pri- tohto projektu pripravu.jeme oslove

pravovanou rekonštrukciou nie potencionájnych záujemcov 

a modernizáciou kotolní a raz- o kúp u bytov v lokalite Kolónia. 

vodo v tepla na území ONV. 

Anketa pre zau1emcox bude 
k dispozícii na miestnom úrade od 
14.2. 2002. Anketa bude trva( do 

konca mesiaca februára: 

V tomto te rmíne si ju záujemcovia 

môžu vyzdvi hnú( na miestnom úra

de. Bližšie informácie k danej anke

te je možné získa( u zástupcu sta

rostu ing. P. Rajkoviča a architekta 

mestskej časti ing.· arch M. Beláčka. 

Ing. Peter Rajkovič 
Zástupca starostu MČ 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, Bratislava 

SÚŤAŽ 
-AZ-

Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Eisnerova ul. - (medzi obchodnými prevádzkam i Líniového centra) 
Obdobie: 1. 3. 2002 - 28. 2. 2003 · 

ho výboru prerokovalo správu Po~et vyhradených parkovacích miest: S 
Techn ického sekretariátu o vy- Zladostl 0 pndelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť v zalepenej 

užití fondov, schvaloval projekty ~b~lke: označením 
pred ložené rakúskou stranou, SUŤAZ- PARKOVANIE- NEOTVÁRAŤ" . 

bol i prerokované inform ác ie do podatel'ne Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 843 1 O 
o Fonde malých projektov, status ~rat1slava . 
programovan ia na rok 2002 Ziadosť musí obsahovať: 
a grantové schémy. Záverečným - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadatel'a, 

bodom bo la dohoda o ďaľšom- typ automobilu, farba, ŠPZ 
postupe. - kto je vlastníkom automobilu, 

Ktoré projekty v rámci sch valo- - v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, či sa využíva alebo ne
vani a sa dotýkali územia a k čo-využ íva na podnikatel'skú činnosť, 

mu bol! sme_rované. . .•• . . -cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na obdobie jedného roka. 
ZauJ 1 mavym projektom vacs1e- Poplatok za 1 parkovacie miesto: 

ho r~zsahu bo l p~ojekt spo l očrJej. Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie miesta na 

strateg1e. reg1ona: neho rozvoJa J e.~nom parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie miesta, a to vo 
pre reg1on V1eden - Brat1slava -vyske priemerne cenoveJ· ponuky ucha"dzac·o kt • b l k · · . . . • . v, orym o o par ovaCie m1esto na 
Cyor · Tento pr_oJekt Je sledovanYdanom parkovisku pridelené. Paušálna suma poplatku nem.ôže byť nižšia ako 
n1elen dotknutym1 subjektam i alenooo- Sk/ročne alebo 600 Sk/ • •• b · vv· k . , . . . . • ,- mesacne a nemoze yt vyss1a a o 40 000 -
aJ vel kym1 1nvestorm1, lebo za- s kfročne alebo 3300 _Skl v ' 

kl d 
•. d .• 

1 
h . , mesacne. 

a a Je no z potenCia nyc uze- Fy "k" b . v• . 

. . hl v t . . ZIC e oso y, ktore nepouziVaJú automobil na podni kanie maJ· ú zníženy· po-
ml pre rozs1 a e moznos 1 1nves·plat k . . ' 

t
. .. . p . kt y· 0 za vyhradene parkovacre miesto pre osobný automobil ktory· nie J·e vo 
IC II a rozvoJa. roJe zameran vlastn"ct . . . ' 

na tému hospodárstva a život- . . l ve ~ravnlckej osoby, na jednu tretinu. Znížený poplatok je možno uplat
M obyvatel m1 Jedného b t l "b · d k "t 

ného priestoru na Hrani č neJ· rie·u . . Y u spo u l a Je en ra. 
" zav1erka "hl" v k · · 

ke" (Morava) pred klad á rozvoj v • pn as o : 20. 2. 2002 o 14.00 hodme- v tomto termíne sa zároveň 

r uskutocn1 na m1est · d · · · · · b ·1 k malých regiónov pozd ž býval . nomura e aJ vereJne otvaran1e o a o . , . 
Vyhodnoteme súťaže: na najbližšom zasadnutí miestnej rady. 

, (Pokračovanie na 3 strane) JUDr. Mária Samová, prednostka MÚ DNV 

v obecných bytoch MČ DNV 

Mestská časť Devínska Nová 
Ves spravuje v súčasnosti ešte 
164 nájomných bytov a ako . 
správca má veľké problémy 
s neplatičmi nájomného. 

Dlžné nájomné a služby 
s nájmom spojené presahujú 
u jednotlivých nájomníkov su
my od IO 000,- Sk až do 100 
000,- Sk, čo predstavuje sku
točne vysoké nedoplatky 

Novela Občianskeho zákon
níka, platná od l. septembr"a 
2001, rozširuje možnosť 

správcovi a majiteľovi bytu 
dať nájomcovi bytu, ktorý vy
kazuje dlh na nájomnom vý
poved~ Výpoveď môže dať 

správca z dôvodu porušenia 
podmienok nájomnej zmluvy 

Znamená to, že proces výpo
vede je skrátený, pretože dote
raz k výpovedi z bytu bol po
trebný predchádzajúci súhlas 
súdu. 
Súčasná právna úprava uve

dená v f 71 O a nasl. Občian

skeho zákonníka dáva maž-
. nosť dať písomnú výpoveď 
z bytu, ak nájomca neplatil 
nájomné dlhší čas ako 3 me
siace, alebo ak prenajal byt 
alebo jeho časť inému do pod
nájmu bez písomného súhlasu 
prenajímatelá (správcu). 

Ak bola daná písomná vý
poved; skončí sa nájom bytu 
uplynutím výpovednej lehoty. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace 
a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po me
siaci, v ktorom bola nájomco
vi výpoveď doručená. 

Novela rieši aj problém po
skytnutia n?ihradného býva
nia. Neplatiči síce majú - z ob
jektívnych príčin - právo na 
náhradné ubytovanie, ale 
náhradným ubytovaním sa 
podlá f 712, ods. 2 Občianske
ho zákonníka rozumie byt 
s jednou obytnou miestnosťou, 
alebo obytná mieŠtnosť v s lo-

. bodárni alebo ubytovni, alebo 
v iných zariadeniach urče

ných pre trvalé bývanie. Byt, 
alebo obytnú miestnosť môžu 
užívať viacerí nájomcovia. 

Snahou Miestneho úradu 
Mé DNV bolo už viackrát 
o tejto situácii informovať 

občanov - ·neplatičov v bytoch 
prostredníctvom Devínskono
voveskej televízie (DTV). Bola 
im odporučená možnosť uz
nania dlhu spôsobom Dohody 
o uznaní dlhu a splátkovom 
kalendári. 

Mnohí však túto výzvu ne
akceptovali, práve naopak, ich 
dlh stále na nájomnom naras
tá. 

V súčasnosti po konečnom 
vyúčtovaní nájomného a ziste
ní nedoplatkov, budú občania 
vyzývaní a Miestny úrad Mé 
DNV im zašle upomienku. 

V prípade, že neplatič - ná
jomník nebude reagovať, bude 
Mú Mé DNV postupovať 

v zmysle citovaného zákona 
a neplatiči nájomného dosta
nú výpoveď z bytu. 

je potrebné upozorniť obča
nov - neplatičov nájomného -
na skutočnosť, že aj napriek 
tomu, že mnohí nechcú pošto
vé zásielky na doručenky pre
berať. na pošte, má Miestny 
úrad iné zákonné možnosti, 
ako tieto zásielky doručí. 
Odporúčame a zárovéií žia

dame občanov, aby si tieto pí
somiwsti z MÚ Mé DNV pre
vzali v odbernej lehote na poš
te, pretože v zmysle zákon
ných predpisov sa zásielka po
važuje za doručenú aj keď ju 
adresát v odbernej lehote ne
prevezme. 

Novefa Občianskeh~ zákon
níka sprísnila celý postup tý
kajúci sa výpovede a náhrad
ného ubytovania a zároveň 
zjednodušila mechanizmus 
súdnych rozhodnutí v súvislos
ti s privolaním súdu k výpove
di. 

Z týchto dôvodov má Mé 
. DNV, ako správca bytov, mož
nosť pristúpiť k výpovedi 
z nájmu bytu. 
Občania by si mali túto sku

točnosť uvedomiť a vykazova
né dlhy si uhradiť, nájsť rieše
nie a prísť na Miestny úrad 
Mé DNV f!Úe pred upomien
kou. 

JUDr. Alena PALEČKOVA, 
právny odbor MÚ Mé DNV 

DEVEX 3 
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9. 2. - CHORVÁTSKY BÁL 
Kultúrno-spoločenské podujatie CHKS, 

vo vel'kej sále, od 19.00 h · 

2.- POCHOVÁVANIE. BASY 
fašiangovej sezóny spojef)é 

vel'kej sále od 18.00 h. 
.. Predpredaj v pokladni lstraceritra 

Využívanie priestorov 
;. 

Tak ako po minulé roky aj ten

to rok budú bezplatne využívať 
priestory nášho kultúrneho stán

ku lstracentra: 

. Miestny odbor Matice slovenskej 

(2 h/mesiac). Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých (2 h/me

siac). Slovenského červeného 
kríža (6x ročne 2 h). Zväzu proti-

fc;;šistických bojovníkov (4x ročne 
2 h). Zväzu jednoty dôchodcov 

(2 h/mesiac). Chorvátskeho kul

túrneho spolu (2 h/mesiac). 

Účelom tejto pomoci je vytvá

· rať možnosti rozvoja činnosti 
týchto spoločenstiev. 

PRE MAM l ČKY A l CH DETI 

Dňa 7 5. januára 2002 začal svoju činnosť Klub Púpava. 
V priestoroch neziskovej organizácie Púpava -pedagogicko-psy
chologické služby na /strijskej 22 (budova ZU$) sa pravidelne 

stretávajú mamičky s malými deťmi. 
Pre deti sú pripravené zaujímavé hračky a aktivity podporujúce 
ich rozvoj v kruhu rovesníkov. Mamičky sa dozvedia niečo nové 
na prednáškach odborníkov. A nielen o deťoch sa môžu poroz-

právať pri šálke kávy alebo čaju. 
Chcete dopriať svojim drobcom možnosť zahrať sa v kolektíve detí 
a zároveň byť v blízkosti mamy? Chcete sa poučiť, zabaviť, trochu 

zrelaxovat? Príd~e do Klubu Púpava každý utorok v čase od 
9:30 do 11 :JO! Vstup je vo/'ný. 

Región v ktorom iiieme 
Miestna knižnica .. DNV, pri 

príležitosti týždňa slovenských kniž
níc, vyhlasuje 111. ročník súÍaže 
"Región v ktorom žijeme". SúÍaž 
bude prebieha( v dvoch kategó
riách . Osobitne pre deti. prvého 
stupňa a osobitne pre deti druhého 
stupňa. 

Výtvarná sút'až: Nakreslite pro
stredie, v ktorom žijeme tak, ako ho 
vidíte alebo ako by ste ho chceli vi,
die( (Devínska Kobyla, Sond
berg .. .). Výtvarnu prácu nakreslite 
vytvorením návrhu EX LIBRIS, ktorý 
by mal slúži( pre označenie vlastnej 
knižky každého žiaka. 

Doporučujeme vel'kos( ll xB cm. 
Návrh umiestnite na biely rysovací 
kartón vel'kosti 21 xl5 cm. (A5) do. 
stredu plochy. Samotný EX LIBRIS 

DEVEX4 

môže by( vytlačený aj na farebnom 
papieri . SúÍažná práca m.usí obsa- . 
hova( označenie EX LIBRIS a celé 
meno autora. 
Literárna sút'až: 
Napíšte krátku rozprávku, alebo 

poves( na tému "Región v-ktorom ži
jeme". Využite svoju fantáziu vedo
mosti a rozprávanie starších. 

Výtvarne a literárne práce je po
trebné odovzda( v miestnej knižnici 
najneskôr do l O. 3. 2002. 

Tešíme sa na naše stretnutie vo fi
nále výtvarnej a literárnej súÍaže 
"Región v ktorom žijeme", ktoré bu
de 18. marca 2002 o l 0.30 hod. 
v lstracentre. Bližšie informácie 
o súÍaži mô~ete získa( v Miestnej 
knižnici IC na lstrijskej ul. č. 6. 

Miestna knižnica 

Program kina 

@rnwcr~ 
9. 2.o l7 .15h 

1 O. 2. o 17.15 a 19.45 h 
AMÉLIA Z MONTMAIÚŔU 

Franc. -MP 12- 60,-

15. 2. o 17.15 a 19.45 h 
DENNÍK BRIDGET JONESOVEJ 

USA- MP 12- 55,-

Program DTV 
pondelok 
11.2. - 18:00 
- Kreslo pre hosťa ( sta·rosto ONV Ing. 
Vladimír Mráz o zástupco starostu 
Ing. Peter Rajkovič o rozpočte mest
skej časti no rok 2002) 

17.2.o15.15h 
SKY KIDS 

USA- MP- 50,-

16.-17. 2. o 17.15 
a19.45h 

DR. TA JEHO ŽENY 
USA- MP 12-60,-

22. 2. o 1 7.15 a 19.45 h 
SCARY MOVIE 

USA- MP 12 - 60,-

Tel.: 6477 5104 

stredo 
13.2. - 18:00- Magazín DTV 
pondelok 
18.2. - 18:00- Kreslo pre hosťa 
stredo 
20.2. - 18:00 -Magazín DTV 
reprízy vždy o 9:00 o 22:00, v utoro~ 
štvrtok o piatok oj o 18:00 

v týchto d11och oslávili 

75 rokov 
Mária LIPKO VA 

BO rokov 
Karol SNOPEK 

František ONGER 

Blahoželáme! 

Q na radnici 
Martin BAN Aš 

a Sandra HATALOV A 

Andrei-Daniel KISZEL 
a Mgr. Lucia FOLTÝNOVA 

Petr FERENČÍK 
a Mária REHUŠOVA 

Ing. Milan ZACPAL 
a ľubomíra IVANIČOVA 

Ďalší vydarený Peter ZELENICKÝ 
a Gabriela VRBOVSKA 

V sobotu 26. januára opäť ožili 
priestory Z) P. Horova 7 6 sláv
nostnou atmosférou. Na svjom 7. 
plese sa zišli rodičia, priatelia, ale 
aj pedagogickí pracovníci školy. 
Tento rok účasť na plese prekona
la všetky očakávania keď sa vo vy
nikajúcej nálade bavilo bezmála 
tristo plesajúcich. Ve/'kú zásluhu 
na tom má hudobná skupina 
PEDÁL. Hostia chválili aj chutnú 
večeru, tradične pripravenú man
želmi Vyhnálkovcami. Vďaka p. 
učite/'kám 7. stupňa za krásnu 
výzdobu sály aj ostatných priesto
rov. Tiež svetelné efekty S. 
Beňačku dodali akcii osobité ča
ro. V úvodnom programe sa pred
stavili dievčatá pekným moder
ným tancom. C. Vargová · z 8. E 
gymnastickým číslom, K. Kurinová 
a L. Ušiaková dynamickým aero
bikom. Krásny bol pohl'ad na mla
dých tanečníkov Klubu spoločen
-ských tancov pri Z) P. Horova pod 
vedením p. Bačiaka. Všetkým pat
rí náš obdiv a viera, že sme sa s 
nimi nestretli posledný raz. 
Tanečné kolá sa striedali, hostia 

sa bavili a každý si iste tajne vybe
ral z bohatej tomboly, do ktorej 
prispeli štedrí sponzori. Hlavnú 
cenu- mikrovlnnú rúru venovala 
Rada rodičov pri z) P Horova 7 6. 
Ďalšie ceny venovali tieto firmy: 
Alan a Aida, Autokozmetika, 
FUNCAR, CARTEL Eisnerova ul., 
cukráreň SHA(?, Darčeky - Sklo 
Eisnerova ul., Farby- laky O/NO, 
Diskont ROS/, Firma SEB. p. M 
Bähmer, hotel MORAVA, KOL
EKO, kozmetika MIRIAM, kveti-

nárstvo BECRA, kvetinárstvo IRIJ 
lekáreň NADA, lekáreň Pri radnr 
ci, Mäso - údeniny POKORNI 
mäsovýroba BERT, móda LENKA 
Music forum, obrazy ENIGMA 
obuv )ECKOVÁ, optika M, paj:Jie1 
nictvo EASY, papiernictvo Fräh 
lieh, papiernictvo Vranka, pekám 
Ludvigová, pizzeria ISTRIA, pneu 
servis Bródy, Pol'ovnícke združe 
nie Morava, potraviny )+M, prie 

Blahoželáme! 

Samuel VAŠEK 
jakub ANDACKÝ 

Adam]ONAš 

Vitajte! 

myse/ KATKA, Rada rodičo . . . . < .. . < .i : ·: ·· 
l. Buko~čana 1, Rada rodičo ~Odišl~ .znaši~flrad_g,x;~ 
l. Bukovcana 3,rod. Matuszekov< · , ·· ·· ··· ··· .. ·.· 
rod. Morgensteinová, rod. Rybá PetefŠEFC 
ro vá: rod. S tankov~, rod: Vyhnál MárjaJEVKf>VA 
kova, Ryba - Lahodky E1snerov M- " K.BíSOVA 
ul., Slovenská filharmónia, Span ajrra 'ii ;•; 
centrum ROLANDO, SPORTE). ura.J;,; 5f>TH 
starosta MČ ONV Ing. V Mrá1 Nech odpodvajú v pokoji 

TAKE OFF spol. s r. o., tenisov r----:-----------. 
klub LOB, vodoinštalačný matt 
riál KLEMI, Volkswagen Bratislav< 
zlatníctvo Zirkón, Železničná spc 
ločnos( Naše osobitne pod'akov• 
nie patrí Sklenárstvu Krá/ovič, kt' 
rému sa touto cestou ospravedlň~ 
jeme za to, že sme ho v minu/are 
čnom zozname sponzorov nl 
uviedli. Za pochopenie d'akujeml 

Všetkým sponzorom ďakujem 
za ochotu a prajeme im další ú! 
pešný rok v ich práci aj v rod. 
ná ch. 

Moje osobitné pod'akovani 
patrí tiež všetkým obetavým rc 
dičom, bez ktorých pomoci by s 
táto nádherná akcia neuskutočn 
la. 

SPOMIENKA 

Čas plynie, ale 
smútok v srdci 
zostáva. 
Diía 9.2. 2002 
si pripomenie
me l O. výročie 

smrti nášho drahého man
žela, otca, dedka a brata 

štefana HUPKU 

s. láskou, vdakou 
a úctou naiího spomínajú 
manželka, detí a vnúčatá. 

Kto ste ho poznali venuj-
Oto Gregor, predseda Ra te mu spomienku. 

rodičov Z) P. Horova 1 -----------___J 

dožívajú významného 
životného jubilea 

"Zlatej svadby" 
manželia 

Agnesa Adamová 
aMVDr.JdnAdam. 

Touto cestou im 
za rodičovskú 

lásku a opateru ďakujú 
a do ďalších rokov 

hodne zdravia 
a Božieho požehnania 

prajú syno!Jia 
a dcéra s rodinami. 

Darčeková 

akadémia 
Tradícia je tradícia, tá sa musí 

dodržiava( Inak tomu nie je ani 

v tomto školskom roku. 

Deti zo Základnej školy na ulici 
l. Bukovčana 3 vel'mi dobre poz

najú školské akadémie, ktoré v tejto 
škole organizujú s väčšou či me
nšou pravidelnos(ou. 

A tak so 31. januára zaplnili 

priestory lstracentra de(mi z tejto 
základnej školy, ktoré sa tu stretli 

na dalšej školskej akadémii. 
Tá bola tento raz venovaná osla

ve vysvedčenia, pretože bola práve 
v deň, v ktory priniesli deti domov 
polročné hodnotenie svojej školskej 
práce. Preto bola akadémia nazva

ná "DARČEKOVÁ AKADÉMIA". 
Každé vystúpenie bolo malým 

darčekom kamaráta kamarátovi: 

spolužiaka spolužiakovi za všetko 

vynaložené polročné úsilie. 
A nech už .bolo teda vysvedčenie . 

menej či viac úspešné, každý 
žiačik - neboráčik si s chu(ou vypo

čul recitácie básní, s chu(ou si za

tlieskal do rytmu pri rôznych taneč
ných vystúpeniach, s rados(ou si 

' vypočul ukážky z vlastnej básnickej 

tvorby. 
Deti si pozreli prúd pestrého ho

dinového programu a tak spoločne 
zavŕšili prvý polrok tohto školského 

roka. 

Po pekných vystúpe~iach sa 
všetky deti z javiska aj z hladiska 

s pocitom dobre vykonanej práce 
rozišli na zaslúžené polročné 
prázdniny. Už teraz sa určite všet_. 

ky tešia na dalšie spoločné stretnu

tia. 

Soňa Škulová 

Opät" slávnostne 
v Základne; škole J. Bukovčana č. 1 

V čase, keď doznievaj6 nád

herné dojmy z vydarených a ne

zabudnutel'ných adventných diel

ní, škola pripravuje dalšie sláv

nostné a významné akcie. 

Pre každú školu je velmi dôleži

tý zápis prvákov. Veríme, že sme 

presvedčili mnohých rodičov 

(články v DEVEXe, reportáže 

v DN, návštevy v MŠ, propagač
né plagáty), aby pre svoje dieta 

vybrali práve našu ško/u. 

Skutočnosti, že škola je situova

ná v príjemnom a pokojnom pro

stredí, že počet 

žiakov v trie

dach nepreso

huj~ počet 22, 

čo umožňuje in

dividuálny prí

stup učíte/a 
k žiakom , sú 

dostatočným 

predpokladom 

kvalitného vý

chovno-vzdelá

vacieho proce

su. 

Výučba cudzích jazykov od 1. 
ročníka (Nj, Aj} a učebňa výpoč

tovej techniky s internetom sú zó

se zárukou zavádzania moder

ných vyučovacích metód do vý

chovno-vzdelávacieho procesu. 

.Naše prípravy sa preto sústredia 

predovšetkým no dni 8. a 9. feb

ruár, kedy prebehne slávnostný 

zápis no Charkovskej ulici. 

Radi privítame aj Vás ! . 
Sobota 9. februára 2002 bude 

aj dňom 43. spoločenského po

sedenia rodičov a priatelóv ško

ly. Človeka až zamrazí od reš

pektu a úcty pri čísle 43, čo všetko 

naša škola pamätá. Kol'ko život

ných osudov žiakov, učíte/ov 

a pracovníkov školy nasmerovala 

a ovplyvnila ... ? 
Vel'ko/epé podujatie organizuje 

tradične občianske združenie 

CHABIK (združenie rodičov} 

a Riaditel'stvo ZŠ l. Bukovčana 1 
v Devínskej Novej Vsi . 

Program, ktorý začína o l 830 

slávnostným' otvorením a vystúpe

ním žiakov školy pokračuje dá/ej: 

hudba, tanec, večera, tombola, 

výstava žiackych prác, t.j. množ-

stvo lákadiel pre všetkých zábavy 

chtivých. 

Bude tiež zaujímavé porovnal' 

organizáciu a priebeh tohto podu

jatia s minulými rokmi. Občianske 

združenie pracuje totiž v novom 

z/ožení (po prirodzenej výmene 

členov} a akciu tak~hoto rozsahu 

bude organizoval' v premiére. 

Športovo treba uznat', že ",atku, 

ktorú postavili" predchádzajúci 

členovia bude tožko prekonat'. 

. Prekrásna výzdoba telocvične 
a bufetu bola vždy výsledkom 

práce zanietených /'udí, ktorí pri

pravovali krásne "velélie/o" nieko/'

ko dní a nocí. Aj touto cestou 

predchádzajúcim členom úprimne 

dákujeme a srdečne ich pozývame 

spoločne sa zabavit'. 

Po zábave dospelých zákonite 

musí prís( spoločenské podu{atie 

pre našich žiakov. Karneval bude 

odmenou za polročné vysvedčenie 
a zároveň chví/Ôu uvol'nenia sa 

a pohody. 

Pedagogickí pracovníci urobia 

všetko preto, aby deti odchádzali 

z karnevalu s milými zážitkami 

a dojmami, ktoré ich budú sprevá

dzal' i v druhom polroku školského 

roka. 

Na karneval, ktorý sa uskutoční 

v telocvični ZŠ Bukovčano 1, 11, 
februára v čase od 9"?- 15"" po

zývame všetky 'deti z Devínskej 

Novej Vsi. 

Milí čitatelia DEVEXu, prijmite 

.naše pozvanie na slávnostné dni 

v ZŠ Bukovčana 1. 
Informácie náí'dete aj no našej 

stránke www.zsbukovčonaba . sk. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

DEVEX S 



Aj Základná škola na Ul. P. 
Horova 16 sa pripravila na 
slávnostný zápis budúcich pr
váčikov. 

Bude v piatok 8. 2. 2002 od 
15.00 do 18.00 h. 
Očakávame deti s rodičmi, 

ktorí by nemali zabudnúť na 
občiansky preukaz a rodný list 
dieťaťa. 

Pre deti sme pripravili zá
bavný kútik a malý darček, 
pre rodičov občerstvenie. 

Možno neviete že, 
- naša škola patrí medzi najús
pešnejšie školy v IV. okrese 
- každoročne získava popred
né umiestnenia v súťažiach 
- výchovu a vzdelávanie za-

bezpečujú kvalifikovaní a skú
sení pedagógovia. 
Zameranie školy: 
* športové triedy (basketbal 
oq 4. roč. - prípravka) 
* výberová jazyková rieda (od 
3. roč . ) 

* výučba cudzích jazykov (Aj, 
Nj) od 1. roč. ne povi nn á for
ma, od 2. roč. povinný pred
met 
* jazykové kurzy pre dospe
lých 
*výučba informatiky (INTER
NET) 
* poradenská pomoc výchov
ného poradcu 
* prázdninová činnosť škol
ského klubu 

* činnosť v medzinárodných 
projektoch NK SOCRATES -
COMMENIUS (Rakúsko, Fín
sko, Grécko)- výmenné poby
ty 

- rôzne súťaže 
- podnecujem-e a podchytáva-

*šport *šport* šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport * šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport * 

me talenty 
-zber odpadového papiera s 
odmenami pre najlepších 

Začína futbalová jar 
* vydávanie školského časopi
su Konečne zvoní 
* pravidelné rozhlasové vysie
lanie 
* poskytujeme bezplatné po
žičiavanie kníh zo školskej 
knižnice 
* príprava na prijímacie poho-
vory na osemročné gymnázia 
a stredné školy (doučovanie 
žiakov) 
* Centrum vol'ného času (rôz
ne zamerania podl'a záujmu 
žiakov) 

- aktivity ku Dňu Zeme 
- exkurzie a výlety 
-karnevaly a diskotéky 
- plesy a zábavy 
* Spolupracujeme: 
-so psychológom a špeciálny
mi pedagógmi · 
-s detským domovom v Peče
ňadoch 

-s ISTRACENTROM 
-s miestnou knižnicou 
-s materskými školami. 

Čo dodať? 

p0 nie príliš lichotivom 
umiestnení FCL DNV po je
sennej časti IV. Ligy, skupina 
Bratislava, je iste športová 
verejnosť zvedavá na situá
ciu v mužstve účastníka IV. 

Ligy. ' 
Prvou prekvapujúcou zme-

nou je zmena . na tréner
skom poste. 
Týždeň pred začiatkom 

zimnej prípravy požiadal už 
bývalý tréner Ján Beracka 

*Organizujeme: Už len- tešíme sa na vás! o ukončenie zmluvy z dôvo-
- lyžiarske kurzy, školy v príro- dov lukratívnejšej ponuky. 
de, plavecký kurz Mgr. Lýdia Jahodníková Výbor FO vyhovel jeho po-

mužstva. Odohrali sme 2 prí
pravné zápasy (ŠK Malacky 
3:1, Dúbravka 3:0) v rámci 
zimného turnaja. Myslím si, 
ž~ je v silách mužstva nesko
nčiť horŠie ako v prvej polo
vici tabul'ky. 

Zo strany fanúšikov 
zaznieva často kritika FO tý
kajúca sa nedostatočného 
počtu vlastných odchovan
cov. Ako vyplýva zo slov tré
nera účasť na tréningoch je 
nedostačujúca. 

Kam smeruje 
Devínskonovoveský futbal? 

Vážení páni poslanci, poslan
kyne čo vy na to. Kol'ko miliónov 
ide z rozpočtu do DTV do Votumu 
a do iných združení, len na futbal 
ste akosi pozabudli. 

FCL sa stará o ve la detí, tak pri
spejte nejakou korunou. Možno sa 
spamätáte veď sa blížia vol'by. 

Zachráňte Devínskonovoveský 
futbal, aby tie naše ratolesti a bu- · 
dúci reprezentanti nemuseli sa 
túlať po pivniciach, aby nemuseli 
hrať na holej zemi ale na tráve. 

Pán Melkus ste zodpovedný za 
údržbu futbalového štadióna, tak 
sa chodíe pozrieť, aký ste tam ne
chali ešte v jeseni bordel. 

----------------------------------------------------~1-------------------------------------------------- žiadavke a pohotovo an-

Bolo by vhodné túto otáz
ku smerovať aj samotným 
hráčom. Myslíme si, že taký
to prístup má ďaleko od se
riózneho vzťahu ku kolektí
vu, ku divákom a k repre
zentácii klubu, obce. Ak sa 
môžu prezentovať zranení 
hráči Biksadský, Domonkoš 
mohli by tak urobiť ostatní. 

Vážený pán prezident FCL, keď 
ste bol zvolený za prezidenta, tak 
ste mal velmi vela sl'ubov kam ten 
futbal dovediete. A už je to tu, ne
hráme 2. ligu ale 4. ligu a stále to 
ide dolu vodou. Dočítal som sa, že 
aj reštaurácia na štadióne je na 
predaj. Tá reštaurácia mala slúžiť 
futbalu ale neslúži. Prečo? Pri bu
dovaní futbalového štadiónu mal 
p. Ebringer dobrú myšlienku, že to 
bude slúžiť pre športovcov. Ale 
slúži to pre niekoho iného. Ďalšia 
vec, kto je zodpovedný za údržbu 
futbalového štadióna. Myslím si, 
že Denova. Váž. p. riaditel' aj Vy 
máte podiel viny na tom ako vy
zerá štadión. Ak to bude takto po
kračovať, tak hlavné ihrisko skončí 
ako to vedlajšie. 

Neupratujte iba sídlisko, ~e
chajte obyvatelov sídliska nech sa 
trebárs aj utopia v tých psačích 
výkaloch, keď si to po sebe neve
dia upratať. 

Volkswagen 
udržal rast 

Najväčší strojársky podnik 
na Slovensku Volkswagen 
Slovakia aj napriek nábehu 
výroby nového modelu za
znamenal 

Za minulý rok rast obratu 
aj exportu o viac ako tri mi
liardy korún. 

Za minulý rok dosiahla 
spoločnosť celkový obrat 
88,78 miliardy korún, čo je o 
3, 78 miliardy korún viac ako 
v predošlom roku. 

Pri dovozoch v hodno
te 81,3 miliardy a exporte 
88,09 miliardy korún vylepšil 
Volkswagen zahraničnoob-

chodnú bilanciu Slovenska 
o 6, 79 miliardy korún. 
Rast exportu pritom pred
stavoval 3,27 miliardy korún. 

V uplynulom roku Volks
wagen investoval 15,43 mi
liardy korún. 

V súvislosti s rozširovaním 
výrobných kapacít spoloč
nosti sa začal vjúni budovať 
automobilový priemyselný 
park na Záhorí, v blízkosti 
obce Lozorno. 

Volkswagen Slovakia vyro
bil vlani takmer 182-tisíc vo
zidiel, 331-tisíc prevodoviek 
a 16,77 milióna komponen
tov pre prevodovky. 

Ku koncu roka spoločnÓsť 
zamestnávala 7500 /'udí. 

r 

Rozmiestnenie kontajnerov - l. polrok 2002 

Harmonogram rozmiestňovania veJ'kokapacitných kontajnerov na 

objemný odpoad z rodinných domov a domácností na· l. polrok 2002. 

Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy 

stromov! 

Rozpis pristavenia kontajnerov: 

1.-4. 3. 2002 ul. Na hriadkach, Mečíkova, j . jonáša- 2x kontajner 

8.-11. 3. 2002 ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova 

lS.-18 . 3. 2002 ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

22.-2S. 3 . 2002 ul. Delená-Charkovs~á, Rybník, Pieskovcova 

12.-1S. 4 . 2002 ul. janšáková, Slovinec, Záhradná 

19.-22. 4 . 2002 ul. Novoveská- j. Poničana, nám. 6 . aprrla, Na kaštieli 

26.-29. 4. 2002 ul. Na hriadkach, Mečíkova, j. J,onáša- 2x kontajner 

3.-6. S. 2002 ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova 

l 0.-13. S. 2002 ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

24.-29. S. 2002 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová-Delená 

31. S.- 3. 6. 2002 ul. janšáková, Slovinec, Záhradná 

7.-1 O. 6 . 2002 ul. Novoveská- j. Poničana, nám. 6. apríla, Na kaštieli 

DEVEX 6 

• k .C k gažoval na post hlavného 
Proje l ln10Ve . trénera Mgr. Františka chu-

. dobu a na post asistenta 
lnf?vek sa pripojil k iniciatíve Slovenských telekomunikácií, a. s., trénera Stanislava Takáča, 

e-Siovakia . · dlhoročného trénera mláde-
Siovenské telekomunikácie, a. s., budú aj v roku 2002 podporoval - FCL N · hl · 

P · k 1 " k k · 'h · /' . d 'd . . d ze v . ove mu avnemu ro;e t n,ove , tare o Cle om ;e po pora za va zama mternetu o t . . l ž'l ' . 
škôl. renerov1 sme po o 1 1. nie-

Slovenské telekomunikácie, a. s., prostredníctvom tejto iniciatívy vy- ~ol'ko ~tázok . . 
zvali aj d'alšie slovenské spoločnosti pracujúce v oblasti telekom uniká- Mohli by ste sa futbalovej 
cií a informačných technológií, aby tento projekt podporili, a spoločne veŕejnosti DNV predstaviť? 
tak pomohli rýchlejšej internetizácii spoločnosti. - Po pôsobení ako hráč 

Predstavitelia Slovenských telekomunikác'ií, a. s., a Asociácie Pro- v DAC Dunajská Streda som 
jektu Infovek sa predbežne dohodli n<J nasledujúcich krokoch uskutoč- absolvoval FTVŠ Univerzity 
nených v t;oku 2002: Karlovej v Prahe, kde som 
-na participácii škôl, ktoré sú vybavené hardvérom, ale nie sú pripoje- pôsobil najskôr ako hráč 

né na internet, v pilotnom projekte implement~cie ADSL, a neskôr tréner vo viacerých 
-na podpore d'alších škôl zo strany Slovenských telekomunikácií, a. s., kluboch a naJ·vyššia s 't' • 

d · d h d · h l· u a z, na ramec o o nutyc zm uv, kto · t · 1 b 1 Vl 
-na podpore aktivít Asociácie Projektu Infovek, d ru ~-om ~en ov a_ • 0 a · 
-na podpore vytvorenia výskumno-edukačných centier v Bratislave pord. bl~a v mu~stve RA 
a Košiciach. ar u 1ce. Po navrate na 

Slovenské telekomunikácie, a. s., sa zapojili do Projektu Infovek aj Slovensko som naposledy 
·v roku 2001 a boli jedným z uchádzačov vo verejnom obstarávaní na trén?val !ľlládežnícke mužs
pripojenie škôl na internet. Svojou ponukou napomohli k výraznému tvá STK Samorín (Ili. Liga). 
šetreniu finančných prostriedkov a k rozšíreniu projektu pre väčší po· Mám l. trénerskú triedu. 
čet škôl. Okrem toho spoločnosť podporila finančnou čiastkou 3 mil iá· * S akými ciel' mi vstupujete 
ny Sk aktivity Asociácie Projektu Infovek v štyroch oblastiach - v letneJ do funkcie trénera DNV? 
škole Projektu Infovek pre rôznych učitelov, školeniach odborných ga· - K mužstvu som nastúpil 
rantov Projektu Infovek pre približne 400 správcov infovekových učeb· v poslednom januárovom 
ní, konferencii Projektu Infovek s medzinárodnou účasťou pre 500 týždni. Je to verm· k 'tk 
účastníkov a vytv,orení školského portálu pre infovekové školy s náz· čas na t t . 

1 hr~. y 
vom www.szm.sk. o es ovanie racov 

Spomínať nedostatok fi
nan'cií je otrepanou skutoč
nosťou. Klubu hrozí finanč
ný kolaps. Vedenie klubu sa 
ro?hodlo uchádzať sa o 1% 
z daňového zákiadu daní 
z príjmov fyzických osôb. Po 
vykonaní potrebných pred
pokladov potrebných na re
gistráciu -sa klub stal jedným 
z oprávnených subjektov. 

Dovol'ujeme si touto ces
tou požiadať všetkých, kto
rým toto zákon · umožňuje 
o tento príspevok. 

Patričné tlačivá budú 
k dispozícii v čo najkratšom 
čase . Veríme v pomoc a pod
poru všetkých, ktorým to zá 
kon umožňuje. 

Ing. M. Spišiak 

Totálne zničené. 
Zánik futbalu v DNV 

TENIS l 
Laco švarc (Slovensko, ONV) si na 
turnaji Fu tu res v Miami vybojo
val postup až do finále dvojhry. 
Najskôr porazil Venezuelčana de 
Armasa, potom Erlicha z Izraela 
a v semifinále Rusa Kunicina. 
(v) 

Hoci výsledok z finálového 
duelu sme sa do uzávierky nášho 
čísla nedozvedeli, dozvedeli sme 
sa však, že pre odstúpenie našej . 
jednotky Dominika Hrbatého pre 

Čo robí miestny kontrolór: Plat 
má dostatočný. 

fanúšikovia FCL 

zranenie, na davíscupové stret
nutie úvodného . kola nového 
ročníka nastúpi práve rodák 
z Devínskej Laco Švarc. 

V stretnutí s 31-násobným drži
te/'om "šalátovej misy" to nebu
de mať /'ahké ani Laco ani celé 
družstvo (nakoniec nenastúpi ani 
Kučera pre bolesti chrbta a na
hradí ho Karol Beck) pretože 
USA pre dvojhru postavia Sam
prasa a Roddicka. 

TURISTICKÉ VÝLETY 

Pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 
10. 2. - peší výlet cez.Jašteričie skaly horným hrebeňom ku 

Psím skalám. 
Výlet bude spojený s opekaním pri ohníku. 

Info: 6471 8269, 
0905 251570 

Akcionármi Slovenských telekomutiikácií a. s., sú Deutsche Telekom----------------:-------------------------------~---
AG (51 %), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34 %) a Fono 
národného majetku Slovenskej republiky (15 %). Telekomunikácie 
Informácie možno získať: tel:5249 1477, e-mail:gabriela@nemkyo· zvýhodňujú ISDN 
va st. sk 

r 
(Dokončenie zó strany 6) 

Telekomunikácie zvýhodňujú ISDN ca používate/ov internetu, ktorí 
hodinu pripojenia. Hovorkyňa 51 protestujú proti cenovej politike te-Na základe štvrtkového rozhod

nutia predstavenstva Slovenských 
telekomunikácií sa nezvyšujú ceny 
za pripojenie na internet. Menia sa 
však ceny za pripojenie cez linku 
ISDN. Užívatelia zaplatia za spoje
nie cez ISDN tol'ko, ko/'ko platili od 
1. júla 2001, teda 20,60 Sk v silnej 
a 7,40 Sk v slabej prevádzke za pol-

lekomunik · .. t · • /'k 'd · · Gabriela Nemkyová nám tiež potvr· acu s ym, ze 1 Vl UJe m~ 
di/a, že telekomunikácie sa nechys· ternet n_a Slovensku, uvádza, prečo 
taj ú zdražovať ani volania z bežne sa podla neho zvýhodňuje pripoje
linky, ktoré sa pre podnikatel'ov pô· n; ~ez ISDN: 
vodne mali zvýšiť od apríla o viac" .:_ekomunikácie musia tlačiť na 
ako 40 %. Peter Polakovič, zástup u~lvatel~v, pretože už nakúpili vel'~ 

ke mnozstvo prístrojov, ktorými sa 
(Pokračovanie na 7. strane) takto do internetu dá pripojit'. 

Je to však dosť nekvalitné pripoje
nie." Proti postupu telekomunikácií 
v prípade zdražovania internetu yy
stúpil nedávno aj minister školstva 
Milan Ftáčnik. 

Tvrdil, že ich cenová politika by 
mohla ohroziť fungovanie a budúc
nosť projektu Infovek. 

Ako je na tom projekt Infovek 
dnes? 

Podla jeho koordinátorky Ka
taríny Mandíkovej sa ministerstvo 
s telekomunikáciami dohodlo na 
skúšobnom pripojení asi stovky vy
braných škôl pomocou modernej 
technológie ADSL, ktoré by ma!i 

pripojenie získať zdarma na dobu 
dvoch až troch rokov. Podla Man
díkovej by sa tak ušetrilo asi 60"70 
miliónov korún. 

Telekomunikácie tiež školám po
skytujú rôzne zJavy, či už pripojenie 
cez klasickú linku, alebo ISDN. P. 
Polakovič si však myslí, že .,Slo
venské telekomunikácie by radšej 
namiesto skúšobného projektu mali 
pripojiť na internet viac škôl, ako je 
v súčasnosti. 

Do projektu Infovek, teda podpo
ry zavádzania internetu na školách, 
je zapojených asi 500 škôl z celko
vých 3200." 

Najvýhodnejšie volania 

Sekundová tarifikácia po prvej 
minúte prináša výhodnejšie miest
ne volania: v silnej prevádzke do 
150 sekúnd, vo víkendovej pre
vádzke do 21 o sekúnd. 

Pre medzinárodné volania: v sil
nej prevádzke od 50 do 21 O se
kúnd, vo víkendovej prevádzke do 
430 sekúnd. 

Ostatné volania, mimo tohto roz
sahu budú drahšie. 

Volania do mobilných sietí zlac
nia za 1 minútu o 1 korunu. 

DEVEX 7 



Ai falcí iijú . . 
med.z1 nam1 

Čas predvianočný, plný zho

nu, nakupovania, upratovania, 

aby na Štedrý večer zažiarilo 

u vás doma všetko čistotou 
a štedrosťou ... DOMA- preto

že zrejme, čo je za dverami 

a oknami vášho bytu väčšinu 
z vás asi málo zaujíma. 

Veď stačilo sa len prejsť po 

sviatkoch našim sídliskom ... 

Čoho som sa však stala 

s mojimi deťmi svedkom mi do

slova vyrazilo dych! 

Vyhodiť von oknom sa dá vše-

ličo, ale aby si niekto vymieňal 
v byte koberce a starí aj s od

rezkami nového koberca vyha

dzoval von balkónom - to je te

da sila! 

Najprv sme si mysleli, že si 

tento pán chce ušetriť robotu 

ten neporiadok po sebe neskôr 

zlikviduje - to sme sa riadne 

zmýlili NEZLIKVIDOVAL. 

Robotu si teda ulahčil poriadne 

a na úkor celého okolia ... 

A mne vŕta stá le hlavou -

AKO MÔŽE BYŤ NIEKTO TAK 

Na území ONV je taká vysoká koncentrácia sfovansko-avar

sk~h~ osídlenia, že z historického hladiska má toto územie nie 

stredoeurópsky, ale celoeurópsky význam. Významný historik pro

fesor Kučera sa dokonca domnieva, že na území Devínskej Novf!Jj 

Vsi bolo centrum Samovej ríše. S touto prekvapujúcou informáciou 

zoznámil poslancov miestneho zastupitelstva Dr. Jozef K/očka. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07- Rozličné 

* Lacno spálňu, 2 fotelky, el. 
sporák, sporák na tuhé pali
vo, el. rúru, šijací stroj . 

Tel. : 6477 5696 

* Požičovňa tepovača 

KÄRCHER. 
Tel. : 6477 8362, 

0903-133 994 
* TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na grbe 42. 

Tel./zázn .: 6477 6963 
. * Doučím M, F (ZŠ). 

Tel.: 0905-950 660 
* Jed . a pod voj . . účtovníctvo, 
DPH, mzdy do 20 prac., ekon. 
poradenstvo, rekonštrukcia 
minulých období. ' 

Tel. : 6477 ·6857, 
0903-234 512 

* Právnik- právny servis. 
Tel. : 6477 8542 

* Geometrické plány? 

DEVEX 8 
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Rýchlo a lacno. 
Tel.: 0905-333 727 

*AUTODOPRAVA T 148-53. 
Tel.: 0903-778 029 

* Pre žiaka 8. ročr)íka hl'adám 
doučovatel'a matematiky. 

Tel.: 6477 7278, 
0903-398 126 

* Dám do prenájmu garáž 
v DNV. 

Tel. : 6477 8542 
*Darujem psíka-ja zve číka 
dlhosrstého, 6-ročného s ro
dokmeňom . 

Tel. : 0903-533 635 
* Kto stratil korčule; dámske, 
biele, staršie? 
Pýtajte sa na ne v Devexe 

' (Novoveská 14 - z dvora, po
pia 15.30-18.00) 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAľKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215 

DRZÝ, BEZOHĽADNÝ A ĽA
HOSTAJNÝ voči svojmu oko

liu?! 

Hneď naproti sa nachádza 

areál (MŠ) materskej školy. Čo 
asi povedala učitel'ka detom, 

keď s nimi tadial' šla na pre

chádzku? 

Budú jej veriť, keď ich učí, ~e 
odpadky patria do koša? 

Aký príklad im dávame my 

dospeláci? 

Veď ich učíme žiť na smetis

ku a sami si ho okolo seba vy

tvárať ako niečo normálne 

a samozrejmé ... 

Je to však normálne a samo-

zrejmé? Sme povinní tolerovQ)nuka spotrebného tovaru pre výp. a kancelársku techniku 

takéto zvyklosti niektorých nQ 

šich spoluobčanov, alebo s Tonery pre dačiame a kopírovacie stroje bez DPH s DPH 
Canon A 30, 4 256,- ; 5 235,-

môteme, ba musíme brániť? ·cä;;c;;;··NPG:q······ 393 ,- i 483,-

Aiebo sme už odsúdení ži p •• • ••••• • • • Cäňäňfx:J] · 29Jš;-:-! 3 610,-

s nimi na jednom vel'kom sme ···· p • p • • • • • ······RPU5[/6lf" ···2·539·;-:-: 3 246,-

tisku?!? ·· · ·p •• • ···Hi'U5P/6Pf · 34.9?";:: 4 301,-
. .................. ··· Hru·n"óo·t·· ·2···š·ss:·:·········3·úi3~-

P.s. . ... . . · · p • Hruiooo;;;Ji2oot· 2 616,- 3"2is> 
Našťastie nie! DENOV A dávi .. · · · · Miňäliäi'i'i:ť;j 2 656,-: 3 267,-

naše sídlisko do poriadku, zači · ·· · ·· · M;ňäliä"pp:s/iiäčif š"3äii;::· 6 519 ,-

jej chcem vel'mi a za všetkýcl"· ·· · · ·· · "ól<fä;;;/šp/šp+!6;;;j áiii;:: ·· 1 084,-

podakovať. Mrzí ma však, žľ · · ·· PCiilä5äňiC:6i6ä/6i5čif" ··š6š::: 695 ,-

i napriek 1·e1· vynaloženému ú si .. : : tä·;J;:r;ä·r:not· . ·š·š·s:> · 686,-
.. xe<ä:xrs~<7wc3ssf š"Jii::r 6 606,-

1 i u bude čochvíla asi všetko akiL ----.=-:c:::-:---:-o"--uw-r:-:==c-'--__:._:..___:. _ __:_J 

predtým, alebo sa opäť mýlim1!···iiiiii;li!UI;IJ'Iij~·ll!!~··~· 
Canon BC-02 {BJC 2xX 1000)' 920,- i l 132,-

0byvatel'ka sídliska Podhorskr··· ····· · t~~ä~ac:os(šK2:XX/iô66i! ii7š;:: 1 445,-

c~~äň sc1:3: tierňä.{š4oo/6oo/6:XXčiiT ·4·29; : : 528,-

o KERM 

DOVOLENKA 2002 
Predovšetkým dovoľte 

nám, ako autorizovanému ' 
predajcovi cestovnej kance
lárie Hydrotour, poďakovať 
vám za dôveru a záujem 
o naše služby v minulom ro
ku. 

Pre sezónu roku 2002 po
núkame opäť služby cesto v-

. • l 
. ( l 

Od 14wdo 19'" 
ad pondelka da piatku 
v sobotu od 9'" do 12"' 

je otvorený Obchod 
s chovateľskými potrebami 

na lstrijskej 17 

Hľadám staršie 
' .predavačky 

do textilu 
Tel: 0905 604 094 

KOMPLETNÁ REKLAMA 
vyhotovenie nápisov 

na výklady, budovy, autá 
DEVEX, Navoveská 14 

fax: 6477 5275 
e-mail :krug@mail. viapvt. sk 

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE 
UL. S. KRÁLIKA 1 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
-. bezpaltné 
poradenstvo 

Hl'adá: - spolupracovníkov 
za vefmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: 
tf.lzázn.: 647 61 997 
tf. (8"" - 2CJ'0): 

0903 835 997 

. FARBY ·: .. ;LAKY 
Pondelok- P1atok 7 oo - 18.0 0 

Sobota 7 oo - 12 oo 

l$1ľ:ffri~!!Jit1;JIAA:I~t!Jil•S®~!U1 
~<empe ienova 2 

KARLOVA VES 
if Jax 02/654 2 1727, E-mail: parrnai@parmal sk * i 

l 
l S týmto vystrihnutým kupónom získavate i 

pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! .1 

~< --· 
..., 

STAVEBNA 
·-MECHANIZACIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova GS, 843 02l'lratislllva, tel.: 02/Gm ms, fax: 02/G4716311 

eftC.Ait:llt:@tltt.tk, Mtp://www.IM.:k 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 
~--------- Občianske združenie----------, 

.,R ieka Morava v ohrozen[" 
v spolupráci so Slovenskou geologi~kou spoločnosťou pozýva všetkých priateľov prfrody 

na prednášku RNDr. Vlasty Jánovej 
Národné parky USA a Kanady v utorok 19. 2. o 18.00 hod. v F- centre 

na lstrijskej ulici č. 4 v Devfnskej Novej Vsl 

DEVEX 9 



®®0®@1@ v prvom zakladajúcom voleb
nom období regionálnej samo
správy nemá Devínska Nová 
Ves svojho zástupcu - svojho 
poslanca. Keby som bol iluzio
nista, tak by som si myslel, veď 
aj tí z Karlovej Vsi a Dúbravky 
budú takisto prihliadať na naše 
záujmy, často krát vel'mi ·Špeci
fické. Mňa však život naučil 
byť realistom, a tak sa obávam. 
Obávam sa, že Devínska Nová 
Ves zostane na okraji záujmu 
regionálneho rozvoja so všet
kými následkami, že sa stane 
zabudnutou perifériou .,kvázi" 
vel'komesta . Obávam sa aj pre
to, lebo totálne víťazná koalí
cia kandidáta ľ Devínskej ani 
nepostavila. My jej však veríme 
politicky. Veď jej kandidátka 
bola poistená miestnou poslan
kyňou za KDH, ktorá v týchto 
vol'bách kandidovala za liberál
nu stranu. Tá sa o tomto kry
ccm morálnom manévri vyjad 
rila ako o srande. A tak som sa 
uspokojil, veď asi to bola len 
sranda a na všetko som zabu
dol, ako na veci zašlé. 

datkom na možnosti kandid1 
Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápis nika 

Obťažujú vás? 

Aj vám sa sta lo, že ste zdvih li 
slúchadlo telefónu a ozvalo sa 
v ňom zunenie, ktoré nemalo 
konca? Alebo neznámy hlas 
vás .. otravova l do krajnosti, sl'u
boval, či vyhráža/sa? 

z Devínskej 
vania občanov z krajín Euró1 
skej únie a potom dali tút 
možnosť aj občanom celéh 
sveta, pretože globalizácia ni 
aj tak neminie . Reakcie obč; 
nov boli zväčša dvojaké: Jedn 
časť to ležérne a apaticky pr1 
hliadla, tá druhá ako obvykl 
si pomyslela, takých hlúpos 
už tu bolo : A boli komunáln 
vol'by. Výsledok v Devínskt 
bol zaujímavý. 

Absolútne zvíťazila koalíci 
rozhodujúcich strán, vďaka tt 

D EVínskonovoveský 

EXpres 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Ak sa vaša trpezlivosť stráca, 

kontaktujte políciu. Policajný 
úrad si vyžiada od telekomuni
kácií výpis hovorov a telefón vy
stopuje. Obťažovatel'a čaká po- · 
kuta. Za vyhrážanie môže dostať 
tzv. anonym až jeden rok odňa
tia slobody. 

Po dlhoročnom otál'aní sme 
predsa dostali možnosť zvoliť 
si svojich zástupcov do dru
hého stupňa samosprávy na 
úrovni kraja. Využili sme ju do
sť biedne i my z Devínskej 
Novej Vsi. Dôvody som počul 
rôzne: apatia, letargia, skla
manie, slabá propagácia, ne
dostatok informácií atď. Na 
tom nezáleží. Rozhodujúci je 
výsledok a z neho vyplývajúce 
dôsledky. Výsledok sa dá hod
notiť rôzne, na dôsledky si tre
ba počkať. 

mu, že jas ne zn a l á s i tu á ci.,._.-------------------------------------------------------------------------------:-----------------------, 
a miestnych pomerov postav 9.-1 O. týždeň 22.2. 2002 Ročník: XII. l a ka nd i dátov v ý l u č ne zo z;;.:_ __________ .:_ ________________________________________________________________________________ __::._ ____ _j 

Nenechávajte sa obťažovať, 
dnes nie je problém vypátrať vo
lajúceho. V prípade potreby po
dajte podnet príslušnému okres
·nému riadite/'stvu PZ. 

Ja živnostník 
Od počiatku mi nadávali do podni

katel'ov. Som však skutočne iba živ
nostník. Od počiatku mi všetci susedia 
a známi závideli. Z každej koruny pla
tím 46 halierové dane, platím odvody • 
poist'ovniam, platím ... Zostane mi ne-

I\:RÍŽOVKA 
Vodorovne: A. Vtip - krosná - 
mužské meno. - B. Juhoeuró
panka - vzťahujúca sa na sad. -
C. Sekalo- aromatický uhl'ovodík 
- aromatická rastlina. - D. Ne
dobre, plano - nájomný popla
tok - kmeň v Burkina Faso. -
E. Začiatok tajničky - dosky na 
písanie kriedou v škole. - F. Proti 
(z gréčt.) - rieka v Nemecku -
útok.- G. Časť Českej republiky
umelecký sloh. - H. Acetylén -
vzácne tvrdé drevo. - vojenský 
zásobova.cí oddiel. - l. Ciel' (za
star.) - obvinenie niekoho. -
J. Plošné miery- narúbe- kovať. 

Zvisle: 1. Stred tajničky. - 2. Cha
tebrianova novela- štátny úrad
ník. - 3. Časti chotára (histor.)
trením očisťme.- 4. Povala, strop 
-svetadiel -ukazovacie zámeno. 
- 5. Vel'ký chrobák- zasnúbenie . 

Je nesporné, že tieto vol'by 
odštartovali novú éru možnos
tí rozvoja regiónov ako celkov 
i ich jednotlivých častí. O všet
kom budú rozhodovať nami 
priamo zvolení zástupcovia . 
A z toho mám obavy, pretože 

celých dvadsat' halierov, nesmiem za
mestnával' manželku a musím, presne 
v termínoch, odovzdával' nekonečné 
množstvo vyplnených tlačív. Ak ešte 
závidíte, pridajte sa a začnite podni
kat'. Chut' vás prejde po prvom polro
ku. 

ms 

- 7. Odvod - rezaním odstráni 
zbytočné časti rasti iny. - 8. Kto 
bezohl'adne ničí výtvory - iným 
spôsobom. - 9. Hora na Kréte
doska na hlavici stf pu- zvyšky po 
úplnom vyhorení.- 10. Kovový 
bicí nástroj - deň v týždni. 

1 2 3 4 5 6 

A 

Potom som mal však sen. 
Podivuhodný. Poslanci Národ
nej rady prozretel'ne novelizo
vali Zákon o vol'bách do miest
nych a• obecných samospráv 

·tak, aby v nich mohli kandido
vať aj občania z iných miest 
a obcí, ba ihneď ho rozšírili do-

11. Ovanul - kmeň v Togo. 
12. Koniec tajničky. 
Pomôcky: C. Aren . - D. Gan. 
F. Bro!. - 5. Skarab. - 6. Tarej. -
11 . Akebu.-

d 

7 8 9 10 1112 

~-+--~--~-4--~--r-~--~--+--1---r--1 

B 
~~--~4-~,-,_~--,_~--+--+--+-~ 

c 
~-+--~--r-~--~--~~--~--~-1---r--1 

D 
~-+--4-~~-+--1---~-+--~--~-+--~-1 

E 

F 

G 

H 

hraničia, väčšinou zámorskýd·~------------------------
Tí okamžite zvolali miestne z; 

stupitel'stvo a celú Devínsku i Príhovor 
s jej občanmi predali nezni 
mej zahraničnej akciovej spc 
ločnosti . Vydýchol som s vydavatela 
máme po starostiach. Škod; _ . , " . 
že som sa zobudil. To mnozstvo mformoc11 nleke-

V rozospatom stave som ~ dy hrozí zahltením. Obdivujem 
uvedomil, že komunálne vol'btých, ktorí informácie nepotrebu
sú ešte len pred nami. Trval jú , alebo vystačia s tými, ktoré 
mi dosť dlhú chvíl'u rozlíšiť h;dostanú. Každý sme iný. Mal 
lucinácie od reality a ani nEsom kolegu, ktorý ekonomický 
vi-em, či prezident podal návr problém rodiny vyriešil zame0t
na zrušenie mestských častnaním manželky, okrem plného 
alebo tiež len sníval. A čo, vša •t 1 ·- , , .. k N • · . , . • . ese no po ov1cny uvazo . uz ... 
nakon1ec ·mamt1ezsvoJedE.d • , dd' •tv d h ' 
mokratické právo na snívani11e en cerpa z e !cs 0

,' ru Y 
L b · 1 •· b 1 si nechá v krčme nalieva! čistého en a y nam eps1e o o. , . , . 

Ing. Marián Jurčá ma a za dec1 zopredo a1 vlast-
né svedomie, iný .. . 

v. Jeden so problému postaví se-
I{Orenie ZIVOta riózne, druhý ho odflákne pod-

ceňujúc partnerov. Nuž sme raz-
Dve známe so stretnú po rokoch: dielni . 

-Tok oko so má tvoj Fero? Nepíšte stále o tých psov. To 
- No vieš, vel'mi so so zmenil. Teraz so VOuž nemáte lepšiu tému? - rozhor-
Milan. ••• čuje so jeden. Druhý, o riadne 

. . . k .•. 
1
napálený rodič čistiac zošpine-

Noc. Tox1koro zosta vl stor en o o prosi Cl , d k , : ·k • . d · ne ets e toponoc y z1o o no 
ju neodviezol no cintorín . Ten so vyhovo1 

1 
t . . • . h 

,po s rany uvereJnil SVOJe roz o-
zabuchne dvere o odchádza. Auto so rozbi rc· · .ty t • • en1e a poc1 , pre oze uz ne-
ho o taxikár vidí oko starenka uteká zo ní~vie kde • • .. d t' d , moze svopm e om o-
Zvýši rýchlosť no 40 km/h, no 50 ° storenlvolií hraí no trávniku , ktor' ·e 
'l b •. N k . 'k' h d y 1 

sto e ez1. o omec so tox1 or roz o ne lvšode preplnený psí mi ho ... 
staviť, pribrzdí, otvorí dvere o pýta so: Nevieme si porodií s krachu-
- Bobka, prečo mo noháňote? júcimi bankami . Nuž také psie 
-Keď si mi privrel sukňu, synak! ho ... je pre mnohých riešenie 

••• s rovnomenným názvom. 
V posádke mesto Trenčín vytvorili pluk i Nestačia oni vysávače psích 
žien o každá z nich chce byť pod plukov~xkrementov. Chyba je v ludoch. 
kom. .. . Teda v majitel'ov psov. Francúzi 

••• to dokážu . Nepodarilo so mi 
Sovietsky raketoplán havaroval. V troskórzistií, či výchovou, alebo ... 

- 6. Mesto v Rusku -český maliar. J 
našli všetkých členov posádky: lodného tes Ak~ d~ho to potrvá u nás, ok 
ro, kapitána i nástenkáro... ku ka:demu mojitel'ovi psa ne-

pndellme policajta, si netrúfam 
r-D_E_V-ín-s-ko_n_o_vo_v_e-sk_ý_E_x_p-re-s---d-vo_j_tý-žd_e_n_n_ík-p-re--ob_č_a_n_ov-m--es-ts-k-ej_č_o_sť-1 B-r-ot-is-lo-vo---D-e-ví-ns_k_o_N·-o-vo-, -V-es-. --V-yd_á_v_a_: -M-g-r. -Pe-te_r_K_r-ug-.-R-e-da_k_c_ía-: _8_4_1 _0_7_B-ro-ti-:sl-ov_o ... , ' ::>dhodnúÍ · 
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DEVEX 10 

V ČÍSLE: O Rekonštrukcie bytov 

OO Z radnice O Kultúra 

C) Spoločenská kronika * Šanca pre Srdce 

OG Šport - najmä futbal 

llEilOI\IfTllUilťiE 111/TOU 
Obsahom tohto článku je 

v prvom rade upozorniť obyva

tel'ov panelákových bytových 
domov (vlastníkov a nájomcov 
bytov) na možné riziká a ne-
bezpečenstvá stavebných zá-

sahov do konštrukcií takéhoto 
domu. Tiež upozorniť tých, kto-
rých sa tento proces nepriamo 
dotýka, ale ktorí môžu riešeniu 
tohto problému napomôcť 

(spoločenstvo vlastníkov, správ

ca domu, susedia, pracovníci 
miestneho úradu, dodávatel'ské 
firmy a i.). 

V druhom rade chcem naz-

na čiť správny postup realizácie 
jednotlivých prípadov rekonš
trukcií, obnov a zásahov do 
konštrukcií bytu a domu. 

Tejto problematike sa v pos
lednom období venovali rôzne 
periodiká. Riešením tohto prob-

rl "1111NEL1Íil0ťll" 
lému sa v našej mestskej časti 
zaoberala aj Komisia výstavby, 
architektúry a dopravy, ktorá od-
poručila v prvom kroku problém 
medializovať. Inými slovami 
problém nazvat; popísať a vy-
svet/iť v jeho súvislostiach. 

Je pochopitel'né, že priestory 
a dispozícia bytu nám odstupom 
času nevyhovujú. le z rôznych 
dôvodov pristúpime k rekonš
trukcii nášho bytu, Rozsah re

konštrukcie si pritom stanovíme 
podl'a vlastných priorít a potrieb, 
podl'a svojich názorov a skúse
ností a možno aj podl'a množstva 
našich finančných prostriedkov. 

Rozhodneme sa vytvoriť nový 
otvor v paneli alebo vybúrať celý 

(Pokračovanie na 3. strane) 

EKOLOGICKÁ HA V ÁRIA 

V utorok 29.januára sa potok 
Mláka zmenil na stoku plnú 
mastných olejových škvŕn. 

Podl'a rozboru laboratória 
Povodia Dunaja sa do potoka 
dostali látky ropného pôvodu. 
Znečistenie bolo až 1000-krát 
väčšie, ako pripúšťa norma. 
Podl'a zistenia pracovníkov DTV 
k znečisteniu došlo v areáli fir
my Volkswagen pri prečerpáva
ní z nádrže do cisterny, na ktorej 
sa neuzavrela automatická zá
klopka. Ropné produkty sa do
stali do dažd'ovej kanalizácie 
a odtia/' do potoka Mláka. Vinník 
je už známy a nie je to priamo 
firma Volkswagen, ale jej dodá
vate/' pracujúci v jej areáli. 

Podl'a vedúcej oddelenia 
OlPaúP Okresného úradu Bra
tislava IV. Mgr. A. Mišovichovej 
je predčasné zverejniť meno 
vinníka, keďže voči nemu zatial' 
nebolo začaté správne konanie. 
Výška celkových škôd zatial' ne
bola vyčíslená, tak isto nie je 
známa ani výška sankcie, ktorá 
vinníka čaká. 

(dtv) 

NOV Á TELEVÍZIA 

V sobotu 2.marca 2002 začne 
na Slovensku vysielať nová tele
vízia JOJ Tli. Nahradí doterajšiu 
TV Global. Nová televízia bude 
pri svojom vysielaní využívať 
najmä programy TV Nova. 

V súčasnosti rokujú zástup
covia DTV a JOJ TV o možnos
tiach vysielania tejto televízie 
v ONV. Bližšie informácie sa do
zviete z vysielania DT\1. 

(dtv) 

Úzavierka dnešného číslo 
bolo 14.2. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

číslo bude 28.2. 2002, 

číslo vyjde 8.3. 2002. 
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otázka pre: 
(Dokončenie z 2. strany) 

0 
útvaru kontroly podrobne špecifi

D ~®~m~~~w 
ľ ~~~m~(B~ 

MČ DNV Ing. V. Mráza 
5. 2. - starosta rokoval so zá

stupcami Okresného úradu 
Bratislava IV. Predmetom roko

va ni a boli ceny výroby tepla na 

území mestskej časti DNV pre 

rok 2002. V DNV pôsobia štyria 

výrobcov ia tepla, ktorým boli 

schvá lené nas ledovné ceny vy

robeného GJ (jednotka tepla) 

- Tenergo 272 Sk/GJ na primár

nom okruhu a 312 Sk/GJ na se
kudáre v zd rojoch kotolní K-30, 

K 31-32 

-VW Slovakia 264 Sk/GJ 

- EIB v zastúpen í C-Term 357 

Sk/GJ 
-ŽSR 287 Sk/GJ 

Starosta zároveň prerokoval 

spôsob prenosu kompetencií 

v školstve, ktoré začne ako pre

nesený výkon štátnej sp rávy sa

mospráva zabezpečovať od l. 7. 

2002. Presun kompetencií sa 

dotýka na území DNV troch zá

kladných škôl a piatich predš

kolských zariaden í (materských 

škô/). Vyžiada si personálne za

bezpečenie vo finančných č in

nostiach na ZŠ i MŠ, ako i v ob

lasti rozpočtovníctva. Prenesený 

výkon štátnej správy bude za

bezpeče ný pre rok 2002 v roz

sahu rozpočtov, schvá lených 

štátom a alikvotnej č i astke. 

Oddel imitované prostriedky 

tak zabezpečia mzdové a odvo

dové náležitosti personálu, ako 

i úhradu spotreby energií. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kovanávo~an~ačnomporiadku 

Prechod bude súvis i eť i s prev

zatím nehnutel'ného majetku, čin

ností so zabezpečením stravovania 

a radu ďalších úkonov. Miestny 

úrad musí zabezpeč iť tieto č innos

ti v dostatočnom predstihu tak, 

aby výkon bol zabezpečený k ter

mínu l. 7. 2002. 

-v tento deň navštívil spolu so zá

stupco m generál neho riadite/'a 

Ministerstva výstavby SR, kde sa 

informoval i o termínoch podania 

projektov na PHARE CBC v súvis

losti s podaním projektu cyk lol áv

ky. Ujasnenia a metodické usmer

nenia však tento rezort obdrží od 

Úradu v lády SR najskôr k l. 6. 
2002. 

- sta rosta spo lu so zástupcom da

lej prerokovali a vyhodnocovali 

bezpečnostnú situác iu v DNV 

s velitelom okresnej stan ice Mest

skej polície v Dúbravke. 

6. 2. - rokova l so zástupcami VW 

Slovakia k uzavretiu dohôd o spo

lufinancovaní urbani st ickej štúdie 
záhorskej Bratislavy. K návrhu do

hody so spracovate l'om mali zá

stupcovia MČ DNV pripomienky, 

ktoré žiada li do návrhov zapraco

vať. Súčasťou rokovania boli i ná

vrhy spolufinancovania realizácie 

kruhového objazdu na komuniká

c ii 11/505 smerom do Stupavy, kde 

sa očakáva združenie financií me

dz i hl. m. SR BA, MČ DNV a VW 

Slovakia. 

V náväznosti na te nto bod ná

sledne prerokovávaný návrh na 

udelenie odmeny primátorovi za 

IV. Q 2001 rovnako nezískal pod

poru poslancov mestského zastupi 

tel'stva. 

- V tento deň rokova l starosta so 

zástupcami VW Slovakia a J& T 

o spo lufinancovaní UŠ UPD v čast i 
zá horská Bratislava v náväznosti na 

dokumenty, ktoré zadáva na spra

covanie MČ Z. Bystrica, Lamač 
a Dúbravka. 

8. 2. -rokovali štatutárni zástupco

v ia - dodávate!' prác stavby Košťá

lová a starosta k uplatnenej zm luv

nej pokute. Štatutár dodávatel'a žia

da opakované prerokovanie postu

pu rea li zácie stavby a možné návr

hy na mimosúdne vysporiadanie 

v poslaneckom zbore. 
9. 2. - rokovali zástupcov ia VW 

Slovakia, MČ ONV a územného 

rozvoja hl . m. SR BA k pripomien

kam uzneseným k návrhom zm luv

ných vzťahov spracovania UŠ UPD 

- záhorská Bratislava. MČ ONV 

a VW Slovakia žiada do spracova

nia zakotv iť polohu dopravných te

pien (spojenia cesty 11/505 smerom 

na dial'nicu 02 a na Marchegg) 

tak, aby tieto boli podkladom spra

covan ia projekčnej dokumentácie 

pre UR a SP v termíne do septem

bra 2002 vrátane prerokovania 

týchto dokumentov v orgánoch hl. 

m. SR BA a ich premietnutím do 

územného plánu hl. m. SR BA. 
11. 2.- uskutočnilo sa rokovanie 

zástupcov MČ DNV, Geoconsultu, 

hl. m. SR Bratislavy, Marcheggu, 

z á stu pc ov dolnorakúskej v lády, 

Ministerstva zah ra ni čných vecí SR, 

brat islavského kraja k premosteniu 

Moravy v loka lite Marchegg -

DN V. 

slovenská strana spojenie uvá- samosprávy v§ lO. 
dza v troch etapách v rozsahoch 2 . Na prehladné vedenie a spraco

finančného krytia 24 mil. Sk - vanie kontrolnej činnosti v pod-

122 mil. Sk - 440 mil. Sk. mienkach samosprávy boli vypra

Rozsah financovan ia z pod- cované 0 vydané "Zásady kontrol

parných eu rópskych fondov však ne· činnosti miestneho kontroló

nebude ujasnený skôr ako v júni ra 
1
0 

kontrolnej činnosti v podmien-

2002. Slov~nská strana (hl. m. kach samosprávy MČ DNY", 

SR BA a MC DNY) zatial' v roz- schválené uznesením MZ 351/ 
počtoch vyč l enila 6 mil. Sk pre 

rok 2002. 

Vzhl'adom na rozsah c iel'o- I1EilON~TilUilťiE 111/TOU 
vé ho zámeru je nevyhnutné za- Dokončenie z 1. strany) 
pojiť do zámeru rezortné orgány t 
(m ini ste rstvá zah ran i čia, dopra-

1 
t' · 

1
· dro ane, vymurova nove a , 

vy, financií, Slovenskú správu . , k . k/TI · 
ciest. .. ) vymemt a na, zas 1 aggw, vy-

p dl, · d · - t meniť gumu za parkety alebo o a vyj a ren1 a zas upcov 
min. za hran i č i a k realizácii zá- dlažbu a pod. 
meru bude zrejme nevyhnutná Niekedy z neznalosti a neve
medzivládna dohoda oboch domosti, inokedy z pohodlnosti 

strán. a Jahostajnosti začnú niektorí 
Najb li žš ie rokovanie sa usku- obyvatelia realizovať rekonš

toční na rakúskej strane v mesia- trukciu svojho bytu bez archí

ci apríl 2002 . _ tekta, statika a bez vedomia 
12. 2.- rokovali starostov ia MC miestneho úradu, jednoducho 
Bratislavy s prim áto rom a vede-

1 
• .. '" 

. hl SRB . 
1 

"na vastnu past . n1m . m. rat1s avy. 
Predmetom rokovania boli Možné riziko a nebezpečen-

pripomienky m~stských čast í stvo vzniká najmä pri zása

k niektorým ustanoveniam VZN hoch do nosných konštrukcií. 
o poplatkoch za odpady. Napríklad ak chceme vybúrať 

Dôležitosť kladú starostovia nový alebo meniť pôvodný otvor 
spôsobu zúčtovania a del'be pro- v nosnam panele (na sídlisku 

stri ed kov z rozpočtu hl. m. SR Podhorské a Kostolné je takýto 
na zneškodňova ni e odpadov panel široký 15 cm). 

v objeme 49 mil. Sk. Starostovia Je to doslova hazard púštať 
požiadali pr imátora, aby ini cio- d t k 'h . -
val zmenu zákona o hl. m. SR sa 0 a e 0 stavebneho zasa-

B t. 1 hl' d · h hu bez spracovania potrebnej ra 1s ave vz a om na Je o ne- . 
sú lad s prijatou novelou zákona projektovej dokumentácie (vrá
o obecnom zriadení. tane časti statického posúdenia) 

Na záver bola vyme nova ná a bez podania žiadosti o pova

pracovná skup ina so zástupcov /enie úprav na stavebnom úrade 
hl. m. SR BA a mestských častí, 

ktorá v termíne do júna 2002 

pripraví pre mestské zastupite l'
stvo návrh del'by kompetencií 

v oblasti stavebného konania Plaváreň pri Strednom odbor
medzi mestom a mestskými čas- nom učilišti energetickom v Zá
ťami. horskej Bystrici chátra už od ro

ku 1993. Na vine je sadanie 
-Al-a. P;askanie budovy. Bývalý 

znadovateJ' učilišťa Ministerstvo 
L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h?spodárstva, ani súčasný, kto-

. - · • . h k rym Je Krajsky' úrad za dlhy' ch 9 

Doposia!' nie je zabezpečené 

financovanie ostatných položiek 

bežných výdavkov tzn. cestov

né, dopravné, opravy a údržby, 

atď., ako i kapitálové investície. 

7. 2.- rokova lo mestské zastup i

tel'stvo hl. m. SR BA. Medzi závaž

né body rokovania patril návrh 

úpravy VZN o poplatku za odpa

dy, ktorý odstrán il pripom ienky 

občanov vo vzťahu k osobným 

údajom a ich ochrane (rodné čís

la). Ve/'mi vážnym bodom rokova

nia bol i návrh poslanca p. Ďurač
ku na vys lovenie dôvery pr imáto

rov i hl. m. SR BA v súvis lost i s je

ho postupom pri získaní termíno

vo v iazaných finančných pro

str iedkov v skrachovanej SKB. 

Tento návrh uznesenia nebol prija

tý. 

Zástupcovia rakúskej strany po

tvrdzujú prvú prioritu realizácii 

cyk loprepojenia, avšak požadujú 

jeho technické riešenie realizovať 

výh/'adovo už na cestné spojenie 

oboch strán . 

Dokumentáciu, ktorú sp racova la 

V tejto rubrike adresujeme otáz

ky čitatelov opýtaným. V minulých 

číslach no otázky odpovedali: ar

chitekt MČ DNY (o rozvoji staveb

nej činnosti a bytoch v DNY). 

prednostka MČ DNY (o štatistic

kých výs ledkoch sčítania obyva

telov). 

( OTÁZKA PRE: ) 

Útvar miestneho 
kontrolóra 

občan vníma( pociÍovaÍ, využíva( 

a ako? 

-Zaujímavosti z predchádzajúcich 

rokov, zameranie na rok 2002? 

- Ako sa občan dozvedá (dozvie) 

o zaujímavých výsledkoch kontrol

nej činnosti útvaru miestneho kon

trolóra? 

l. Kontrolno cmnost m1estne o olr k _ . ' 
• • • . -· 

0 ov nenasl1 peniaze na opravu 
trolora, hlavne na plne, nes1 kobudovy. v súčasnosti sa odhado-
krétne a vyčerpávajúco § l 8 zákvan_é náklady na opravu budovy 
na č. 453/2001 Z. z ., ktorým !il ~ymenu zastaralej technológie 
dopi-ňo zákon č. 369/1990 Zl~ys~lhali až na 7 mii.Sk . Mestská 
o obecnom zriadení. ~ast ~á horská Bystrica preto in-

enz1vne hJ'adá i t kt . 
V podmienkach samosprávy 0 d . nves o rov, on 

. _ • . l , ~ve el1 zabezpečiť znovuspre-
napln proce miestneho kontre o\iadzkovan·1e pi - p . avarne . ovrava 

2000 a "Zásady na pnpmanie 

a vybavovan ie sÍažností, oznámení 

a podnetov občanov orgánmi 

Miestneho zastupitel'stva MČ DNY 

a ním riadených organizácií", 

schválené uznesením MZ 

352/2000. 

3. V povinnostiach miestneho kon

trolóra je zákonom stanovené podá

vaí l x ročne správu o činnosti 
miestneho kontrolóra zastupitel'stvu, 

ktoré je verej né. 

Pre lepšiu informovanos( poslan

cov a občanov Devínskej Novej Vsi 

- Okresnom úrade Bratislava IV, 

Odbor životného prostredia. Je 

to v rozpore so zákonom č. 

50/1976 Zb. O územnom pláno

vaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon). Môže to mať 

sankčné dôsledky. Ale čo je ho

ršie a nebezpečnejšie, môže to 

mať dôsledky ohrozenia statiky 

celého "paneláku", teda ohroze

nia bezpečností obyvate/'ov ta

kéhoto domu. 

Budem tento problém zámerne 

rozoberať a popisovať dalej. Pri 

požiadavke užívatel'a bytu na vy

tvorenie nového otvoru v nos

nom panele požiada užívate/' sta

vebný úrad o povolenie úprav 

a pri/aží k žiadosti potrebnú pro

jektovú dokumentáciu statika 

(v prípade vlastníka bytu po

stačuje jeho žiadosť, v prípade 

nájomcu je potrebnú aj súhlas 

vlastníka bytu, ktorým je naprí

klad Sta-vebné bytové družstvo). 

Všetko vyzerá byť v poriadku. 

Avšak ... 

Statik posúdi obyčajne die/čí 

problém jedného panelu (!). 

sa, že investori sa už našli a s re
konštrukciou plavárne sa začne 
už na jar. Budeme chodiť do pla
várne v Záhorskej Bystrici skôr 
ako do plavárne v Devínskej 
Novej Vsi? 

Profesionalizácia armády SR 

Máte záujem? 

dtv 

Ak sa chcete stať profesionál
nym vojakom informujte sa 
o možnostiach na Okresnej vo
jenskej správe Bratislava IV, 
Mariánska 1 (2. poschodie, č . dve
rí 6). 
Tel.: 0960 328 247, 0960 328 733 

predkladá miestny kontrolór správu 

o činnosti 2x ročne. 

Naposledy bola správa podaná 

na zasadnutí miestneho zastupitel'

stva dňa 29. l. 2002 a bola 

schválená bez pripomienok. 

Miestne zastupitel'stvo je vere jné 

a občania, ktorí majú záujem o vý

sledky kontrolnej činnosti útvaru 

miestneho kontrolóra sa môžu 

zúčastnií zasadnutí miestneho zas

tupitel'stva, kde sú všetky kontrolné 

správy predkladané a schvalované 

uzneseniami alebo zástupca DEVE-

Predstavme si, že podobný zá

sah do panelu sa uskutoční 

v dalších bytoch. Je to potom 

značný zásah do celkovej statiky 

domu. 

Pri posudzovaní jedného pane

Ju v príslušnom byte sa zabúda 

na to, že nárast rozhodujúcich 

statických veličín nastáva v mies

tach stien vzdialených od miest 

realizácie nových otvorov, číže 

v inom ako predmetnom byte. 

Rekonštrukčné práce v ste

nách (ve/'ké otvory) treba archi

tektom a sta tikom riešiť tak, aby 

bolo možné podobné úpravy vy

konať aj v iných bytoch toho is

tého objektu v inom čase. 

Chceme navrhnúť v stručnosti 

takýto postup perspektívneho 

riešenia problematiky pri zása

hoch užívate/a do nosných konš

trukcií domu: 

- vlastník alebo vlastníci domu 

zabezpečia aktuálny statický po

sudok celého domu so všetkými 

predchádzajúcimi úpravami 

-pri ďalšej žiadosti o úpravu bytu 

spojenú so zásahom do nosných 

konštrukcií posúdi toto statík no-

Pred 
požiarmi 

Pekné jarné počasie nás prilá
ka do našich záhrad. 

Najčastejším spôsobom likvi

dácie rôzneho odpadu je jeho 

spa/'ovanie na okrajoch záhrad, 

často v blízkosti lesných poras
tov. 

Vzniká pritom často vera požia
rov. 

Do rizikových oblastí patrí aj vy

parovanie trávy a zakladanie 

ohníkov v lesoch, hoci sú tieto 

činností zakáza né. Ak zistíte 

akýkorvek požiar, ktorý je ne-

XU by sa mal zasadnutí miestneho 

zastupitelstva zúčastňovaí a pohoto

vo informovaí svojich čitatelov. 
4. Záverom prosím redakciu DEVE

XU, aby prípadné dalšie otázky či
tatelov posielala priamo miestnemu 

kontrolórovi, aby mohli byí uspoko

jení priamo a otázky by boli asi 

konkrétnejšie. 

Ing. Kamil Dedinský, 

miestny kontrolór 

vým prepočtom na náklady žia

date/a. 

Pri požiadavkách užívatel'a 

o takú úpravu bytu, ktorou ne

bude zasahovať do nosných 

konštrukcií je potrebne požia

dať Miestny úrad v našej mest

skej časti - Odbor výstavby, 

životného prostredia a správy 

majetku o súhlas. Týka sa to už 

spomenutých úprav ako vymuro

vanie nového jadra, výmena 

okien, zasklenie loggie, výmena 

gumy za parkety alebo dlažbu 

a pod. Rovnako je v žiadostí po

trebné úpravu popísať alebo 

stručným nákresom doplnit; pre

ukázať vlastníctvo bytu prípadne 

doložiť súhlas vlastníka alebo 

vlastníkov (nap ríklad pri úpra

vách spoločných priestorov do

mu). Aj keď chce užívate/' zasa

hovať do nenosných priečok, 

môže to mať tiež istý vplyv na 

stabilitu objektu. Je rovnako bez

podmienečné súhlasné stanovis

ko statika k plánovaným úpra

vám. 

Ing. Igor Forus, vedúci Odboru 

výstavby, lP a SM 

zvládnuterný, nezabudnite volať 

č. 150 a upovedomiť najbližších 
susedov a požiadať ich o pomoc. 

bv LSR 

SMUTNÉ 

To, čo sa stalo 7. 2. 2002 nemá 
obdoby. Pri poslednej rozlúčke 
s našim kamarátom, občanom 
DNV Jurajom Tóthom v miest
nom rozhlase hrala hudba. 

Domnievam sa, že v čase po
hrebov nie je vhodné rušiť ani 
hudbou ani hlásením správ. 

Občan DNV 
Dnes odpovedá na otázky čita

telov miestny kontrolór. 

- Kontrolná činnosÍ útvaru miestne

ho kontrolóra môže byí zaujímavá. 

Občanov Zaujíma : Hlavné náplne 

kontrolných činností, ktoré by mal 

Na Vaše otázky zo dňa 14. l. 

2002 Vám oznamujem nasledovné: (Pokračovanie na 3. stran,------------------------------------------------------

DEVEX 3 

DEVEX2 
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Program DTV 

Premiéry: 
pondelok 25 .2. 18:00- 18:30 : 

"Kreslo pre hosťa" 
- diskusná relácia 
streda 27 .2. 18:00- 18:30 : 
"Magazín DTV" 

Od soboty 2.3. bude DTV vy
sielať podl'a novej programovej 
štruktúry o ktorej rozhodnú pos
lanci miestneho zastupitel'stva 
na valnom zhromaždení DTV 
s.r.o. 

Sláwnos-tné 
43. spoločenské posedenie v ZŠ 

Bukovčana l 

Dňa 9. februára 2002 ukončila 

ZŠ Bukovčana l dôstojným spôso

bom plesovú sezónu. 

l keď naša budova už niečo pa

mätá, dokáza li sme ju opä( odie( 

do slávnostného ša tu . Pri vstupe do 

školy nás privítal trojhlavý drak. 

Nenaháňal ľudom strach, ani to 

nebol Ladon z gréckych povestí, 

ktorý strážil strom so zlatými jabl

kami, lež dračica Bucifálka . Tak ju 

nazvali naše deti. Bucifálka strážila 

dobrú náladu a zlaté srdcia našich 

hostí, priatelov školy. 

Bližšie informácie sa doz-viete 
vo vysielaní DTV. 
Reprízy: 
"Kreslo pre hosťa" 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 . 

Vid eotext DTV: vždy polhodinu 
po obrazovom vysielaní DTV. 
DTV vysiela na 48.kanáli spoloč
ne s programom Global. 

pino ČRIP. Príjemné bolo započú
va( sa do prekrásneho spevu žiač

ky 9. roč. J. Vargovej a očiam zase 

ulahodili tanečné vystúpeni a die

včenských skupín. M ilo pôsobili 

naši najmladší, skupina DANCE 

GIRLS ,ktorá úspešne pracuje pod 

vedením vychovávateľky Z. Bosko

vičovej . 

Nechýbala ani výstavka žiackych 

prác a bohatá tombola, ktorej ceny 

potešili mnohých z nás. Ceny do 

tomboly venovali tieto firmy a jed

notlivci: 

Program kina 

@rnwofľn 
22. 2. o 17. 15 a 19.45 h 

SCARY MOVIE 2 
USA- MP 12- 60,-

23. 2. o 17. 15 a 19.45 h 
RUŠNÁ HODINA 2 

USA - MP 12 - 70,-

24. 2. o 17.15 a 19.45 h 
MANDOLÍNA KAPITÁNA 

CORHLIHO 
VB, Fr. , USA - MP 12 - 60,-

28.2 . o17.15 h 
MACH, ŠEBESTOVÁ 

A KOUZHNÉ 
SLUCHÁTKO 
ČR - MP- 60,-

La Roche, p. Bartal ský, Cukráreň 

"u Zuzky", Pekáreň Ludvigová, 

Stolárstvo Zeman, Denova - Ing . 

Melkus, Pizzeria Ist ria, Poľnoban

ka , a. s. Bratislava, Rada rodičov 

pri ZŠ Horova. 

Všetkým úprimne dakujeme 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu . 

Podakovanie patrí aj všetkým za

mestnancom školy, ktorí prispeli 

k slávnostnému priebehu večera 

a predovšetkým obetavým ro

dičom , ktorí sa do príprav tiež usi

lovne zapojili. 

Na záver sa pochválime ešte 

skutočnos (ou, že náladu v tento 

28. 2. o 19.45 h 
PRCI, PRCI PRICIČKY 

- PIKANTÉ POKUŠENIE 2 
USA - MP 12 - 60,-

1.3.o17.15h 
MACH, ŠEBESTOVÁ A 

KOUZELNÉ SLUCHÁTKO 
ČR- MP- 60,-

1.3.o19.45h 
PRCI, PRCI, PRCIČKY

PIKANTNÉ POKUŠENIE 2 
USA - MP 12 - 60,-

2.a3.3.o17.15 h 
BRAVO GIRLS! 

USA- MP 12 

2. a 3. 3. o 19.45 h 
ZLATÍČKA PRE KAŽDÉHO 

USA- MP 12 

Tel.: 6477 5104 

večer nám vylepšil aj počet zapísa

ných prvákov na Charkovskej ulici . 

K dnešnému dňu evidujeme 84 de

tí, pre ktoré vyb rali rodičia práve 

našu školu . 

Je to obrovský úspech a ocene

nie pre nás všetkých zainteresova

ných. Fotografie zo spomínaných 

podujatí nájdete na našej interne

tovej stránke www.zsbukovca na

ba.sk 

O tom ako prebehol karneval 

a čo sa deje s Bucifálkou sa dočíta 

te už v nasledujúcom čís l e . 

Mgr. Soňa Frohlichová 

c 
v t)íchto cbíoch oslávili 

70 ,-okov 
ľudovít KA VČIAK 

Vilhelmína CHALUPKOVA 

80 rokov 
Emt1ia čASTULIKOVA 

85 rokov 
Má,-ia PAVLOVA 

97 rokov 
jozefína PRIČO VA 

Blahoželáme! 

~
tC(dnej sieni vily Košťálová 

) PeterŠUTA 

"'·-aro ajnalka NAGYOVA 

\_V/ 

Ivan DURčAT 
a Monika BARTOŠOVA 

******* 
ZLATO SVADBU oslávili 

MVD1:]ánADAM 
a Agnesa ADAMOVA 

Blahoželáme! 

Sand,-a FRIBERTOVA 

Vitaj! 

Nech odpo 

Chorvátsky ples 

Chorvátske plesy sa už konajú desiaty 
rok. Vstúpite do sály lstracentra, v ktorej 
hrá muzika a vidíte prekrásne vyoblieka
né dámy, pánov, mladých l'udí. Veselá 
spo ločnosť, ktorá si rada zatancuje polku, 
va l čík aj modernejšie tance. 

Je zábavné sledovať ako ľudia odhadujú 
hmotnosť šunky. To že má 8,25 kg uhád
ne len jeden č l ovek. Rozruch neskôr spô
sobí srdiečkový tanec. Tombola je skutoč-

ne lákavá množstvom cien pekných, chut
ných a praktických. Všetci so záujmom 
sledujú vyžrebované čísla, porovnávajú 
ich so svoj imi kúpenými lístkami. 

Na niektorých sa šťastie usmialo aj dva
krát, iní s úsmevom skonštatovali, že na 
budúci rok sa to určite podarí. 

Kristina Hojzáková 

Opäť veselo 

Rozprávková brána vel'kého ROZPRÁV
KOVÉHO KARNEVA LU sa otvorila 6. 2. 

v Základnej škole na Ulici l. Bukovčana 3. 

Inokedy všedná školská jedáleň sa preme
nila v tento deň na srdiečkové krárovstvo, 
ktoré privíta lo masky od výmyslu sveta. 

Deti zo školského klubu sa zase preme
nili z obyčajných žiakov na skutočné alebo 
n eskutočné bytosti. Princezná sa tak roz
právala so slnečnicou, šk riatok pobehoval 
s tulákom, černokňažníka zabával motýl'a 
a policajt vyšetrova l ježibabu. Po tejto pre
mene nastalo pravé karneva lové šantenie. 
O dobrú náladu sa postara li aj starší spo
lužiaci pekným tanečným kultúrnym prog
ramom. Po karneva lovej zábave nenasle
dovalo tradičné vyhodnocovanie masiek, 
pretože všetky masky boli vel'mi nápadité 
a originálne. Všetky deti na karnevale si 
zas lúžili sladkú odmenu, ktorú pre ne pri
pravila Rada rod ičov tejto ZŠ. 

Soňa Škulová 
....... ... ................ ...................................... ............................ .................... ........................... ...................................................... 

zbombardovanej bra tis lavskej 

rafinérii Apollo, vyvezené do lo

na prírody v šestdesiatych rokoch 

minulého storočia . Vtedy, keď eš

te Devín ska nebola súča sťou 

hlavného mesta a Srdce nebolo 

na hranici zastavaného územia. 

Devínska je už vyše tridsať rokov 

súčasťou hlavného mesta Slo

venska Bratislavy, a možno práve 

preto svitla neočakávaná nádej 

aj na def initívne doriešenie, de

siatky rokov neriešeného problé

mu . Hlavné mesto, teda aj my 

ako jeho občania , prostredníc

tvom svojich volených zástupcov 

rozhodlo, že už v iac neznesie, 

aby sa jeho štyri jestvujúce mosty 

cez Dunaj prehýbali pod ťarchou 

nadmernej dopravy a teda vybu

duje most piaty. Most Košická. 

A čo to má spoločné 

s našim Srdcom ? 
Po mesiacoch príprav mosta 

sa , z čista jasna, objavil prob

lém. Kontaminovaná pôda v tra

se vyústenia mosta na bratislav-

Pozemkov, napriek náhle objave

nému znečisteniu, desaťročia 

bežne užívaných (na rozdiel od 

Srdca) a za tie roky aj čiastočne, 
bez problémov, zastavaných. 

Súhlasím . Napravenie zane

dbanej ekológie niečo stojí. Až 

v prvom rade nás daňových po

platn íkov. Aj na súkromných po

zemkoch iných daňových poplat

níkov. Nakoniec tie pozemky si 

neznečistili sami ich dnešní maji

telia. 

S príchodom zimy a nového 

roku však "ekopyrotechnické " 

záchranné práce na zneškodnení 

"ekobomby" Apolka akcelerova

li . Zatiaľ mediálne a fina nčne . 

V prílohe denníka SME zo so

boty 19.01 .2002 ten istý gene

rálny riaditeľ už používa na vy

riešenie problému Apolka čísla v 

násobkoch. 

pri odstraňova ní ekozát'aže po 

bombardovaní Apolky bude topí( 

v stámiliónoch. 

Tu je pointa aj tohto článku. 

Najvážnejší následok bombardo

vania Apolky prežíva aj v roku 

2002, paradoxne v Devínska no

voveskom Srdci. Na území štátom 

chránenom. Na pozemku v štát

nom vlastníctve. Zároveň na úze

mí Bratislavy, ktorej patrí väčšino

vo firma Metro Bratislava a.s. 

V tejto firme má svo ju nezane

dbateľnú ·účasť aj štát. Táto firma 

sa chystá použiť vyše pol miliar

dy na odstránenie nás ledkov po 

Apolke . Štát poskytuje prakticky 

štyri pätiny z tejto masy peňazí. 

Tradične vyzdobená telocvičňa 

zaznamenala niektoré nové prvky 

a najväčším prekvapením bol bar, 

ktorý predstavoval zvieraci u ríšu -

v štýle DAKTARI a ponúkal množ

stvo lahodných nápojov i cukráren

ských výrobkov. 

p. M iriam Krá lovičová, Rada ro

d i čov Chabik, Fitnesscentrum 

Rolanda, Elektrovod Žilina, Stolár

stvo Vašíček, p. M rlík, A lmed ia, 

Diskont "Ros i", Starosta DNV 

V ladimír Mráz a starosta Devína 

J.Novotný, p. Vlček, Fitnesscentrum 

TAKE OFF, Darčeky Eisnerova, 

Zelenina Chudý, p . Hračeková, 

Kaderníctvo Lovasová, Kaderníctvo 

Viktória, Ing. L. Pikna , Pneuservis 

Bródy, Vitalos, a.s., p . Peter Vŕba, 

Potraviny Baranovičová, Fontány 

Beseda, Hostinec u Jumbo, Zuza

na a Ján, Malokarpatský vinársky 

podnik, Záhradnícke potreby 

" Herba", Potraviny "na Grbe", 

Sportex Eisnerova, Rada rodičov 

pri ZŠ Bu kovčana 3, SES Tlmače
Ing. škorec, Priemysel Katka, p. 

riad. Jaško, Firma AVON, Textil 

Jecková, Obuv Jeck, Auto Luma- p. 

Pažourek, Sklenárstvo Králov ič, 

KOL-EKO, Školská jedáleň, Leká

reň " Pri Stanici ", p . A leš Zlocha, 

Rodina Martanovičová, Hoffmann 

~~(ľrffi~@] ~(ŕr~ ~({f@)J~~0 

Celkom 530 miliónov. 118 mi

liónov dá Metro Bratislava a .s. 

z "vlastného" . 412 miliónov po

skytne štát. Je neuveritel'né že by 

pán generálny päť mesiacov do

zadu (keď sa vyjadrova l pre 

Profit) ani netušil koľko bude 

očista stáť. Z článku v posled

ných Bratislavských (teda aj 

našich) novinách zo 14 . februá

ra je už absolútne zrejmé že tá

to, bohato mediálne propagova

ná akcia, ktorá aj podla nadpisu 

článku zabezpečí "Odstránenie 

následkov bombardovan ia 

Gudrónmi v Srdci (a teda 

Apolkou) ohrození občania našej 

mestskej časti sú tiež občanmi 

tohto štátu, ktorí sa cez svoje da

ne vyzbierali aj na tých 412 + 
118 miliónov. Ide teda o to, aby 

sa defin itívna sanácia skládky ne

bezpečných odpadov po Apoi ke 

- v Srdci zahrnula do náplne 

oči sty spolu s oči stou , prevažne 

súkromných, pozemkov pri moste 

Košická. Vyššie uvedené argu 

menty sú dostačujúce. 

A že o dobrú náladu nebola nú

dza, svedčil plne obsadený parket 

až do ránka bieleho, kedy spokojní 

ľudia odchádzali domov. Veď ako 

ina k. Celú noc ich ochraňovala 

Bucifálka. 

Naše podakovanie patrí hudob

nej skupine "Šubínovci", ktorej vý

ber sa nám naozaj vyd aril. Snáď 

nebolo účastníka plesu, ktorého by 

profesionálny výkon tejto skupiny 

neroztancoval. 

O ku ltúrny program sa postarali 

žiaci našej školy a chorvátska sku-

DEVEX4 

Ušimli sme si 
Miestny rozhl as funguje iba na síd

lisku. Obyvatelia sta rej časti DNV by si 

tiež radi vypočuli aktuálne oznamy. 

Rozhlas nefunguje na Grbe, Kolónii, Na 

Vŕšku, Slovinci, na Vápencovej. Prečo 

a dokedy? Tým, že rozh las nie je funkč

ný, zamestnanci MÚ sú vel'mi vynalie-

Nie, nejde o zdravotné o kien

ko v Devexe ani o gramati ckú 

chybu v nadpise. 

Takmer každý Novoveš(an už 

vie, že Srdce je názov lokality 

bývalého kameňolomu, v masíve 

zákonom chránenej Devínskej 

zaví. Ked' prídete na úrad pre nejakú Kobyly, dnes takmer na hranici 

informáciu úradník vám jednoducho zastavaného územia mestskej 

odpovie .,však, t.en alebo onen oznaill časti. Ak nie každý, tak iste mno-

bol vyhlásený". Uradník by mal byť pre hí Novove'st' - d' -
v • v • • an1a ve 10 a1 o ne-

obcana a n1e obcan pre uradmka. slávne· 1, " - 1 k 1· k 
Stará časť DNV asi nepatrí do rá , l "s 0~~ te1to. 0 0 lty, to-

Devínskej. Uvedomte si, že najskôr bo· ~razne1s1e pren1kla do pove-
domia v • · t k · v • 

la stará časť až potom síd lisko. nose l mes s e1 cast1 za 

Občan starej časti DNV posledných l O rokov. Gudróny, 

teda nebezpečný odpad po 

skej strane . Príčina - Apol ka. 

Následok - nárast nákladov na 

stavbu. Koľko ? Podla údajov ge

nerálneho riaditela mestskej fir

my Metro Bratislava a.s . (s me

nšinovým zastúpením štátu) V. 
Kovalčíka z augusta roku 200 l 

asi l OO miliónov Sk. Možno 

viac. Kto neverí nájde v Profile č . 

33/2001. Čo za to? Vyčistenie 
pozemkov v trase vyústenia mos

ta , aj susedných súkromných po

zemkov. Pozemkov, pre ktorých 

"súkromnosť" muselo byť do

pravné riešenie vyústenia na bra

tislavskej strane riadne okresané. 

Apolky bude stáť pol miliar

dy". Priamo takto znie nadpis 

v posledných Bratislavských novi

nách . 

V januári a Februári zverejnené 

čísla musia súdneho č itatele 

(bratislavského daňového poplat

níka) viesť k záveru, že Metro 

Bratislava a.s., na čele s generál

nym riaditelom Kovalčíkom sa 

Najposlednejšie prezentované 

vyjadrenia pána generálneho 

riad itela nespochybnitelne dekla

rujú že sa majú "odstráni( ná

sledky bombardovania Apol

ky .. ... " . Údaj z Profitu naznaču je 
že peňazí za päť mesiacov pri

budlo neúrekom . Verejná, či ne

verejná súťaž na dodávatela 

týchto prác zatiaľ neprebehla, ta

kže nie je vôbec jasné koľko by 

skutočne stála akcia v dnes plá

novanom rozsahu . Z posledného 

článku je zrejmé, že postup prác 

ani rozsah "Odstránenia násled-

(Pokračovanie na l O. strane) 

DEVEX S 



L~tiarsk~ kurz 
V dňoch 26.1.- 2.2. 2002 Zš 

Bukovčana č.1 organizovala 
lyžiarsky kurz v prekrásnom ly
žiarskom stredisku Malinô Brdo 
pre žiakov 7. ročníka. 

Pre mnohých čakalo prvé pre
kvapenie už po vystúpení z auto
busu. Do výšky 960m n.m. sme 
sa vyviezli kabínkovou lanovkou 
a potom plne naložení batožinou 
a lyžami sme absolvovali 500 m 
pochod do Majekovej chaty. Tá 
sa stala týždenným "domovom" 
pre 45 detí a 6 pedagogických 
pracovníkov. 

Prvé dva dni nás príroda pre
kvapila silným dažďom. Hory sú 
nevyspytatel'né a počasie ne
ovplyvnitel'né. Dalšie dni sa zase 
na oblohe objavila dúha, čo je 
v tomto ročnom období nečaka
ný úkaz. Poveternostné pod
mienky sa v druhej polovici 
týždňa zmenili a nastalo vel'mi 
pekné slnečné počasie , ktoré 
nám dovol'ovalo zdokonal'ovať sa 
v lyžovaní dvojfázovo. Deti lyžo
vali pod vedením skúsených inš
truktorov v štyroch družstvách , 
ktoré boli rozdelené podl'a ich 
lyžiarskych schopností. Na záver 
lyžiarskeho kurzu sme usporia
dali slalomové preteky, kde si de
ti preverili nadobudnuté lyžiarske 
zručnosti. Kto vyhral? Všetci, 

pretože každý prišiel do ciel'a bez 
vynechania bránky. S lyžiarskymi 
terénmi sme sa rozlúčili popolud
ní karnevalom na lyžiach. 

Hodnotiaca komisia zachytá
vala pod svahom originálne mas
ky napr. Snehulienku a 7 trpaslí
kov, víly, strigy, strigôňov i les
ných mužíkov. Večer sme kurz 
vyhodnotili, odovzdali ceny víťa
zom v slalome, najlepším mas
kám a najčistejším izbám. 

Samozrejme, že nechýbal ani 
tanec. V sobotu ráno pri nástupe 
do lanovky sme sa rozlúčili po
hl'adom na naše krásne hory 
a vedeli sme, že sa sem ešte 
určite vrátime. 

Dakujem všetkým pedagogic
kým pracovníkom, ktorí v zložení 

Oživenie stolného tenisu v Devínskej? 

Turnaj o Pohár starostu DNV 

Športový klub Albatros pri ZŠ I. Bukovčana 3 
organzzu;e 

l. ročník stolnotenisového turnaja 
o Pohár starostu DNV, 

ktorý bude 9. marca 2002 (sobota) 
v novej stolnotenisovej herni na ZŠ l. Bukovčana 3. 

Začiatok o 9.30 h. 
Pred začatím turnaja slávnostné otvorenie herne. 

Prezentácia od 9.00 do 9.30 
Štartovné 50,- Sk 

(sa bude vyberať pri prezentácii) 
Turnaja sa môžu zúčastniť občania DNV 

a okresu Bratislava IV muži, 
ženy bez rozdielu veku. 

Riaditeľ turnaja Zvon im ír Bartovič 

DEVEX 6 

Mgr.R. Bartovič, Mgr. M. Škvar
čeková, Mgr. B. Hánová, p.uč. Z. 
Hanzlovičová a starostlivý otecko 
V. Kolai'ík vytvorili vel'm i dobré 
podmienky pre naše deti vyžaru
júce spokojnosťou, ale i l'útosťou 
prečo náš lyžiarsky kurz tak rých
lo skončil. 
Pripájam ešte výsledkovú listinu 
pretekov v slalom: 

Dievčatá 

1 . Petríková Petra 7 .A 
2. Prieložná Martina 7.B 
3. Turianová Petra 7.A 
4. Dostálová Zuzka 7 .A 
5. Beláčková Katka 7.A 

36,56 s 
36,63 s 
37,16 s 
39,49 s 
41,90 s 

6. Dujničová Veronika 7.A 42,15 s 

Karatisti 
začali úspešne 

Nová sezóna sa začala pre 
našich karatistov úspešne. V ne
del'u 1 O. 2. 2002 v Dome športu 
na Junáckej ulici dravo hájili 
naše farby. V oklieštenej zosta
ve, ale s bojovným srdcom vybo
jovali tri druhé a jedno tretie 
miesto. 

Vážený fanúšik FCL 
7. Havlovičová Lenka 7.A 44,34s (Dokončenie zo strany 6.) 

8. Mlynárová Andrea 7.A 45,12 s 
9. Sedláková Natália 7.A 46,47 s 2 intenzite využívania 
1 O. Vlčeková Denisa 7.C 46,47 s 3: spôsobu a možnostiam údrž-

11. Leginusová Natália 7.A by Body 1 a 2 nevie Denova 

50,03 s vp l yvn i ť, ale musím konštato-
12. Ridzonová Veronika 7.C 

0ať že tol'ko mužst iev a tol'ko 
50,53 s ~ré~ingových hodín by aj na 

13. Vlková Katka 7.A 50,94 s NOU CAMP-e spravili trávnik 
14. Dalžuffová Martina 7.A podobný tomu v Devínskej. 

52,69 s Teraz k tej údržbe. 
o trávnik a štadión sa niekol'-

15. Náprstková Danica 7.A ko rokov stará jeden pracovník 

54,51 s Denovy, k práci ktorého neboli 
16. Plutzerová Natália 7.A doteraz pripomienky (alebo sa 

61,53 s mi aspoň nedoniesli). Ale údrž-
17. Piknová Janka 7.A ba je aj starostl ivosť o zeleň, 

Chlapci 

1. Ludvig Braňo 7 .B 
2. Synek Tomáš 7.A 
3. Kukan Matúš 7.A 
4. Lackovič Fero 7.B 
5. Pikna Daniel 4.B 
6. Baculák Mišo 7.B 

77,69 s svahy, tribúny, čistotu, pravidel
né kosenie a odvoz trávy 
(v sezóne sa kosí ihrisko 2x 
v týždni), č istota v šatniach, pra-

33·78 s nie dresov, mal'ovanie čiar pred 
36,16 s zápasmi, polievanie trávnika 
36,32 s (len voda stála v roku 2001 82 
37,06 s 926,20 Sk). 
37,35 s Denova tiež platí elektrinu 

40,38 s v šatn iach a osvetlenie (48 403,-

Sk), vykurovanie šatní (38 
197,50 Sk). Okrem toho sme 
v minulom roku obnovili nátery 
plotov celého areálu, opravili sa 
rozbité lavičky na tribúne, v lete 
sa rea lizova la dosadba trávnika. 

V nákladoch je tiež pravidel
né prihnojovanie trávnika, 
úpravy plochy tréningového 
ihriska (tiež aspoň 1x t ýžden ne). 
Keď to celé zosumarizu

jem, uznáte, že čiastka cca 
SOO 000,- Sk je naozaj nedosta 
točná. 

Čo sa týka investícii, už v roku 
1999 som predložil miestnej ra
de návrh na rekonštrukciu tráv
nika hlavného ihriska. 

Bol však z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov zamiet
nutý. 

Na záver mi nedá, aby som sa 
nezmienil o jednom. Ak ste do
kázali, vážený fanúšik futbalu, 
spomenúť moje meno v článku, 
slušnosť káže uviesť Vaše meno 
pod nim. 

Ing. Peter Melkus, 
riaditel' Denovy 

7. Tibenský Tibor 7.B 
8. Kňazovický Juro 7.A 
9. Savka Filip 9.C 

40,69 s 7JIC:1.J.JftJiAII Devínskonovoveský futbal založenie 

42,56 s '" n 1\riiW l miestneho športového klubu? 
42,90 s 

10. Lazar Mário 7.A 
11. Polák Braňo 7.B 
12. Blažej Jakub. 7. A 

45,03 s Na ostatnom zasadnutí miestneho zastupitel'stva rokovali poslanci aj 
45,26 s o žiadosti nájomcu Reštaurácie na štadióne Borisa Fratriča o kúpu tejto 
51,31 s reštaurácie od mestskej časti. Pán Fratrič tvrdí, že budova chátra a na-

priek tomu, že mestská časť od neho dostala za JO rokov na nájomnom 
L J "k asi 5 miliónov korún, na údržbu budovy nedala ani korunu. Podľa neho 

__________ · _a_s_o by bolo najvhodnejším riešením budovu mu odpredal; aby si ju on mohol 

V kategórii mladši žiaci sko- dať do poriadku na vlastné náklady. Starosta mestskej časti Ing. V. Mráz 
nčil V. Ju renka na druhom mies- priznal, že údržbu budovy mestská časť zanedbáva. Tento rok by sa situá
te, rovnako ako L. Langová aJ. cia mala zlepšil; pretože v rozpočte je na údržbu tejto budovy rezervova
Gábrišová, ktoré skončili na dru- ná suma asi 400 tisíc korún. 
horn resp. treťom mieste. Návrh na odpredaj budovy podporuje viacero poslancov. Nesúhlasia 

Súťažná sezóna sa iba zač ina však s priamym odpredajom, ale preferujú vypísanie verejnej súťaže a od
a všetci dúfame, že tieto úspe- predaj budovy za trhovú cenu. S takýmto názorom vystúpili napríklad 
chy nebudú posledné. poslanci l. Turza, Ing. Mgr. P. Marčák a JUDr. D. Viskupičová. Definitívne 

rozhodnutie zatiaľ poslanci neprijali a uložili komisii pre finančnú stra-
tégiu predložiť návrh dál-šieho postupu. 

Ing. Gábriš, tréner karate, Poslanec Ing. E. Schrek vniesol do diskusie aj iný rozmer. Podlá neho 

Aká ie história futbalu v DNV, 
bude ďalei pokračoval'? 

Ing. Peter Ebringer 

Jednu z mnohých športových 

aktivít v našej MČ predstavuje 

futbalový klub FC Lokomotíva 

Devínska Nová Ves. Náš futba

lový klub, ako ho zvykneme 

nazývať, reprezentuje našu MČ 
v rôznych futbalových súťa

žiach. V posledných rokoch sa 

však borí s !ažkosťami a problé

mami či už z objektívnych ale

bo subjektívnych dôvodov. 

Chcem o týchto problémoch 

podiskutovať v nadväznosti na 

našu novoveskú futbalovú histó

riu , na ktorú náš klub nadvä

zuje a snaží sa v nej pokračo

vať. Najskôr uvediem pre lepšiu 

orientáciu základné informácie 

o našej futbalovej histórii . Len 

vel'mi stručne. 

V roku 1923 bol v DNY za lo· 

žený prvý futbalový klub pod 

názvom ŠK. 
O krátky čas bol založený 

ďalší futbalový klub s názvom 

Rudá hviezda. Oba futbalové 

kluby si vybudovali prvé spoloč

né ihrisko (nešná horná časť 
ulice l. mája}, na ktorom tréno

vali a hráva li zápasy. 

ZŠ na ul. l. Bukovčana l. Toto 

ihrisko sa neskôr podarilo 

i oplotiť čo v tej dobe bola uda

losť. Netreba vari zdôrazňo

vať, že všetko si budovali špor

toví nadšenci svojpomocne. Na 

tomto ihrisku sa hrávali futbalo

vé zápasy či majstrovské, pria

tel'ské, žiaci, dorast, muži, de

dinské turnaje až do roku 

1964. 
Nemôžem na tomto mieste 

vymenovať všetkých tých , ktorí 

tam hrávali a rozdávali radosť 

fanúšikom. Môžem im všetkým 

len podakovať. Jedno však stojí 

za zmienku. Keď bol v nedel'u 

poobede zápas, tak dedina bo

la obrazne povedané prázdna. 

Všetko čo malo nohy bolo na 

futbale. 

V roku l 964 sa futbalový 

klub presťahoval do areálu no

vobudováného štadióna na 

Vápencovej ulici. Znova len 

spomeniem, tisícky brigádnic

kých hodín a tisícky kubíkov 

premiestnenej zeminy. 

Pracovalo všetko čo malo 

zdravé ruky. Nestažoval sa ni

kto. Štadión však už nadobúdal 

svoju podobu. 

AD: Kam smeruje Devínskonovoveský futbal? 

k lub Ju-shu DNV budova reštaurácie priamo súvisí s areálom futbalového štadióna a preto 

by nebolo vhodné ju odpredať. Poukázal na to, že v súčasnosti je šport 
a zvlášť futbal v DNV na totálnom úpadku. Navrhol, aby sa poslanci za
mysleli nad celkovým riešením športu v DNV. Podľa neho by riešením 
mohlo byt; keby mestská časť založila miestny športový klub. Poslanec 

Neskôr hrávali zápasy na ihris

ku pri starej škole na Grbe 

(dnešná ulica Bridlicovo a Sa

mova}, ktoré si taktiež sami vy

budovali. V roku 1930 bol vy

tvorený nový spoločný klub ŠK 

Slovan, ktorý vytvori li športovci 

bývalých klubov. Patrí sa spo

menúť aspoň zopár mien 

našich rodákov z tej doby, ako 

páni Rudolf Vavrovič, Ferdi

nand Vrba, bratia Marmonstei

novci, Aladár Friedländer, 

Vavrinec Gehry, bratia Gulá

rovci, Hatašovci, Tomáš Lipka, 

Valent a Jozef Schreckovci, Ján 

Ružovič, Martin Vlk a mnohí 

další, ktorí položili základy fut

balu v DNY. V dôsledku postu

pujúcej bytovej výstavby sa 

v roku l 934 muselo znovu 

ihrisko premiestniť do lokality 

dnešného školského ihriska pri 

Z rôznych dôvodov sa nepo

darilo už v roku 1964 dobudo

vať štadión až do takej podoby 

ako ho vidíme dnes. Členovia 
futbalového klubu, noví priaz

nivci a hráči ho však v rokoch 

l 979 až l 990 predsa len do

končili, včítane tréningového 

ihriska a reštaurácie. Tradícia 

nám nedovolila nedokončiť. 

Boli to znova tisícky brigádnic

kých hodín, ale podarilo sa. 

Tol'ko v stručnosti. Vrátim sa te

raz k problémom futbalového 

klubu. Základnú príčinu hlav· 

ných problémov vidím v nevy· 

riešení majetkovo právnych 

vzťahov pre užívanie komple

xu futbalového štadióna po 

nežnej revolúcii, medzi futba

lovým klubom a našou MČ. 

Vážený fanúšik FCL, 
nezvyknem reagovať na ano
nym a za takýto Váš príspevok 
v 3. čísle tohtoročného Devexu 
považujem, ale nedá mi to už 
len preto, že v tom Vašom prí
spevku ste vyslovili niekol'ko ne
správnych konštatovaní. 

Súhlasím s Vašim hodnotením 
futbalového .,A" mužstva FCL, 
ale a to podčiarkujem, futbal 
v DNV netvorí len jedno muž
stvo, ale desiatky mladých či 

starších nadšencov, ktorí sa to
muto športu venujú so srdcom. 
Čo sa týka financovania futba

lu z rozpočtu MČ DNV, to je 
otázka skôr pre starostu a po
slancov MZ. 

Prednedávnom sa schval'oval 
rozpočet MZ, ale nevidel som 
Vás na rokovaní alebo v kuloá-

ro ch, kde by ste sa dozvedeli aifng. l. Glatz tento návrh podporil. 
presnejšie čisla a nepísali by ste Ako jedno z možných riešení uviedol založenie spoločnosti s ručením 
o miliónoch. Tol'ko k futbalu obmedzeným, tak ako mestská časť založila DTV s.r.o. Návrh na zriade
a teraz o Den_ove. . . nie miestneho športového klubu podporuje aj prezident FCL l. Kovarík. 

D_e~o~a ma, ~~re~ m~ho, vo ýhodu vidí hlavne v tom, že mestská časť by bola nútená potom dať do 
svoJeJ naplni aJ udrzbu s porto- futbalu viac peňazí. 

vých zaria~ení v _DNV. , •. Starosta mestskej časti Ing. V. Mráz je k tejto myšlienke skeptický. 
V _roz?octe fi:'1C Je na tuto kc~n: Podlá neho nieje dobré spájať myšlienku na založenie miestneho špor to

nk ods; vyclene_nychh ~ 70dti1S8. 5S0 
taJ vého klubu iba s futbalom, pretože v DNV vyvíja činnosť dálších 20 špor-

e som v navr u Zla a IS. tov · h kl b . . 1. • ·1· k b l 
k) kt . h .d 75 o/c a yc u ov. Mzestne zastup!le sivo sa uz touto mys wn ou zaa era o 

~ d '.zb oryc 
1 

e ccfatb loovonm a neschválilo ju. Za najväčšiu prekážku považuje starosta predstavu špor-
u rz u a opravy na u a to • , • , , . • 
•t dióne resp. tréningového ih· vcov, _ze mestska cast bude plne financoval potreby rozvoJa spartu. 
s_ ak ' To vsak nie je možné, pretože samospráva má zo zákona iné úlohy. 
ns a. estsk, • , d , • k 

Tieto peniaze ako tak stačia a cast môže preto rozvoj športu finančne po porovat, nie vsa na-
. , , • . • P. lna ho financa at' na rut1nnu udrzbu, n1e vsak na v · 

investície. Úroveň hracej plochy 
zodpovedá 
1. veku trávnika Ing. Ján Žatko (Pokračovan ie v budúcom čísle} 

(Pokračovanie na 7. stranel----------------------------------------------------

DEVEX 7 



p 

FARBY LAKY 
Pondelok- P1atok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo l 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
l ~::empe lenova 2 

KARLOVA VES 
* l 

l 

l if Jmc 02! 6542 1727, E-rnail • parrnal@panT:al sk l l 
l 

l 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zľavu! 

l~---
i 
) 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

02- 6231 7066 

0903-146 404 

0907- 401 215 

Pozor na sviečky 
Každý rok vzniká vel'a požiarov 

v bytoch, kde iniciátorom vzniku 
býva parafinová sviečka v plasto
vom obale - kahanček. V niekto
rých typoch kahancov, hlavne bez 
oz-načenia výrobcu, po vyhorení 
obsahu dochádza k vznieteniu 
plastového obalu. 

Pri používani takýchto kahanče
kov je nevyhnutné umiestniť ich na 
nehorl'avú a nekovovú podložku 
s dostatočnými rozmermi (tanierik, 
miska a pod.), ktorá po roztečeni 
plastového obalu zabráni vzniku 
požiaru. 

Rd 

STAVEBNÁ 

- REGENERAČNÝ SALÓN 

IVA 
841 07 Bratislava- DNV, vám ponúka tieto služby 

-

Kontakt: 0904-623 275 
rúk, para fí-

Otváracie hodiny 
po: 12.00-18.00, ul: 9.00-15.00 
str: 9.00-15.00, štv: 12.00-18.00 

pia: 9.00-15.00, so: 9.00-15.00 na obj. 

MECHANIZACIA 
OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spel. s r.o. 

O~letalov~ 55, S43 02 BmtiS!!!Vt'l, te!.: Ož/~4ii ms, f!!X: 02/6&71 Em 
eltUii#: otl@otuk, kttp:llwww.m.:k 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

Správca konkurznej podstaty úpadcu BAZ Bratislava, a. s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

A. NEHNUTEĽNOSTI 
1. Pozemok pod pol'nou 
cestou : k. ú. Záhorská Bys
trica, parcela č. 3963/2, vý
mera 2 544m 2 

2. Pozemok pod komuniká
ciou do Stupavy: k. ú. DNV, 
parcela č. 2778/9, výmera 
37 342m2 

3. Pozemky na sídlisku 600 
b. j. J. Jonáša: k . ú . DNV, 
parcela č . : 

- 2778/5 výmera 7 462 m2 

- 2778/18 výmera 72 m2 

- 2778/207 výmera 1 832 m2 

4. Pozemok pod komuniká
ciou Bojnická ul. : k. ú. Nové 
Mesto, parcela č. 13604/46, 
výmera 3 145 m' 
5. Pozemok s chodníkom 
pozdfž Bojnickej ul.: k. ú. 
Nové Mesto, parcela č . 

13605/48, výmera 399 m2 

6. Na Bojnickej ul. č. 3: 
a) budovy s pozemkami: ča
sť haly M1/2, sociálna bu
dova CS, spojovacia budova 
C3/2, časť vrátnice D1/1 -
prístrešok, 

DEVEX 8 

ponúka na predaj 
b) pozemok, parcela č.: 
13605/60 vý,era 431 m' 
parcela č. 13608/89, výmera 
556 m' 
7. Byty a garsónky v IV. a V. 
obvode 
Upozorňujeme, že daň z pre
vodu nehnutel'ností platí vž
dy kupujúci. 
B. HNUTEĽNÝ MAJETOK 
A SKLADOVÉ ZÁSOBY ZA CE
NY STANOVENÉ DOHODOU: 
- elektromateriál (vypínače, 
relé, odpory, kondenzátory, 
diódy, tranzistory, IO, konek
tory) 
-montérky, pracovné plášte, 
guferá, brúsne kotúče, 
- nedokončená výroba inva
lidných vozíkov- kapotáž, se
dadlo, a pod . 
-časti: vodovodu, elektrickej 
prípojky, kúrenia 
- tesnenia, poistky, patróny, 
remene, hadice, puklice na 
koleso, silenbloky 
- iný hnuteľný majetok a zá
soby 
C. POHĽADÁVKY BAZ 

Bratislava, a. s. v konkurze 
D. POHr.DÁVKY BEZ ELEK
TROTECHNIKA, š. p., v likvi
dácii Bratislava, 
a) z obchodného styku v su
me 576 768,- Sk 
b) z neobchodného styku 
v sume 16 432 021,- Sk 

Zásady predaja a bližšie in
formácie môžu záujemcovia 
získať v kancelárii úpadcu na 
Vajnorskej ul. 8/A, (1. po
sch.), Bratislava a na tel. č. 

02/5556 7642 u JUDr. Kald
rovitsovej . 
INFORMÁCIE O SPEŇAŽO
VANOM MAJETKU 

Majetok sa predáva v stave 
takom, ako sa nachádza 
a bude vydaný až po zapla
tení celej kúpnej ceny. 

Záujemcom o kúpu nehnu
tel'ností budú po písomnom 
prejavení záujmu následne 
odovzdané -zaslané "Zásady 
a postup predaja majetku 
úpadcu" a tlačivo "Záväzná 
ponuka ... ", bude im ozná
mený termín možnej ob-

hliadky majetku s možno
sťou nahliadnutia, resp. od
kúpenia zn. posudku spolu 
s informáciami o ďalšom 
postupe predaja majetku 
v zmysle Zásad a postupu 
predaja . 

Bližšie informácie a ob
hl i ad ky speňažovaného 

majetku je možné dohod
núť na tel./fax: 02/4425 
8382 v pracovných dňoch 
v čase 7.30-15.00 h. 

Záväzné ponuky musia 
byť v zmysle "Zásad a po
stupu predaja majetku 
úpadcu BAZ Bratislava, 
a. s." doručené poštou ale
bo osobne najneskôr do 
11. 3. 2002 do 14.00 hna 
adresu: 

BAZ Bratislava, a. s. 
v konkurze 

značka "PREDAJ 
MAJETKU" 

správca konkurznej 
podstaty 

Bojnická ul. 3 
831 04 Bratislava 

INZERTNÉ RUBRIKY 

-Kúpa 

2- Predai 

3 _ Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

4- Služby (ponúka) 

5- Byty 

6 _ Nehnuteľnosti 

7- Rozličné 

Predám detský kočík CAM -
· inácia + doplnky, od

mat. mlieka, nosítko 
šatstvo do 3 rokov. 

Tel.: 6477 8818 

~~ ;;:: o31~i MmU~.~~:II~smi'!lllii·:ll1& 

PEGAS CLUB 
Vápenka l S. Bratislava 

Tel : 6477 1998, 0905-876 OO l 

príjme do trvalého pracovného pomeru 
čašnfka/servfrku, do reštaurácie 

Podmienky prijatia: vyučený v odbore . 
znalosť nemeckého jazyka 

[]_ 

* Hľadám prácu - rozvoz, alebo 
nákup - v Bratislave a okolí + 
celé Slovensko. 
Aj nepravideľne. Objem 2,5 m3

, 

váha 500 kg. 
Tel.: 0903-785 286 

*Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

0903-133 994 
* TV servis Baláž- oprava televí
zorov. Na grbe 42. 

Tel.!zázn.: 6477 6963 
* Doučím M, F (ZŠ). 

Tel. : 0905-950 660 
* Jed. a podvoj. účtovníctvo, 
DPH, mzdy do 20 prax., ekon. 
poradenstvo, rekonštrukcia mi
nulých období. 

Tel. : 6477 6857 
0903-234 512 

*Právnik- právny servis. 
Tel. : 6477 8542 

* Geometrické plány? Rýchlo 
a lacno . 

Tel. : 0905-333 727 
*A UTODOPRAVA T 148- 53. 

Tel.: 0903-778 029 
* ISKRA- šitie, úprava a oprava 

člen ho!tlingovt;/ spgfočnos'fi 
:r.y . !. .. T l "l óJP"(J~ l" ' ' Pj-' A 'l ' Ao mp exne s uz ~V ,:>.n. ;;:, a ,J .. Č./1 . . . 

odevov. Pod terasou Jednoty 
* DEVIATACI POZOR! 
Pripravim na prijímacie pohovo
ry SJ, Ma, Aj. 

Tel.: 0903-215 069 
6477 5639 

ZA RD SO ZÁHRADOU V DNV 
ALEBO V IV. OBV. PONÚKAM 

2 PRIESTRANNÉ BYTY l. 

KAT. + DOPLATOK. 

(3 -IZB .. 80M2
, M. MAREČ 

KA V DNV A 2 IZB. 60 M 2 

V TICHOM CENTRE - GAJOV Á 

UL.) 

TEL.: 6477 6382 

* Vezmem do prenájmu 2-gar
sónku. 

Tel.: 0903-214 084 

* Dám bezplatne do prenájmu 
vinohrad, 4á, v D.N. Vsi. 

v 

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE 
UL. š. KRÁLIKA 1 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
-bezplatné 
poradenstvo 

Hl'adá: - spolupracovníkov 

Kontakt: 

za veími výhodných 
podmienok 

tf.lzázn.: 647 61 997 
tf. (8"" - 2Cl'"): 

0903 835 997 

Kontakt: 0904-478 178 
0903-558 538 

65423897 
65311067. 

Predám GARÁŽ 
na ul. š. Králika 
cena 150 000 Sk 

Tel .: 0903 701 765 
0903 764 850 

lnzerda - Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = l 000 Sk, l/ 4 str. = 2025 Sk, l /2 str. = 4050 Sk, l str. = Sl OO Sk. l cm = 15 Sk. l( cenám treba pripočítať 
DPH. Zlavy: Iri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, 

strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.lnzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00 

DEVEX9 



~@ilrFnil~@il ,ar~ gar~~~ zdrojov, je najvážnejší argument 

na to, aby (prevažne mestský za· 

mestnanec) pán generálny riadi

tel' firmy Metro Bratislava a.s., 

pri najbližšom rozhovore tlači 
oznámil, že táto hora peňazí bu

de použitá na naozaj definitívne 

vyčistenie všetkých následkov po 

bombardovaní Apo/ky pred tak

mer 60 rokmi . 

r---------------------l Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom DevínskonovoveskéhÓ Expresu 

(Dokončenie z 5. strany) 

kov bombardovania Apo/ky'' nie 

ešte zďaleka jasný. Na rozdiel 

od 530 miliónov, ktoré sú jasné. 

Vzhladom na päťnásobný nárast 

objemu zdrojov za pä( mesiacov, 

je náplň "očisty" čím napl'ňa( 

SPI RK 

Na-predaj 

Stavebné pozemky: 

Na vyhliadke 23 

841 07 Bratislava 

Tel.: 6477 6728 
][)~~ínskonovoveský 

Aj preto je nevyhnutné zahr

nM do neho aj najvážnejšiu eko

zMaž po bombardovaní Apolky 

na území štátu a mesta. 

Devínskonovoveské Srdce. 

Naša mestská čas( má v do

zorných orgánoch firmy Metro 

Bratislava a.s. svoje zastúpenie. 

Túto mestskú čas( často navšte

vujú osoby, ktoré sa denne po· 

diel'ajú na riadení firmy Metro 

Bratislava a.s . . Táto mestská čas( 
má zastúpenie v mestskej rade 

a v mestskom zastupitelstve. 

Naša samospráva má tiež svoje 

nezanedbatel'né postavenie 

v štruktúre hlavného mesta. 

Teda všetko dostatočné páky 

na to, aby naša mestská čas( ne

zostala dalšie desiatky rokov 

osamotená so svojim problémom 

v Srdci. Vyše pol miliardy slo

venských korún, z verejných 

Y R. , I-:. z-;· o,· ·v,- TJ" A .. 
-- ~·-···· .. _, 7 ; ~~- - - - ..... 

Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Lump po česky - mesto 
v Tanzánii - mesto v Dánsku. -
C. Ľ.ud, spoločnosť- napoj nadmie
ru alkoholom - bývalý vynikajúci 
futbalový reprezentant. - D. Mesto 
v Rusku - omotaná - francúzska 
skratka medzinárodného umelec
kého zväzu.- E. Koniec tajničky.
F. Na oné miesto - spevohra -
škriatkový rarášok. - G. Rieka na 
Aljaške - druh palmy - vyhyn uté 
ve l'ké zviera.- H. Meno skladatel'a 
Janáčka - krik, lomoz - kúzlo . -
l. Mravouka - písmeno gréckej 
abecedy - náš po nemecky. -
J. Druhá časť tajničky. -
Zvisle: 1. Zlúčenina hliníka, niklu 
a železa - bez uváženia, naslepo.-
2. Austrálsky vačnatec (mn . č.) - nie 
je . - 3 . Vrchná časť domu - čierny 

po francúzsky. - 4. Africký teak 
(tropický strom) - malá mucha. -
5. Patriace príslušníkovi izrael
ského národa - dobrá v lastnosť. -
6. Vzťahujúca sa na eso -skupina 

Vyčistenie Srdca nevyníma júc. 

Z pohladu občanov tejto mest· 

skej časti (mesta Bratislavy a SR), 

po vyčerpaní oných 530 milió

nov nemožno očakáva( iný výsle

dok len definitívne vyčistené 
Srdce. 

Rozširujúcej sa Devínskej No

vej Vsi hrozia totiž v súčasnosti 
dalšie rozrastajúce sa ekologické 

zMaže na jej severnom okraji 

a preto je nanajvýš ž iadúce od

stránenie aspoň jednej vážnej 

starej zMaže. 

Tento článok chce by( upozor

nením na neopakovatel'nú šancu, 

povzbudením a naznačením pr

vých krokov na dosiahnutie tohto 

cie/a. 

Ing. Miloš Encinger 

a RNDr. Ladislav Šimon PhD. 

v počte päť. - 7. Nepoužívaj tekuti
nu - vym i eňať vzduch . - 8. Mesto 
v Japonsku - hrmot, lomoz. -
9. Opustí ťa - manželka Henricha 
V.- 10. Mesto v Gabone- tretia ča
sť tajničky.- 11. Záruka (právn.)
omasta, mazadlo. - 12. Mesto v lrá-

1 2 3 4 5 6 

- DNV, ul. J. Jonáša, pozemok na RD volnestojaci, výmera od 619 m' do 623 m', 

šírka pozemku 15 bm, cena 2100 Sk/m'. 

- DNV, ul. J. Jonáša, pozemky na radové RD, výmera od 275m' do 581 m', 

šírka pozemku 7,5 m, cena 2100 Sklm'. 

- DNV- ul. Mečíková, výmera 1455 m', šírka pozemku 24m, cena 1300 Sk/m'. 

Rodinné domy: 

- DNV ul. Poniklecová, pozemok 713 m', cena 2,5 mil. Sk 

- DNV ul. Na kaštieli, pozemok 145m', cena 1,230 mil. Sk 11.-12. týždeň 
- DNV ul. Poniklecova, pozemok 523 m', cena 4, 7 mil. Sk- dom 

po rekonštrukcii 

- DNV ul. lstrijská, pozemok 13 a, cena 2, 7 mil. Sk - dom po rekonštrukcii Príhovor 
- DNV ul. Poniklecova, pozemok 737 m', cena 2,47 mil. Sk 
Byty: vydavatela 
- DNV, ul. J. Smreka, 4-izbový, DR, 12112, cena 1,350 mil. Sk d Jarné próz niny čiastočne 
-DNV, ul. Opletalova, 2-izbový, OV, 313, cena 950 000 Sk, 66 m' chromili aj tak ochromený záu-

· DNV, ul. M. Marečka, DR, 4-izbový, 718,1,380 mil. Sk ern 0 veci verejné. Nebyť tých, 

Garáž: torí nie sú ochotní znáša( poli-

- DNV, ul. Š. Králika, 230 000 Sk hu a bez záujmu porušovanie 

Prenájom: oriem spolunažívania mohol 

- DNV - ul. Slovinec, RD- vhodné na podnikanie- 50 000 Sk/mesačne ~y nezainteresovaný nado bud-

- DNV - obchod 200 m', 50 m', sklad, 60 000 Sk/mes. ú( dojem idylky. Pritom väčšina 
Hládáme na predaj: dí má záu jt;!m o pokrok. 

v DNV 2-izbové byty. O vyššiu životnú úroveň, spo-
L--------------------------Ichlivejšiu bezpečnos( lepšie 

medzil'udské vzťahy ... len prida( 

ne - mesto v Brazílii. - 13. Staršia 
značka bicyklov- účastníci procesu. 

Pomôcky: B. lseke- Társ.- D. U IDA. 
- G. Sinuk.- 1. Alni.- 9. Maud.- 10. 
Etoum. - 12. lrádž- Ourem.-

d 

7 8 9 10 1112 13 

l{orenie 
svoj podiel. Na to už často ne· 

života zostáva čas, ochota, priestor. 

Argumentovať: "Veď to má 

-Morka, oko si donútilo tvojho mužo o starosti niekto iný", nestačí. 
bit' v záhrade? Práve vtedy, keď si ten niekto 

- Len som mu pripomenulo, že no rob 

v záhrade je už starý. 

••• 

A 
~+-~-4--~4--+~--+-~-+~~+-~ 

- Dežo, odkial' máš tú mazdu? 
- Neviem, neboli v nej doklady. 

ý svoje povinnosti neplní, ne

á čas ani ochotu. Ktosi, a naj· 

ä tí, čo vedia c vidia, ej im to 

rekážc by mali upozorni( po

káza( da( vedie( o. porušova

iach, porušovateloch. Veď tr· 

ia ·i tí, čo sa nevedia, či nedo
ážu bráni( 

B 
r--r--~-r~~~~--4--4,-~~--+--+~ 

c 
r--r--~-r~~~~--4-~L-4-~--+--+~ 

D 
~~--~-r~~~-4---~-4--4-~--+-~--J 

E 
r-~---~~~--4-~--~-*--~~--~~~ 

F 
~+-~~--~~~~--~~~~--~~ 

G 
r--r~~-r~--~-4--4-~--4--+--+--+~ 

H 

J 

••• 
- Počul si? Vraj Rusi vynašli liek pr 

Al DS. Stočia dva vpichy do chrbtice. 

-Áno? A čo k tomu potrebuješ? 

-Vidly. 

••• 
Príde muž do reštaurácie a po 
dine sa pýta čašníka: 
- Máte žabie stehienka? 
-Áno. 
- Tak skočte do kuchyne a 
mi rezeň. 

Nie každý môže, dokáže sa 

ráni(, keď mu, obrazne pove· 

oné, sypú smeti pred dvere, 

kom po polnoci nedovolia 

' č i zamorujú okolie neviem 
1 všetkým. 

Pohodlnosť a neochota nepo

, brzdia. Problémy adre-

jte v prvom rade kompetent

Noviny problém nevy· 

môžu upo~orniť iba na 
rieši( 

DEVínskonovoveský Expres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485. Inzertná kancelária: Brotislovo·Devínsko Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pio: 15.30-18.00, Vydcvatel' 
so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza : v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Nevychádza v ouguste.r ------_.:._ __ ./ 
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DEVEX 10 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

8.3. 2002 Ročník: XII. Číslo: 5 bezplatne 

V ČÍSLE: O Z radnice * Z diára ~tarostu 
* DTV po novom O Futbal a okolo futbalu 

o Kultúra O Spoločenská kronika 

O Šport O Ešte k futbalu 

Určite ste si všimli, ba možno 
ste _sa aj v duchu rozčúlili, že na 
sídlisku Kostolné niekto - konkrét
ne Denova - organizácia poverená 
údržbou zelene v Devínskej- radi
kálne orezala topole. Tu je vysvet
lenie, prečo. 

V noci 3. februára fúkal silný vie
tor, ktorý vyvrátil na ul. J. Poničana 
topor rastúci v ostrovčeku medzi 
parkovacími miestami. Topor pri 
páde poškodil osobný automobil 
stojaci pod ním. Z ďalšieho topola 
vietor odlomil mohutný konár, kto
rý našťastie nespôsobil žiadnu ško
du. Ako sa ukázalo, vyvalený topoľ 
mal neuveríte/he plytké korene. Bol 
vysadený akoby do deravej betó
novej misky /en cca 40 cm hlbokej, 
ktorá vznikla pri budovaní parkova
cích miest. Niekto si pri jeho vý
sadbe z/ah či/ prácu a betón neod
stráni/. Predpokladám, že korene 
ostatných toporov v ostrovčekoch 
medzi parkovacími miestami vyze
rajú podobne. Ako všetci vieme, 
väčšina stromov má korene približ
ne v šírke koruny a hlboké približne 
rovnako ako je výška koruny. 
Korene našich to polo v nemali kam 
rásť, boli zo všetkých strán obrne-

dzované betónom. Víchrica v noci 
3. februára určite nebola posledná. 
Nabudúce môže fúkať silný vietor aj 
o tretej popoludní, keď budú ulice 
plné detí. Padajúci konár alebo celý 
strom môže niekoho zraniť alebo 
dokonca ohroziť na živote, prípadne 
spôsobiť verkú škodu na majetku. 
Preto bolo potrebné prijať op~tre
nia. 
· Topole níe sú vhodný druh stromu 

do sídliska. Vo všeobecnosti sa vy
sádzajú do nových sídlisk aby ich 
zazelenili, kým dorastú ostatné po
malšie rastúce dreviny. Majú mäkké. 
drevo, pretože rýchlo rastú. Rýchlo 
aj starnú a hrozí riziko ich zlomenia 
a padania konárov. Problém čo s to
pormi sme konzultovali s odborník
mi z mestskej časti Ružinov, kde 
majú tiež skúsenosti s topol'mi, so 
štátnou správou prírody, s lesníkmi, 
dendrológmi a s Denovou. Do úvahy 
prichádzajú dve riešenia: 
1. topole postupne zo sídliska vyrú
bať a nahradiť inými, vhodnými 
druhmi 
2. radikálne ich zrezať, čím sa na 
nieko/'ko rokov zníži riziko odlamo
vania konárov a vyvracania stromov 
aj s koreňmi. Medzičasom dorastú 

Harmonogram 
zasadnutí 

miestneho zostupitel'stvo 
Marec: 26. 3. 2002 
Máj: 
Jún : 

14. 5. 2002 
25 . 6. 2002 

Harmonogram 
zberu 

druhotných surovín v roku 2002 vždy 
v stredu: 6.3., 3.4., 1.5., 2i5., 
26.6. 

V tomto roku sa okrem dote-raz 
zbieraných surovín - papier, sklo, že· 
lezo, plasty- zočíno zberať oj elek
trošrot- chladničky, televízory, počí· 
toče. Drobný sl<;~vebný odpad majú 
občania možnosť doviezť do "zber· 
ných dvorov" no Ivánskej ceste 22 
o Bazovej ul. 6 (areály OLO, o.s.) 

ostatné - kostrové stromy na sídlis
ku. 

Topole na sídlisku Kostolné sú 
krásne, poskytujú tieň, ktorý 
oceňujeme hlavne v lete. 

Zvlhčujú vzduch, zlepšujú kvalitu 
vzduchu, zachytávajú prach a po
skytujú domov kŕdlbm vtákov. 

Preto sme sa rozhodli pre to 
druhé riešenie - nevyrúbať ich, ale 
zrezať korunu o viac aka jednu tre
tinu a skrátiť všetky hrubé konár"e. 
Zníži sa tažisko stromu a tým aj ri
ziko jeho vyvrátenia. Pracovníci 
Denov)i pod odborným vedením 
Ing. Malinu od stredy 20. 2. začali 
s orezávaním topoľov. Keď budete 
čítať tieto riadky, pravdepodobne 
už bude väčšina z nich orezaná. 

Orezané topole na poh/ad nevy
zerajú najestetickejšie, ale niet po
chýb o tom, že hneď na jar vyženú 
nové konáriky. 

Mária Šimonová, MÚ 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 28.2. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho · 

čísla bude 14.3. 2002, 
čís lo vyjde 22.3. 2002. 
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no miesto pred FCL. 
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Miestna rada dňa 12.2.2002 ro
kova la na svojom 53 pravidelnom 
zasadnutí. K prerokovaným bo
dom programu rokovania prija la 
nasledovné uznesenia : 
-schválila rozp is položiek rozpoč
tu De novy na rok 2002 pod l'a 
schvá leného rozpočtu mestskej 
časti 

- schválila rozp is rozpočtu l stra · 
Centra na rok 2002 podl'a schvále
ného rozpočtu MČ 
- schválila rozdelen ie ú če l ových 

dotácii pre kultúrne a spoločenské 
organizácie podl'a návrhu Komisie 
kultúry v ce lkovej výške 150 000,
Sk 
- schválila rozpis bežných a kapi
tálových transferov z rozpočtu MČ 
pre verejný dobrovol'ný požiarny 
zbor s účelovou dotáciou na opra
vu priestorov požiarnej zbrojnice 
- prerokovala informáciu 'o stano
viskách komisií pri MZ k projektu 
chráneného bývania a určila po-

1 stup k prerokovaniu v miestnom 
zastupite l'stve 

Z d[ára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

20. 2. - sa starosta zúčastnil na 
pracovnom rokovaní zvolanom 
primátorom hl. m. SR BA p. 
Moravčíkom. Na rokovaní sa 
zúčastnili i štatutárni zástupco
via VW Slovakia, a. s., J&T a sta
rostovia MČ Lamač, Óúbravka 
a Záhorská Bystrica. Podpísanli 
dohodu o sp9lupráci a financo
vaní urbanistickej štúdie záhor
skej Bratislavy. Štúdia bude 
riešiť výrobné zóny v DNV v do
tyku na vw a bývalý areál zá
padoslovenských tehelní, ďalej 
dotykové zóny Záhorskej Bystri 
ce, Lamača a Dúbravky. 

Spracovanie a prerokovanie 
návrhov zón prebehne do aprí
la 2002, pričom na rokovanie 
mestského Zč;lstupitel'stva bude 
tento dokument zaradený 
v septembri 2002. 

V tento deň prijal starosta zá
stupcov nez iskovej organizácie 
Aktiva, ktorá v DNV má zámer, 
v spolupráci s mestskou časťou, 
o realizáciu projektu chráne
ného bývania a chránenej diel
ne. 

Projekt získal podporu i z Mi
nisterstva práce SVaR SR . ~ po-

DEVEX2 

- odsúhlasila prenájmy nebytových 
priestorov v objekte VÚZ pre pod
nikatel'ské subjekty 
- schválila vyp racovan ie štúdie . 
o možnosti získania zd roj a geoter
málnej podzemnej vody 
-súhlasila so zámerom odpredaja 
pozemkov do osobného vlastníc
tva a odporučila MZ odsúh l as iť od
predaj 
-odsúhlasila poskytnutie príspevku 
na zakúpenie hudobných nástrojov 
do majetku lstra Centra 
- zobrala na vedomie informác iu 
o presune kompetencií v oblasti 
školstva na samosprávu MČ 
- zobrala na vedomie informáciu 
k ďalšiemu postupu realizácie cyk
lolávky medzi ONV- Marcheggom 
- zobrala na vedomie stav prípravý 
urbani stickej štúd ie Záhorská časť 
Bratislavy a uloži la arch itektovi 
MČ priebežne informovať a ďal
šom postupe 
- zobrala na vedomie informác i~ 
o rokovaní predstavitel'ov MČ 
s PD Devín a Urbárskym spo ločen" 

stvom ONV 
- odsúhlasila bezplatný nájom 
priestorov pre Klub práce pre evi
dovaných nezamestnaných z MČ 
ONV 
~ uložila . AMČ vypracovať návrh 
ri ešen ia chodníka na M lynskej ul. 
a na Nám . 6. apríla ako podklad 
pre vypísanie súťaže na dodávatel'a 

zs 

žiadavok or,gánov MČ DNV vyp
lýva potreba úpravy realizač
ných podmienok výstavby tak, 
aby boli dodržané limity a regu
latívy v zastavanom území MČ
súvislej rodinnej zástavby v lo
ka lite ul. Opletalova. 
21. 2. - rokovala· mestská rada 
hl. m. SR Bratislavy. 

Záv'!žným i bodmi rokovania 
boli protesty prokuratúry k VZN 
o odpadoch . 
Hlasovaním členovia rady dopo
ručili zastupitel'stvu nevyhovieť 
protestom, avšak súčasne pri
praviť novelu VZN o odpaďoch · 
v znení pripomienok. Členovia 
rady doporučili zastupitel'stvu 
schváliť dodatok štatútu hl. m. 

, SR BA, riešiacom del'bu činností 
v súvislosti ' s VZN o odpadoch 
medzi hl. m . SR BA a mestskými 
časťami.' 

V tento deň sa starosta 
zúčastnil na rokovaní sekcie 
Združenia miest a obcí SR pre 
sociálnu oblasť. S generálnou 
riaditel'kou MPSVaR SR prero
kovali prechod kompetencií 
v sociálnej oblasti na samosprá
vy. 

Tento prechod sa uskutoční 
v dvoch etapách - k 1. 7. 2002 
a k 1. 1. 2003 . V prvej etape 

rieši hlavne oblasť opatrovatel'
, skej služby. 

V tento deň mala rokovať 

i Rada hospodárskej dohody SR, 
v materiáloch ktorej pre vládu 
SR bolo odporučenie. finančne 
podporiť v DNV projekty chráne
ného bývé\nia a diel'ne o objeme 
1,01 mil. Sk a projekt geriatrie 
v objeme 0,5 mil. Sk. 

Starosta v tento deň rokoval 
i s prednostkou OÚ BA IV, 
o postupnej príprave delimitač
ných protokolov k prechodu 
kompetencií v oblasti školstva 
v MČ DNV. 
22. 2. -starosta na OÚ BA IV de
limitačne prevzal činnosti a do
kumentác iu k činnosti matrič
ného úradu v ONV. 

V odpoludňajších hodinách sa 
spolu so starostami bratislav
ských mestských častí a · pred
nostky OÚ BA IV stretol s minis
trom školstva SR p. Ftáčnikom 
a s poslancom NR SR p. Ladisla
vom Oroszom. Témou rokovania 
bol prenos kompe1;encií a súčas
ný stav v školstve. 

p0 jesenne j časti obsadili futbo
stupcami generálneho investa ví senior i FCL DNV v IV. lige 9. 
Bratislavy o uzatvorení zml~ J • • t' tv · 16 k · h · ·esto arnu cas o ono . o-
nyc vztahov na združenie 1 1 · , · 
nancií medzi hl. m . SR Born v nedelu 17. marca o 15.00 h 

Priaznivcov futbalu pozývo~e 
povzbudi( našich hráčov v dôleži

tom susedskom zápase. 

17.kolo 24.3. o 15.00 h 

D.N.Ves -Vrakuňa a MČ DNV na realizáciu 111. eta Devínskej s družstvom z Dúbrov
preložky komunikácie Mlynská. ~-----------------------

Pokračovani'e rokovaní zdr~ Aká ·le história futbalu V DNV, 
žujúc 3 mil. Sk bude do dvoc 

~~d;,o~.starosta rokoval s pr . bude ďalerpokračovat'? l 
vádzkovatel'om kotolní K-30, 3 
32 a zástupcom Prvej komu na (Dokončenie z minulého čísla) 
nej banky. Témou rokovani • • ... • • . • . • • . 
bolo postupné plnenie harm lakladnu pnctnu hlavnych problemov vd1m v nevynesen1 ma1etkovo 
nogramu investícií do tých: právnych vztahov pre užívanie komplexu futbalového štadió_!la po nežnei 
technologických zariadení v rc revolúcii, medzi futbalovým klubom a našou MC. 
ku 2002. · 

2~. 2 .. - _M_č. DN~ ~o vile Košťálc y roku 1993 prišlo k osamostatneniu oddielov dovtedy existujúcej TJ a jej 

v~ hnavs,tlhVII mhlnlst~r kz~hrani~áslednému zrušeniu. Jedným z týchto oddielov bol aj futbalový, ktorého 
nyc vzta ov C orvats ej repu~ l' · l . l ' l f b l • kl b FCL DNV k l d k f b l liky p. Picule. J;iýva 1 dcdeno

1 

Vla za oz1 1 ut a ovy. 
1

u a o nas e ovní a ul 0 o-
Sprevádzala ho vel'vyslanky' ého o i: u. Samozrejme,, že v da šom kroku bolo potrebné rieši( majetko

Chorvátska v SR a vel'vyslanec rávne vztahy: ako bol vztah k pozemkom na ktorých sa futbalový štadión 
v Chorvátsku. nachádza, vz(ah užívania komplexu futbalového štadióna včítane reštaurá-

Tém~u rokovania bola čin no ie a tréningového futbalového ihriska. Bývalá TJ , mala na príslušné po

chorvát~keho etnik~ v ~R. a jeh,emky užívacie právo od Správy východnej dráhy. Nebola však oprávne~á 
s~olupr_aca s o?camL Mln.lstertlelegova( toto právo na nový klub FCL a tak zrušením TJ_zaniklo i užívacie 
zaroven zoznam il s projektor • dl' • h 1 • h ·k hl · • 
Ks( 

. DNV .. llravo. Po a novyc p atnyc za onov nemo a an1 Sprava dráhy odo-
- muzea v , pncom ~ d , d .. . . k kl b ... . • • 

prezrel i súčasný stav stavby. vz at o uz1van1~ l1elo pozem y u .u FCL. Pns1el novy vyber FCL, ktory 
z pohl'adu možného spolufV spolupráci s MU D~V a Správou dráhy. našiel riešenie : Správa dráhy 

nancovania stavby zo straif.>dovzdá pozemky MC DNY, ktorá ich následne môže odovzda( do užíva

Chorvátska prisl'úbil možnú pltiia FCL. Prvý krok sa uskutočnil , druhý krok však MČ dodnes neurobila . 

moc. Následne 'sa minister str euskutočnilo sa ani odovzdanie komplexu futbalového štadióna včítane 
tol s .~inistrom zahraničia S eštaurácie a tréningového ihriska. Tento stav v podstate, podla môjho ná-
premrerom SR a prezrdento • • f tb 1 'h · k · · d 1 • · • SR. ?ru znamena, ze ~a u a ovom 1 ns u n1e 1e e egovana an1 pravomoc 

am zodpovednost. Ak vznikne problém a nie je ho možné rieši( preha

_Jzuje sa z ruky do ruky ako horúci zemiak. PRETRVÁVAJÚCI STAV (vyše l O 

-------------------------~rokov) , je základom a podstatou neutešeného a upadajúceho stavu futbalu 

Kritike bola podrobená nove
la zákona o verejnom obstaráva
ní prác a služieb v podprahových 
metódach vyžadujúca vysokú 
administratívnu činnosť bez 
akéhokol'vek žiad~ného efektu 
a očakávanej transparentnosti 
v nakladaní s verejnými pros
triedkami. 
25. 2. - starosta rokoval so zá-

Devínskonovoveská televízia 
po novom 

v DNY. 

Nebadať zatial' dostat,očnú ochotu hl'adat' prijatel'né riešenie ani zo 

trany poslancov Miestneho zastupitel'stva. Možno z neznalosti problema-
ky. 

Pred dvomi rokmi sa Devínskonovoveská televízia zaradila medzí Dôsledkom toho je aj skutočnos( že vybudova né dielo pomaly ale iste 

lokálne televízie, ktoré pomáhali pri rozbehu televízie Globa l. ~j údržba je viac ako nedostatočná . Kde nie je právomoc tam chýba 

tomu mohli diváci v ONV s ledovať vysielanie tejto televízie hneď :odpovednos( a zäujem. 
začiatku, pol roka skôr, ako diváci v ostatných mestských Dalšie problémy, to všetci dobre vieme, vznikajú z nedostatku finančných 
Bratislavy. Pred týždňom sa na našich obrazovkách zjavilo logo tal.o<lllr·mt,ri .. r1kov. Nielen u nás , určite i u iných. Vo futbalovom klube sa v pred-

z ie Global naposledy. Nahradíľa ju televízia }0}, ktorá má pred dzajúcich obdobiach finančnej.situácii venovala vždy náležité pozor-
nové plány a zámery. Nová' televízia miení naďalej spolupracovať s Preto sme v rámci budovania futbalového areálu vybudovali reš-

kálnymi televíziami, vysielací čas im však vef'mi obmedzuje. Preto aby slúžila ako zdroj príjmov pre činnost' nášho klubu. Nie pre-
sa ,dohod/i, že nastal čas na rozchod, ktorý nikomu neublíži a pre b b 0 Y láto ola príčinou svárov rôznych lobi stických sub'1ektov, ktoré ma1'ú 
kov v ONV bude mať hneď niekork~ prínosov. 

Od minulého týždňa preto môžu diváci v ONV sledovať vysielanie e morálne právo na to, ako by prišli k reštaurácii. 
le vízie JOJ na 25. kanále. V regionálnych oknách môžete sledovať areálu, ktorý predstavuje jeden komplexný celok, jeho násil-
gionálne bratislavské vysielanie, napiíklad Metropolitný rozdrobenie na akési časti, na ktorých by participovali rôzne záu jmové 
Vzhladom k tomu má DTV k dispozícií svoj kanál 24 hodín denne. piny nemôže prinies( nič čo by pomáhalo futbalu, skôr naopak, jeho 

nám umožnilo sprístupniť naše vysielanie pre našich divákov ešte zánik. 
ako doteraz. Doterajšie relácie, ktorými vás oslovujeme, sa nem presvedčený o tom, že tak ako členovia futbalového klubu počas svo-
Každý pondelok môžete sledovať premiéru besedy alebo detskej 80 ročnej histórie riešili problémy a dopracovali sa svojou trpezlivou 

a každú s'tredu premiéru Magazínu DTV Značne sa však rozširuje · až k terajšiemu stavu , tak sú rozhodne schopní okrem športovej čin -
ich repríz. Naše obrazové vysielanie môžete odteraz sledovať každú 1 zabezpeči( prevádzkovanie reštaurácie pre zdroj príjmov na· čin-
/ú hodinu okrem technickej prestávky. To znamená, že nás môžete b • 0 na prepotre nú údržbu ·celého areálu. Mqjú na to okrem morálneho 
dovať dopo/ucjnía, popoludní, večer, ale aj neskoro v nocí. Môžete r ky ava všet dalšie predpoklady. · 
vybra( Keďže túto radikálnu zmenu sme absolvovali bez prerušenia 
síelania, ospravedlňte nás, ak sa v tejto súvislostí vyskytli nejaké klub je riadne zaregistrovaný na Ministerstve vnútra, má právnu 
nické problémy. ,i a je oprávnený podnika( pre získavanie finančných prostriedkov 

svo1u činnos( 

dím žiaden dôvod, ktorý by zabraňoval MČ DNY odovzda( futbalový 

do užívania klubu FCL za symbolickú korunu. História klubu nám 

potvrdzuje, že' takýto spôs"!b riešenia bol zaužívaný, spolahl ivý, bezprob

lémový, hospodárny a zároveň motivujúci. Obdobným spôsobom postupo

va li v mnohých dalších športových kluboch a samosprávach nielen na Slo

vensku ale napríklad aj v Česku. 
Aby sa tak mohlo sta( musia naše pani poslankyne a páni poslanci po

zna( problematiku 

pochopi( ju a rozhodnú( aby ukázali občanom, že si vážia prácu generá

cií šporlovýGh nadšencov futbalového klubu, jeho športovcov a občanov, že 

im nie sú l'ahostajní , že sú jednými z nás v našej samospráve, že nie sú je

dinými reprezentantmi našej samosprávy. 

Ing. Peter Ebringer. 

AD: Kam smeruje 
Devínslconovoveslcý futbal 

V poslednom čísle Devexu sa objavilo niekol'ko článkov týkajúcich sa horeuvedenej 
problematiky. Nedá mi, aby som sa nezapojil ako pravidelný pri spievateľ k tejto téme, či

ním tak aj teraz. 
K článku p. Ing. Mel kusa len toľko: štadión v DNV je majetkom mestskej časti a zo záko

na vyplýva obci povinnosť starať sa o takýto majetok. Nejde teda o financovanie športu, 
ale len o zákonnú povinnosť obce resp. M.L. Na špÓrtovú činnosť dostáva FCL o niečo viac 
ako 1 O 000 Sk mesačne. Dovol'ujem si opätovne zdôrazniť, že už niekol'kokrát sme predlo
ži li návrh na polievanie ihrísk .vodou z potqka Mláka, kde vložená investícia by bola 
v cene vody návratná max. v priebehu dvoch rokov. Zbytočne! Prečo hl'adať cestu úspor, 
stači peniaze preinvestovať bez trošky kreativity a záujmu o veci verejné. Lo na to zainte
resovaní? Všetci vedia ako sa nedá, ale opačnú cestu, na ktorú je ireba vydať zo seba via
cej, sa nikto nechce podujať. 

V tomto duchu (ako sa nedá) sa nesie tón článku podpísaného Ing . Žatkom. Duch toho 
článku je pre mňa prekvapujúcim zistením. Pán mestský poslanec má dostatok príležitostí 
získať informácie o činnosti MSK, ktoré fungujú v ostatných mestských častiach (Ružinov, 
Petržalka). Pre získagie poznatkov by musel niečo urobiť. čo však pri jeho zaneprázdnení 
(výstavba metra, OTV, poslanecký mandát, okresný predseda KDH ... ) asi nie je možné. 
Viem pochopiť, že pre každého je prvoradá starosť o seba, svoje príjmy. 

Aktivitami však oplýva, keď sú potrebné finančné prostriedky pre DTV a to i vo forme 
pôžičky z fondu bývania (ospravedlňujem sa, ak som názov fondu uviedol nesprávne) 
s prisľubom vrátenia finančných prostriedkov. Podľa mne dostupných informácií, prísľub 
zostal len prísľubom. Pokiaľ môže ML podporovať aktivity vo sfére kultúry, bývania a ďal
ších sférach, nemôže obstáť tvrdenie autora článku, že zo zákona nevyplýva povinnosť ob
ce starať sa o telesnú ku ltúru občanov. Veď mladí l'udia, ktorí sú na športoviskách, sú lep
šie pripravení pre život. 

Pri vytvorení MSK by malo byť základnou myšlienkou pre tieto účely, zabezpečenie zá
kladných potrieb telovýc.hovy, t.j. materiálno-technického zabezpečen ia športov. Podpora 
zo strany obce pre šport a v tomto prípade pre futbal je nedostačujúca. Poskytovaná suma 
pokryje ako tak náklady n~ odmeny trénerov oddielu. Ostatné zdroje, napr. poplatky roz
hodcom vo výške 70 000 Sk ročne musí zabezpečiť oddiel sám. 

Budova reštaurácie na futbalovom štadióne bola postavená v rámci akcie Z. To zname
ná, že 20% z hodnoty bolo vytvorené brigádnikmi z radov FCL. Dostane futbal 20% z pre
dajnej sumy? Alebo poslúžia získané finančné prostriedky na rozvoj DTV? 

Zástupcovia občanov, nimi volení, z ich daní platení robte, konečne niečo aj preto, prečo 
ste v týchto funkciách. Dúfam, že občania v blížiacich sa komunálnych vol'bách pouvažujú 
komu dajú svoj hlas. Verím, že dôkladne! Ak tak urobia, nebudeme mať (v čo dúfam) 
možnosti viesť polemiku o potrebe podpory športu. · 

Ing. M.D.Spišiak 

P.S. Odporúčam navštíviť mesto Samorín, kde obec poskytuje FO sumu 1 BO 000 Sk mesač
ne. Možno tam vedia, čo je to podpora športu v praxi (na rozdiel od našich zástupcov). 

reakcia na článok Ing. Spišiaka: 

Prečo niekomu vadí DTV ? 
Pán Ing. Spišiak v druhej vete svojho príspevku hovorí, že sa ako pra

videlný prispievate!' zapája do diskusie o devínskonovoveskom futbale. 

Zároveň však nezabudol na svoju dalšiu oblíJbenú tému - DTV. Tentoraz 

pritvrdil ·a zobral to pekne "od podlahy'~. Vyčíta mi tol'~o vecí, že sei ču
dujem, že zabudol uviesť, že si žijem na vel'kej nohe. Mám totiž topánku 
č.11. . 

Ale podme k vec i. Konečne som pochopil, prečo pánovi Ing. Spišiakovi 

tak leží v žalúdku DTV. Nuž pravda je niekedy nepríjemná. A ešte neprí

, jemnejší je ten, kto na pravdu poukazuje. Tak ako to bolo v mojom člán
ku na tému devínskonovoveský futbal, ktorý pána inž iniera. tak rozčúlil. 

{Pokračovani·e na 6. a 8. strane) 
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9. 3.- Miestna · súfÚ~Ienô~~anečné~o klubu ONV. . ... ·. 
Órgimizované tanečným klubom pod vedením Milana Bačiaka; 'j. 

vo vel"kej sále, od 9. do 16. hodin 

16. 3. - Schôdza záhradkárskej organizácie Glavica v ONV, 
vo vel"kej sále, od 9. do ll. hodiny 

·11. 3. ~Výročná schôdza Chorvátskeho kultúrneho spolku ONV, 
vo vel"kej sále, od 15. hodiny. 

18.-22. 3.- .. Región, v ktorom žijem" 
3. ročni.k literárnych a výtvarných podujatí venovaných 

deťom základných škô.!. 

23; 3. - Výročná schôdza MO Matice slovenskej v ONV, 
vo vel'kej sále lstracentra, od 14.30 h. -· 

24. 3. - Divadelné popoludnie v lstracentre 
.,Pašie" - l:udové zvyky a riekanky 

- Pašie - dramatizácia predvel'konočných biblických javov 
v štyroch dejstvách. 

V programe účinkujú žiaci ZUS, lstrijská 22, pod vedením M. Fratričovej 
a členky spevokolu Nácjej v ONV. Program .naštudovala Júlia Zúbková. 

Vo vel'kej sále, 16.00 h/ vstúpné 20,- Sk.· 

Región, v ktorom iiiem 
Ai v roku 2002, v týždni slo

venských knižníc, Miestna knižni

ca v DNY vyhlásila Iii. ročník 
súÍaže Región, v ktorom žijem. 

CielOm sútaže ie pomocou literár

nych a výtvarných diel hlbšie sa 

zoznámi( s históriou a životom 

miesta svoiho bydliska. 

Sú(aže sa môžu zúčastni( žiaci 

l. a ll. stupňa základných škôl 

v DNY. 

• Akcia bude pozostáva( z li

terárnei a výtvarnei súÍaže a zo 

stretnutí s tvorcami a vydavatel'mi 

slovenskei literatúry. 

SúÍaž bude prebieha( v dvoch 

kategóriách. Osobitne pre deti l. 

a osobitne pre deti ll. stupňa. Do 

výtvarnei súťaže sa deti môžu za

pojiť vytvorením návrhu exlibrisu, 

ktorý nesmie byt' väčší ako 13xl9 

cm. Doporučuieme vel'kosť ll x8 

cm, ktorá ie pre použitie v kni

hách vhodneišia. 

Návrh umiestnite na biely .ryso

vod kartón vel'kosti 21 x 15 cm do 

stredu plochy. 

Program 
Týždňa slovenských knižníc 

18. 3. 2002 - Otvorenie Týždňa 
slovenských knižníc a podujatí 
v Devínskej Novej Vsi. 

DEVEX4 

Súťažná práca musí obsahovať 

označenie "Ex libris" a celé meno 

žioka. Obrazová čas( musí súvi

sieť s témou súÍože "Môi sen o re

gióne, v ktorom žijem". 

Do literárnei súťaže žiaci môžu 

napíso( krátku rozprávku, alebo 

povesť na tú istú tému. 

Dúfame, že ai tento rok deti vy

'užijú S'ioiu fantáziu, vedomosti 

a rozprávanie starších a ich diela 

budú pozoruhodné. 

Ocenené práce budú odmenené 

pekným darčekom . Najlepšie ex 

librisy budú posloné na medziná

rodnú súÍaž, ktorú pod záštitou 

UNESCO 9rganizuie Mestská 

knižnica v Hlohovci. 

Výtvarné a literárne práce ie 

potrebné odovzdať v knižnici na i

neskôr do 8. marca 2002. 

Milé deti, tešíme sa na Vás a na 

naše stretnutie vo finále literárnei 

a výtvarnei sútaže "Región, v kto

rom žijem" 18. morca 2002 

o l 0.30 h vo Vel'kei sále Istro

centra, na Hradištnei ul. č. 43. 

Vyhodnotenie literárnej a vý
tvarnej súťaže, výstava návrhov 
na ex libris, kultúrny program. 
19. 3. 2002 - stretnutie so spi
sovateľom Ladislavom Ťažkým. 
20. 3. 2002- predstavenie časo
pisu Slniečko a stretnutie s jeho 

Program kina 

@rnwiT[ľ{] 
8. 3. o 15.30 a 18.30 h 
9. 3. o 14.30 a 17.15 h 

HARRY POTTER A KAMEŇ 
MUDRCOV 

USA- V. Brit.- MP 80,-

9.-10. 3. o 19.45 h 
Z PEKLA 

USA -MN 18 - 60,-

12.-13. 3. o 17.15 a 19.45 h 
KOKAIN 

USA- MN 15-60,-

15. 3. 
o 17.15 a 19.45 h 

PO ČOM ŽENY TÚŽIA 
USA - MP 12 - 50,-

16.-17. 3. 
o17.15 a 19.45h 

ZA NEPRIATE(SKOU LÍNIOU 
USA- MP 12 - 60,-

21.-24. 3. 
o 15.30 a 19.45 h 
PÁN PRSTEŇOV, 

SPOLOČENSTVO PRSTEŇA 
USA- V. Brit. - MP 12 - 80,-

Tel.: 6477 5104 

70 rokov 

Mária POKO]NA 

Jozefína SITHOVA 

Helena ŠTANSK.A 

Vilma GABRIŽOVA 

Mária SNOP EKO VA 

. 75 rokov 

Matilda RYšANKOVA 

Blahoželáme! 

Dračica Bucifálka má dráčika (Odišli z našiCh radov) 

ZŠ Ivana Bukovčana 1 sa opäť 
roztancovala. Tentoraz tými naj
menšími. Plesovú náladu na ško
le zavŕšili deti fašiangovým kar
nevalom, ktorý sa konal11. feb
ruára. škola sa zmenila na roz
tancovanú rozprávku. 

Deti aj pani učite/'ky boli na 
nerozoznanie. Tancovalo sa od 
rána do štvrtej popoludní a nie 
len to . Deti preukázali ve/'kú 
dávku šikovnosti a odvahy pri 
súťažení. 

Vy, ktorí ste v poslednom čase 
navštívili školu, viete, že vás pri 
vstupe víta dračica Bucifálka -
ochrankyňa zlatých sŕdc. Tak tá
to milá Bucifálka si prosto zmys
lela, že sa stane mamou. Potre
bovala však pomoc detí. A tie 
nelenili! 

Smelí odvážlivci zachraňovali 
dračie vajíčka z rúk kuchárok, 
ktoré sa chystali z nich urobiť 
praženicu. Kŕmili tri dračie hlavy 

redaktormi. 
21. 3. 2002 - výstava knižnej 
produkcie vydavateľstva Mladé 
letá a beseda s redaktormi. 

Všetky podujatia sa začínajú 
o 10.30 h. 

japonskými červíkmi a 
ryžou pomocou čiernych 
dov. A to všetko vo víre tan 
ktorý ich. naučili pani učite/'ky. 

]ánŠUBiN 

Agneša GAZDOVA 

Petronela VLAŠIČOVA 

Paula GORFOLOVA 

Silvester GROžA] 

Nech odpočívajú v pokoji! 

fi10MIEI'Jllll 

spomína 
Tam, kde vládne dobrá nefolllmzitir.l.rn 

šovaná nálada, tam sa dobftl============ 
·darí. A tak sa nakoniec z 
vykl'ul malý trojhlavý 

Milí priatelia, príďte 
pozrieť, alebo si prezrite 
valové fotografie na web 
stránke našej školy: 'M'·"""' 7<nlll 

kovcanaba.sk. 

pre všetkých záujemcov 
poriada MO MS v ONV 

10. J. vo/'ný výlet na bicykloch 
podla vzájomného dohovoru 

účastníkov v mieste 

(pri novinovom stánku na 
Eisnerovej a M. Marečka 

o 8.00./l) 

bez rozlúčky, odišiel náš 
manžel, otec, svokor a de-

Milan]URAN 
Tvoje dobré srdce prestali biť, 

nz si sa s nami nestačil rozlúčiť. 
rana nás velmi bolí zabudnúť 
teba, nám nikd; nedovolí. 

náš, chýbaš nám. 
hosíme všetkých, ktorí ste ho 

venujte mu s nami tichú 
IJ.'O•>n;._ '·-. 

Info: 6477 8269, 
0905-25,.570 

Vážení rodičia maloletých detí. 

Reagujem na Váš článok v DEVE

XE, kde sa znova kritizuje problém 

psov a ich kôpok. 

Kladiem si otázku, kedy prosím 

začnete si všímal' aj tú špinu po

val'ujúcu sa po sídlisku a ktorá 

môže spôsobil' nepríjemné choroby 

detí. Ide o povalújúce sa "dámske" 

hygienické vložky {samozrejme 

použité), pánske prezervatívy, rôz

ny domový odpad; ktorý možno aj 

vaše deti nechajú pohodený pri 

Pochovali basu 

Do polnoci vyhrávala mu
zika. Veselosť v sále Istracen
tra v Devínskej bola velká. 

·Mnohí maškrtili pochúťka
mi, ktoré si priniesli so sebou, 
šišky, pagáče, chlebíčky a pod. 
Blížila sa polnoc, udrela 24. 
hodina. Do sály vstúpilimlá-

Od začiatku marca tohto roka · 

začnú zákazníci Slovenských te

lekomunikácií, a.s., využívať se

kundovú tarifikáciu po prvei mi

núte. Ako prví iu začnú využíva( · 

zákazníci ISDN. 

S platnostou o dl . marca 2002 

pre zákazníkov ISDN spoločnosť 
zavedie nasledovné zmeny: 

- sekundová tarifikácia po prvei 

minúte volania 

- 30 vol'ných. minút na mieste 

a medzimestské volania poskyto

vaných v rámci ISDN volacích 

programov pre základný prístup 

(ISDN BRA) - ST ISDN Komfort, 

ST ISDN Klasik - za nezmenené 

ceny mesačných paušálov 

- lacneišie medzinárodné volanie 

- nové akciové ceny pre i.nterne-

tové volania zo všetkých ISDN 

volacích programov 

- zmenu spôsobu účtovania ho

voru 

Po zavedení sekundovei tarifi

kácie po prvei minúte budú ma( 

zákazníci ISDN BRA za nezme

nený mesačný poplatok k dispo

zícii 30 vol'ných minút zahrnu

tých do ISDN volacích progra

mov. 

Sekundová tarifikácia po prvei 

kontajneroch, dOlej pl'uv.ance na 

chodníkoch a v neposlednom rade 

použité injekčné striekačky. 

Prečo 
nezakročíte? 

Ja som tiež psíčkarka, tiež mi 

vadia nie oku lahodiace psie kôp

ky, je však pravda, že s.i to po svo

jom miláčikovi odpracem pokia/' to 

urobí na sídlisku. 

. Tak prečo vy, rozčul'ujúci sa ro

dičia maloletých detí, nezakročíte, 

keď niekiorý psíčkar nechá zbytok 

na zemi. Ja ich vždy upozorním 

denci, niesli máry a na nich 
basu, za nimi šli ženy s biely
mi šatkami na hlavách. 
Sprievod prišiel do prostried
ku sály, položil basu a všetci 
začali plakať a horekovať. 

Na javisku bol "farár", kto
rý odriekal, ako na pravom 
pohrebe. Naposledy mládenci 
zodvihli máre s basou a prešli 

minúte platí pre všetky typy vola

ní, umožní zákazníkom presne 

kontrolovať svoie hovory a platiť 

len za skutočne prevolaný čas. 

Ceny za volania sú konečné, ne

účtu ie sa už žiadny další popla

tok za spoieAie. 

Zákazníkov •možno prekvapí, 

že v účte za mesiac marec, ktorý 

obdržia v apríli, nebude naúčto
vaný poplatok za používanie vo

lacieho programu. Bude to preto, 

. lebo tento poplatok zaplatili už 

v predchádzaiúcom účte. 
Zavedením sekundovei tarifi

kácie po prvei minúte sa ziedno

tia platobné obdobia, čo zname

ná, že zákazníci ISDN nebudú 

platiť za službu vopred, ale až 

po uskutočnení. 

Slovenské telekomunikácie, 

a.s., pripravili pre ISDN zákazní

"kov ai nové akciové ceny za vo

lania internetu. 

Poplatky od l .03.2002: 

mesačný poplatok pre ~T ISDN 

Klasik= 599.-, ST ISDN 

Komfort ;" 899.-, vol'né minúty 

pre oboch= 30, ST ISDN 

Profi = 7999.-. (Ceny sú bez 

DPH) 

Nové ceny volaní pre ISDN zá

kazníkov platné od 1.3.2002: 

pokia/' som toho ;vedkom, aby to 

odpratali. Bude to na prospech, ne

musia sa potom kritizoval' len psi 

a zbroj it' proti nim, ale sa tak nepo

riadni psíčkari naučia to po sebe 

upratať. 

Nie pes ale človek . je v konečnom 
dôsledku na vine. 

Na záver prosím nepíšte do kaž- . 

dého DEVEXU len o probléme psov, 

napíšte prosím aj o probléme špiny, 

ktorá môže spôsobil' vážnejšie cho

roby ako neestetické kôpky po 

psoch, a tým si pomôžeme navzá

jom. 

Obyvatel'ka DNV 

s ňou dookola. jeden z nich 
s radosťou kropil vodou všet
kých na blízku. Basu sme po
chovali dôstojne, teraz bude 
odpočívať, až kým príde čas 
a opäť začne vyhrávať všet
kým Novoselanom do tanca. 

je pekné, že sa tieto dávne 
zvyky u nás zachovávajú. 

Kristína Hojzáková 

Cena za l min. hovoru bez DPH: 

Prevádzka 
silná slabá vlkend, sviat. 

miéstne 1,90 1,20 1,00 

medz iná rod. 4,10 1,90 1,50 

do mob. sieti 8,60 5,00 5,00' 

internet 0,80 0,40 0,40 

medzinár. 7,50 7,50 7,50 

Ďalšie informácie možno získa( 

na tel: 02/ 5262 4561, 5262 

6251, gabriela.nemkyova@st.sk 

Vráťte knihv 
Pri pn1ežitosti Marca - mesiaca 

knihy a Týždňa slovenských kniž
níc Miestna knižnica umožní svo
jim čitatelbm, ktorí porušili výpo
žičný poriadok, vrátiť knihy bez 
zaplatenia poplatkov z omeška
nia. 

Zábudliví čitatelia môžu vrátiť 
knihy každý deň (okrem utorka) 
počas pracovnej doby do 18. OO h. 

· oznaŕhúJem'ä):; 'záujem- ·1 
C()Tn o,. vÝIJ(~~Mé park o- 1 

·· va cie 'miest~) ".že na Eisne- . ! 
rovej ulici(o#r 'tipotravi- i 
dám JtM) · fiie_ jedno 
:vrhraqél)é. N pa'rko- , 

' ô~;.t ;~.2~9*· { ~;:~~~~.~~~~ l 
/dformácíe M_f!·DNY, ek on. ·. i 
odbor, č.t~q ~4i7 7250, ·l 

~ kl. 117 ; ''".~-~~:;:!}·: ...... -··-' 
DEVEX 5 



reakcia na článok Ing. Spišiaka: 

Prečo niekomu vadí DTV ? 
(Dokončenie zo strany 3) 

Nečudo, veď za stav devínskonovoveského futbalu tiež spoluzodpove

dá, ako ieho hovorca. Je však škoda, že môi článok čítal s očami zaka

lenými zlosŤou. Keby si ho prečítal ešte raz, tak by pochopil, že článok 
neodráža osobný názor pisatela. Iba som sa v ňqm snažil priblížil oby

vátelom DNY diskusiu, ktorá na tému odpredaia reštaurácie na štadióne 

a na tému dalšieho pôsobenia futbalu v DNY odznela nd rokovaní 

miestneho zaslupitelstva. · 

To, že v súčasnosti ie šport d zvlášŤ futbal v Devínskei Novei Vsi na to

tálnom úpadku som nepovedal ia, ale poslanec miestneho zastupitelstva 

Ing. Eduard Schrek. To, že samospráva má zo zákona prioritné iné úlo

hy ako staral sa o šport a preto môže rozvoi športu finančne podporo

va( nie však naplno ho financova( som nepovedal · ia, ale starosta 

~estskei časti Ing. Vladimír Mráz .. Viem, že sú lo pre pána Ing. 

Spišiaka nepríiemné slová, ale takto vidici realitu vrcholní prestavitelia 

obce. Tento ich názor odznel na obrazovkách DTV a tento ich názor 

som uvereinil _ai v Devexe. 

Z reakcie Ing. Spišiaka na môi článok o devínskonovoveskom futbale 

som nepochopil, kde vidí on cestu na pozdvihnutie devínskonovoves

kého futbalu. Je lo škoda, lebo kto iný ako futbalový hovorca by lo mal 

devínskonovoveským fanúšikom povedal? Zatial' som pochopil iba to, 

že naši futbalisti vypadl i z tretei ligy kvôli DTV. Kvôli DTV sa im nedarí, 

kvôli DTV dávaiú menei gólov ako dostávaiú. Ale prečo potom ešte pred 

niekol'kými rokmi hrali výborne? Prečo ešte pred niekol'kými rokmi ne

mali problémy s vypadnutím z lretei ligy ? Veď DTV lu bola ai vtedy, veď 
mestská čast' nedávala futbalovému oddielu vtedy viac peňazí ako dnes. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelr10sli 

07 - Rozličné 

* Predám starší písací stroj 
Remington a staré pohl'adnice 
miest SR a ČR. Info 
v Devexe. 
* Mraziaci box 310 l. Cena 
sooo.~ Sk. Tel.: 6477 8330 
* Prijmem vyučené predavačky 

Spoločnosť Eurest, 
spol. s r.o. 

prijme s nástupom 
od 18.3.2002 na prácu do 
Volkswagenu nasledovné 
profesie: 
11 pokladníčka- predavačka . 

21 kuchárov na výdaj stravy 
(aj zaučených) 
31 pomocné sily 

V prípade záujmu kontak
tujte pána Fleischera na mo
bilnom telefónnom čísle: 

0907-789 780 

do textilu. 
· Tel.: 0905-604 094. 

* HPL spol. sr. o. so sídlom na 
lstrijskej ulici č . 20, Bratislava 

ANKETA ~ * ANKETA * ANKETA * AN.KETA * ANKETA 

Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, obraciame sa na vás so žiadosťou 
o odpoveď na otázku: AKÁ SLUŽBA (OBCHOD) VÁM V DNV CHÝBA? 
Odpoveď: .. .. .. .. ......................... ......... ,.: ............... ... ....... .... . 

Ak prinesiete vyplnený anketový lístok do prevádzky DISKONT na 
Eisnerovej 29, budete zaradení do žrebovania o nákupnú poukážku 
v hodnote 1000 Sk. 
ĎAKUJEME ZA VAŠU OCHOTU 
Meno:... .. ...................... .............. .. Kontakt: .................... .. 

DEV.EX 6 

Žeby bol pes zakopaný niekde inde, ako sa nám snaží nahovoril p6 

hovorca? 

P. S. Keď bol devínskonovoveský' futbal na úrovni, nepotreboval hovore~ 
Dnes ho potrebuie. . 

Ing. Ján Žatk0 

ZLATÉ KOVY Z BELGICKA 
Team Synchro Bratislava sa v dňoch 23.- 24. 2. 2002, zúčastn;, 

na medzinárodných pretekoch starších žiačok WALLONIA SYIV 
CHRO CUP v Belgickom Se'raingu. ' 

V silnej konkurencii, 125 súťažiacich z lf európskych krajín, do 
siahli prenikavé úspechy V súťaži 12 tímov vyhrali s vel'kým násko 
kom pred národným tímom Nemecka. Vynikajúce výsledky dosiah 
li dievčatá v sólach, kde si prvenstvo vybojovala K Dube1íová a 3 

KOMPLETNÁ REKLAMA 

vyhotovenie nápisov 
na výklady, budovy, 

výklady, autá 

TLAČIARENSKÉ 
SLUŽBY 

D od hlavičkových 
E papierov, vizitiek, 
V plnofarebné letáky, i časopisy, knihy 

VÝROBA PEČIATOK 

LIEČITEĽ ' 
LIEČENIE 

BIOENERGIOU . 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215. 

miesto A . Baloghová (DNV). V súťaži dvojíc obsadili dievčatá 2',e=:;,_ _______ ........., 
a 3. miesto H. Cárska (DNV) s K Dube1íovou a Katarína škvaren; ~-----:----:----:-------------,---,-------, 

nová spolu s Petrou Hoťkovou. Team k výrazným úspechom ved; 
trénerky Helenka, Lucia, Lívia Allarové a Blanka Nagyová. 

pu 

STRIEBRO Z MAJSTROVSTIEV SR 
Na majstrovstvách SR 2002 v synchronizovanom pláva~; 

starších žiačok, na plavárni Lafranconi 17.2. 02 v Bratislave, v od 
dielových farbách ŠK Synchro Bratislava, reprezentovali aj štyr 
dievčatá z Devínskej. V konkurencii 43 dievčat dosiahli naše dif 

IVA 
>ZdraVotnést;~(J s o P. ·. o .i tJ, 841 07 Bratislava - DNV, vám ponúka tieto služby 

' _ '""_~ .. -: .. ~·~~:·· .{,::::;:~- -~; :~ > .-· -- }' 
• farbenie obočia, úprava qbočia, farbenie rias 

~ kompletné ošetren-ie PÍ~i{~š~~~fnie rúk, parafí-
Kontakt: 0904-623 275 

nové zábaly r~t·, / fu' \,;, W < 
• depilácia ?\ . , 

• dennýmake,~p, vei'~rný ma~e-up 

Otváracie hodiny 
po: 12.00-!8.00, ul: 9.00-!5.00 
str: 9.00-75.00, štv: !2.00-!8.00 

pia: 9.00-!5.00, so: 9.00-!5.00 na obj. 

včatá nasledovné umiestnenia: 2. miesto: D. Baloghová, 4. miesto.,..---------------------~.., 
A. Balogh@vá, 6. miesto: H. Cárska a I O. miesto: P Weisová. K E R M T o 
prijme do zamestnania: 
na čiastočný pracovný úväzok 
vodiča na rozvoz materiálu . 
Nástup možný ihneď. 
Požiadavky: ÚSV, vodičský preu
kaz skupiny B. 
Kontakt: 
sekretariát: · 02/6477 4131 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 i!362, 

0903-133 994 
*TV servis Baláž- oprava televí
zorov. 
Na grbe 42. 

Tel./zázn .: 6477 6963 
* Doučím M, F (ZŠ). -

Tel.: 0905-950 660 
* Jed. a podvoj. účtovníctvo, 
DPH, mzdy do 20 prac., ekon. 
poradenstvo, rekonštrukcia mi
nulých období. 

Tel.: 6477 6857 
0903-234 512 

* Právnik- právny servis. 
· Tel.: 6477 8542 

>\ Geometrické plány? Rýchlo 
a lacno. 

Tel.: 0905-333 727 

* Na ul. P.Horova sa našli 
trické okuliare. 
Informácie 'v Devexe. 

Podnik DENOVA, 
prijme zahradníka 
s výučným listom; 

prípadne maturitou, 
praxou v odbore, 

na údržbu 
verejnej zelene. 

0~#4~ o 
P-.. - 'Pi4t. F. OO - lF. OO 
S~ F.OO- /3,00 

I 
oobk!ady() 

ca dlažby co 
za výhodné ceny. O 

Ponúka 

o~~~~~~!!~ 
...J K~!:,!;/i~NI:..J 

-,~ '3-~e'i). ú'-t-<., w. 
KERMAT BRATISLAVA, a.s. 

Agátová 22, 844 O~ Bratislava > 
tel./fax: 07/ 642 861 09 

e-mail: kermat@kermat.sk 

TEELVECHA 
lvestorsko-inžinierska a realitná 

kancelária, Kosatcova 26, 
DNV, Bratislava 

Ponúka svoje služby 
v týchto oblastiach: 

- sprostredkovanie predaja a náku
pu nehnutel'ností (RD, SP, byty, ga
ráže, záhrady atď.) 

- vybaven ie stavebných povolení 
a kolaudácií 

- výkon stavebného dozoru 

- zabezpečenie projektu a dodávky 
stavby 

; kompletný právny servis 

Kontakt: 
tel .+fax: 02/6231 5458 

mt: 0903 778 048 

...L Stavebná 
csoa sporitel'ňa 

ul. S. Králika 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 

~~r• 
Hl'adá: - spolupracovníkov 

za veími výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.': 647 61 997 
tel.: (8""- 20"") 0903 835 997 

PENIAZE 
.. DO VRECKA" 
0904 368 127 
0907 120 180 TE"i.ERvis 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
1-<empe/enova 2 

KARLOVA VES 
T 

! 

it Jax 02/ 654 2 1727 . E-rnai l • parrnal@parmal sk l 

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

*--------
STAVEBNÁ 
MECHANIZACIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 ms, fax: 02/6477 GJ71 

ti'Mit: itt®1tut, !Jttp:llwww.nu{J; 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 
* Vymením 2-izb . DB za 3-izb. + 
doplatok. 

Osobný dotazník 
s prehl'adom praxe 

doručte do 23. 3.2002 r-----______ ...:_ ________________________ ....:_ _____ ___, 
Tel.: 6477 5835 

* Vezmem do prenájmu 2-gar
sonku. 
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Vyplatí sa MČ odpredai na štadióne? Čo dalei ·futbal? 
Dňa 29. 1.2002 prerokováva

lo Miestne zastupitelstva materiál 

"Zámer predaja nehnutelností . 
v správe MC - Reštaurácia na 

štadióne". V materiály chýbajú 
stanoviská príslušných komisií MZ 
a futbalového klubu, ktorého sa 

zámer dotýka. Neodpovedá ahi 
nq ekonomickú výhodnos( alebo 
nevýhodnost' tohoto zámeru pre 

MČ. 
Autor neposudzuje ani zmeny 

vztahov, ktoré v areáli futbalo
vého štadióna nastanú pri viace
rých vlastníkoch. 

Zaujalo ma však, že Miestna 
rada odporučila svojím uznese-. 
ním č. 1304/1 /2002' Miestnemu 
zastupitelst·vu schváli( zámer od
predaja reštaurácie formou po
nukového konania. 

Pokúsim sa preto prehodnotit' 
ekonomické otázky suvtstace 
s predmetným zámerom odpre
daja. Ako zo zámeru vyplýva, 
jedná sa o dvojpodlažnú budovu 
o zastavanej ploche 376 m2. 
Reštaurácia je na základe nájom

nej zmluvy v prenájme a MČ do
stáva za ňu nájomné vo výške 

I{RÍŽOVKA 
Vodorovne: A. Mesto pri Kolíne v 
Čechách- kódTekelau- anglický 
archeológ.- B. Značka lyží- mužs
ké meno (25. 1 O.)- viazanica obi-
l ia. - C. Drevená zátka do sudov 
(po česky)- ubránia - blanokrídfy 
hmyz, - D. Starogrécka pohrebná 
obeť- strojnotraktorová stanica 
(skr.) - opal'ovať.- E. Pomoc- usta
novenie snemu- dvojmo znížený 
tón.- F. Chlieb z ryžovej múky- vy
baviť po česky- úhor po nemecky. 
- G. Americký spisovatel'- judský 
král'- literárne dielo. - H. Mesto 
v Mexiku -chytený po česky- rieka 
v Maroku . - l. Mesto v Kolumbii
malé množstvo po česky - lesklý 
náter. - J. Mesto v Japonsku- tre- . 
tia časť tajničky- ukazovacie zá
meno, nie iná. -
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. -
2. ženské meno- ženské meno. -
3. Chytáte - pokoj zbraní. -
4. Maďarské mesto- doska po čes
ky.- 5. Mesto v Bolívii- urob sla
bším. - 6. Vyhynutý predok rož
ného statku - smrká po česky - rie-

683.200.- Sk ročne. Podla infor
mácií, z realitného trhu, odhadová 
trhová cena budovy reštaurácie je 
minimálne 8 miliónov Sk. 

Pri predaji z tejto sumy zostanú 
MČ ONV 4 milióny SK, zbývajúce 
4 milióny poputujú do pokladnice 
magistrátu hl. mesta Bratislavy. 

Prevádzkovanie a údržba futba
lového komplexu stojí MČ okolo 
500.000.- Sk ročne. V niektorých 
rokoch i viac. Táto čiastka ako vidí
me je nepostačujúca, areál po
stupne chátra. 

Príspevky na športovú činnos/ 
futbalového klubu z prostriedkov 
MČ predstavujú 150 až 180 tisíc 
Sk ročne. 

Z uvedených údajov je zrejmé, 
že náklady na prevádzkovanie 
futbalového štadióna spolu s prí
spevkom na činnost' predstavujú 
približne 680 tisíc Sk ročne. To sa 
rovná r~čnému nájmu za reštaurá
CIU. 

O finančné prostriedky, ktoré 
MČ poskytuje futbalovému dianiu 
v DNV, sa futbalový klub ako vidí
me z jeho histórie v predstihu po
staral svojpomocným vybudova-

ka v lndonézi i. - 7. Druhá časť taj
ničky- rýchly priebeh niečoho. - 8. 
Iba- mesto v Mozambiku- bývalý 
rumunský futbalový reprezentant. 
- 9. Starogrécka krajina - našponu
ješ.- 10. Vpila- krídlo rozsiahlej 
budovy. - 11. Oznámenie v novi-

1 2 3 4 5 6 

ním reštaurácie. Prenájom ako je 
známe prináša naviac MČ ve/á 
problémov ( problémy s nepla
tením nájomného, s penálmi, 
s údržbou budovy a pod.) 

Z týchto dôvodov prenájom 
nie je pre MČ dvakrát zaujíma-
vý. 
Prehodnotím teraz situáciu, že 
MČ reštauráciu odpredá. 

Získané finančné prostriedky 
z odpredaja predstavujú pre MČ 
min. 4 milióny Sk. Takúto výšku fi
nančných prostriedkov, vynaloží 
MČ v priebehu necelých 6 rokov 
na údržbu štadióna plus príspev
ky alebo dotácie na činnost' . 
Ako sa komu páči. A čo dalej ... 
Potom MČ resp. noví poslan
ci MZ budú hladat' potrebné fi
nancie v rozpočte MČ na úkor 
iných výdavkov. 

Z tohto jednoduchého rozboru 
vidíme, že odpredaj reštaurácie 
sa taktiež ukazuje ako nevýhod
ný biznis pre našu MČ. · Možno 
pr.e nejakého spriazneného záu
jemcu áno. Nie je známy ani dô
vod prečo MČ nie je ochotná 
dorieši( majetko - právne vztahy 

nách ·_ okrúhla . - 12. Prenášajú -
barbar, divoch . - 13. Koniec tajnič
ky.-
Pomôcky: A. TKL. - F. Ape . - G. 
James . - H. Abid . - 5. Macha. - 6. 
Apu. - 8. Sona. -

d 
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futbalového areálu s futbalo 
klubom, ktorý areál vybudo~ 
a od roku 1964 ho užíva. 

Na čo som chcel týmto prísp 
kom čitatela upozornil'. 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovoveský 
Hlavne na lo , že ak pozná 

trocha hlbšie gen~zu celej probt1 
matiky okolo futbalu, vieme EX informačný 
predstavi( i spoluprácu MČ a fu 
halového klubu na vyrieše, - . spravodajca 
problémov okolo futbalového orl pres občanov 
~- m~~ 

Dobrých riešení sa iste ponúl DEVÍNSKA NOVÁ VES 
VIOCero. 

Zaujímavé by bolo riešeni1 6 
ktorým sa MC odbremení od 01 13.-15. týždeň 2-2.3. 2002 Ročník: XII. Číslo: 
potrebných problémov ktoré jL------------~---------------:----------------------------------_j 

zatážujú ~ neprinášajú jej 
ekonomický úžitok. 

Riešenie, ktorým MČ ušetrí 
nančné prostriedky na iné 
hy, ktoré jej zo zákona o 
nom zriadení prináleží 
Riešenie, ktorým sa clajú clo 
ladu majetko- právne-vztahy 
futbalovom areáli, ktorým 
zabezpečí kontrolf!á. 
a stabilizácia pomerov vo 
lovom dianí v DNV. Pre 
našich detí a aj nás všetkých. 

Alebo je to všetko inak a 
nevieme oclha/it'. 

Slobodný, sympatický, 

38 rokov, ktorá má traktor. 

Značka: Prosím poslať foto 

traktora. ... 
Mladý muž zamilovane pozerá 

milej do oči a potom sa odhodlá: 

- Miláčik, nechcela by si nosiť moje 

no? 

- Neblázni, ja sa predsa nemôžem 

Jožo. 

- Miláčik, - lichotí Roman 

dievčaťu, - tie očné tiene ti 

vel'mi slušia. Kúpila si ~i nejaké 

šminky? 

- Nie, to ma dnes treskli dvere. 

- Kto ti to reve v kancelárii? 

-To je môj tichý spoločnlk. 

Príhovor 
vydavateľa 

Ak je človek zahltený povinno

stami, nezostáva mu ni č iné ilia 

u~obiŕ si porodie dôležitosti 

v akom bude jednotlivé programy 

uskutočňovať. Predovšetkým ne

slubi kamarátovi, že mu vo štvrtok 

pomôže so stohovaním, šéfovi, že 

do konca týždňa určite odovzdá 

úlohu .. . Sl'uby trebo totiž pln if. Ak 

nechceme aby nás ostatní nepo

važovali za bláznov podl'a zná

meho "sl'uby sa slubu jú .~ ." 

Ako hovorí Michael Novak 

(USA) rioditel'·odboru pre Sociál

ne a politické štúdie v Americkom 

podnikatelskom inštitúte vo Was

hingtone: "Osvojenie si početných 

návykov mysle o vô le nevyhnut

ných pre sp lnenie všetkých úloh, 

vyžadu je sústreden ie energie, ta

lentu a úsilia. Je skúškou osobnos
ti.'' 

O tom, že presodiŕ sa v dneš

nom svete môžu len osobnosti 
netrebo pochybovať. ' 

Prečo o tom hovorím? Pretože 

podc·eňovonie partnerov (na ulici, 

v práci, v akýchkolvek vzŕohoch) 

nepotvrdzu je osobnost v tom pro

vom slova zmysle. Ak chceme 

uspieť. Ak chcem~ presvedči( 
musíme byt osobnosťami 24 ho

dín denne. Nielen pred televíznou 

obrazovkou, na mítingu, alebo 

v situáciách keď niečo potrebuje

me. Pamät niektorých l'udí totiž 

funguje často oj tých 24 hodín 
denne. 

v čísle: oe z radnice 

O Kultúra 

O Spoločenská kronika O Paráda 

GO Šport C) Slovo Novovešťanov 

Nová kompetencia samosprávy- výkon štátnej správy 

vo veciach ochrany drevín 
Dňom 1. januára 2002 nado-

. búda účinnosť zákon o precho
de niektorých pôsobností z or
gánov štátnej správy na obce 
a vyššie územné celky. Nová 
právna úprava oprávňuje obce: 
• rozhodovať vo veciach ochra

ny drevín 
• ukladať nevyhnutné opatrenia 
na ozdravenie dreviny vlastní
kom (správcom, nájomcom) po
zemku, na ktorom drevina rastie 
• rozhodovanie o výrube drevín 
*·prijímanie oznámení o výrube 
drevín z dôvodu hrozf?y bezpro

stredného ohrozf!nia zdravia 
alebo života človeka, alebo 
značnej škody na majetku (tre
ba oznámiť do 5 dní od usku
točnenia výrubu) 

1. Ak chcete vyrúbať akékoľvek 
dreviny na verejných priestran
stvách, treba vždy podať písom
nú žiadosť na tunajší miestny 
úrad 
2. Aj ak chcete vyrúbať dreviny 
na vlastnom pozemku, potrebu
jete súhlas, s výnimkou stromov 
s obvodom kmeňa do 50 cm. me

raným vo výške 130 cm nad ze
mou, kro vi tých porastov s výme

rou do 10 m' alebo ovocných 
stromov, ktoré už nerodia 
a chcete ich nahradiť inými 
ovocnými stromami (aj iného _ 
druhu). 
3. Ziadosť o vydanie súhlasu na 
výrub d;eviny musí obsahovať 
tieto náležitosti: 
a) meno a trvalý pobyt žiadateľa 

VYMEŇTE 

vodičské preukazy, ktoré boli vyda

né do 31 .12.1992, sú platné len 

do konca tohto kalendárneho roka . 

Pracovníci Krajs-kého dopravného 

inšpektorátu na Kopčianskej sú 

občanom k dispozícii denne v pra

covných dňoch 7.30-12 .00, po 

a ul: oj 12.45- 15.00 

Žiadatelia o výmenu preukazu 

musia predložit vyplnenú žiadost' 

o vydanie vodičského preukazu , 

jednu farebnú fotografiu alebo 

čiernobielu fotografiu 3,5x4,5 cm, 

stokorunový kolok, občiansky a pô

vodný vodičský preukaz. 

c) súhlas vlastníka, správcu, prí
padne nájomcu (ak mu takéto 
oprávnenie vyplýva z nájomnej 
zmluvy) pozemku, na ktorom 
drevina rastie, ak žiadateľ nie je 
jeho vlastníkom (správcom, ná
jomcom) 
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa 

má vyrúbat; najmäjefdruh, po
čet, zdravotný stav, obvod 
kmeňa meraný vo výške 130 cm 

nad zemou alebo v mieste naj
väčšieho obvodu kmeňa alebo 
výmeru krovitého porastu 
e) odôvodnenie žiadosti 
f) potvrdenie o zaplatení správ
neho poplatku do pokladne ale
bo na účet Miestneho úradu 
Devínska Nová Ves (200,- Sk 
občania, 2 000,- Sk právnické 

osoby). 

M.Simonová 
Etické prázdno treba prebudiť 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občonov mestskej čosti Brati~lava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 R"'':.llnvťl.ll v úžitok pre všetkých. 
· * zabezpečovanie úloh na úseku 

náhradnej výsadby. 

b) katastrálne územie, parcelné 
číslo a druh pozemku, na ktorom 
drevina rastie, a kópiu katastrál
nej mapy alebo iný doklad umož
ňujúci identifikáciu dreviny v te
réne 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 14.3. 2002. 

Vydavatel' Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil : 0903-429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.30-1 

so:_8.00-ll.OO. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v. piotok koždý párny týždeň v mesiaci . Nevychádza v ~ug 
Tlac: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Brotislova . Registračné číslo : 103/90 -.::~~-7-:--------~ 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEXS 

V prípade, že občania alebo 
firmy chcú v katastri Devínskej 
Novej Vsi vyrúbať stromy alebo 
kry, platí nasledujúce: 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 4.4. 2002, 

číslo vyjde 12.4. 2002. 
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Miestna rada Mestskej čas
ti ONV sa zišla dňa 12.3. 
2002 a prijala nasledovné 
uznesenia: 
-zobrala na vedomie infor
máciu o plnení a kontrole 
uznesení k prijatým uznese
niam miestnej rady a miest- . 
neho zastupitel'stva 
-zobrala na vedomie infor
máciu o stave mimorozpoč
tových fondov a stav bež
ných účtov mestskej časti 
-zobrala na vedomie rozpis 
položiek pre krytie rozpočtu 
mestskej ~asti v časti rozpoč
tu kapitálových výdavkov 
a odporučila materiál schvá
liť na rokovaní miestneho 
zastupitel'stva 
-prerokovala informáciu 
o stave nedoplatkov za uží
vanie obecných bytov a od
poručila ho po zapracovaní 
pripomienok prerokovať na 
MZ 
-zobrala na vedomie kon
trolnú správu o hospodárení 
s Fondom rozvoja bývania 
-odporučila miestnemu za
stupitel'stvu schváliť rozpoč
tové opatren i a pre rozpočet 
mestskej časti na rok 2002 
-zobrala na vedomie predlo
ženú správu o inventarizácii 
majetku mestskej časti za 
rok 2001 a schválila opatre
nia navrhnuté inventarizač
nou komisiou 
-prerokovala návrh závereč
ného účtu mestskej časti za 
rok 2001 a odporučila ho 

--------------,------------------~-------....J(Dokončenie z 2. strany) 
po zapracovaní pripomienok 
schváliť na rokovaní miestne
ho zastupitel'stva 
-odporučila schvál iť záverečné 
účty Denovy, !stra Centra 
a VDPZ za rok 2001 
-zobrala na vedomie infor
mačný materiál k prechodu 
kompetencií v oblasti ško lstva 
zo štátu na obec 
-zobrala na vedomie informá
ciu o stave súdnych sporov ve
dených a evidovaných na 
miestnom úrade 
-uložila prednostke miestneho 
úradu predložiť cenovú ponu
ku na zriadenie prípojky TKR 
do Vily Košťálová pre možnosť 
zabezpečenia vysielan ia pria
mych prenosov rokovan ia 
miestneho zastupitel'stva 
-prerokovala stanovisko komi
sie finančnej stratégie a podni
kania k návrhu ceny a pod
mienok odpredaja Reštaurácie 
na štadióne a uložila prednost
ke miestneho úradu preveriť 
plnenie zmluvných vzťahov 
-zobrala na vedomie informá
ciu o možnosti technického 
riešenia protišmykových opat
rení na terase na ul. M. Mareč
ka 
-zobrala na vedomie možnosti 
realizácie opatrení na zlepše
nie bezpečnosti v pri.estore tr
hoviska Eisnerová- M . Mareč
ka 
-odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schvá li ť kontrolnú 
správu o zvýšení mesačných 
záloh za odvoz a li kvidáciu 
odpadu vo vzťahu (rozporu) 
s všeobecne záväzným naria
dením hl.m. SR Bratislavy 
-zobrala na vedomie- správu 
o vyúčtovaní 111. Reprezentač
ného plesu a smerovaní verej
nej zbierky plesu 

-schválila plán športových po
dujatí poriadaných komisiou 
športu a vol'ného času v roku 
2002, schválila vyčlenenie 40. 
tisíc Sk na organ izovanie tých
to akcii 
-schválila poskytnutie príspev
kov pre športové organizácie 
a združen ia z rozpočtu mest
skej časti v celkovej sume 
382 000 Sk s uvolnením podl'a 
rozpisu účelu využit ia 
-odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu prerokovať žiadosť 
občanov ul. Pod lipovým ohl'a
dom odkúpenia resp. prenáj
mu pozemkov 
-schválila vypracovanie štúdie 
o možnosti získan ia zdroja 
geotermálnej vody v katastri 
ONV a uložila zabezpečiť kry
t ie z rozpočtu MČ 
-schválila návrh technického 
riešenia chodníka lstrijská · 
Mlynská a splnomocnila sta
rostu a zástupcu starostu za
bezpečiť realizáciu tohoto die
la 
-odporučila MZ schvá l iť zme
nu organizačného poriadku 
miestneho úradu 
-schválila výsledky súťaže na 
vyhradené parkovacie miesta 
na Eisnerovej ul. 
-zobrala na vedomie žiadosť 
o odkúpenie nehnutel'nosti na 
ljstrijskej 68 a nesúhlasila s od
predajom 
-odsúhlasila prenájmy nebyto
vých priestorov v objekte VUZ 
-odporučila MZ prerokovať 
žiadosť Pol'nohospodárskeho 
družstva Devín o poskytnutí 
daňových úl'av pre rok 2002 
-zrušila súťaž na Rekonštruk
ciu potrubia TUV na ul M. 
Marečka a požiadala starostu 
a zástupcu starostu prerokovať 
možnosť prenájmu sekundár-

nych rozvodov s prevádzko. 
vatel'om kotolní a SBD IV 
-schválila pred ržen ie pre. 
vádzkových hodín do 23,00 
hod a prevádzku letnej terasy 
od 1 .4. do 30 .9 . do 21,00 
hod. 
-zobrala na vedomie infor. 
máciu o vstave vzrast lej zele. 
ne na sídlisku Kôstolné 
-zobrala na vedomie infor. 
máciu o havárijnom stave 
ústredného kúrenia v objekte 
FCL pod tribúnou a uložila 
prednostke zabezpečiť reko
nštrukciu teplej a úžitkovej 
vody v objekte futbalového 
štadiónu 
-súhlasí s umiestnením pro
jektu vytvorenia chránenej 
dielne do projektu zariade
n ia soc. starosti ivosti 
-požiadala starostu a zástup
cu starostu rokovať s fi rm ou 
Sop is PI us (dodávate l' stav. 
prác .Vi ly Košťálová) ohl'adom 
penalizác ie za nedodrŽanie 
termínu odovzdania stavby 
-zobrala na vedomie infor
máciu o projekte cyklolávky 
-zobrala na vedomie infor
macle o návrhu zmlúv 
k technickej infraštruktúre 
a urbanistickej štúdií v katas
tri mestskej časti 
-schválila rozdel en ie účel o
vej dotácie pre spoločenské 
organizác ie z rozpočtu mest
skej časti v celkovej sume 
100 000 Sk 
-schválila uvolnenie účelo
vého príspevku z fondu ku l
túry pre účastníkov na folk
lórnom projekte troch krajín 
- Lastovica 

Vo večerných hodinách ro
oval so zástupcami Rady ma-_ 

t kei školy na Grbe 35, kton ers 1 • d 
dovtdali samospráve vy}a re-
ie _ nesúhlasiac s možným ~y-
adením MŠ na Grbe 35 zo ste-

te materských škôl. . 
6. 3. - rokovala MČ DNV s~ za~ 
tupcami GIB-u a vlastntkmt 
ozemkov, na ktorých sa má 
ealizovať preložka kom uniká
ie Mlynská, ohl'adne majetko
rávneho vysporiadania. 
Dotknutí vlastníci predbež

ne súhlasili s výkupom pozem
ov pre realizáciu tejto stavby. 
. 3. - uzatvoril s primátorom 
1. m. SR BA dohodu o spôso
e financovania kruhového 
bjazdu na komunikácii 11/505 

v mieste novobudovaného 
'vstupu do areálu VW Slovakia. 

V tento deň sa zúčastnil ako 
"len zmiešanej slovensko-ra kú
kej komisie pre cezhraničnú 
·nfraštruktúru , a dopravné 
tavby na jej dvojdňovom za
adnutí, pod gesciou Minister
tva zahraničných vecí SR. 
Členovia komisie, ktorí za

tupujú rezorty ministerstiev 
ahraničia, financií, dopravy, 
olicajné zložky hraničnej 

a cudzineckej polície, železníc, 
"tátnej správy a samosprávy 

NELEGÁLNY 

VÝRUB STROMOV 

V januári neznáma osoba 
rúbala na súkromnom po

emku nachádzajúcom sa 
medzi oploteným areálom 

druženia stavebníkov Glavi
ca a bývalým ťažobným pries
orom Glavica niekol'ko stro

mov. Prosíme obyvatel'ov, 
torí majú poznatky o tom, 
to tento nelegálny výrub 

~----------------------------------------------------------------------------------------1 
skutočnil, aby to oznámili 

MČ DNV Ing. Vladimíra Mráza: 
4. 3. -starosta sa stretol s pri
mátorom Starej ľubovne, za 
účasti zástupcov VW Slovakia. 
Rokovali o ·možnosti získania 
pracovných príležitostí pre 
obyvatel'ov uvedeného regió
nu cestou kooperácie respek
tíve priamou zamestnanosťou. 

Podmienky a možnosti spolu
práce po ich posúdení na 
oboch stranách sú možné. 

DEVEX2 

5. 3. -starosta rokoval s pred
nostkou OÚ BA IV p. Navráti
lovou. Témou rokovania bol 
informatívny materiál pre po
slancov miestnych zastupitel's
tiev okresu BA IV objasňujúci 

_postup prenosu kompetencií 
v oblasti školstva zo štátu na 
obce, ktoré sa majú realizovať 
k 1. júlu 2002. 

V tento deň sa stretol 
i s predsedom správneho výbo
ru Okresného úradu práce BA 
IV, s ktorým prerokoval mož-

nosti zriadenia chráneného 
pracoviska - dielne na území 
MČ DNV s podporou financova
nia z NÚP. Chránené pracovisko 
by zabezpečilo prevádzku re
habilitačno-ozdravného stredis
ka cestou zamestnancov so 
zmenenou pracovnou schopno
sťou pre klientov imobilných 
a zdravotne ťažko postihnu- ' 
tých. Zámer je možno zosúladiť 
s pripravovanou rekonštruk
ciou MŠ na Grbe 2 na Domov 
sociálnej starostlivosti a geriat-

rie. V tento deň rokoval i so zi a Miestny úrad tel. č. 64 775 
stupcami Jednoty BratislaV 50 alebo 64 776 250 RNDr. 
o ich pripravovanom záme;-šimonovej, e-mailom: 
rekonštrukcie objektu na Et ud-nv@posta sk · · . 

1 k . , p1somne neroveJ u . na supermar lebo 
0 b . 

TERNO. Práce sa podla vyjadr • so ne na Miestnom 
nia Jednoty začnú v 11. štvrťr rade Devínska Nová Ves, 
ku tohto roka. Otvorenie pr dbore výstavby a životného 
vádzky TERNA pri dodrža .rostredia, lstrijská 49, De
harmonogramov postupu pr mska Nová Ves. 
očakávajú v jarných mesiaco Spoločenskú hodnotu vyrú-
roka 2003. baných strom .. dl' OV UrCI po a 

(Pokračovanie na 3. Ministerstva životného 

oboch štátov prijali spoločné 
memorandum - protokol, v kto
rom kladne hodnotili spoluprá
cu oboch štátov v oblasti cez
hraničných infraštruktúr a od
poručili do pozornosti vlád nie
ktoré prioritné spoločné pro-
jekty. · 

Ve/'kú pozornosť vzbudil 
i projekt cyklolávky DNV- Mar
chegg, pričom členovia komisie 
navštívili miesto budúceho pre
pojenia priamo v teréne v De
vínskej Novej Vsi. 

Vo večerných hodinách na 
pracovnej večeri, ktorú usporia
dal ve/'vyslanec Rakúska v SR, 
vel'vyslanec Ministerstva zahra
ničia Rakúska i jeho slovenský 

. partner konštatovali zhodu 
oboch strán pri týchto spoloč
ných projektoch. 
8. 3. -_starosta sa zúčastnil na 
pokračujúcom rokovaní zmie
šanej slovensko-rakúskej komi
sie. Komisia prijala odporuče
nia smerujúce k podpore finan
covania projektu cyklolávky 
z prostriedkov PHARE spravo
váných rezortmi Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvo
ja SR. 

V tento deň sa stretol so zá
stupcami klubu dôchodcov 
v DNV a Jednoty dôchodcov vo 
vile Košťálová a na spoločnom 
posedení pri príležitosti Dňa 
žien, v Klube dôchodcov na 
/strijskej ul. 

prostredia SR č. 93/1999 Okres
ný úrad Bratislava IV. Spoločen
ské ohodnocovanie drevín sa 
uplatňuje najmä pri posudzova
ní závažnosti konania pri ich po-

, škodzovaní alebo zničení a pri 
vy~íslení takto vzniknutej škody. 

Len pre informáCiu uvádzame 
spoločenskú hodnota stromov 
s obvodom kmeňa vo výške 130 
cm napr.: 

51-60 cm je 13 000,- Sk 
81 - 90 cm je 20 000,- Sk 
131 - 160 cm 35 ooo.- Sk. 

Spoločenská hodnota stromov 
sa zvyšuje, ak ide o dlhoveké 
dreviny, ak ide o dreviny v par
koch, verejných sadoch, stromo
radiach atď. Znižuje sa, ak je 
drevina poškodená, ak je jedno
zňačne preukázaný vplyv drevi
ny na statiku budov, zatieňuje 
nad hodnoty povolené normami 
a pod. 

JUDr. Mária šamová, 
prednostka 

9. 3. - starosta otvoril súťaže 
o Putovný pohár starostu DNV 
v stolnotenisovej herni na ZŠ l. 
Bukovčana 3 a súťaže v taneč
nom športe v priestoroch /stra
centra. 
11. 3. -starosta rokoval so šta
tutárnym zástupcom spoloč
nosti Emita, uchádzajúcou sa 
o zriadenie chráneného praco
viska v DNV. Zámer posúdia or
gány samosprávy v DNV. 
12. 3. -rokovalo celodenné za
sadanie miestnej rady. 

Prerokovala prípravu mate
riálov pre rokovanie miestneho 
zastupitel'stva. 
Odporučila schváliť návrh 

rozpočtových opatrení MČ DNV 
pre f: 2002 ako i záverečný účet 
MČ DNV za r. 2001. 

Schválila program rokovania 
miestneho zastupitel'stva, ktoré 
sa bude konať 26. 3. 2002 od 
8.00 h vo vile Košťálová. 
13. 2. -starosta prijal starostku 
obce Šárovce, s" ktorou preroko
val otázky prechodu kompe
tencií v sociálnej oblasti zo štá
tu na obce, ako i otázky sociál
nych vecí a rodiny z pohl'adu 
názorov sekcie Združenia miest 
a obcí SR, i vo vzťahu k aktív
nym opatreniam trhu práce pre 
zníženie miery nezamestnanos
ti v danom regióne. 
14. 3. - rokovalo mestské zastu
pite/'stvo hl. m. SR Bratislavy. 
Medzi závažné prerokovávané 

0 NAJKRAJŠIU 

PREDZÁHRADKU 

Mestská časť Bratislava -
Devínska Nová Ves vyhlasuje 

3. ročník súťaže: 

1. O najkrajšiu predzáhradku 
pred rodinným domom 

2. O najkrajšiu predzáhradku 
pred bytovým domom 

Esteticky upravenú a pravidel
ne udržiavanú predzáhradku 
môže do súťaže prihlásiť nielen 
ten, kto sa o ňu stará, ale každý, 
komu sa zapáči. 

Prihlásiť záhradku do súťaže 
môžete do: 

15. 4. 2002 písomne na adrese: 
Miestny úrad Devínska Nová 

Ves, lstrijská 49, 841 07 
Bratislava alebo telefonicky na 

dokumenty patrili protesty pro
kuratúry k VZN hl. m. SR Bratis
lavy týkajúcich sa zneškodňova
nia odpadov a poplatkov za 
zneškodňovanie. 

Protestom mestský parla
ment čiastočne vyhovel. 
Závažným dokumentom boli 
i strategické ciele hl. m. SR BA, 
ktorý po rozsiahlej rozprave 
získal podporu a bol Šchválený. 

V tento deň sa uskutočnil 
i kvalitársky výbor dotknutých 
orgánov so spracovatef'om ur
banistickej štúdie - záhorská 
Bratislava. 

Spraco"vanie dokumentu po
kračuje v súlade so schváleným 
harmonogramom jeho prípravy 
a prerokovania . 

Účastníci rokovania sa zhodli 
na fixácii polôh prepojenia do
pravnými systémami v spojnici 
dia/nice D2 - VW - Marchegg, 
vnútorný komunikačný systém 
v DNV (výrobná zóna) a rieše
nia predídenia Saratovskej ul. 
do lokality "Iamačská brána". 
15. 3. - starosta uzatvoril zmlu
vu s Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR na 
.poskytnutie dotácie - príspevku 
vo výške 5 mil. Sk pre, vybudo
vanie infraštruktúr v oblasti 
výstavby projektu "35 ro-din
ných domov - Glavica". 

-az-

tel. č. 64 777 250, 64 776 250 
u RNDr. Šimonovej. 

Prihláška má obsahovať 
nasledujúce údaje: 

* umiestnenie predzáhradky 
(ulica, č. domu a pod.) 

* ak viete - kto sa 
o predzáhradku stará 

* čo sa vám na záhradke páči. 

Hodnotiť sa bude vzhl'ad 
predzáhradky po~as celého ve
getačného obdobia, to znamená 
trvalá starostlivosť, estetický do
jem, originalita a čistota pred
záhradky. 

Vyhodnotenie súťaže 
bude v októbri. 

Cena pre víťazov súťaže 
je po 1000,- Sk 

v obidvoch kateg?riách. 

DEVEX 3 
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v štyroch dejstvách. 

MAREC - MESIA(: KNIHY 

Miestna organizácia jednoty 
dôchodcov a Klub dôchodcov 
v Devínskej Novej Vs i pozý
vajú záujemcOv na besedu so 
sp isovate/'kou pani Júliou Ku
rilovou - rodáčkou z našej ob-

Matúšove pašie 
v lstracentre v nede/'u 24. 
marca 2002 o 16.00 h 

Z rozprávania tých skôr na
rodených Novovešťanov sa 
dozvedám, že za ich mladých 
čias pôsobili mnohí ako dob
rovol'ní ochotníci a prezento
vali miestnemu publiku rôzne 
divadelné kúsky. 

Svojpomocne nacvičovali, 
hrali ba dokonca režírovali, 
a tak zabávali alebo aj roz
plakali desiatky divákov. 
Dnes je uvedenie divadel
ného predstavenia v podaní 
nadšených amatérov vel'mi 
ojedinelé, no o to vzácnejšie. 

Tému Ve/'kej noci podl'a 
Evanjelia sv. Jána alebo sv. 
Matiíša známu ako Jánove či 
Matúšove pašie zhudobnil či 
prebásnil už nejeden výz
namný umelec. Dokonca sa 
stali predlohou pre divadelné 
spracovanie. 
Dlhoročná pani učíte/ka 

spevu a bývalá riadite/ka ľu
dovej školy umenia v ONV 
Júlia Zúbková naučila spie
vať už niekol'ko generácií. 

DEVEX4 

ce, ktorá bude v pondelok 25. 
. marca o 16 . hodine v priesto

roch lstracentra na lstrijskej ul. 
č. 6 

dl 

Vylúdil.a hlas z hrdiel detí, 
mládežníkov, dôchodcov, ale 
aj tých, ktorí si mysleli, že 
spievať nevedia. 
Húževnatosť a zapálenie 

pre dobrú vec jej nikdy ne
chýbalo. Dokázala ním vždy 
"nakazit"' mnohých okolo se
ba. 

A tak je tomu aj v prípa
de divadelného spracovania 
Matúšových pašií. Pani Júlia 
Zúbková spoločne s pánom 
Tiborom Pekarovíčom v tých
to dňoch pripravujú s viac 
ako 30-timf ochotníkmi pre
važne z Devínskej Novej Vsi, 
ate aj z Rače a iných končín 
Bratislavy uvedenie ve/kona
čnej drámy v štyroch obra
zoch: zrada, súd, ukrižovanie 
a vzkriesenie. 

V prvom -obraze sa zhro
maždený l'ud rozpráva 
o Ježišovi, ktorý práve pri
chádza s apoštolmi. Judáš 
ho zrádza a Peter zapiera. 
Pilát, Ježiš a l'ud sú hlavnými 
postavami druhého. obrazu, 
v ktorom sa rozhoduje o Je-

Program kina 

@rnwiT~ 
21.-24. 3. o·15.30 a 19.00 h 

PÁN PRSTEŇOV: 
SPOLOČENSTVp PRSTEŇA 
USA, V. Brit. -MP 12 - 80,-

25.-31 . 3. 
. - VEťKONOČNÉ PRÁZDNINY 

1.-2. 4. o 15.15 a 17.15 h 
SCARY MOVIE 
USA- MP 12 -

6.-7. 4. o 14.30 h 
HARRY POTTER A KAMEŇ 

MUDRCOV 
USA- MP- s. d. 

6.-7. 4. o 17.15 a 19.45 h 
ČIERNA MAČKA, 

BIELY KOCÚR 
Nem., Fr. juh. -MP 12 

11. 4. o 19.45 h . 
12.4.o17.1 5h 

TÍ DRUHÍ . 
Fr. , Špan., USA- MP 12 

Tel.: 6477 5104 

Miestny odbor Matice slovenskej, materské školy 
z DNV a Istracentrum 
vás srdečne pozývajú 

na oslavu vel'konočných tradícií 
23. marca 2002 

· od 14.00 h vo vel'kej sále Istracentra 
14.00 - výročná členská schôdza MOMS DNV 

14.30 - vystúpenie. súborov Matičiarik a Kobylka 
- ochutnávka tradičných vel'konočných jedál 

z receptov našich členiek 
.- mal'ovanie kraslíc a pletenie korbáčov 
- výstavka prác detí z materských škôl 

Príďte, tešíme sa na vás 
Miestny odbor Matice slovenskej v DNV 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
jozef SLOVINEC 

Pod lipovým 2 

75 rokov 
ján MARTANOVIČ 

Novoveská 33 

Alojz HANDUCH · 
Na vyhliadke 28 

jozefa ŠIMKOVIČOVA 
Kosatcova 31 

Blahoželáme! 

(Odišli z našichrád?~l~ 
]ozefíng.}i)Jl4NOVA 

Olga KKECQŇAKOVA 
~ :-i 

Odpočívafťj v pokoji! 

VEĽKÁ NOC 2002 
Všetky veľké svi atky majú už 

taký osud, že si ich každý vykla
dá po svojom. Ak ponecháme 
bokom možnosť, že sviatky jed
noducho od ignorujeme, v zása- . 
de sú len tri možnosti , ako ichc 
prežiť: prírodne, spoločensky, 

nábožensky. 

Zdaro by sa, že normálny člo
vek vnínia prírodu i spoločenské 
vzťah y, v ktorých žije. Zdanie 
však aj v tomto prípade často 
klame. Viacero je takých, čo ne- , 
cítia an i s prírodou ani s ľuďmi. 

Najväčší problém je však asi 
s náboženstvom. Náboženstvo 
je totiž nielen o holej skutočnos
ti, ale o jej zmys le. 

A keď o zmysle, tak aj o nás. 
Preto okolo náboženského chá-

Chýba nám pocit vlastenectva, lokálpatriotizmu, hrdosti na našu 
príslušnosť. Počuť o tom na rôznych miestach. Obdivujeme Američanov 
ako dokážu hrdo stáť s rukou na hrudi pri vlastnej hymne, ako tí, alebo 
oní dokážu byť hrdí na ten kúsok zem e na ktorej vyrástli, ako dokážu 
byť vdáční iní rodičom, učiteľom ... 
Prekvapil nás preto list a príspevok z Petržalky. Vnučka Karolína má 
v Devínskej dedka pána Ščepána. A takto o ňom napísala v slohovej prá
ci: 

Môj ve/'ký vzor je môj dedko 
----------'------------------- Na prvý pohľad je to staručký pán s palicou, no v duši ešte stále mladý 

z1sovom odsúdení. Co sa 
odohráva na Golgote je ob

. s ah om tretieho obrazu pašií. 
Slávnostné aleluja umocnené 
známymi piesňami z Jednot
ného katolíckeho spevníka 
v zborovom podaní sú vyvr
cholením vel'konočnej drámy. 
Nenechajte si ujsť túto pri-

_. , • . . 
1 

chlapec, hoci má už 82 rokov. Dedko má iskry v očiach, ktoré značia ši-
lezltost .~ pndlte_~a pozne balstvo. Jeho krátke striebristé vlasy a okrúhla, zvráskavená tvár, robia 
na Matusove pasie V l stra· dedka vel'mi milým. Stále ma v sebe lásku k hudbe a tancu, no skrehnu
centre v nede/'u24.,marca té údy mu už zatancovať nedovolia. 
2002 o 16.00 h. Vol'akedy pracoval ako holič a neskôr ako pošt ár. Všetéi ho mali vel~ 
Srdečne Vás pozývame mi radi. Ešte teraz dokáže babku pekne ostrihat: . 

a prajeme Vám príje mn' Dedko bol veľmi veselý, no neskôr mu lekári zistili cukrovku. Mal s ňou 
umelecký zážitok. vážne problémy, ale vdáka Bohu, ich zvláda. Jeho starosti sa však ne

skončili. Zistilo sa, že má velké problémy s okom. Bolo to sním veľmi 
N. Habudov5: vážne, lebo sa mu vtedy zhoršila cukrovka. Ležal dlho v nemocnicz; ale 

aj napriek tomu, vždy keď sme ho prišli navštíviť, mal pre nás milé 
slovko alebo nejaký nový vtip. Sestričky mu všetko dovolili, ba niekedy 
ho ~ž rozmaznávali. Dokonca mu robili aj manikúru. Dostáva sa aj 
z te; to choroby, síce už nemôže tak rezko chodiť a tancovať ako pred
tým, stále má však v sebe dostatok energie. 

Dedko má tri deti a sedem vnúčat. Ja som jeho najmladšia vnučka, 
srdcu najmilšia. No podla mňa najväčšiu radosť má, keď ho prídu 

po~:ieť malé pravnúčatá, ktorých má päť. · 
Mo;ho dedka obdivujem preto, lebo je velmi jednoduchý a statočný člo
vek. Vždy má pre niekoho milé slovo. Nemyslí iba na seba, rád poradí 
a pomôže. Je velmi múdry, veď vyrieši skoro všetky krížovky. Ovláda 
~ekol'ko jazykov. Má rád deti a l'úbi svoju manželku, moju babku 

amzlu, s ktorou už oslávili zlatú svadbu. . . . . . 

t K,h~by so~ mala vymenovať všetky jeho dobré vlastnosti, boli by sme 
1! adam a; do rána. 

Ze lám si, aby bol dedko ešte dlho medzi nami. Lebo kým ho máme, nie. 
sme sami. 

pania ž ivota mnohí chodia tak 
opatrne. 
Veľkonočné sviatky na prírod

nej rovine patria jari , patria mla
dým. Na spoločenskej ·rovine sú 
o kolektíve; ktorý nás nes ie živo
tom . Na náboženskej rov ine sú 
o oslobodení ž idovs kého náro
da Bohom a o oslobodení všet
kých ľudí z prázdnoty a zmätku 
ľudského osudu ježišom Kris
tom. 

Pr~jem nám, čo ž ijeme v De-

vínskej Novej Vsi, ako aj našim 
priateľom, s ktorými sa cez sviat
ky stretneme, aby sa počas veľ
konočných sviatkov potešili prí
rodou i medzi ľuďmi , a tým, čo 
sa hlásia k náboženskej viere 
naviac želám, aby sa práve vďa
ka sláveniu veľkonočného prí
behu oslobodenia Bohom obno
vi li vo viere, nádeji a láske. 

Karol MÓravčík, farár 
v Bratislave- DNV 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave - Dev. N. Vsi 

cez veľkonočné sviatky 2002 

24. 3. Kvetná nedel'a -sv. omše o 8.00, 1 0.30, 18.00 
(hlavná bohoslužba je o 10.30 

28. 3. Zelený štvrtok- o 18.00 

29. 3. Ve/'ký piatok- 17.00 

30. 3. Biela sobota -o 18.30 (slávnosť v tento deň začína až po 
západe slnka. 

3 1. 3. Ve/'konočná nedel'a ~ 8.00, 1 0.30, 18.00 

1. 4. Ve/'konočný pondelok- 8.00, 10.30 

Od apríla budú večerné bohoslužby začínať o 19.00 

Te -rč 

Na Grbe, na ,k.onci Novoveskej 
ulice, stojí kamenný kríž. Dali ho 
pred sedemdesiatimi rokmi posta
viť manželia, novoveskí rodáci, 
ktorých mená sa ešte dajú prečítať 
na jeho zadnej strane. Urobili to 
z vďačnosti za uzdravenie jedinej 
dcéry. Nie je to historický ani ume
lecký skvost. Stojí tam ako steles
nenie vďaky človeka Bohu. 

Krí.ž má svoju históriu. Jeho naj
vyššia časť, vlastný kríž, ešte za ži
vota tej, za ktorú bol postavený, 
nevydržala váhu chlapčenských 

tiel, ktorým slúžila ako hojdačka . 

Z rozbitých kusov bol znovu po-
. skladaný, ale ovel'a nižší. Masívny 
liatinový korpus Ježiša Krista sa 
naň už nezmestil. Pribudla železná 
ohrádka okolo, aby kríž chránila . 
Aliy čím menej priťahoval ako terč, 
prázdny zostal aj nevel'ký výklenok 

na sošku v jeho podstavci . Potom
kovia darcov po čase znova umiest
nili sošku Panny Márie do výklenku 
a zasklili. 

Už roky sa tu odohráva nikým 
nepozoro'vaný (naozaj nikým?) 
nerovný zápas ochrancu kríža s ne
známym protihráčom. 

Jediný kameň rozbije sklo na vý
klenku v momente, odvetná akcia 
je náročnejšia a nákladnejšia. Túto · 
zimu za necelé dva mesiace trikrát 
tvrdé zásahy kameňmi rozbili sklo 
a nakoniec aj krehkú sošku. 

Každý sme iný, ale všetci sme !'u
dia. Nemáme rovnakú životnú filo
zofiu, náboženské presvedčenie ani 
cit k hodnotám, ktoré vytvárajú iní. 
Aby sme mohli pol u žiť, musíme sa 
aspoň rešpektovať. Ten, któ si pri
vlastňuje právo svojvol'ne ničiť. 

musí uznať právo toho, kto tvorí. 
Ten starý kamenný kríž nám aj toto 
chce povedať. · 

-mk-

r- --- --- -------Občianske združenie -------------, 
Rieka Morava v ohrození 

pozýva všetkých priatel'ov prírody 
na prednášku cestovateľov 

Mariána Urbana, Ondreja Vigaša, Filipa Kyzeka 
a Lukáša Zajaca 

Naša cesta do Albánska 

v utorok 19.3. o 19.00 hod 
v F-centre na Jstrijskej ulici č.4 

v Devínskej Novej Vsi. 

DEVEX 5 



Prvuúia . 
Spoločenská úroveň človeka sa 

rozvíja od detstva. Keď sme videli 
tie deťúrence, v sobotu 9. marca 
v lstracentre, ako galantne pri
stupujú k sebe, k programu, k di
vákom, dôstojne a so šarmom 
zvládajú náročné tanečné partie, 
a pritom niektoré nemajú ani de
sať rokov. .. 
· Keď Ing. Milan Bačiak, bývalý 

dvojnásobný majster SR, semifi
nalista Majstrovstiev Európy 
amatérov a profesionálov zakla
dal Tanečné centrum v· Devínskej, 
netušíi sme, aké pekné ovocie bu
de prinášať. 
V sobotu 9. 3. sa v lstracentre, 

v štyroch kategóriách, predstavilo 
30 tanečných párov zo sied
mych klubov Bratislavy, západ
ného a stredného Slovenska a sa
mozrejme zástupcovia domdteho 
tanečného klubu. · 

Po skončení súťaže sme dalí 
slovo tomu najpovolanejšíemu, 
vedúcemu- Tanečného centra 
v Devínskej Ing. Milanovi Bačía
koví: 
- V kategó1·íí do l O rokov tanco
val pár Lukáš Brečka - Katarína 
Dícká a na svojej prvej súťaži ob-

DEVEX6 

sadil 4. miesto, čo je pre tento pár 
velín i pekný výsledok a vkladám 
do tohto páru vel'ké nádeje. 

V kategórii ll a 12-ročných, 

ktorá bola aj najsilnejšie obsade
ná, tancoval pár Milan Duchoň -

Nikola Telárová a ten sa po prvý
krát umiestnil vo finále. Tu obsa
dilí,pekné 6. miesto. Páru Tomáš 
Matúšek - Petra Némethová sa 
podaril filigránsky kúsok keď tú
to kategóriu vyhral a predbehol 
aj veľkých favoritov z TK Sereď · 
i TK Royal-Alfa Modra. 

V kategórii od 13 do 14 rokov 
sme malí v páre Filip Németh -
Sandra Agalerevová zástupcu, 
od ktorého sme mohli očakávať 
umiestnenie v najlepšej trojke. 
Nakoniec to jasne potvrdil a ne
chal všetkých svojích konkuren

. tav za sebou a suverénne vyhral. 
Toto víťazstvo je o to cennejšie, 

že "zlato" získali prvýkrát vo svo-

jej tanečnej km·iére. V najstaršej 
kategórií od 15 t·okov tancovali 
i páry 16 a viacročné. My sme 
mali pár, ktorého partner práve 
dovŕšill5 rokov a tento priazniv
cov TC DNV nesklamal. Peter 

Latkóczy - Petra Nováková po
razili svojích starších konkuren
tov a získali v poradí tretie pr
venstvo pre našich 11a tejto 

súťaží. Na súťaži sme mali 
nosť vidieť aj výstavu 
kej firmy AVON, ktorá prispela 
súťaže svojími výrobkami. 

Moje poďakovanie patrí 
kým, ktorí pomohli pt·í 

UTBAL ~ 
CÍÍ súťaže a VŠetkým SDOnZn>·nJI,' 
bez ktorých by sme 
mohli zorganizovať. M<?n<Jvzto 
som chcel poďakovať rza<ctil~""&.• 
ZS P. H01·ova p. Mm·koví, 

0:3 

ke KG Istracent1·um p. Bergemv 
Vel'ká vďaka patrí aj mdičom čt 
nov. TC DNv, ktorí pomohli p1·i 
ganízácíí súťaže. 

Na záver treba iba dodať, 
sobotňajšia tanečná súťaž de 

bola neuveritel'ným zážitka 
Nielen pre 01-ganizátorov, 

ti, ktoré si odnášali, ako samé 
varili, pocit radostí za . viac 
ročnú námahu pri cíbrení 
tanečných k1·eácíí. 

V sobotu 9. marca slávnostne 

tvorili novú stolnotenisovú herňu 
ZŠ Bukovča na 3 turnajom 

Pohár starostu MČ DNV. Tesne 

ním prvé poschodie školy dý

tou pravou športovou atmos

Organizátori prih lasova li 

od žiakov až po senio-

prihlásení trénovali na šiestich 

tipoyali ví(azov. Medzi tý
i, ktorí prišli pozrie( a povzbudi( 

l ani dlhoročný organizá

života v DNV 

Fratrič . 

Najviac v pohybe bol riaditel' 

Z. Bartovič, hlavný tréner V. 

predseda ŠK Albatros l. 

ik. Doladova li, usmerňova l i, 

O pol desiatej Ing. V. Mráz- sta

Mč, Ing. P. Rcijkav i č, tajomník 

Albatros Z. Bartovič slávnostne 

strihli pásku , šes( žien, 35 

a dorastencov zo športe

klubov Albatro~ (ZŠ l. Bukov-

3), Karlovej Vsi, Dúbravky, 

najbližšie 
17. kolo- 24. 3. o 15.00 h 
ONV - Vrakuňa 
18. kolo- 31:3. o 15.00 h 
MŠK Petržalka - DNY 

ms 

Devína ale aj neč l e'novia kluqov sa 

pusti li do urputných bojov. 

Výsledky: 

Ženy: 

l . Jana Predinska (ZŠ P. Horoval 

2. O lga Novotná (DNY) 

3. Anna Čibová (ŠK Dev[n) 

Muži: 

l. Lajo Černák (ŠK K. Ves) 

2. Braňo Ču kan (ŠK K. Ves) 

3. Jozef Szabó (ŠK K. Ves) 

Mladší si prišli zahra(, starší sa 

do(ahova li, kto prevezme žezlo 

ví(aza. 

Potešitel'né je však oživenie stol

notenisových možností v Devínskej. 

Do úplného vyriešenia organizač-

ných otázok bude herňa otvorená 

pre záujemcov vždy v utorok 

a štvrtok od 17 :oo do 19.00 h za 

primeraný poplatok. Vstup do ob

jektu je zadným vchodom. 

Tak ako organizátori turnaja pri

pomenuli, je tu i ideálr1a možnos( 

pre mládež využi( vol'ný čas, rov

nako pre dospelých. 

Jarný beh 
detí a dospelých 

Komisia športu pri MZ DNV 
.v spolupráci so Základnou školou 
l. Bukovčana l si Vás dovoľuje in
formovať a zároveň pozvať na tra
dičný" Jarný kilometer" - bežec
ký pretek pre žiakov základných 
škôl a dospelých. Beh sa uskutoč
ní dňa 23. marca 2002 pred 
Radnicou v Devínskej Novej Vsi. 

Prezentácia žiakov bude od 
8.00h- 9.00 ha prvá kategória vy
štartuje o 9.00 h. Žiaci budú roz
delení do jednotlivých kategórií 
podľa ro~níkov. Pre žiakov pripra-

vujeme ceny ,tombolu i teplý 
čajík. Predpokladáme dobrú špor
tovú atmosféru, hodn,otné bežec
ké výkony a výbornú náladu. 
Vyvrcholením pretekov bude beh 
dospelých a juniorov, pre ktorých 
pripravujeme trať dlhú 11.4 km 
( 7 km). Prezentácia tejto kategó
rie bude prebiehať v ZŠ l. Bukov
čana l od 9.30 h do 10.30 h. 
Tešíme sa na vás ,že v tento jarný 
deň prídete svojou účasťou podpo
riť športové aktivity v DNV a uro
biť niečo aj pre svoje zdravie. 

Ladislav Jaško, 
predseda komisie a športu pri 

MZMČDNV 

-----TURISTICKÉ VÝLEJY------
pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 

23. 3. sobota: Večerný výlet. 
Výnimočné stretnutie o 18.00 h. Treba si bicykel vybaviť dobrým osvetlením. Pri 

dobrom počasí pôjdeme do Vysokej pri Morave. 
Info: tel.: 6477 8269, 0905 251 570. 

DEVEX 7 
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Názor predstavitel'a 
futbal u v DNV 

S úprimnou radosťou som si prečítal posledné číslo DEVEX-u. 
Dôvodom mojej radosti bola skutočnosť, že sa v ONV opäť verej
ne hovorí (resp. píše) o futbale a dianí okolo tejto krásnej hry. 
Vzhl'adom na to, že sa v článkoch, ktoré sa priamo alebo n-epria
mo týkajú futbalu sú uvedené niektoré skutočnosti skreslené, rád 
by som sa podelil s čitatel'mi o niektoré fakty. 
Nedá mi, aby som nezareagoval na niektoré články .,DEVEXU", . 
ktoré sa týkajú FCL ONV. Najprv by som chcel podotknúť preč<J sa 
spája FCL s odpredajom reštaurácie Na štadióne. Na vysvetlenie 
uvádzam, že FCL je riadne zaregistrovaná na MV SR, ako samo
statná nezisková organizácia a nemá nič spoločné s reštauráciou 
Na štadióne, pretože to je samostatný právny subjekt a nie je 
súčasťou FCL. 

Ďalej by som chcel poznamenať, že FCL nikdy nevybudoval reš
tauráciu, ale táto bola postavená v akcii .,Z". Je pravda, že futba
listi sa brigádnicky podiel'ali na výstavbe reštaurácie Na štadióne, 
ale nikdy futbalovému klubu nepatrila, ale patrí MČ ONV (keby ju 
vlastnila FCL, tak potom prečo sa platí nájom za reštauráciu MČ 
ONV). 
Začiatkom roku 1999 bol zvolený nový výbor Futbalového klu

bu (ďalej len FCL), zložený väčšinou z bývalých hráčov FCL. 
Spomedzi členov tohto výboru som bol zvolený za prezidenta 
FCL. Od počiatku našej činnosti sme sa snažili podporovať hlavne 
mládežnícky futbal, pretože sme videli potrebu vychovávať vlast
ných odchovancov a existencia širokej základne v ONV bola k to
mu dobrým predpokladom. Žial', táto stránka futbalu v ONV bola 
dlho podceňovaná a následkom tohto bolo aj následné vypadnu
tie .,A" mužstva z 111. ligy. Vráťme sa ale k mládeži. Počet mládež
níckych mužstiev sa postupne rozšíril z 5 na počet 8, počet mla
dých futbalistov zo 100 na počet 160, čo považujem za výrazný 
úspech, najmä za súčasných spoločenských podmienok, kde trend 
u drvivej väčšiny futbalových klubov je opačný-t . j . rušiť mládež
nícke družstvá. Som hlboko presvedčený, že do .,A" mužstva bu
dú prichádzať dorastenci, ktorí budú prínosom pre devínskonovo
veský futbal. Ak očakávate, že MČ nám v tejto činnosti podáva 
pomocnú ruku, ste na omyle. Ba práve naopak. Pre situáciu uve
diem zopár čísel: Pre činnosť FCL je potrebné ročne zabezpečiť 
cca 750 OO,- Sk. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov ' 
základné športové potreby (dresy, lopty, kopačky atď. ) poplatky 
za činnosť v majstrovských súťažiach (zápisné, výplaty rozhodcov, 
rôzne ďalšie poplatky) nákladov na dopravu hráčov na zápasy, 
odmeny trénerov, čistiacé a pracie prostriedky atď. 
MČ ONV sa podiel'ala na týchto nákladoch v r. 1999 sumou 

440 000 Sk, v r. 2000 a 2001 len čiastkou 138 000 Sk!!! Na vysvet
lenie 1 priemerná futbalová lopta na tréning stojí cca 1000 Sk, 
priemerná zápasová lopta stojí cca 2000 Sk, priemerné kožené 
kopačky cca 1500 Sk, sada dresov cca 20 000 Sk. 

V praxi to znamená, že chýbajúce prostriedky musí zabezpečiť 
výbor FCL od rôznych sponzorov a to vo- finančnej č i materiálnej 
forme . Aj touto cestou by som sa rád poďakoval za pomoc spolo
čnosti Volkswagen Slovakia, ZIPP, reštaurácii Na štadióne. 
Žia l' často sa stáva, že musím siahnuť aj do vlastného vrecka . ' · 
Rád by som pri tejto príležitosti vyzdvihol aj rodičov mládežníc-
." 

(O BUDE s mat erskou škôlkou Na grbe 35? 

Mestská časť ONV prišla s návrhom na zrušenie škôlky Na grbe 35 . My rodičia 
detí ,ktoré navštevujú toto predškolské zariadenie žiadame miestne zastupitel'stvo 
o vecné zdôvodnenie tohto postupu. Podl'a nás sa táto škôlka má zachovať v pre
vádzke z nasledovných dôvodov: 
1. Je to jediná škôlka v starej časti DNV •. kde s pohl'adu demografického vývoja na
stáva "výmena generácií", mladé rodiny sa sťahujú do tejto lokality a zakladajú si 
rodiny, takže aj v budúcnosti je predpoklad dostatku detí pre túto škôlku. 
2. Škôlka je vybudovaná ako dvojtriedna a jej kapacita je naplnená .Rodičia detí, 
ktoré ešte nemajú vek na škôlku tiež v budúcnosti počítali ,že ich-deti pôjdu do toh-
to zariadenia. · 
3. Náklady na prevádzku- telefón , čistiareň;hygíenické potreby, nákup hračiek 
,všetko hradia rodičia. 
4. Podl'a vášho návrhu by naše deti museli cestovať MHD na sídlisko, čo je pre deti 

DEVEX 8 

s aovo majÚ 
~©V@ ve@YCI-nia 

AD - Prečo niekomu vadí DTV? 

svoiei odpovedi k horeuvedenému článku sa chcem výiadrit' nasle-

kych družstiev, ktorí venujú futbalu svoje financie i čas . " uiem, ž e voči osobe pisatela článku nemám žiadnu osobnú 
~M" . d 

Prácu s, mládežou hodnotím vysoko pozitívne, čo do kazu ole moie vyia renia k DTV vyplývaiú z o_právneného záuimu 
k nakladaniu s vereinými prostriedkami. 

výsledky a postavenia v tabul'kách. 
Ďalej vidím príčinu neúspechov aj v nedostatočnom mn Pri vzniku DTV preiavil záuiem 0 prevádzkovanie DN miestny pod-

tréningových plôch, ale myslím si, že táto otázka by mala p. M. Sedlák. Vzhládom na svoie technické vybavenie bola ie-
v blízkej budúcnosti vyriešená. Kto ste občas zašli do reštaur · požiadavka za poskytnuté služby 200 000 Sk. Táto ponuka nebola 
Na štadióne, tak pod vitrínou s trofejami viseli dve štúdie a iedným z dôvodov odmietnutia ponuky bol argument, že ie 
né ho vybudovania všešportového areálu, ktoré som nechal a napr. pri návšteve zahraničnei delegácie by vzhladom 
covať architektovi. Za uvedenú štúdiu som zaplatil s d 
Jozefom Pustayom 50 000,- Sk. Toho času sa obe štúdie ieho pracovné zanepráz nenie nemohol byt' prítomný. Bolo roz-
vého areálu nachádzajú na obecnom úrade, za ktorého po uté, že za rovnaký finančný náklad bude DTV prevádzkovo!' MČ. 
začala štúdia čiastočne realizovať. Realizovať v tom zmysle, že priebehu niekol'kých rokov predstavu ie táto položka sumu minimá/-
tréningovým ihriskom smerom k potoku sa vyrezali staré t 7 O x vyššiu. Či ie takéto zachádzanie s vereinými financiami ie 
ktoré už ohrozovali život a zdravie občanov a zabezpečil so nechám na posúdenie čitatelóv. 
ro-:nanie tejto plochy, kt~rá by mala s lúžiť na tréno_va.ni~ . š koda, ž e v článku nebola odpoveď na splatenie pôžičky DTV 
MC ONV nechala vyrovnat plochy okolo potoka a zas1at travu, f, d b · ·0 '"k 500 000 Skt p k' /' · b 1 • 
-kže tu vidím vyriešenie tréningových plôch pre FCL ONV. on u . yvanr vo vys ~ , · 0 10 vrem, 0 0 tato suma zo 

Kto bude mať záujem, tak. obe štúdie budú opäť vyvesené v r rany mrestneho zastuprtelstva odpustená a niekol'ko mladých rodín 
tau rácii Na štadióne, kde si ich môžete pozrieť. Tiež sa postup ôž e miesto bývania sledoval' televíziu!Opät' ponechám čitatelóm 
vyrieši aj zalievanie hlavného ihriska a-taktiež tréningového ih ožnost' vytvorenia si vlastného názoru. 

- ka, le~o Mč_ prisl'úbila vybud_ovan~e ~oli~vac!eho systému z po Že nakladanie z vereinými financiami funguie takto, ie záležitostóu 
ka Mia ka . Tymto vybudovan1m MC usetn rocne na vode za pol iestneho zastupitelstva ktoré systémom spolu t ·v 1· v·t · k · · 'b hl 'h ·h · k ' pancnosrurcteJS upr-
vame 1 a av ne o 1 m a cca 80 000 - 1 OO 000 Sk. V bi ízkej poslancov riesv1·0 probl • d /' · Iý ht l · ., J d . 
d · t' b · v h 1. k 1. - ' 1 h . . 'h em roz e ovanra c o nnancu e nemu ucnos 1 y sme t1ez c ce 1.s va 1tn1t p oc u na trenmgovom 1 h .1. k 600 · 
ku, ale to bude možné len za predpokladu, že sa vykoná o plo v~ 10 po.zem Y za s_k~m2 {ostat~ým ~bča?om 2400 Sk/m,

2
), 

nie tréningového ihriska, ale samoirejme to bude možné iba uhemu zakazku (bez vere1neho obstaravanra}, dalším miesta v DN 
predpokladu, že sa na toto zoženú peniaze. Kol'ko peňazí i:o b d'. Aký ie lo prístup k vereiným financiám, keď z peňazí daňových 
stáť to v tejto chvíli neviem uviesť. Myslím si, že som v dostatoč platn íkov sa musí zaplatil' prepusteným zamestnancom DN odstup-
miere vysvetlil príčiny neúspechu a možného zlepšenia sa F' vo výške 250 000 Sk. . 
ONV . \1, , v v tk ' / - / , · enm, ze vse ym pos ancom MZ ežípodla poslaneckého s/ubu 

Ak budete mať záujem a možnosti pomôcť FCL ONV tak por!faho ob v d . . v . . .. vv · v , , 
s radosťou privítame . Ak budete mať záujem pŕacovať vo výb , canovv na sr cr. Pr:~~~ asr ab~ ~setnlr vacsru cast obyvatelstva 
FCL a skvalitniť jeho prácu budete vítaný. smetr, mozno by neprezrlr udalost, ze neohlásená návšteva náče/-
Nakoniec mi nedá povedať, že nestačí len kriti zoVať prácu ok 0 M~šakolombov by sa nedostala na obrazovky z dôvodu neprí
futbalu, ale treba poznať aj príčiny neúspechov a kto bude noslt P- Sedláka. Určite ich v rozhodnutiach o DN viedla ai obava 
záujen; ve~ieť ešte čo som možno v mojom čl~nku neuviedol, apacitu cintorína v ONV Buď im vdáka. Ich myse!' určite zauiímaiú 
vysvetl1m aJ osobne. 'problémv ked' 1 d ·1 v v ''fk ·d· -, . . , , . . . . . o po ces e o vry /\.Osla a nevr ta rozraslaiúce sa 
V uvode som preJaVil radost z vel keho za uJmU o devmskonovov enené smel' k M v · d b v b . . , . . 
ky' futbal ale tak sa mi zdá že niektoré osoby sa chcú zvidi teľ . rs o. ozno 0 re, mozno Y na Jet odstranenre vytvon-

' ' ovu v l l /'k pred blížiacimi sa komunálnymi vol'bami. Kde bo li doteraz? _ s.~o. na ce es pos ancom. To o ku DN a poslancom schvalu-
P. s. - _ · lcrm taketo hospodárenie s vereinými t .. i- obecnými financiami. 

Náz~ry_ p. S~išiak~ v_ predchádzajúcich č lánkoch v DEVEXE, n ie~ teraz k futbalu. Určite nesie ai výbor FO svoi podiel vi~y na ieho 
totozne s nazorm1 vyboru F-CL. Scasnom st~ve . Všetko ie otázkou financií. V čase spomínanom Ing. 

. , tkom bol frnančný príspevok obce 36 000 Sk mesačne a dopravu 
Jan Kova žsf - • 1 

prezident FCL D _rev_zarstova a sponzorsky spoločnost' PRESSKAM. Obidva tieto 
--------=---------------,-------11rote_ su preč a práca funkcionárov sa presunula do sféry zháňania 
v predškOlskom veku nevhodné hlavne v zim.nom období, počas chrípkovej epid' ~ncrí. Nie pre seba, svoie platy, ale p~to, aby takmer 200 mladých 
a v~becpr_emiestňo_vanie detí ~ p:ed_škol~kom veku,- dokazujú to aj lekári a ped 

1 m_a~o kde a s čím športoval'. Všetka táto práca smeruie na podpo
govia, me Je vhodne pre zdravy vyvoJ deti v tomto veku. ~ktrvr t a bez nei by futbal ir ONV už neexistoval. Ku každému š or-
S. Samotná budova, o ktorú vám predovšetkým ide, bola vybudovaná v akcii ..ľ emu výkon u 1·e treba matert'a'lne l · v , b v · . · kpd 
d .• - . l' kb! bd ' l 'k' . . vk! h ,rrnancnezaezpecentean,eey 

1cm1 a mm u y ro o o vy u ovane p ynove u reme za pemaze s o s tva. _ troc a športovéh vt' t' d' l . -. , · . . 
6. Mestská časť DNV disponuje viacerými priestormi, v ktorých si môže zriad iť 0 - k 0 ~as 10 0 1P omacre. lto!, ftelo okolnostr sa ne-
celárie- priestory na terase, vrátená škôlka na ul. P.Horova, Jednota tiež uvol'ní s k:~ , v~ s_ umulovalr 0 to malo za následok, že vz nikol teraiií stav. 
priestory, súčasné priestory radnice chce prenajímať(?!) . ~~nan nemôžu dávat' na ihrisku rózhoduiúce góly! 

Na ~áver vyjadrujeme jednoznačný protest proti zrušeniu tejto škôlky, kde sú e s oda plakat' nad rozliatym mliekom. )~potrebné aby vietci za
spokojné, my rodičia (vaši voliči - pamätáte sa ešte kto vás volil? ) sme s po~ resovaní našli spoločnú reč a našli východisko z teito situáci v, ď 
a nevidíme jediný dôvod na zrušenie okrem vášho záujmu lacno získať budovu t o/ v ONV nie ie fen A muž 1 • t · v 1 • d 1 Ile/./ ' e 
zariadenia. eke v . . , s vo, su o Of muzs va oros u v . rge, 

muzstva v regronalnych ligách (dr h · · v v · · <' v ) · 
Mimochodom školy a predškolské zariadenia prechádzajú pod obce podl'a zá vk ári 0 d . , . .. , v , ~ et vn~tvysset su.aze a pn-

č .416/2001 až od 1.júla 2002. óu. · ~bre1 pracr svedct ucast mladez ntkov vo výberoch BFZ 
tem 0 nrch zo strany extraligistov. Bolo by škodou toto všetko 

zničit' pre nezáuiem o veci vereiné. Veď tol'ko mladých /udí na športo
viskách znamená, že sa vzdaluiú drogám, pova/ovani u a pripravuiú sa 
lepšie pre život, ktorý sa s nikým nehrá. 

So záuimom som sledoval diskus~ú reláciu v DTV na futbaldvú tému. 
Pre výb~r rozhodnutia_ ie pod;tatné aby bola možnost' z čoho vyberat'! 
Preto pnspevok o podtele MC Lamač na činnosti futbalu považuiem za 
tendenčný. Možno rovnakou čiastkou prispieva na futbal ai MČ Devín 
ktorá má 780 obyvatelóv. Pre zachovanie obiektivity v informáciách b; 
bolo vhodné navštívil' napríklad ai Šamorín {obec porovnatelnú s MČ 
ONV), ~~e _futb~/ p~dporuiú sumou 7 BO 000 Sk mesačne! Lepšie a po
hodlnetsre te hladat cesty ako sa nedá. Opačná cesta i~ tažšia a zvolit' 
si takuto cestu ie podlá môiho názoru nad sily, schopnosti a hlavne vô/u 
zainteresovaných. 

Ing. D. Spišiak 

Reakcia na článok Ing. Spišiaka. 

,.Lepšie o pohodlnejšie je hlade( cesty oko sa to nedá." Je to naozaj 

tak. Možno by sa nad touto svojou vetou mal zamyslie( aj jej pisatel'. 

Možno keby sa touto_ vetou aj riadil, tak by nebol devínskonovov~ský 
futbal tam, kde je teraz. · 

Nemôžem si pomôc( ale z doterajších článkov Ing. Spišiaka 

v Devexe na tému devínskonovoveský futbal som sa o príčinách jeho 
kritického stavu dozvedel iba to, že zaň môže samospráva mestskej 

časti a DTV. Ani slovko o prípadnej sebareflexii výboru. Ani slovko 

o tom, ako treba túto nepriaznivú situáci~ zmeniť. Reportáž o devínsko

novoveskom futbale, ktorú minulý týždeň uviedla DTV poskytla priestor 

značnému pečtu l'udí, ktorý vo futbale pôsobili nejeden rok . Aj Ing. 
Spišiak dostal m.ožnos( prezentova( svoj názor. To, či . bola reportáž 

tendenčná alebo nie, posúdili diváci . Viem, že Ing. Spišiaka to, čo v nej 
odznelo, nepotešilo. Ale taká je realita . A ak si futbalový výbor pred 

ňou zatvára oči, je to na ešte väčšiu škodu devínskonovoveského futba
lu. Pretože na slovách starostu Lamača, ktoré odzneli v reportáži:. "Pre 

futbal nie sú rozhodujúce peniaze ale dobrovol'né nadšenie l'udí ktorí 

stoja za touto aktivitou; ktorá priviedla Lamač do 3.ligy." majú ni:čo do 
seba. 

A_ teraz k dalšej obl'úbenej téme ing. Spišiaka, ktorou je odpustená 

pôž1čka pre DTV z Fondu rozvoja bývania mestskej časti . Áno, miestne 

zastupitelstvo odpustilo DTV pôžičku. Nie síce vo výške 500 tisíc, ale vo 

výške 375 tisíc korún . MimochodOm bolo to na miestnom zastupitelstve, 

na ktorom som sa vôbec nezúčastnil. Som rád, že Ing . Spišiakovi tak 
velmi leží na srdci osud mladých l'udí zDNV, ktorí nemajú kde bývať. 
Bol som to totiž ja, kto prišiel s myšlienkou poskytova( obyvatelom DNV 

pôžičky z Fondu rozvoja bývania na výstavbu, alebo kúpu bytu. Bolo to' 

v ča se: keď som bol prednostom miestneho úradu . Som rád, že sa mi 

podarilo poslancov presvedči( o správnosti tejto myšlienky. Som rád, že 

na základe tejto mojej iniciatívy, pomohli poslanci tejto mestskej časti 
niekol'kým desiatkam mladých ludí obstara( si vlastné bývanie. 

A ITlÔŽem ubezpeči( pána Ing. Spišiaka, že odpustená pôžička pre 
DTV neubralo ani jedinej mladej rodine možnos( získa( bývanie . 

Dôvod je jednoduchý. Na účte Fondu rozvoja bývania mestskej časti 
bolo totiž k 31 .12.2001 presne 8.382.126,- Sk. To by stačilo na pôžič
ky vo výške 300 tisíc korún pre dalších 

27 mladých rodín. A dnes je tam už o pár desiatok tisíc korún viac. 

Podobne by som mohol reagova( oj na dalšie postrehy Ing. Spišiaka 

týkajúce sa DTV. To by však tento časopis musel ma( o niekol'ko strá

nok viac. A tak zakončím radšej vtipom . Možno si ho ešte niektorí pa

mätáte. ,.Viete, akýc;_h je pä( najväčších · nepriatelov socializmu? 

Kapitalizmus, jar, leto, jeseň a zima." Toto ma vždy napadne, keď čí- . 

tam príspevky Ing. Spišiaka o devínskonovoveskom futbale. 

Ing. Ján Žatko 
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Projekty 
Výchovno - vzdelávací 

proces v Zš Bukovčana 1 
prebiehaaj za finančnej 

a materiálnej pomoci gran
tov získaných 
v projektoch 

Prvý marec je termín na 
predkladanie projektov 
u rôznych organizácií. Naša 
škola má už dlhodobú skú
senosť s prácou na projek
toch. 

Boli sme medzi prvými 
školami , ktorým sa podarilo 
vdaka projektu Infovek za
riadiť učebňu výpočtovej 

techniky, rozbehnúť použí
vanie internetu a zavádzať 
prvky informačno - komuni
kačných technológií do vy
učovacieho procesu. 

V súčasnosti čakáme na 
rozhodnutie vyberovej komi
sie o pridelení školského 
servera, ktorý by opäť 

skvalitnil prácu v učebni vý
počtovej techniky. 
Skúsenosti máme aj s pro-

jektami NK SOKRATES 
v programe Comenius. 

Tieto projekty predpokla
dajú partnerstvo so zahra
ničnými školami. 

Žiáci 1. a 2. ročníka spolu- -
pracujú so žiakmi vo Ve/'kej 
Británii, v Španielsku a v Ne
mecku. 

Momentálne pracujú na 

téme Odpady a ich využitie 
a výsledky práce budú pe-

Auditované finančné výsledky 

za ŕok 200 l spoločnosti 
Slovenské telekomunikácie, 

výsledkom zvýšenia úspor vý

nosbv a priaznivého výsledku 

a. s. čistých úrokov a dalších fina-

Za obdobie január - decem- ' nčných výnosov, kt.orých suma 

ber 2001 zisk z prevádzkovej . predstavuje hodnotu 164 mil. 

činnosti Slôvenských teleko- Sk, ako aj podielu na z isku 

munikácií, a. s., dosiahol su- asociovaných spoločností 

mu 4 07 4 mil. Sk, pričom vý- (najmä spoločnosti Euro Tel 

nosy predstavovali výšku 20 Bratislava, a . s.) vo výške 261 
ll O mil. Sk a prevádzkové mil. Sk. 

náklady spoločnosti boli Hlavným zdrojom výnosov 

16 036 mil. Sk. spoločnosti Slovenské teleko-

Oproti roku 2000 zisk munikácie, a. s., boli výnosy 

z prevádzkovej čin~osti Slo- z hovorného vo výške l O 750 
venských telekomunikácií, mil. Sk a výnosy zo stálych 

a . s., vzrástol o l 033 mil. Sk poplatkov vo výške 3 440 mil. 

a výnosy vzrástli o 1-7 40 mil. Sk. 

Sk. Celková splatná daň z príj-

V roku 2001 Slovenské tele- mov právnických osôb, ktorá 

komunikácie, a. s., vytvorili bude odvedená do štátneho 

zisk pred zdanením vo výške rozpočtu Slovenskej republiky 

4 449 mil. Sk, čo predstavuje za rok 2001, je vo výške 

nárast o 3 729 mil. Sk oproti l 169 mil. Sk, čo je jeden 

roku 2000. Uvedený nárast je z najvyšších odvodov z dane 
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dagógovia prezentovať v ap
ríli vo Vel'kej Británii. Plnenie 
projektu Dajme Zemi dar 
ček sme vytvorili s partnermi 
v Rakúsku a v Talianskp 
a spoločne so spomínanými 
školami sa uchádzame o no
vý typ projektu, ktorý bude 
zameraný na školský ma
nagment. 

Už teraz majú rodičia mož
nosť dozvedieť sa najnovšie 

z príjmov právnických osôb na 

Slovensku. 

Zisk po zdanení tak dosiahol 

výšku 3 922 mil .. Sk, čo pred

stavuje nárast o 3 703 mil : Sk 

oproti roku 2000. 
Pozitívny vplyv na hospodár

ske výsledky spoločnosti Slo

venské telekomunikácie, a. s., 

za rok 2001 mali najmä vý

razné vnútorné úspory a využi

tie synergií so stratetickým 

partnerom spoločnos(ou Deut

sche Telekom AG a znižovanie 

jednotkových nákla?ov. 

Spoločnos( investovala tak

mer 30 % zo svojho obratu 

v roku 200 l do rozvoja teleko

munikačnej infraštruktúry. 

Investície naplánované- na 

rok 2002 budú zamerané naj

mä na pokračovanie rozvoja 

telekomunikačnej infraštruktú

ry, digitalizácie, vývoja nových 

produktov, projektov podporu

júcich rozvoj slovenského tele-

stránke www.zsb 
ba.sk. Spolupráca s 
sa dá považovať tiež 
dôležitý projekt, o 

Spolupráca prináša svo 

TEELVECHA 
. vestorsko-inžinierska a realit
mná kancelária, Kosatcova 26, 

oNV. č. t. o9o31778 048, 
tel./fax: 6231 5458, 

e-mail: teelvecha@hotmail.com 
Ponúka na predaj: 

INZERTNÉ RUBRIKY 

podpivničený, s garážou, plus vín
na pivnica pod záhradou, všetky IS. 
5ápozemok. 
Cena: 4, 7 mil. Sk 
5-izb. RO v ONV s krbom, celopod
pivničený s garážou, 5 á pozemok, 
všetky IS. 
Cena: 4,4 mil. Sk 
3x SP v ONV na Eisnerovej ul. , 
všetky IS. Výmera pozemkov: 
565 m', 595 m', 592 m'. 
Cena: 3 000,- Sklm' 
Preberáme ponuky na predaj RO, 
SP, bytov a iných nehnutelhosti. 
Ponúkame Vám kompletný právny 
servis a serióznost: 

rov. Na grbe 42. 

-Kúpa 
ovocie. (adventné dieln _Predaj 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Doučím M, F (Z~) . 

spoločenské posede - Vol'né miesta (ponúka, hl'adá) 
td) _Služby (ponúka) 

Tel.: 0905 950 660 
* Právnik- právny serv is. 

a . f5- Byty 
Teraz si našich rolfj- Nehn_ut~l'nosti 

Tel .: 6477 8542 
* Opatrím dieťa _po 16.00 h a celé ví
kendy. Tel. : 0907 752 266 ČO V dovoľujeme požiad{t---_Ro_z_l'c_n:--:e :---c:::::-:::-::-:-:-::---c----c...,.., 

o možnosť poukázať 1 ( 02 • PREDAJ · <. 

zo svojej dane na úč 
Predám pračku IAR, málo používa-

školy. Takto .získané pr ·, cena sooo Sk. 
* Vezmem do prenájmu 2-garsónku. 

Tel.: 0903 214 084 
* Vymením 4-izb. byt v OV za RO 
v ONV alebo okolí. 

striedky by sme využili Tel. : 6477 6962, po 1s.oo h. 

učebné pomôcky a Predám det. bicykel pre 5-8 roč . 
eťa. Detské dvojradové korčule, 

skrášlenie interiéru naši l'kosť 22-23 . Tel.: 6477 8200. 

budov a tried. K 1. júlu 20 Tel. : 6477 6962 po 18.00 h. 

nás čaká dôležitá zmena, rn:1=-voťN~ftP~tiliiN 
prechod škôl pod m 

nu za významnú a pre 
stvo povzbudzujúcu. 

komunikačného trhu a 

. všetkých oblastí, ktoré si 

duje príprava na úplnú 

lizáci'u telekomunikačné 
hu . 

Slovenské telekomuni 

a . s., evidovali k 31. 
bru 2001 l 584 451 
nych staníc (vrátane 

. B-kanálov a verejných 

nych automatov) . 

Slovenské telekomuni 

* Kúpim RO v ONV. 

servis Baláž ·- oprava televízo-

Tel .: 6477 4757 

Predám GARÁŽ 
na ul. š. Krá lika 
cena 150 000 Sk 

Tel.: 0903 701'765 
0903 764 850 

Toner: NP6-I za 48~ . - ,Atramentové ~azety: BCI ~3 ~a ~28. ; , 
HP 516 64SA za 1605.- (' farbia~e pásky: Canon AP WO~ISO •. C za 

81.- , dis kety: Verbatim i a 18.- , No Name. za 8.- CD :R JóK74 za 
34.- myš Genius Easy PS/2 za 137 .< obal na CD od 10.-

a pon uka spotrebného tovaru pre vypoctovú a kancelársku techniku: 
v DEVElCe, Novoveská 14 (z dvora), 

po- pia: 15.30-18.00, 
~.o: 8.0,0·11.00, 

e-mail: mail.viapvt.sk 

a . s., patria medzi nnrvn~sa<r~==D=O=V=O=[e=n=k=a=2=0=0=2=======..._ 
zamestnávateľov v Sloven 

republike a ich pracovníci 

sobia celoplošne v reg · 

Slovenska. 

V roku 200 l bol pri 

počet zamestnancov s 

nosti 12 068 osôb. . 

Chorvátsko, Grécko, Taliansko, 
Egypt, Turecko, Cyprus, 
Malta, Sardínia, Dubaj, 

Madarsko - Balatón, 
Piešťany 

Príďte si vybrať z ponuky Sk Hydrotour 
Do DEVEXu na'Novoveskej 14 (z dvora) 

Po-pia: 15.]0-18.{)0, so: 8.00-11.00, 
e-m ail: krug©mail. viapvt.sk 

Náhr.obné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU 

METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

....,L Stavebná 
csoB sporiterňa 

ul. S. Králika 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 

wmjp!JI!r.'~,)•nm. ~?M'ť'ttlfll+ 

Hl'adá: - spolupracovníkov 
za veími výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8"' - 20"') 0903 835 997 

02-6231 7066 
0903- 146 404 
0907-401 215 PENIAZE 

,.DO VRECKA" 

o9o4 368 1 21 ""EP'L"'ER"l+S 
0907 l 20 l 80 l l .,., 

* Geometrické plány? Rýchlo a lacno. 
Tel.: 0905 333 727 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempeieno\'a 2 

KARLOVA VES 
if Jax 02/6542 1727, E-mail • parrna l@parm al sk 

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

~ 
i 
l 
l 

l 

i 
l 

·l 
~< ---------· 

STAVEBNÁ 
~~CHANIZÁCIA 

OBCHODNO · TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5315, fax: 02/6477 Gm 

t~: 1tt®1tuk, {"ttp:( l www.nt.rk 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 
· Oproti roku 2000 

tento početo o l 450 za 

nancov z dôvodu opti 

cie jednotkových ~ák l 
a vnútornej reštruktural ' 

DPH . C~nní.k: .l znak.= l :30 Sk, l/16 :tr. =. ~~~ Sk,_l!B str. = l OO~ S_k, l/ 4 str. = 2025 Sk: l/2 s,'r. = 4050 Sk, l str. = 81 ?O Sk. l cm = IS Sk. K cenám treba pripočítať 
l · Zlavy. In uvere1nema za sebou S Vo, pn paf a v1ac l 0%, celorocne 20%. Ponuka detskych vec1 bezplatne. Zamestnanie hlodám: zlava 50%. Príplatky: l. strana+ l OO%, 

strana+ 50%,-iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00 firmy. 
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Mestská časť DNY je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápisnika 

OKRESNÉ'RIADITEľ..STVO 
POLICAJNÉHO ZBORU 

V BRATISLAVE IV 
M. Sch. Trnavského 1, 844 22. 

BRATISLAVA 

POLíCIA OBČANOM 
ZLODEJI BICYKLOV 

S príchodom jari sa okrem 
prírody prebúdzajú aj zlodeji 
bicyklov. Za obdobie od kon
ca mesiaca január 2002 do 
začiatku marca 2002 bolo na 
Obvodnom oddelení Policaj
ného zboru ONV občanmi 
Devínskej Novej Vsi oznáme
ných 14 prípadov odcudzenia 
bicykiÓv, z toho boli všetky 
odcudzené priamo v byto
vých domoch - najmä na me
dzichodbách. Dotýka sa to 
prevažne sídliska Podhorské -
ul. Pavla Horova, ul. Jána 
Smreka a sídliska Kostolné -
ul. Jána Poničana. Preto sa 
Obvodné odr;felenie Policaj
ného zboru ONV so sídlom na 
ulici Pavla Horova 10 rozhod
lo poskytnúť základné rady 
pre spoluobčanov, aby sa po
dľa možností podobnej nepd-

I\:RÍŽO·Vl(A 

jemnej skúsenosti vyvarovali. 
Je potrebné si uvedomiť, že 
ak sa potenciálny páchateľ 
dostane do objektu bytového 
domu, nemusí mať za cieľ len 
odcudzenie bicykla, môže vy
konať vlámanie do bytov, piv
níc, resp. páchať rôznu trest
nú činnosť. 

Nedajme zlodejom šancu 
a pokiaľ je to možné, nevytvá
rajme im pre ich -nezákonnú 
činnost' vhodné podmienky, 
ako sú napríklad: 
- otváranie vchodových dverí 
z bytu neznámym osobám -
páchateľ sa do objektu dostá
va pod rôznou zámienkou (pr. 
vydáva sa za roznášača re
klamných letákov, opravára 
... ). Ak sa dostane do byto
vého domu, má dostatok ča
su na vyhliadnutie si vhod
ného objektu a na úspešné 
páchanie trestnej činnosti, 
- neuzamkýnanie spoločných 
priestorov - hlavného vchodu 
- a to nielen v nočných hodi
nách, 
- nevyberané schránky s po
štou, ktoré svedčia o dlhodo
bej neprítomnosti majiteľa, 
- nedostatočne osvetlené 
spoločné priestory. 

Polícia žiada spoluobčanov, 
aby venovali zvýšenú pozor
nosť ochrane vlastného ma-

jetku - zabezpečením objektu 
bezpečnostnými dverami, kva
litnými zámkami, použitím prí
tomnosti psa ... 

Dalej polícia prosí spolu
občanov, aby si všímali nezná
me osoby, ktoré sa pohybu
jú v objekte bytového domu 
a v jeho bezprostrednej blíz
kosti s cielbm zapamätať si vý
zor osoby, predovšetkým: 
zdanlivý vek osoby, výšku, po
stavu, pohlavie, oblečenie, far
bu a dÍžku vlasov, oči, nos, ús
ta, tvar uší a tváre, prípadne 
me charakteristické znaky 
osoby, ako sú chôdza, držanie 
tela, rôzne tetovania... Toto 
všetko môže výrazne pomôcť 
polícii pri objasňovaní trestnej 
činnosti . 
Akékoľvek informácie, ktoré 

by viedli k predchádzaniu 
a tiež k objasňovaniu trestných 
činov, môžete v ktorúkoľvek 
hodinu podávať telefonicky 
na t.č. 02/6477 7258, 09610-
34705, alebo priamo v sídle 
Obvodného oddelenia PZ. 

Veríme, že spolupráca polí
cie s občanmi prinesie zníže
nie páchania trestnej činnosti 
a prispeje k zvýšeniu bezpeč
nosti osôb a ich majetku. 

md 

Rozmiestnenie 
kontajnerov 

Harmonogram razmi 
vel'kokapacitných kontajnerov 
jemný odp_9_d z rodinných 
a domácností na l. polrok 2002 

Nepoužívať na chemický 
staré železo, sklo, lístie a orezy 
mov! 
Rozpis pristavenia kontajnerov: 

1.-4. 3. 2002- uL Na hriadkach, 
Mečíkova, J. Jonáša- 2x ko 
8.-11 . 3. 2002- ul. Pod lipovým, 

lstrijská, Kosatcova 
15.-18. 3. 2002- uL Delená

Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

22.-25. 3. 2002 - uL Na vyhli 
Poniklecova, Spádová-Delená 

12.-15. 4. 2002- ul . Janšákova, 

f'leSkOVCO>V~ I 

16.-17. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Tajomstvá poznania sú zloži

té. Kto vie a pozná, mal by odo

vzdávaí. 

Dnes sa väčšina pýta: "A pre

čo? A za čo?" 

Naši dedovia odovzdávali 

svoje skúsenosti našim rodičom, 

tí nám, my by sme ma li svojim 
vvrlll;l,,k,. de(om. Nie sú to len obrazné 

Slovinec, Záhradná 
7.-1 O. 6. 2002 - ul. Novoveská · 

prirovnania. Nakoniec na kaž

dej generácii sa takéto odo

vzdávanie, a výrazne, odráža. 

Ak by ktosi žiadal odovzdá

va( všetkým, už by nás to zasko

čilo. A predsa existujú l'udia 

zakrič.- 7. Jedovatá rastlina - chrá- etn ická skupina na severe Moravy. i celé komunity, čo odovzdávajú 

nime.- 8. Oddiel vojska- platnička. - 13. Národohospodári- ostrov po všetkým. Je ich skutočne viac, 

- 9. Otlč- kl'učkuj, vyhýbavo sa cho- francúzsky.- 14. Zbraň na búranie-
vaj . - 10. Dopravný prostriedok- urob. slabším.- -Mamička, lo aj dedka hoci v týchto dňoch sme si pri-

Vodorovne: A. Začiatok tajničky . - francúzsky spisovatel' so skr. mena Pomôcky: E. Sión.- G. Elis . - H. Lier. cien? pomenuli práve obec pedagá-

8. Druh výtvarného umenia - na konci. - 1 ľ. Neprenášaj - ne- - 3. Laub. - 10. Sorel Ch . - 13. Ile . - · gov. 

orientálny plemenný kôň - "zá- vlastnil. - 12. Taliansko po česky- d -Ano, samozrejme. v d 
kladná letecká J·ednotka . T d l l äčšina si pre staví učitel'a, 

- 10 je ču né, myse som, že 
C. Nahá- miernia, cvičia zvieratá starší si spomenú na tých svo-

k poslušnosti- zor isté množstvá . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nosí len malé deti... jich, ešte zo základnej . Oby-

- D. Úl'ava po česky- mal vedomo- *** čajne s odstupom rokov dOkáže-

sť- šopa po česky. - EJ. Zošit (ho- A l' k d h h ' 
vor.)- hlasito- zrúcanina v okrese 1--+--+--+---->---+--+---+--+--r---t--+-+---t--t Po ovní stojí na oncom, me pac op it a možno aj v du-

Kutná Hora.- F. Ch l apčenské me- Q_ _love zastrelil. chu oceniť ich nezastupitel'nú 

no - l'avá po česky- rieka v Ang- 1--+--+--~--1---+--+---+--+-+---+--+-+---t--t _Pán doktor, bola lá rana úlohu, námahu, starostlivos( 

lieku- meno spisovatel'a Bohúňa.- C a žneme, čo oni zasiali. 

G. španielsky maliar, darovali - 1--+--+--t--+-+-o!--t--l--.r--t--+-+---1--t -Nebola. Zomrel, až keď ste ho Spomínam však, pri týchto 

mužské meno (14. 8.) - územie D li.. . ·1 •· h 

v Grécku . - H. Poradová čís l ovka- 1--+- +-t----l-+-+--+-+- +--1- +-+---l;----l *** pn ezllostiac , i na prvú ka-

belgické mesto- zubná sklovina.- E techétku, na prvých učitel'ov 

l. Akadémia výtvarných umení 1-...,._- -+-_ .... ....,._-+-+--<--+-+---1--+--+---t,__-1 -Ja vás obdivujem pani v hudobnej , na vedúcich krúž-

(skr.) - chorejský !evita - l'ulka F To ste ku každému taká us kov i trénerov. Aj tí ma pripra-

(nár.) - ŠPZ okresu Stará Ľubovňa. 1 

- J. Koniec tajničky.- a láskavá? vova i na zložité chodníčky ži-

Zvisle: 1. Samec sliepky- bezcen- G t--i--..,_-t--+--t--t--t--+--t---1---+---J---+--1 _Samozrejme pán minister. vata. Len nemám vyhradený 

ný zvyšok.- 2. Náplecník uniformy H *** deň, kedy si mám spomenú( 

-chlapčenské meno.- 3. Vo vel'kej· Tiež otvár 1· b · . · 0 l rany poznan1a 

vzdia lenosti- lístie po nemecky. - -Bola by som lepšie urobila, ~ spomínam si na nich, ak nie 

4. Dojnica skotu po česky- obje- b l d l M - k 
mová miera. - 5. Škrabka na pluh- SO O a vy a a za čerta- a_ casta, ta pri príležitosti sviatku 

dosť vel'ký.- 6 . Gibon bieloruký- J medzi pŕíbuznými sú zakázané. pedagógov. Vda ka vám všet-
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DEVEX 12 

informačný 

spravodajca 

. občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

12.4. 2002 Ročník: XII. Číslo: 7 ·bezplatne 

V ČÍSLE: O Z radnice () VW SK 

* Parkoviská * Zber O Kultúra 

e Spo~ločenská kronika CD Na aktuálne témy 

O Sport O Inzercia ~ Katalóg 2002 

* Letný tábor * Z policajného zápisníka 

Obrázok nedávnych dní. 

Deň narcisov je celosvetová 
verejnoprospešná kampaň, ktorú 
už po šiestykrát organizovala 
Liga proti rakovine. Tento deň -
22. marec - sa sta/ symbolom 
nádeje pre život, nádeje 
chorých /'udí na vylieče
nie. A nežné narcisy kaž
dý rok oslovujú a spájajú 
/'udí, ktorí chcú podporiť 
dobrú myšlienku. 

l tento rok sme sa 
s kamarátkami vybrali 
do ulíc hneď ráno, aby sme 
stretli i tých, ktorí cestujú do prá
ce a do škôl. Väčšina reagovala 
pozitívne. Počas celého dňa sme 
navštívili rôzne inštitiície a školy 
v ONV a mali sme vel'mi dobrý 

pocit z toho, že spoločne po
môžeme možno niekomu, kto sa 
vylieči. A možno to bude práve 
niekto z Devínskej. Naša dvojica 
(bolo ich v Devínskej viacero) vy-

zbierala 6 500,- Sk. Daku
jeme! Jeden zážitok nám 
predsa /eh utkvel v pamä
ti viac - /'úto nám je, že 
negatívny. V jednej de
vínskonovoveskej škole 
nás jedna pani učitel'ka 
"privítala" takto: "Tak to 

ste asi na zlej adrese!" Bolo nám 
z toho smutno. 

Vám, Devínskonovovešťanía 
s dobrým srdcom, ktorf ste pri
speli ďa k u j e m e! 

Majka a Marta 

Rybárske lístky 

od 1. 4. 2002 vydáva Okresný úrad Bratislava IV 

Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva, Ga/ayova 11 (za OD Saratov) 

(KRÁTKE SPRÁVY ) 

Neplatia káblovku 

Na základe zmlúv o zriadení 

a prevádzkovaní televízneho káb

lového rozvodu (TKR) uzatvore

nej medzi MČ DNV, Satro, .s.r.o . 

a účastníkmi - obyvatel'mi zabez

pečujeme prevádzku TKR. Podl'a 

zmlúv je účastník povi nný do sta

noveného termínu plati( poplatky 

za poskytovanie signálu TKR . Za l. 

polrok 2002 to bol termín 

15 .1 .2002. Avšak mnohí občania 

si povinnos( zaplati( v termíne kaž

doročne neplnia. Je smutné, že 

opakovane vykazujeme rovnaké 

mená neplatičov. Ako by dotknutí 

reagovali , keby sme im okamžite 

pri nezaplatení zrušili signál TKR. 

fi 
Zóna 40 

Určite ste si vš imli zmeny v do

pravnom značení v našej mestskej 

časti. Po takmer roku práce, sme 

v spolupráci s Magistrátom hlav

ného mesta SR Bratislavy vykonali 

dopravné opatrenia pri spievajúce 

k zvýšeni u bezpečnosti na cestách 

v DNV. Vytvorili sme tzv. Zónu 

s obmedzenou maximálnou rých

los(ou 40km/hod a reguláciou ná

kladnej dopravy. Súčasne sme vy

konali oj kompletnú revíziu dop 

ravného znaéenia . Dúfame, že 

nové dopravné značky v mestskej 

časti budú slúži( verejnosti dlh ší 

čas, ako sme na to zvyknutí. 

Mali by sme si všetci vvedomi( 

kol'ko úsilia a peňazí nás stála 

realizácia uvedeného dopravn.ého 

opatrenia . fi 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 4.4. 2002 . 

Úzavie~ka nasledujúceho 

čísla bude 18.4. 2002, 

číslo vyjde 26.4. 2002. 
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Miestn·e zastupitel'stvo 26. 
marca 2002 zo schvál eného · 
programu rokovania prijalo 
uznesenia : 
-pri kontrole plnení uznesení 
miestneho zastupitel'stva 
a miestnej rady 
diskusia sa orientovala na 
kontrolu hospodárenia vo 
fonde rozvoja bývania, infor
mácii o stave pohľadávok 
správy bytov vo vzťahu k fir-

. me C-rea/ s.r.o. , návrhu vy
užitia kina Devín a priláh/ých 
pozemkov, mimosúdneho vy
rovnania s dodávate/om stav- · 
by Vila Košťálová a možnosti 
prenájmu budovy radnice po 
presťahovaní miestneho úra
du 
- návrh rozpočtových opatre
ní 
opatrenia sa týkali úpravy 
rozpočtu Denovy v súvislosti 
s p(enosom kompetencií zo 
štátu na obec, zaradenie mat
ričného úradu do organizač
ného č lenen ia miestenho 
úradu a presunu financií 
v rámci kapitálových výdav
kov 
- predkladanie informácii 
k prípráve a realizácií inves
tičných akc ií 
poslanci požiadali o pravidel
né predkladanie informácii 
o stave rea/izacid investič
ných akcií 
- rozpis bežných a kapitálo
vých transférov z rozpočtu 

Parkovisko 
pri novom vjazde do podniku 

Volkswagen Slovakia, a.s."

zisťovacie konanie 

Navrhovate!', Volkswagen 

Slovakia, a.s. so sídlom v Bra

tislave predložil Ministerstvu ži

votného prostredia SR podla § 
7 zákona NR SR č . 127/1994 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

DEVEX 2 

MČ Denove, !stra Centru a VD
pz , 

- rozpočet mi mo rozpočtových 
fondov MČ 
predložený rozpočet zabez
pečuje krytie investičných akcií 
zaradených do rozpočtu MČ 
- návrh rozpočtu správy bytov 
po diskusii n~bo / návrh 
schválený z dôvodu zosúlade
nia jednot/ivýc/1 položiek s roz
počtom MČ a pripomienkou 
doplnenie textovej časti k roz
počtu 

- vol'ba miestneho kontrolóra 
po tajnej voľbe bol vo funkcii 
potvrdený doterajší kontrolór. 
Uznesenie bolo pozastavené 
starostom MČ. Týmto bodom sa 
bude zaoberať najbližšie za
sadnutie miestnej rady. 
- stanovenie platu miestneho 
kontrolóra a starostu 
miestne zastupiteľstvo odsúhla
silo plat miestnemu kotrolórovi 
podľa zákona o obecnom zria
dení vo výške 28 SOO Sk. 

Starostovi MČ miestne zastu
piteľstvo schválilo plat vo výš
ke 43 800 Sk. Týmto bodom sa 
bude zaoberať miestna rada 
z dôvodu pozastavenia uznese-· 
nia a zosúladenÚ~ jednotlivých 
zložiek platu s platnými nor
mami 
-stav mimorozpočtových fon
dov 
zobralo na vedomie stav fon
dov z riadených Miestnym za
stupiteľstvom - osem fondov 
zabezpečujúcich oblasti rozvo
ja mestskej časti, kultúry, život
ného prostredia, verejného po
riadku, sociálnej starostlivosti, 
rozvoja bývania, voľnočaso
vých aktivít ' 
- návrh záverečného ú'čtu MČ 
po prerokovaní a vznesení pri
pomienok k návrhu závereč-

životné prostredie v znení zá

kona č . 391/2000 Z. z. , kto

rým sa mení a dopl'ňa zákon 

NR SR č. 127/1994 Z. z. (da

lej len "zákon") zámer činnosti 
záŕner "Parkovisko pri novom 

vjazde do podniku Volkswagen 

Slovakia, a .s." 

V zmysle §8 ods. 4 zákona 

NR SR č. l il /1994 o posu

dzovaní vplyvov na životné 

né ho účtu za rok 2001 bol 
určený termín na ďalšie prero
kovanie v mesiaci máji z dôvo
du neukončenej inventarizácie 
majetku MČ a následnej štruk
túry napÍňajúcej hospodársky 
výsledok záverečného účtu 
- zmena názvu príspevkovej or
ganizácie VDPZ 
podľa zmeny zákona o Ochrane 
pred požiarmi dochádza k zme
ne názvu kde doterajší- Verejný 
dobrovoľný požiai'JlY zbo r sa 
mení na Obecný Hasičský zbor 
Devínska Nová Ves 
- bezpečnosť predaja na trhovis
ku Eisnerová- M. Marečka 
vstup na trhovisko bol zmenený 
z ul. Eisnerovej na M. Marečka 
z dôvodu menšej frekvencie vo
zidiel . Tento priestor dočasne 
vyčlenený na trhovisko bude 
začlii!nený do celého areálu 
okolo nákupného strediska 
a preto lokalizácia trhoviska bu
de musieť byť zmenená 
-návrh ri ešenia k terase na M. 
Ma rečka ' 

otázka čistoty terasy a v zim
nom období aj šmykľavosti bo
la v návrhu materiálu riešená 
vybudovaním prestrešujúcich 
prvkov po celej dÍžke terasy. 
Tento návrh má byť prerokovaný 
v komisiách pri MZ 
- návrh podmienok predaja -
nájmu Reštaurácie na štadióne 
nesúhlasilo s odpredajom ob
jektu a požiadalo starostu 
a prednostku MU pripraviť ná
vrh noyého zmluvného vzťahu 
- prechod kompetencií v oblasti 
školstva zo štátu na obec 
zobralo na vedomie informáciu 
podanú prednostkou okresného 
úradu BA IV , kde termín je 
určený k 1. 7. 2002 
-predško lské za riadeni e MŠ Na 
Grbe 35 

prostredie informujeme o tomto 

zámere verejnost'. 

Do zámeru je mozne na

hliadnuť na miestnom úrade 

ONV, Odbore výstavby; život

ného prostredia. a správy majet

ku na 2. posch., lstrijská 49, 
Devínska Nová Ves do 19. 4. 
200 l v úradných hodinách 

pondelok 

8.00-12.00a 13.00-17.00 

po diskusii ohľadom využíva. 
nia tohoto objektu bolo po. 
tvrdené ponechanie objektu 
pre predškolské zariadenie 
v školskom roku 2002 l 2003 
- napi nenosť ško lských 'za ria. 
dení v MČ 
zobralo na vedomie informá. 
eiu, ktorá udáva stav kapaci
ty a naplnenosť jednotlivých 
materských škôlok. Kapacita 
je stanovená pre 590 detí 
v 26 triedach. Naplnenosť je 
v počte 469 detí v 21 triedach 
- výťažok ll l. Reprezentač
ného plesu. 

z III. Reprezentačného plesu 

Rozšírenie výrobnej kapacity 
Volkswagen Slovakia, a.s. 

- /11. etapa " - záverečné stanovisko 

le§ 20 ods. 4 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o pos~dzovaní 
V z mys d' b l · .. , M · l ' d l ' · • na životné proslre Je o o na lunaJSI Jes ny ura zas one zaverec-

vl.sko z procesu posudzovania navrhovanei činnosti "Rozšírenie vý· 
s~M · 

·kapacity Volkswagen Slovakia, a. s. - 111. etapa"' ktoré vypracovalo 
. . 1 stvo životného prostredia SR v spolupráci s príslušným orgánom -tnJS er 
. . terstvom hospodárstva SR. · 
tn~ . 
V zmysle§ 21 zákona NR SR č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na ži-

prostredie informuieme o tomto záverečnom stanovisku vereinosŕ. 
Do záverečného stanoviska ie možné nahliadnu( robit' z neho výpisy, od

is alebo kópie na miestnom úrade ONV, Odbore výstavby, životného 
y 0 správy maietku na 2. posch., lstriiská 49, Devínska Nová Ves 

úradných hodinách 
8.00-12.00a 13. OO- 17.00 
8.00- 12.00a 13. oo- 16.00 
8.00- 12.00. JUDr.MŠ 

bola poukáza ná pre podporu LL-----------------------
seniorov v našej MČ suma 
50 920,- Sk . 
-prevod vlastníctva obecných 

Súťaž 
bytov hradené parkovacie miesta 
bol schválený prevod piatich esto: Eisnerova ul. - pred 
bytov do osobného vlastn fc - ÚB: 1 o miest 

tva Bukovčana 16-18: 3 miesta 
-informačné materiály . Bukovčana 2-4: 3 miesta 
v rámci tohoto bloku bola po- uou·uv'""'' 

daná informácia o stave prí
pravy a realizácie cyklolávky, 
postup spracovania urbanis
tickej štúdie Záhorská 
Bratislavy ,príprava realizácie 
Preložky Mlynská ul ., zmlu
va o združení prostriedkov 
k spolufinancovaní okružnej 
križovatky a všeobecne zá
väzné na'riadenie hl. mesta , 
o nájme bytov a obytných 
miestností v zariadeniach ur
čených na bývanie, ďalšia 

spolupráca pri správe bytov 
s C-real-om 

Najbližšie pravidelné za
sadnutie miestneho .zastupi
tel'stva bude 14.5. 2002 . 

streda 

8.00- 12.00 a 13. OO- 16 

štvrtok 

8.00 - 12.00. 

musí obsahovať: 

meno, priezvisko a adresa tr

pobytu žiadatela, 

typ automob i lu, farba, ŠPZ 

kto je vlastníkom automobilu, 

v prípade, že v lastníkom je fy

ická osoba, údaj o tom, č i sa 

žíva alebo nevyužíva na 

dnikatel'skú činnosť, 

cenovú ponuku za vyhradené 

rkovacie miesto na obdobie 

edného roka. 

Verejnosť môže doručiť Nedostali ste DEVEX? Neviete pre-
písomné stanovisko k zá . Prv ako sa pôjdete sťažovať do re-

Ministerstvu životného om•~" '""~· povieme vám niekol'ko problé-
a príčin prečo ste nedostali vaše 

dia SR, nám. (. Štúra l, 8 noviny. Ked'že roznáška DE-
35 Bratislava najneskôr do EX-u zahrňuje celú Devínsku Novú 

19. 4. 2001. Patria sem aj paneláky, aj rodin-
domy. Ja roznášam väčšinou v ro-

Poplatok za 1 parkovacie mies
to: 

Paušálna suma poplatku sa 
určí pre všetky vyhradené par
kovacie miesta na jednom par
kovisku rovnaká pre všetky vy-. 
hradené parkovacie miesta, a to 
yo výške priemernej cenovej 
ponuky uchádzačov, ktorým bo
lo parkovacie miesto na danom 
parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku ne" 
môže byť nižšia ako 7200,
Sk/ročne alebo 600,- Sk/mesač
ne a nemôže byť vyššia ako 

'40 000,- Sk/ročne alebo 3300,
Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepouží
vajú osobný automob il na pod
nikanie, majú znížený poplatok 
za vyhradené parkovacie miesto 
pre osobný automobil, ktorý nie 
je vo vlastníctve právnickej oso
by, na jednu tretinu. Znížený 
poplatok je možné uplatniť oby
vatel'mí jedného bytu spolu iba 
jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok : 25 . 4. 
2002 o 14.00 hodine - v tomto 
termíne sa zároveň uskutoční na 
miestnom úrade aj verejné otvo
renie obálok. 
Vyhodnotenie súťaže: na najb
li žšom zasadnutí miestnej rady. 

din(lých domoch, ale mám aj niekol'ko 
panelákov. Svoju prácu sa snažím robiť 
ako najlepšie viem. No aj tak sa mi to 
niekedy nedarí. Na vine nie som ja, ale 
často samy obyvatelia domu. 

Napríklad v panelákoch je to často 
tak, že keď zazvoním niekomu, aby mi 
otvoril dvere lebo sú zamknuté, dotyč-

Harmonogram triedeného zberu 
1 Objemný odpad 

1.1 V zástavbe rodinných domov 
Kontajnery na objemný odpad budú 

pristavované podl'a rozpisu Denovy, 
ktorý už bol uverejnený. Najbližšie · 

termíny: 
12. - 15. 4. Janšáková, Slovinec, 

Záhradná 
19. - 22. 4. Novoveská - J. Poniča- · 
na, Nám. 6. apríla, Na kaštieli 

1.2 Na sídliskách 
Obyvatelia obytných · domov 

môžu prostredníctvom svojho zá

stupcu telefonicky alebo osobne 
objednať pristavenie kontajnera na 

objemný odpad v Denove .. 
Okrem uvedeného môžu občania 

odovzdať objemný odpad v Denove 
na Eisnerovej ulici č. 25 v pracov

ných dňoch od 7 .OO hod. do 15. OO 
hod . 

2 Drobný stavebný odpad 
Drobný · stavebný odpad bude 

odoberať Denova po telefonickej 

objednávke. 
Zdarma maximálne v množstve, 

ktoré sa vmestí do multikáry. Väčšie 
množstvá bude odoberať za úhra

du. Okrem uvedeného bude Denova 
minimálne 1 x týždenne zabezpečo

vať odvoz objemného a drobného 

stavebného odpadu z kontajnero

vých stojísk. 

3 Mobilný zber oddelene vytrie
dených odpadov z domácnosti 
s obsahom škodlivín 
Termín: 27. apríla 2002 od 9,00 
do 13,00 hod. na nasledujúcich 

stanovištiach: 
* na Eisnerovej ul. pred terasou 

* na lstrijskej ul. pred poštou 

* pred hotelom Morava 

4 Zber starého textilu 
Termín: 27. apríla od 9,00 do 

13,00 hod 
* na Eisnerovej ul. pred terasou 

* na lstrijskej ul. pred poštou 

S Odpad zo záhrad - orezy koná

rov a pod. 
Orezy konárov bude odoberať 

Denova po telefonickej objednávke 

zdarma do množstva, kto ré sa 

vmestí do multikáry. Po podrvení 
konárov Denova v obmedzenom 

m'nožstve poskytne občanom na 
požiadanie štiepky z konárov, ktoré · 

nespotrebuje na mulčovanie stro
mov a kríkov na verejných prie

stranstvách. 

Denova, m. p., Eisnerova 25, 
tel: č. 64 778 692, 

pracovná doba: 7 .OO do 15,30 hod 

Kontajnery na plasty 
Určite ste si všimli, že popri kontaineroch na papier a sklo sme sa v ONV 

dočkali ai žltých kontajnerov na plasty. Pozorne si prečítaile inštruk~ie zve

reinené na každom kontaineri. 
· Do kontajnerov no plasty patria: len PET Flaše od nápoiov, neznečislen~ 

oleimi. Flaše treba zošliapal; inak 30 fliaš zaplní celý konta jner. Vrchnáčiky 
a krúžky na flašiach sú z iného druhu plastu, preto ich treba odstránil'. 
Pracovníkom firmy OLO podstal~e ušetríte prácu, ak odlepíte ai papierovú 

nálepku. 
Nepatria tam: iné plastové obaly napr. zo šampónov, krémov, čistiacich 

prostriedkov a pod. 
Ak chceme skutočne chrán it' svoie životné prostredie, v prvom rade je po

trebné znižoval' množstvo všetkých druhov odpadov. Triedený zber a ná
sledná recyklácia tiež poškodzujú životné prostredie, ai keď v nižšei miere. 
O plastoch to platí dvojnásobne. Preto: ak ie lo možné, volme radšei sklené 
a návrolné obaly. mš 

ný sa vykloní z okna a povie mi, aby 
som zazvon il niekpmu na prízemí. Ale 
prečo?! Veď aj on dostáva DEVEX! 
Alebo sa mu jednoducho nechce zísť 
dolu a otvoriť mi dvere? Tak či onak 
nakoniec mi nik nepríde otvoriť dvere 
a hneď na budúci deň chodia do re
dakcie davy nespokojných l'udí. No pri 
rodinných domoch to nie je o nič lep
šie. Tam sa stáva, že pes, ktorý sa na
chádza síce za plotom, ale plot je od 

neho nižší, mi bráni do schránky vho
diť noviny. Takto je to konkrétne na 
Kosatcovej ulici, ale aj inde. 

Chcel by som vás na záver poprosiť, 
vážení spoluobčania, aby ste si prv 
pred podaním sťažnosti na kolportéra 
ujasnili, č i sa príčina nenachádza vo · 
vás. 

A to som sa ešte nezmienil o tom, že 
niektorí si Devex kradnú zo schránok?! 

kol 

DEVEX 3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra , 

I$Tl&A -CCEJNT!&l11YJ 
centrum pre voľný čas 

21. 4. Detské divadelné popoludnie 
vo velkej sála o 16.30 h, vstupné 20,- Sk 

22.-24. 4. Deň Zeme 
každoročný projekt prírodovedných, výchovno-náučných 

aktivít poriadaných pre deti a žiakov škôl v DNY 

-súčasťou projektu sú ekovýchovné programy, 
cykloturistické vychádzky po trase náučného chodnlka 

nivou Moravy, náučné vychádzky po turistických 
chodníkoch Devínskej Kobyly, 

,detské divadelné predstavenia a ďalšie sprievodné 
podujatia v areáloch škôl a materských škôl 

- do projektu sú zapojeni cestou oddelenia 
životného prostredia Mú ONV obyvatelia MC v rámci 

jarného upratovania a čistenia domácností a vlastného okolia. 

REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM 
Zhodnotenie výtvarnej a li

terárnej súťaže 
18. 3. 2002 vo vel'kej sále IC 
bolo vyhodnotenie 111. ročníka 
literárno-výtvarnej súťaže 

"Región, v ktorom žijem". 
Do knižnice prišlo 150 návr

hov na Ex libris a 79 literár
nych prác od detí z prvého 
a druhého stupňa. 
Témou výtvarnej súťaže bolo 
nakresliť okolie (Devínska 
Kobyla, Morava, Dunaj), opí
sať prostredie tak, ako ho deti 
vidia, alebo si ho predstavujú. 

Porota vybrala z prvého stu
pňa 3 práce. Prvé miesto zís
kala D. Hozlárová, druhé 
miesto J. Sotáková, tretie 
miesto J. Scherhaufer. Na dru
hom stupni prvé miesto získal 
T. Jároši, druhé miesto P. Bi
zubová. Na tretie miesto po
rota vybrala troch žiakov: 
K. Bajtekovú, M. Tatára, S. Ke
kelyovú. Cenu starostu MČ 
DNV dostala L. Brnavá. 

Okrem práce výhercov, po
rota posúdila na postup do 6. 
ročníka medzinárodnej súťa
že v Hlohovci aj práce S. Ku
kumbergovej, K. Križániovej, 
P. Ožvoldovej, A. Dlugošovej, 
P. Hrubého, M. Klištinca, 
M. Helebrantovej, M. KováCla, 
L. Zacharovej, B. Kopačkovej, 
M. Konečného, K. Porubcovej. 

V literárnej súťaži, z prvého 
stupňa zvíťazil M. Vadovič, M. 

DEVEX4 

Karolusová obsadila dru
hé miesto, 
M. Kamenár 
aD. Neuma
hrová -tretie 
miesto. 

Z druhého 
stupňa prvé 
miesto získala A. Kralovičová, 
druhé S. Sekačová na treťom 
mieste sa umiestnili A. Dlu
gošová a M. Krajč. Cenu riadi
tel'ky lstracentra dostala 
N. Sovicová. 
Účastnícke listy za úspešné 

príbehy dostali L. Dichtleróvá, 
R. Babel'ová, B. Haringo
vá, Z. Krnačová, M. Brezi
na, Z. Danihelová, R. Strobl, 
K. štepánková, D. Cebová, 
N. Ághová, l. Ďurčak, P. Dvor
štiaková. 

Vel'kému záujmu sa tešili aj: 
19. 3. 2002- beseda so spiso
vatel'om p. P. Štrelingerom, 
20. 3. 2002 - beseda s redak
torkou časopisu "Slniečko" 

p. L Kepštovou, 21. 3. 2002-
beseda s redaktorkou vydava
tel'stva Mladé letá. 
A. Hoškovou. 

Ceny do súťaže poskytli: 
Diskont Rosí, tlačiareň WEP, 
kníhkupectvo Enigma, textil 
Jecková a vydavatel'stvo Mla
dé letá. 

O. Chovanová 

Program kina 

[Q)~wiT~ 
11.4.019.45 h 

12. 4. o 17.15 a 19.45 h 
TÍ DRUHÍ 

Fr.-Špan.-USA- MP 12 - 65,-

14. 4. o 17.15 h 
ATLANT ÍDA 

USA MP- 55,-

13.-14.4.017 .1 5 h 
STOP TÍNEDŽERSKÝM FILMOM 

USA - MP 12 - 60,-

13.-14. 4. o 19.45 h 
VANILKOVÉ NE~O 
USA - MP 12 - 60, -

19.4.o19.45h 
20.-21. 4. o 17.15 a19.45 h 

OCEANS ELEVEN: 
DANNYHO JEDENÁSTKA 

USA- MP 12- 75,-

26. 4. o 17.15 a 19.45 h 
AMÉLIA Z MONTMARTRU 

Franc. - MP 12 

Tel. : 6477 5104 

Koncert rodiny a súrodencov 
l 

Dňa 20. marca 2002 sa 
v koncertnej sále ZUŠ na 
lstrijskej ulici· uskutočnil Ve
rejný koncert rodiny a súro
dencov. Vystúpenie sa nieslo 
naozaj v rodinnom duchu, le
bo sa ho zúčastnili v h/'adisku 
i na javisku všetci, počnúc od 
tých najmenších až po naj
staršiu generáciu. 

Deti účinkovali buď so svo
jimi súrodencami alebo rodič
mi, niekedy išlo dokonca o ce
lé rodinné hudobné zoskupe
nie, ako v prípade rodiny 
Hlásnych, keď na husliach 
hral otecko so svojimi štyrmi 
dcérami, z ktorých najmenšia 
zatial' len na detských huslič
kách. 

Zaujímavé triá tvorili aj ro
dina Kevických s dvoma flau
tami a bicími a rodina Čizma
ziovcov s gitarou, huslami 
a flautou. 

Poďakovanie 

Riaditel'stvo ZS l. Bukovčana 
a celý pedagogický kolektív ďaku
je pani riaditel'ke lstracentra 
K. Bergerovej a komisii školstva 
a mládeže pri MZ MC DNV za 
hodnotný umelecký zážitok, ktorý 
nám pripravili počas programu 

l. miesto 

Povesť o Srdci 
Bol raz jeden král', ktorý mal 

dcéru Elišku. Mala modré oči, hne
dé vlasy a stály úsmev na tvári. 

Eliška bola zal'úbená do mladíka 
Jána. Chodievali spolu na kopec, 
ktorému dali meno Srdce. 

Raz král' vyhlás il, že Eliške nájde 
princa. Uchádzali sa o ňu mnohí 
mládenci a tak král' vyhlásil turnaj. 

Svojou vtipnou 
obecenstvo rozosmiali i 
súrodenci Berezňákovci, 
sa správali ako profesion 
herci, pričom im nechýbal 
potrebný zmysel pre 
vizáciu. Všetci 
predviedli pekné 
v ktorých bolo cítiť ich 
nie pre hudbu či divadlo, 
ré zdiel'ali spoločne so 
najbližšími. 

Myslím si, že podobn 
podujatiami pritiahne 
ZUŠ, ktorá len v tomto 
začína v ONV pôsobiť, p 
nosť malých i tých 
k umeniu, ktoré nemusí 
vždy len tým .. vel' kým" 
ním, ale aj možnosťou 
ne sa potešiť a zaujím 
stráviť čas v rodinnom či 
šom spoločenskom kruhu. 

"Brány poznania otvárate". 
umelecký program bol 
pedagógom v Devínskej Novej 
Folklórny súbor Lipa zaujal a 
tešil každého z nás. 

Dakujeme. 

RiaditeJ'stvo ZS l. BUIKOV'Callil 

Prihlásil sa aj Ján, ale v 
s udatným rytierom prehral. 
po turnaji Jána popravili. 

Eliške od žial'u pu kl o srdce a 
mrela. Dedinčania ich pochovali 
ich obl'úbený kopec. Do rána 
ňom narástli ďalšie dva kopce, 
ré sa spojili do tvaru srdca. 
Odvtedy sa táto oblasť n 
Srdce. 

~OLOČI;:!'ISI<Á I<RONI!KA) 
sa s nepochopením a razom sa 

ocitnete na lavici obžalovaných. 

V tento slávnostný. deň sa pý

·tam spolu s vami? Kde sa stala 

chyba? Prečo sa celým svetom 

obdivovaný, premyslený a gene

ráciami overený československý 

školský systém otriasol v zákla

doch? Iba zázrakom sa nezrútil 

do úplnej ničoty. A to iba preto, 

lebo je podopieraný silou vôle 

a nádeje tisícov učiteliek a hŕst

kou učiteľov, ktorí veria, že ide 

iba o prechodné obdobie. Ktorí 

svoje povolanie pokladajú nadálej 

za poslanie a vykonávajú ho z lá

skou, ktorá ako vieme aj hory 

prenáša. 

Tieto slová na 8. stretnutí peda

gógov Devínskej Novej Vsi 4. aprí

la v lstracentre v podaní PhDr. 

Márie Dobríkovej, členky komisie' 

školstva, vzdelávania a mládeže 

azda najviac charakterizujú súčas

nú dobu. 

a aši jubilanti ) Brány • 
'chto d1'íoch oslávili v ty 

70 1·okov 

Veronika ONDRIAšovA 
Mária BRUŽOVA 

Mária VACHALKOVA 

František SZABADOŠ 
Mária TARGOŠOVA 

Alžbeta BEZIÍKOVA 

75 1·okov 

zuzana RUN.ÁKOVA 

František MRAZ 

Alojz MENYHART 

jánFACUNA 

80 mkov 

Mária RYŠANKOVA 

Mm·gita MALÍČKOVA 

90 1·okov 

Františka KRALOVIČOVA 

91 rokov 

Angesa KLASOV A 

92 rokov 

Má1·ia KRALOVIČOVA 

Blaboželáme! 

(Odišli z našich radov) 

Františka ŠIMKOV/ČOV A 
Ing. Peter JAKUBÍK 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Novovznikajúca tlačiareň 
hl' ad á 

tlačiara 
vyučený v odbore 

prax 

pracovníka 
k počítaču 

sadzba, grafika, 
zalamovanie 

Píšte do inz. kane. 
na značku 

PERSPEKTÍVA 

Kritizovať znamená usvedčo
Vať autora, že to nerobí tak, 
ako by som to robil ja, keby 
som to vedel. K. Capek 

poznan ta ••• 
-Aj dnes - a vy to azda najlepšie 

viete a môžete potvrdiť - deti 

a mladá generácia vôbec trpí 

frustráciou a absolútnym nedo

statkom citového sveta. To je ich 

základná diagnóza! Chladné ob

razovky televízorov a počítačov 

suplujú láskavé pohladenie ma

my a podkopávajú autoritu otcov. 

A aký to paradox?! Ak upozorníte 

rodičov na nevhodné správanie 

a zlé výsledky ich detí, stretn(!te 

V sobotu 23. 3. sa zišli v /stra
centre členovia miestneho od
boru Matice slovenskej. 

Hodnotili činnosť uplynulého 
obdobia predstavili program na 
tento kalendárny rok. 

Pripomenuli úlohu matičiarov 
byť roduverným Slovákom, no
site/'om tolerancie a národnej 
hrdosti. 

Matičiari sa stretávajú vždy 
vo štvrtok na lstrijskej 6 
o 18.00 h. (v lete od 19.00 h). 

. Z pripravovaných podujatí sme 
vybrali: 
21. 4.- Štúrov Devín 
od 11.00 h pod hradom Devín 
MO MS ako jeden z hlavných 
spoluorganizátorov 
5. 5. - Pamiatka na M. R. štefánika 

Ani. sta~osta MČ ONV Ing. 

V. Mráz nešetril slovami vďaky 

a uznania na adresu našich súčas

ných, ale aj bývalých pedagógov 

pôsobiacich v školách v Devínskej. 

Slávnostný rámec podujatia 

podporilo aj vystúpenie folklórne

ho súboru LIPA z Bratislavy, kde 

mládežníci spevom a tancom ro

zohriali srdcia všetkým účastní-

kom. r 

Spomienka: 
v ONV pri plimätníku na Kolónii, 
v lvánke pri Dunaji, Dunajskej 
Lužnej a na Bradl.e 
25.-26. 5. 
- Festival národnej piesne 
29. 6. 
-Jánske ohne 
1. l. 
- Futbalový turnaj o Putovný 
pohár MO MS 
Splav rieky Morava 
5. l. -Slovanské dni na Devíne 

Po výročnej členskej schôdzi MO MS pripravili matičiari spolu s lstracentrom a materskými školami 
v ONV výstavku prác detí k ve/'konočným sviatkom, ochutnávku tradičných ve/'konočných jedál z receptov 
svojich členov, ma/ovanie kraslíc a pletenie korbáčov. V programe vystúpili súbory Matičiari k a Kobylka. 

POĎAKOVANIA 

Vážená refiakcia DTV! 
Dovol~e. aby som Vám poďako· 

vala a vyjadrila svoje uznanie 
k medajlónu, ktorý ste odvysielali 
minulý týžde1'í o speváckom zbo· 
1·e Nádej a ich divadelnom p1·ed· 
stavení ,.Matúšove pašie". Vel1ni 
sa mi páčil zostrih ako aj celkové 
spracovanie tohto p1·íspevku. 

Myslím, že tento súbor a je bo 
pani vedúca júlia Zúbková si 
právom zaslúžia pozornosť a uz
nanie širokej verejnosti. Pôsobia 
už viac ako JO rokov a Mestskú 
časť DNV častejšie reprezentovali 
ako mali možnosť vystúpiť na 

domácej pôde. Svedčia o tom pre
liadky zborového spevu, vystúpe
nia v chrámocb na Slovensku ale 
aj v Nemecku, Budapešti, Rakús
ku ... , 

Clenmi súboTu sú prevažne dô
chodcovia, kt01ým nechýba na
dšenie a sú ochotní sa mesačne 

. skladať na pTenájom miestnosti 
•na nácvik. 

Hoci zo strany predstaviteľov 
obce nemajú ani zďaleka takú 
morálnu, nehovoTiac o finančnej 
podpore ako majú iné umelecké 
či športové telesá v DNY, o to viac 
je potrebné si ceniť ich snabu. 
Ešte raz Vám aj v ich mene vyjad
rujem svoju vďaku za priestor, 

kt01jí ste im v DTV venovali. 
Nikoleta Habudová 

D1ía JO. maTca 2002 bola výro
čná schádza zmiešaných základ
ných oTganizácií Slovenské/Jo zvä
zu telesne postihnutých a postih
nutých Zväzu civilizačných cho
rôb. O občerstvenie sa postaTali 
1·eštaw·ácie U Micbala, Rolanda 
a C011J01Í. 

Pmgmm rokovania bol bohatý 
a diskusia plodná. Po správe 
o činnosti za rok 2001, správe 
o bospodámní a ukončení mkova
nia sme poskytli sociálne pom
denstvo jednotlivcom. 

Výbor ZO 

DEVEX 5 



OBČAN, ŠKOLA A SAMOSPRÁVA 
Z diskusného príspevku k bodu: .,Informácia k vyradeniu MŠ Na gr~ 

be 35 zo siete predškolských zariadení" predloženom na zasadnutí 
MZ DNV 26. 3. 2002. 

Premiestnením detí do iných predškolských zariadení v rámci DNV 
by sa do uvol'nených priestorov MŠ mal nasťahovať miestny úrad, le
bo budova terajšej radnice je vraj pre miestny úrad nevhodná (nedo
statočné priestory, problematický prechod starších l'udí po schodoch). 
Rodičia detí z materskej školy Na grbe 35 s návrhom na vyradenie 

nesúhlasia. Okrem citovej väzby na prostredie, kde sa už vystriedali 
zo dve generácie detí, treba priznať, že táto MŠ aj prispením rodičov, 
tiež vel'kosťou a celkovým situovaním, jedna z najlepších v DNV, je pl
ne obsadená a vyhl'adávajú ju aj rodičia so sídliska. Od 1. 7. 2002 po
dl'a Kompetenčného zákona 416/2000, prechádza starostlivosť o za
bezpečenie priestorov MŠ a ZŠ pod obce . Obec bude mať právomoc 
zmeniť účel využitia takýchto školských priestorov. 

Presun kompetencií v oblasti malého školstva je sám o sebe správny 
a treba ho vnímať ako ďalší krok k demontáži pozostatkov komunis
tickej minulosti, avšak v časti učitel'skej obce sa tento odštartovaný 
proces vníma s rezervou až obavami, či sa obce zhost ia starostlivosti 
o budovy škôl lepšie ako štát doteraz. Pravdu povediac, prvé skúse
nosti s budovou bývalej MŠ Na grbe 2, ktorú čaká už rok aj štvrť pre
stavba na .,Dom sociálnych služieb pre starších občanov", nie sú naj
lepšie, lebo budova doteraz chátra . Zámer zrušiť ďalšie predškolské 
zariadenie, obavy učitel'ov môže len zväčšiť . Našťastie, prebúdza sa 
občan. 

Vážnejším problémom, ako je presun detí z jednej MŠ do druhej 
v rámci DNV, je skutočnosť, že cca 250 ško lopovinných detí ZS 
Bukovčana 1 už roky musí cestovať do školy v Devíne MHD, samozrej
me nie zadarmo, tak ako to býva vo vyspelých krajinách . Tam si obce 
plnia svoje základné povinnosti, obsiahnuté v medzinárodných doku
mentoch (.,Všeobecná deklarácia l'udských práli" z r. 1948, .,Deklará
cia práv dieťaťa z r. 1959, .,Konvencia proti diskriminácii vo vzdeláva
ní" z r. 1960 atď.) Zabezpečujú maximálne možný rovnocenný, bez
platný prístup k základnému vzdelaniu aj pre deti z odl'ahlejších 
obydlí v rámci regiónu školy, do ktorého podl'a bydliska patria . Ako je 
to u nás? Možno tvrdiť, že 250 detí zväčša zó starej časti DNY. ktoré 
navštevujú ZŠ Bukovčana 1, bývajú v odl'ahlých častiach našej obce? 
(Takou je napr. osada Devínske Jazero). Nie je to diskriminácia, keď 
jeden žiak ZŠ musí za peniaze svojho rodiča denne cestovať do školy 
mimo svojej obce a druhý možno z toho istého domu má školu pod 
oknami svojho bytu? Argument .,že rodičia si školu vybrali" zlyháva 
z viacerých hl'adísk . 

Z komplexného hl'adiska, berúc do úvahy všetky školské priestory, 
teda budovy MŠ a ZŠ (aj rodičmi vel'mi žiadané a neexistujúce osem
ročné gymnázium), treba povedať. že DNV nemá školských priestorov 
na rozdávanie a už vôbec nie pre kancelárske, čl komerčné úče l y. Ak 
po stanovení kr itérií využitia objektívne zhodnotíme, že priestory 
niektorých MŠ v DNV nie sú plne využité, poskytneme ich základným 
ško lám, tak ako ich v minulosti využívali a čiastočne využívajú . 
Budovy ZŠ P.Horova a Bukovčana 3 sú stále preplnené. Keďže zažili aj 
horšie časy, už si súčasnú prep ln enosť mnohí možno ani neuvedomu
jú. Faktom je, že ZŠ P.Horova má v tomto šk . roku 10 tried naviac 
a v ZŠ Bukovčana 3 je 8 tried naviac oproti projektovanej kapacite. 

Psycho-hygienické hl'adiská sú tu záležitosťou nie zanedbate l'nou . 
Tak ako mnohokrát v minulosti, aj dnes sa pýtam, kedy začne aspoň 
väčšinu kompetentných trápiť tých 250 školákov denne dochádzajú
cich do Devína. Pred dvoma rokmi som inicioval doteraz platné uzne- · 
sen ie miestneho zastupitel'stva, .,že ... školské budovy nemožno využí
vať na iné ako školské účely minimálne do doby, kým všetky školopo
vinné deti z DNV nebudú môcť navštevovať zák ladnú školu v svojej 
obci". Škoda, že v prípade zrušenej MŠ Na grbe 2 sa argumentovalo, 
že vraj nejde o školské ale predškolské zariadenie . A ako hodnotiť 
najnovší zámer prevziať od 1. 7. 2002 budovu základnej školy 
v Devíne pod správu DNV, aby v dlhoch sa topiaci Devín o budovu 
ško ly neprišiel. To je zámer, ktorý jasne svedčí o tom, že ukončenie 
cestovania našich školákov do Devína nie je na programe dňa. (Určite 
aj preto, že ich dopravu neplatí naša radnica, ale rodičia zo svojich 
peňaženiek) . 

Nemiestna nie je ani posledná otázka. Ak sme doteraz nevedeli za
bezpečiť pre všetky naše deti ani priestory v DNV pre povinnú školskú 
dochádzku, kol'ko máme centier vol'ného času pre naše deti, z kto
rých sú už mnohí stredoškoláci? Máme naozaj nadbytok priestorov, 
ktoré majú slúžiť deťom a mládeži? Toto je situácia, ktorú nám v DNV 
zanecháva štátom riadené školstvo, žia l' niekedy za tichej, inokedy 

DEVEX6 

otvorenej asistencie miestnej samosprávy, ktorá mala za to niesť 
najmenšom čiastočnú morálnu zodpovednosť. Komunistický štát 
,ne odobral obciam ško ly, zneužívajúc pre svoje nehumánne ci 
učitel'ov. Verím že raz prejde celé základné školstvo, vrátane pi 
u čite l'o v, naspäť pod obce, kam prirodzene patrí. Pokrivené p 
v našom ško lstve sa budú vy lešovať vtedy, ak nebude mlčať ob 
rodič. K samospráve vo svojej obci má vždy bližš ie, ako k štátnej 
ve na okrese, kraji či ministerstve. 

Jaroslav. Tu 
predseda KŠ V a M pri MZ 

Záver: MZ na svojom zasadnutí dňa 26. 3. 2002 prijalo na návrh 
sie školstva, vzdelávania a mládeže uznesenie, podl'a ktorého MŠ 
grbe 35 bude v šk. r. 2003/2004 naďalej v prevádzke. 

Na aktuálnu tému 

Posledná reakcia na článok Ing. Žaťka 
(Dokončenie zo strany 6.) 

latňuje vo svojich dalších činnostiach. Pokial' by to bolo možné, MČ Lamač 
~P dávno prekvitala, nemalo by finančné problémy. Ale i tok odporúčam túto 

.Jeu našej MČ ako oj DTV. _ 1 
Takéto citáty v článku Ing. Zot'ko sú mlátením prázdnej slamy. Bez odpove

di na mnou uvedené konkrétne fakty, so stáva táto diskusia slovnou prestrel-
k čím celá stráca význam. 
;~~kávol som, že no základe verejnej diskusie o futbale v DNV vznikne pro-

t d·1e ktoré zo strany všetkých zúčastnených bude smerovot' k riešeniu pod-s~ , . 
pary športu. Bol som vel'ký optimista, keď som chcel, aby so mi toto prianie 

splnilo. · •· · · ' h · d ' · h f k .. h · ·1 k' Behom svoje1 cmnosh vo Vloceryc na IOCIC un c1oc som so nouc1 s u-
senosti - nelikvidovot' opozíciu. Vždy mi hovorila, kde robím chyby, čo bolo 

re mňa poučením. Učíme so no vlastných chybách, múdri so učia no 
~hybách druhých. Podla môjho názoru ide o neúmerné výdavky no DTV, keď v súčasnej dobe žije každá základná škola očakávaním prijím k k b 

pohovorov svojich žiakov_ deviatakov na stredné školy. Máj_ z pôvodných ročných ná ladov 200 000 S , so táto suma spotre uje v DTV 
vejši mesiac v roku rozhodne 0 ich budúcom smerovani a o za jeden mesiac. Použitie finančných prostriedkov z i nýc ~ kapitol rozpočtu 
sa v budúcnosti. zS 1. Bukovčana 3 ponúka odbornú pomoc MČ je podla môjho názoru porušením VZN .o rozpočte . MC o taktiež poruše-
ného poradcu v oblasti profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka, ním rozpočtových pravidiel. To je však skôr námet pre miestneho kontrolóra. 
livosť o žiakov talentovaných i zostávajúcich, o žiakov sociálne Peniaze schválené DTV nie sú majetkom poslancov, ale sú to peniaze všet-
výhodnených a o žiakov s výchovnými ťažkosťami. ZS kých daňovníkov o tok je prinajmenšom slušnostou vypočut' si ich názor no 
s okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou pri vvl'lľadávall nakladanie z verejnými prostriedkami (ok nie povin nosťou), ktoré by so malo 
deti talentovaných a mimoriadne nadaných, pri plneni riodit' ekonomickými pravidlami, účelovosťou. Mnoho čitotelov mi dalo otáz
chovy k povolaniu, pri riešeni problémových žiakov a sp 
so sociálnym odborom Okresného úradu Bratislava IV pri pomoci ku, ako je to možné, že môj článok so spolu s odpovedou objavuje súčasne. 
kom z málo podnetného rodinného prostredia. Je to otázka pre vydavotela, neviem k tejto problematike zoujot' stanovisko. 

Každoročne dosahuje škola velmi pekné výsledky pri prijímacom Odpovedám príslovím - trafená hus zagága, už si videl zagágat' hus, ktorú 
nani žiakov 9. ročníka. Vlani sa prijímacieho konania zúčastnilo trafíš až o dva týždne? 
žiakov. Na gymnáziá bolo prijatých 32 žiakov, z toho na bilingválne Ako jedinec som sa opovážil verejnej kritiky pomerov v MČ z chladom na 
dium 1 žiak. Na SOS bolo prijatých 43 žiakov, z toho na hotelové a vel'konočné sviatky som' rád, že som neskončil na kríži, tok ako Kristus, ktorý 
chodné akadémie 14 žiakov. Na SP$ prijali 19 žiakov. Na SOU bolo kritizoval farizejov. Aby som nakoniec na kríži predsa len neskončil, končím 
jatých 55 žiakov, z toho na 4-ročné študijné odbory 20 žiakov. 

V tomto školskom roku sa prijímacieho konania zúčastni 113 túto kapitolu kritiky. 
terajšieho 9. ročníka. Na strednú školu, kde je podmienkou prijatia Ing. Spišiak 
tento vá skúška je prihlásených 11 žiakov. Na gymnáziá je Pozn. redakcie: Redakcia má právo (niekedy povinnost') žiadot' o vyjadrenie 
22 žiakov, o SOS má zá1,1jem 53 žiakov, z tohto počtu je dotknutých: strán, osôb, organizácií ... 
jem o obchodné akadémie, SP$ elektrotechnické a hotelové 
mie. Na SOU sa hlási 27 žiakov. 

Výber budúceho povolania však nie je vec jednoduchá. •v••vv""'u""' 
Deň Zeme 2002 

musia spolupracovať navzájom žiaci, ich učitelia a .. Problémy Zeme sú problémami nás všetkých" 
triednych učitelbv mimoriadne vel'kú úlohu zohráva osobnosť V druhej polovici apríla sa uskutoční už 7. ročník ekologicko-výchovného projektu 
ného poradcu. Pani učitel'ka PhDr. Lenka Németová už nieko/'ko pod názvom .. Deň Zeme", ktorý venujeme predovšetkým našej mladej generácii- de-
poskytuje žiakom aj rodičom velmi kvalifikované i~form~cie po ťom a žiakom materských a základných škôl v Devínskej Novej Vsi. 
pri výbere stredných škôl. Mimoriadne citlivo pnstupuje ku Počas svojho sedem ročného trvania sa tento pôvodne jednoduchý program zosta-
žiakom a velmi zásadne, zvážiac všetky pre a proti odborne vený zo stretnutí žiakov s odborníkmi na prednáškach, či exkurziách alebo návšteve 
máha, usmerňuje, čo vôbec nie je l'ahké. Veď zladiť navzájom divadelných predstavení s ekologickou tematikou, rozvinul do súčasnej rôznorodej 
rôznych prvkov ako možnosti, sny, predstavy žiaka a jeho odborne spracovanej podoby. Vd'aka neodmyslitel'nej spolupráci a účasti miestneho 
vzdelávacie výsledky nie je vec jednoduchá. Pani výchovnej úradu (odboru životného prostredia) v DNV sa úspešne organizujú odborné'semináre 
L. Németovej sa to dari. pre učiteľov ZŠ a osemročných gymnázií, pre potreby obyvateľov sa rozmiestňujú ver-Termín prijímacích pohovorov na stredné školy sa závratnou k 
t'ou blíži. Mili' deviataci, dr:žte sa! Ukážte všetkým, že ste sa okapacitné kontajnery na rozmerný odpad zber nebezpečného odpadu a textilu 
v školských laviciach základnej školy vel'a naučili a že máte na to, načasovaného k jarnému upratovaniu domácností, úpravám záhradiek rodinných do-
ste prijímacie pohovory úspešne vykonali. Všetkým držíme palce a mov, školských areálov, resp. vybraných častí náučných trás chránenej krajinnej oblas
láme vel'a úspechov, vel'a vedomosti a vel'ký kus št'astia! ti Malých Karpát Významnou mierou sa na tejto časti projektu podieľa tiež miestna 

firma Denova, ktorá zabezpečuje rozmiestnenie kontajnerov a odvoz zhromaždeného 
odpadu . Zber a odvoz nebezpečného odpadu každoročne zabezpečuje firma Epsol. 

Po s led ná re a ke ia na článok l ng. Ž aťka Tohtoročný Deň Zeme je výnimočný tým, že je prvým v 21. storočí, od čoho sa bude 
odvíjať náučno-výchovná časť podujatí s dominujúcou témou planéty Zem a jej glo
bálnych problémov. Pohľady na Zem v 21. storočí sú ústrednou témou odborného se-

2002 ukonči( Verím, že od•chc>o"'l minára, ktorý sa uskutoční 23.4.2002 a bude spojený s exkurziou na Devínsku Kobylu. Začnem sebareflexiou. Členom 
výboru FO som jeden rok. Poslednú 

funkciu vo výbore som zastával pred 
ôsmimi rokmi v roku 1993. Akú čast' 
zodpoved~osti si mám na svoj účet 
pripísať? 

Kedysi platilo heslo .,iniciatívny bi

bec je horší, ako triedny nepriatel'" 
a drží so ho oj prezident FO. 
Nakol'ko som tým, kto .,bráni rozvo
ju futbalu", rozhodol som sa svoju 

činnost' vo výbore FO ku dňu 31. 3. 

mojej osoby nebude nič bránit' Všetky informácie sú poskytnuté školám, rovnako ako pozvánky s návratkami. 
lým zajtra jškom vo futbale, a seminára je RNDr. Mária Šimonová, odbor životného prostredia MÚ v DNV 
zia voči mojej osobe, resp. 776 250, 64 775 250). 
vyjadreniam, sa nebude Novým a nesp'orne zaujímavým momentom tohto roka bude výtvarné dotvorenie 
na futbal. vytipovaných betónových múrov verejných športových priestranstiev. 5 nápadom priš-

Siová starostu Lamača, že · h Učiteľky výtvarnej výchovy našich škôl, ponuku gestorovať a odborne dohliadnuť 
rozvoj nie sú potrebné peniaze, nad touto časťou programu prijal architekt MC DNV Milan Beláček. 

d l, d l' k • Spolupracovať na odborny· ch stretnutiach so žiakmi základny' ch škôl budeme v tom-na šenie u í" - sú ve mi rasne, 

h • h roku so Spoločnosťou na ochranu vtákov na Slovensku, Ekocentrom Daphne viem preto poc opil, prečo ic ne 
1 Záver týždňa (piatok podvečer) bude patriť zábavnej disco párty pre žiakov 

našej mestskej časti a Devíne vo veku 12 - 15 rokov. Disco párty pripravilo lstra 
v spo lupráci s vedením základných škôL K.Bergerová 

(Pokračovanie no 7. 

ŠANCA. pRE SRdCE ? 
Nad Devínskou Novou Vsou, v tesnom dotyku záhradkárskej osady 

a iba niekol'ko sto metrov od bydliska takmer 10 tisic /'udi žijúcich na 
sídliskách Podhorské a Kostolné, drieme ekologická bomba. Obrovské 
množstvo gUdrónov - odpadu, ktorý vznikol pri spracovani ropy v bra
tislavskej Apo/ke, leží v bývalom kameňolome Srdce už takmer 40 ro
kov. Najhoršie na tom je, že táto jedovatá masa sice drieme, ale nespí. 

Zdá sa, že nikoho z kompetentných tento problém netrápi. Vecf zatial' 
sa nič nestalo. Na poplach začala biť samospráva mestskej časti ONV 
v minulom volebnom obdobi. Bolo to v čase, keď som bol prednostom 
miestneho úradu a keď bol jeden z pisatelbv článku Ing. Miloš 
Encinger predsedom komisie životného prostredia. Nepomáha/ nám 
vtedy ani štát, ani mesto. Napriek tomu sa nám spoločnými silami po
darilo rozhýbať stojaté vody a prinútiť Slovnaft ako nástupcu Apolky, 
aby sa gudrónmi začal zaoberať. Slovnaft objednal a zaplatil štúdiu, 
ktorá zmapovala stav znečistenia a navrhla alternatívne riešenia saná
cie skládky gudrónov. Najviac sa diskutovalo o dvoch alternatívach. 
Slovnaft preferoval "zakonzervovanie" skládky zasypaním. Stá/o by to 
rádovo desiatky miliónov korún a Slovnaft bol ochotný toto riešenie aj 
financovať. Nevýhodou bolo, že takáto alternatíva by neriešila podsta
tu. Gudróny by tu zostali. Okrem toho tu takéto riešenie už raz bolo 
a gudróny sa o niekol'ko rokov aj tak dostali na povrch. Preto MC pre
ferovala definitívne riešenie- teda vyvezenie gudrónov a ich uloženie 
na bezpečnú skládku. Táto alternatíva by však stála stovky miliónov 
korún a tie Slovnaft.nebol ochotný investovat: 

Preto sme sa rozhodli, že treba do tohto problému zainteresovať aj 
iných, ktorých by mal tiež trápiť- mesto Bratislavu a štát. Traja mestskí 
poslanci zastupujúci ONV v mestskom zastupitel'stve - Miroslav 
Encinger, V. Mráz a J. Zatko predložili problematiku gudrónov na roko
vanie komisie životného prostredia mesta Bratislavy a všetci traja 
osobne tento materiál na komisii úspešne obhajovali. Na základe ich 
iniciatívy požiadal primátor J. Moravčík o pomoc vládu SR. Na ostat
nom rokovani mestského zastupite/'stva som v tejto veci interpeloval 
primátora Bratislavy a žiadal som ho, aby ma informoval aké kroky 
podnikol vo veci gudrónov a s akým výsledkom. Pretože zatial' o žiad
nej konkrétnej pomoci ONV neviem a gudróny stále nerušene driemu 
nad našimi hlavami. 

Kde nájsť riešenie? Nie tam, kde ho hl'adajú moji priatelia Ing. Miloš 
Encinger a RNDr. L. Simon. Je možné pri výstavbe mosta cez Dunaj 
sanovať znečistené pozemky, na ktorých bude výstavba prebiehat: Nie 
je však možné sanovať pozemky vzdialené desiatky kilometrov, aj keď 
ich znečistila tá istá fabrika. A už vôbec nezávisí od vôle generálneho 
riaditel'a Metra to, či presype nieko/'ko sto miliónikov z peňazí určených 
na stavbu mosta aj do Devínskej, alebo nie. Tie sú totiž prísne účelovo 
viazané a strážia si to nielen orgány Metra, ale aj vláda a zahraničné 
banky financujúce stavbu. To vedia veľmi dobre aj pisatelia článku. 

Ja vidím riešenie inde. Vidím ho v mobilizácii verejnej mienky. 
Doteraz to vyzerá tak, ako keby jedovaté gudróny netrápili nielen kom
petentných, ale ani /'udi, ktorí pod nimi žijú. A tak mi pripadá boj samo
správy MC za odstránenie gudrónov, ako boj Dona Quijota s veternými 
mlynmi. Ani mnohonásobná medializácia gudrónov v Srdci, či už to 
bolo v O TV, televízii Global, Markíze alebo STV nepomohla. Dokonca 
sa zdá, že už aj komisia životného prostredia rezignovala. Po nástupe 
nového predsedu Zdena Kmet'a si pravdepodobne určila iné priority, 
niektoré dokonca vôbec nesúvisia so životným prostredím. Možno pre
to sa pán predseda komisie Z. Kmetb vôbec nezúčastnil na rokovani 
komisie životného prostredia mesta Bratislavy o gudrónoch, hoci som 
ho na to vyzval. 

Riešenie je v tlaku verejnej mienky. Likvidácia gudrónov je taká dra- 
há, že to nemôže zvládnuť ani mestská časť ani mesto. Už vôbec to 
nemôže urobiť firma Metro, ktorá je investorom mosta cez Dunaj. Musi 
to urobiť iba štát, možno aj s prispením Slovnaftu, možno aj s prispe
nim fondov Eú. Veď nakoniec znečistenie spôsobil podnik patriaci štá
tu, veď znečistené sú štátne pozemky. A štát to sám od seba neurobí. 
Urobi to iba vtedy, ak· ho k támu prinútia jeho občania. Tu je priestor 
pre všetkých obyvateľov ONV. Tu je priestor aj pre občianske združenia 
venujúce sa ekologickým aktivitám. Už neraz dokázali svoje schop
nosti. Môžu to dokázať aj teraz. 

Ing. Ján žatko, 
poslanec mestského zastupite/'stva 

DEVEX 7 



Jarný kilometer - 23. marec 2002 - Xl. ročník 

Jarný kilometer - 23. marec 2002 - Xl. ročník 

Na stupňoch vít'az:ov 

predškoláci 60 m : 

l . Čaran Tomáš 
2. Savčinský Richard 
3. Nemec Filip 

l. - ll. ročník 400 m : 
l . Homola Ma~tin, Ch 
l . Denkoczyová Dajana, B3 
2. Vajzer Matej, Ch 
2. Šmahovská Lucia, B3 
3. Szatmary Roman, B3 
3. Beláčková Lea, Ch 

111. ročník 400 m : 

l . Čizmazia Oliver, B l 
l. Viskupičová Jasmín, Evanj. Lýceum 

. 2. Šmahovský Martin, B3 
2. Mrázová Renáta, Bl 
3. Osúch Adam, B3 

IV. ročník 400 m : 
l . Fiala Richard, 
l . Tanáčová Stanko, 
2. Krnáč Andrej, 
3. Kolarík Michal, 

V. - Vl. ročník 800 m : 
l . Šmahovský Andrej, 
l . Honzová Romana, 

Bl,l :12 min 
Bl,l :23 min 
Bl, _l :16min 
Bl, 1:19min 

Bl,2:46 min 
Bl,3:02 min 

2. Balog Lukáš, B l, 2 : 56 
2. - 3. Chudíková Lucia, Inter, 3 :04 
3.BalogMatúš, Bl, 2:57 
2. - 3. Janská Alexandra, B3, 3:04 

VIl. - IX. ročník, 1 200 m : 
1., Rischer Walter, B3, 4:62min 

l. Raková Natália, Inter, 4:17 min 
2. Melich Rado, B3, 4:06 

2. Žiačiková Barbora, Inter, 4:18 

3. Beláček Mário, Batkova, 4:15 
3. Sváková Sylvia, B3, 4:43 

Juniori - 15 - 16 rokov, 2 000 m : 

l . Alejandro Garcia Mi sas, British 

International School, 7:02 min 

2. Chetag Sozaev, British 
International School 7: l O 

Juniori do 18 rokov 6 600 m: 
l . - 2. Petrík Michal, 26, 55 min 

Beňa Peter, 26, 55 min 

3. Novák Bronislav, 28, 02 min 

Muži do 39 rokov 9 900 m: 
l. Králik Eduard, 31, 56 min 

2. Giertli Tomáš, 34 47 
3. Dečo Peter, 35,33 

Karatisti opäť sútažili 

V nedeľu 17.marca 2002 bola pod hlavičkou AKB Bratislava nomi

načná sútaž na blížiace sa Majstrovstvá Slovenska. Bojovalo sa teda 

nielen o medaily, ale aj o možnosť zúčastniť sa celoslovenskej .,pre

hliadky". Priamo postupovali prví dvaja z každej kategórie. 
Náš klub Ju-shu vyslal do Domu športu .neobvykle početnú skupinu. 

Okrem už tradičných pretekárov v súborných cvičeniach, kata; boli vo 

výprave aj tí, ktorí sa predstavili v športovom zápase - kumite. 
Ako prví nastúpili na svoje vystúpenie pretekári v kata. Ich snaha, 

žiaľ nebola korunovaná postupovými umiestneniami. Na 3. mieste, 

žiaľ nepostupovom, skončila B. Benčík o vá v kategórii mladšie žiačky. 
Našu zástavu zdvihli zápasníci v kumite. Pre mnohých to bolo vôbec 

prvé vystúpenie. Trému a nedostatok skúseností prekonávali príklad

nou bojovnosťou. Na 3. mieste skončili M. Kniesová, L. Slížiková, 

P. Knotek, F. Lackovič, V. Luknár a J. Komorník. Striebornú medailu· 

do D.N. V. si priviezli V. Obšitošová, A. Repková, O. Palb a T. Kubovi č. 

Prvé miesto si vybojovali R. Šopinec a O. Cizmazia. 
Vystúpenie hodnotím ako vcelku dobré, očakával som vyššie 

umiestnenia od .pretekárov v kata. Už na prvom tréningu sme začali 

nedostatky odstraňovat; aby po najbližšej sútaži zavládla spokojnosť 

s ich vystúpením. 

DEVEX 8 

Ing. Gábriš, 
karate, klub Ju-shu 

2. Krčmár Jozef, 39,27 
3. Kresánek Miroslav, 40,07 
Muži nad 60 rokov 9 900 m : 
l . Novák Viliam, 40,45 
2. Sedláček Jozef, 45,03 

Ženy do 34 ~okov 6 600 m: 

l. Vagašová Michaela, 26,20 min 
2. Královičová, Katarína 39,45 

Ženy nad 35 rokov 6 600 m : 
l . Krčmárová Mária, 29,47 
2. Benčová Andrea, 30, l O 
3. Fialová Tatiana, 36,48 

INZERTNÉ RUBRIKY 

-Kúpa 
- Predaj · 
_ Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

- Služby (ponúka) 

Tohtoročného Xl. ročníka 

kilometra sa i napriek chladnému 
Časiu zúčastnilo 89 detí a 32 --· il-__ .::.=.......c...:..:.::.--.!...,__"--'C/ 

lých. , 
Tí bojovali v 19 kategóriách na 

tiach dlhých od 60 do l O 000 m. 

Trate museli organizátori - Komilsl-----:-:-:::-:;--:-::;:-;::-;-;-;:;~---.._ 

Muži do 49 rokov 9 900 m: 

l. Findl Ladislav, 
2. Jaško Ladislav, 

' športu a vol'ného času pri me 
časti Devínska Nová Ves a l 

škola l. Bukovčana l - na 
chvíl'u zmeniť, pretože pôvodné 
la zvýšená hladina Moravy. 
neodradila ani táto zmena, vi 

3. Cich Vladimír, 

34,03 min 
35,19 
39,08 snehová fujavica, ktorá sa rozpúl•:ll------::..,...,--.-::..,..,---"=",-., 

Muži do 59 rokov 9 900 m : počas behu dospelých. 

l . Benco Peter, 37,17 min Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
---------''--------..:...._----------..... Tel. : 6477 8362, 0903 133 994 

STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO · TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r.o. 

Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 02/6477 6371 
e/IH.U: •t:®1t:.:k, Mtp:llwww.m.:k 

PREDAJ* SERVIS * POŽIČIAVANIE 

FUTBAL@ 
17. kolo 
MŠK Petržalka - ONV 2:2 (0: l) 
g: Mosný, Biskadský 

18. kolo 
ONV - Vrakuňa B 
g Kerekanič, Klemensich 
19. kolo 
ONV - Tomášov 

..-----TURISTICKÉ ,VÝLETY----~ 

servis Baláž - oprava televízo
Na Grbe 43 . 

Tel./zázn.: 6477 6963, 
0905 477 873 

n 

* Kúpim menší RD so záhradou 
v DNV. 

· Tel. : 6477 6382, 
0905 427 364 

* Predám garáž s odkladacou ploši
nou 2,7x2,5 m pri benzínovej pum
pe. Tel.: 0905 618 942, 

6477 8460 

(~_...:..07:.._·.....:..:R:.:::.O~ZL:..:..:IČ::::..:N~É_9 _____ ) 

* Hľadám doučovanie španielskeho 
jazyka v DNV. Tel.: 0903 050 105 

Ordinačné hodiny: 

....L Stavebná 
csoB sporiterňa 

ul. S. Králika 1 

obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 
s 12% výnosom 

- súbežné zmluvy 
Po-Pia: 16.30-19.30 

So: 8.00-10.00 
illJ'líB!rJ~DM 

p 

- spolupracovníkov 
za ve/iní výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8""- 2C1"') 0903 835 997 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIOEN~RGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

. DIAGNOSTIKA, 

· PORADENSTVO) 

'ír 02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

Toner: NP6-1 za 483.- ,Atramentové kazety: BCI-3 za S28.-, 

HP S16 64SA za 16ôS.- , farbiace pásky: Canon AP 100-1SO C za 

81.- , diskety: Verbatim za 18.-, No Name za 8.- CD-R TDK 74 za 

34.- myš Genius Easy PS/2 za 137.-, ·obal na CD od 10.-

a ponuka spotrebného tovaru pre výpočtovú a kancelársku techniku: 

v DEVElCe, NovoveskU4 (z dvora), 
po - ~ia: 15.30-18.00, 

so: 8.00-11..00, 
e-mai 1: krug@mai l.viapvt .sk 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

(DO _ 18 c•O 

7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempeleno\;a 2 

KARLOVA VES 
if Jax: 02/6542 1727, E-nlail: parrnal@parmaf sk 

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

~< 

~ l . 

l 
l 

i 
) 

pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 

7. 4. - výlet náučným chodníkom k Devínu 

21. 4. -výlet severným svahom Kobyly a hlavnou magistrálou spät do 

Stretnutia účastníkov na rohu ulíc Eisnerova, M. Marečka o 8.00 h 

Info: 6477 8269, 0905 25 l 570 

- C~nník: l znak = l ,30 Sk, l/16 str. = 400 Sk, l/8 str. = 1 000 Sk, l l 4 str. = 2025 Sk, l/2 str. = 4050 Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = 15 Sk. K cenám treba pripočitat' 

DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana t l 00%, 

strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertná ~ancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX9 



z policajného 
zápisnika 

V predchádzajúcom vydaní 
Devínskonovoveských novín bo
li občania informovaní o zvýše
nom výskyte trestnej činnosti 

krádeží vlámaním do medz i cho
dieb v mestskej časti ONV 

Policajný zbor vyvinul zvýše
nú činnosť na zamedz enie tejto 
trestnej činnos ti a na z adrž anie 
páchate/a. Dňa 23 . 3. 2002 uve
dené úsilie prinieslo svoje ovo
cie, nako/'ko boli predvedení 
dvaja mladíci R. G. a M. K., je
den robotnfk, druhý bez z amest
nania, vo veku 25 a 27 roko v, 
o baja z Bratislavy. Obom, pra
covníci polície, dokáz ali 7 9 prí
padov uvedenej trestnej činnosti 
spáchanej v mestskej časti ONV 
Obdobných krádež í sa dopúšťa li 

aj v iných častiach Bratislavy. 
Páchatelia sa zameriavali hlavne 
na krádež e bicyklov, no nepo
hrdli ani inými vecami, ktoré po
tom odpredávali náhodným oso
bám a peniaze míňali pre vlast
nú potrebu. Obaja zlodeji skon
čili za mrežami. 

OOPZDNV 

K.RÍŽO VI<A - -·· - . . .. 

Vodorovne: A. Začiatok taj
ničky. - B. Plochá strana se
kery, obuch - ženské meno -
robil redším . - C. Anglická 
skratka združenia medziná-

O 6 č i a ns ke združen ie Rieka Morava v ohrození 

pozýva na prednášku 

RNDr lmri<;ha Baráka, CSc. 

Pohľad na i ivot v ére genomiky a klo novania 

v utorok 23 . 4. o 19.00 h vF- centre 

na lstrijskej ulici č . 4 v Devínskej Novej Vsi 

Cyklus: Žijú medzi nami Vstup voľný 

Klub detí ČMELÍK Vás pozýva 

Letný tábor (pre deti 8- 14 rokov) 
Miesto: Rekreačné stredisko OZETA, 

Zlatnícka dolina pri Skalici 
Termín: 1. - 9. augusta 2002 (9 dní) 

Poplatok: 2 350 Sk (doprava, ubytovanie, celodenná strava, 
vedúci, zdravotníčka, poistenie) 

Informácie: č. t. : 0216477 9139- večer od 19.00 h, 
alebo mobil: 0907 105 066 

FOTOGRAFIE 

z predstavenia mladých taneční
kov, ktorí sa predstavili v !stra
centre 9. marca a zo slávnost-

ného otvorenia stolnotenisovej 
herne na ZŠ l. Bukovčana 3 si 
môžete vybrať v Devexe, Novo
veská 14 (z dvora) po-pia : 15.30-
18.00. so: 8.00-11 .00 

oporu. - 5. Mesto v Nemecku 
-jeden po rusky- počiatoč

ná časť knihy. - 6. Arabské 
knieža- len- kôň čiernej far
by je taký.- 7. Zatial' čo po 
nemecky - úskok, podvod -
nemocničné oddelenie. -

8. Výkvet spoločnosti " slo
venský skladatel' tanečných 
piesní.-
Pomôcky: C. ILA. - E. Arm . -
2. Aruša . - 4. Véda . - 5. Rhan. 
- 7. lndem.-

d 

rodného práva - nádhera, . l 
peknota- skončil bitie - pre- 2 3 4 5 6 7 8 
hra v šachu . - D. Koniec (za-
star.) - lesná a záhradná plo- . A 
dina - nohy vodného vtáka. -
E. Rameno po nemecky- bez 
dívania, netečne- okraj role B 
- záporová spojka . - F. Ko-
niec tajničky. C 
Zvisle: 1. Prenosný telefónny 
aparát- odstráň závadu . - 2. 
Mesto v Tanganjike - hod
notné palivo- omša po čes
ky. - 3. Anglický moreplavec 
- obruba obrazu - neliať po 
česky. - 4. Stará posvätná 
kniha Indov- pila - použijú 

D 

E 

F 

KATALÓG'IOO 
M estská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Až koncom marca zača l; 

den ti roznášať do schránok 
vý katalóg obchodov a s 
v ONV 2002. Prečo meškal? 

V snahe skva litniť 

stránku sme ponúkli 
dodávať podklady na 
CD-diskoch, e-mailom. A tu 
stali problémy. Nie kaž dý d~ 
podklady v poža dovanom p~ 
ra me a nastala komunikácia n 
dz i inzerentom, redakciou, 1 
čia rňou. Zmeny, opravy, úpr~ 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVA VES 

. Niektorí boli na dovo/enkách,..._-------------

6
-:---:-------------------------------------, 

kovaniach mimo ON V. .. V tý 18.-19. týždeň 2 .4. 2002 Ročník: XII. Číslo: 8 
dňoch by už mal mať kal-----------------------------------------------~~--~ 

občan nový katalóg v 
Aj napriek snahe urobiť /h 

čo naj .. . sa podarilo (raz Prt ov or 
inzerenta, raz redakcie, 

urobiť chyby. Prosíme vydavateľa 
a/:Jy si opravili: 

- na pre?poslednej strane o? Ekologické, prírodné, hospo-
ma/ byt inzerát VETERINAR d k b . p h k t . . . . , árs e o so ne. o romy, o os-
lstnjske} 17 (1de o novu vet ' , . , 
nárnu ambulanciu). Inzerát trofy, trogedoe. Stretovome sa 

rejňujeme aj v dnešnom é s týmito pojmami prostredníc

Oe vexu. Vystrihnite si ho a tvom médií, niekedy osobne. 

lepte do katalógu na vol'nú Nepovažujeme ich zo našich 

nu obálky. Budete ?o ma ť s príjemných súpútnikov. 
po ruke ako v nov~nach . d" .- 1 , kd 

38 C
. l , . k Ke som prec11o pnspevo o 

- na strane : a un1c e p 
a dekorácie má byť číslo mo rubriky Z Policajného zápisníka 

0903 319 665 nijaký iný termín mi nezišiel na 

- Miláčik, nechcela by si ís ť 

večer do kina? 

- Jasné, - zvolá ona nadšene. 

·Tak sa obleč a c~oď. 

mám vzia( tú bez dvoch · 

alebo tú so špinavým golierom? 

- Dedko, ty nejdeš na to 

partizánov? 

- Ále, čo by som tam robil? 

Veď ja tých mladých už ani 

znám ... 

- Čím vonia nevesta?· 

um iba tragédia. Keď die(o zoč

ne kradnú( vydiera( lúpiC 

Ako možno charakterizova( 

rodinu, v ktorej takéto die(a žije, 

ako inak možno charakterizova( 

prostredie v ktorom je "vychová-

Chápem neradostnú ekono

mickú situáciu mnohých rodín . 

premnoho našich špičkových 

•osobn,ostí (i svetových) vyrastalo 

materiálnom nedostatku . Česi-

nos( provdovravnos( bohaboj

.. im rodičia dokázali všte

od prvých krôčikov o sami 

dedičstvo pretovili až .. . 

Tragédiou je preto nezáujem 

rodičov o výchovu vlastných detí. 

v neposlednom rode prispieva 

k nej oj nevšímovos( okolia. 

Na čo čakáme. No zázraky, 
ktoré ne . , d . d . h , 

-Nosom. 

· ·· molu ovo pne a-
( Každý musí začo( od se

. Nezávisle na výsledkoch 

-Ty si ešte nebola u n•~·~h;ntrolll ných . Čo zasievame, to budeme 
· Neskôr si spytovať vlastné 

Ty nie si n·ormálnci. svedomie • • b , k 
moze yt nes oro. 

V ČÍSLE: O Pošta v sobotu * Zdevastujeme? 

O Z radnice * Z diára starostu * Päť autonehôd 

O Zo základných škôl O Kulrúra 

C) Spoločenská kronika () Šport 

O Inzercia O Z policajného zápisníka 

ZDEVASTUJEME PRÍRODNÝ 
Brány jari sa otvárajú. Hoci 

prvé prejavy tohtoročného jar
ného počasia s povodňovým 
vyčínaním Dunaj a, nízkymi 
teplotami s prízemnými m ra
z íkmi nás veľmi nepotešili. 

Národná prírodná rezervácia 
Devínska Kobyla sa tiež už po
krýva pestrými farbami jar
ných kvetov. 
Spomeňme známe zlatož lté 

hlaváčiky, ktorými sú miesta
mi doslova obsypané južné 
a západné svahy Kobyly, od 
Devína až po Devínsku Novú 
Ves (DNV). 

KLENOT? 
rezervácie práve v skalných štr
binách vel'kého opusteného vá
pencového lomu na okraji DNV. 
Prvý jarný symbol Kobyly -po
niklec veľkokvetý - už odkvitol. 
V súčasnosti sa prezentuje svo
jimi charakteristickými plod
nými "hlávkami". Jeho prí
buzný poniklec lúčny (ešte 
kvitnúcz) s tmavými, sklonený
mi zvončekovitými súkvetiami, 
niektorí miestni občania ľudo

vo nazývajú "cigánky ". 

Pošta v sobotu 
zatvorená 

Dňom 13. 4. 2002 dochádza 

na pošte Bratislava 49 k úprave 
hodín pre verejnos( Pošta bude 

svoje služby pre verejnos( posky

tova( nasledovne: pondelok -

piatok 7.30 - 19.00 h. Hodiny 

pre verejnos( v sobotu sú zruše

né, t. j. pošta Bratislava 49 v so

botu služby pre verejnos( nebude 

poskytova!'. 

POĎAKOVANIE 

Ďakujem pánovi starostovi Ing . 

Mrázovi, poslancom, a ko aj vo

jakom z nášho útvaru v ONV 

i ostatným, ktorí nám pomáhali 

pri odstraňovaní dôsledkov zá

plav v našich záhradách. 

Obyvatel' Na kaštieli J. B. 

Poniklec lúčny český - charakteris
tická rastlina terajšieho obdobia. 

foto: Ondrášek 

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

Kalištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil : 0903-429 48"5. Inzertná kancelária: Brotislavo - Deví~ska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pia : 15.30-] 8. 

so: 8.00-11 .00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci . Nevychádza v 
Vyd ava tel' 

Najsuchšie skaliská a piesči
ny spestrujú rôznofarebné trsy 
tiež zákonom chránených ko
satcov nízkych . A najmaso
vej šie zárasty tejto dekoratív
nej rastliny sú v rámci celej 

To sú tie príjemnejšie konšta
tovania. Aj napriek početným 
informačným ochranárskym 
tabuliam, či už pri Morave ale
bo na Kobyle, ekologicko-kul-

Úzavierka dnešného čísla 
bola 18.4. 2002. 

Úzavierka nasledu júceho 

čísla bude 2.5. 2002, 
čís lo vyjde l 0.5. 2002. krug @ mail.viapvt.sk Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo : l 

(Pokračovanie na 4. strane) 
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pár nespokojných z uvedenej lo
kality, ale nevyhnutnou realitou. 
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Miestna rada na zasadnutí 
9.4. 2002 po prerokovaní bo

dov programu prijala nasledov
né uznesenia : 

- uvolnila finančné prostriedky 
v sume 1 OO 000,- Sk z rezerv
ného fondu na likvidác iu ná
sledkov povodne, 

-schválila cenovú ponuku na 
realizáciu spätného kanála 
z Vily Košťálová pre rozvod te
levízneho kábelového rozvodu 
pre zabezpeče ni e pri amych 
prenosov zasadnutí miestneho 
zastupite/'stva, 
- schválila vyčlenenie finanč

ných prostriedkov z rezerv
ného fondu na úhradu štúd ie 

o možnosti získani a zdroja 

geoterm álnej vody v katastri 
ONV, 

- zobrala na vedomie návrh na 

Z diára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

V priebehu 15.-76 . pracov

ného týždňa starosta Ing. 
Vladimír Mráz rokoval s nasle
dovnými partnermi: 

-Prerokoval návrh nového ná

jomného vztahu s nájomníkmi 
Reštaurácie na štadióne. 
Obe zmluvné strany si vyjasnili 
zásadné požiadavky, ktoré bu
dú premietnuté do nájomného 
vztahu. Návrh zmluvy preroku
je miestna rada o miestne za
stupitefstvo MČ ONV 

-Rokoval so slovenským atletic
kým zväzom oh/ádne účasti at
létov {bežcov} na medzinárod

nej sútaži vo francúzskej mest
skej časti Paríža - St. Brice. 

Účastníci delegácie budú za
stupoval' SR vo Francúzsku 
v dňoch 29.5.-3.6.2002. 

Účastníkov delegácie i so zá
stupcami samosprávy ONV prij
me starosta St. Brice. 

D EV EX2 

dofinancovanie Kultúrno- spo
l očenské h o centra na /strijskej 
č . 68 a uložila Komisii finanč
nej stratég ie a podnikania pre
rokovať túto ponuku a predložiť 
stanov isko k navrhnutému spô
sobu dofinancovania a návrat
nosti vložených investícií, 
-prerokovala umiestnenie zá
bavných atrakc ií počas hodov 
a určila lokalitu umiestnenia na 
Vápencovej ulici, 
-prerokovala a odsúhlas ila za
ujatie verejného priestranst
va pre zar iaden ia poskytujúce 
služby pri objekte VUZ, 
- odsúhlasila zmeny nájmu ne
bytových priestorov v obj . na 
ul. M. Marečka, 

- súhlasila s príspevkom pre ak
ciu ku dňu Zeme - výtva rn á 
tvorba žiakov zák ladných škô l 
v ONV, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o príprave stretn utia s dru
žobnou obcou Sv. Ilja a s prí
pravou programu spoločných 

podujatí na rok 2002. 

Ing. Peter Rajkovič, 
zástupca starostu 

-Rokoval so spoločnost'ou Te
nergo, prevádzkujúcou kotolne 
v ONV o zabezpečujúcou výro
bu tepla o TUV, o plnení harmo
nogramu investícií do týchto za
riadení v roku 2002. 

Celková výška predpoklada
ných investícií predstavuje cca 
52mi/. Sk. 

V okruhu kotolne K-30 naj
podstatnejšie investície z celko
vého objemu 18 mil. Sk pred

stavuje rekonštrukcia rozvodov 
o odovzdávajúcich staníc tepla, 
ako i inštalácia kogeneračnej 
jednotky. V okruhu kotolne K31, 
32 z celkového objemu 34 mif. 

Sk najvyššiu investíciu predsta

vujú inštalácie kogeneračných 
jednotiek. S výrobcom preroko
val aj cenu vyrobeného tepla 
v roku 2002. Táto na primárnom 
okruhu predstavuje 317 Sk/GJ 
o no sekundári 347 SK/GJ. 
-Rokoval s vedúcou katastrálne
ho úradu, ohladne urýchlenia 
zápisu vkladov pozemkov pod 

bytovým domom ul. Š.Králika, 
z dôvodu majetko-právneho vy
sporiadania bytov vo vlastníctve 
MČ ONV 

V tento deň rokoval i s riadi
telám policajnej akadémie vo ve
ci pomoci vojakov pri odstraňo
vaní následkov povodne v K. Ú. 
mestskej časti. Zo strany PZ SR 
bola prislubená pomoc v rozsa
hu 25 vojakov. 

-Rokoval s VW Slovakia ohladne 
urýchlenia realizácie kompen
začných opatrení na toku 
Mláka. Do hodových sviatkov je 
prislubená realizácia rekonštruk
cie stavidla, osadenie nového 
mostíka pre peších o vyčistenie 
v úseku rybník- železničný most. 

Obe strany zároveň prerokovali 
prípravnú dokumentáciu okruž
nej križovatky ll/ 505 o zadanie 
pre verejnú sútaž na podávate/á 
stavby. 

-Zúčastnil sa na rokovaní klubu 

starostov v mestskej časti Rača. 
Starostovia sa zoznámili s pri

pravovanou malou novelou zá
kona o hf.m.SR Bratislave, ktorá 
zosúladúje súčasne zákon so zá
konom o obecnom zriadení. 
-Rokoval so zástupcami mest
ských častí Dúbravka o Lamač 

k problematike umiestnenia kri
žovatky Saratovská križujúcu že
lezničnú trat' BA-BRNO o vyústú

júcou na komunikáciu ll/ 505 
v priestore Lamačskej brány. 
Zároveň prerokovali i trasova

nie električiek v nadväznosti na 

toto novo pripravované prepoje
nie. 

Dva mesiace 
Nádej zom iera posledná. Že 

situ ác ia v bezpečnosti cestnej 
premávky, a nielen tej, je v urč i
tých časti ach ONV mierne pove
dané kritická, odznieva, ako me
dzi obča nmi, tak i tými, v kto
rých kompetencii je jej riešenie. 

je jedno či na Eisnerovej, 
lstrijskej, Mlynskej, Vápencovej, 
či pri kine Devín. 

Vrcholom je, ak na úseku cca 
300 m dlhom, od bývalej pošty 
po viadukt pod že l ez ni č nou sta
nicou, za dva mesiace tohto roku 

-Zúčastni/sa na rokovaní sp11 

neho výboru Okresného úrQ 

. . . bránu vo dvore pána M. 
nauera, samozrejme neúmy

ne. Pri pomys lení, že po jedi
rn frekventovanom chodníku 

práce BA IV ~ sa tá časť vozovky tak dá na-
Výbor prerokoval žiad. a t') prechádzajú v čase neho-

'zva k , 
o poskytnutie príspevkov na d chodc i, č l ove a zamraz1. 

1 Y k' " sť ONV v spo luprá vo vytvorené pracovné mie, Mests a c~ . . , -
·v , . , · ·s rnagistratom, rea lr ZU JU pro-

pncom schvah_f pnspevky _no 1 ~~kt "Zóna 40" v c~ l ej ONV. Má 
mozamestname v celkove/ \lýiJ brnedziť rýchlost na únosnú 
64,5 tis. Sk, príspevky na vyn ° ieru . Ale pýtam sa, aký projekt 
renie verejnoprospešných plje treba realizovať, aby s~ zv~ši 
covných miest vo výške 122 0 pr~vne vedom re v_setkych 

Sk , k 'h d účastnrkov cestneJ premavky- to 
o pnspev y na u ro up d'" b' kl' t , , , ·znamená vo rc ov, rcy rs ov, 

vadzkovych na kladov chró1 chodcov? v prevahe zapríčiň uje 
ných dielní vo výške 462 tis. S nehody práve /'udský faktor. 
Počet nezamestnaných v Di Výstavba priemyselného parku 
predstavuje 457 osôb. v okolí VW a bývalých t~helní 

R k l , . h l urč ite dopravu cez rntravrlan ne-
- o ovo so zastupcam1 o a~ 

1
, h"' k" k 

• v • , od a cr, s or naopa . 
ske1 spo/ocnost1, ktora predloi Problémy má Dopravný pod-
2 varianty nik, no za prácou sa jazdí i sú
no výstavbu bytových jednot;, kromným i voz idl am i. Preložka 

V celkovom počte 146 byte ul. Mlynská nie je výmyslom zo-

Že sa realizácia doposia/' odsú
vala nebolo chybou našich zá
stupcov v poslaneckom zbore 
ONV a v hl. m. Bratislavy, zatial' 
nad všetkou dobrou vô l'ou bol i 
peniaze, ich nedostatok. 

Zdá sa však, že prichádza 
k určitém u posunu v realizácii, 
keď aj MČ prispela formou zdru
žen ia prostriedkov sumou 1 ,S 
mil. Sk v r. 2002. 

Zatial' pre bezpečnosť chodcov 
sa pripravuje rea li zácia chodníka 
mimo vozovku popri rybníku, 
ktorý v konečnom dôsledku pre
ložke cesty zavadzať nebude. 

Nepíšem tu preto, že som jed
ným z postihnutých dopravnou 
nehodou v tomto úseku. Píšem 
preto, aby sa s/'uby o realizácii 
tohto diela opakovane nestali 
sl'ubmi predvolebnými vo vel'kej 
politike. 
Aj preto, že občan i a nezabúdajú. 

Vladimír Baranovič 

v tom 64 bytov v bytových o 

moch, 35 bytov v dvojdomo poznávame Európu 
o 40 bytov v radových domoci 

Ďalší postup spolupráce A Posledný štvrt'rok tohto školského roka 

ONV o holandskej spoločno bude v znamení zahraničných ciest pedagó

prerokuje miestne zastupitelstv go v, ale aj žiakov zš 1. Bukovčana l. 
-Rokoval so zástupcami hl.m. Študijné cesty do krajín Európskej únie pri

Bratislavy so zástupcami samnášajú nové poznatky a vedomosti, výmenu 

správy 0 dolnorakúskej vlá skúsenosti medzi pedagógmi, ale aj väčšiu 
oh/ádne dalšieho postupu Psuverénnost' komunikoval' v anglickom, 
pravy premostenia DNV-Mc k l b 1. k . k , nemec om a e o ta Jans om razy u. 
chegg. U/ohu investora prevzc V tý' ht d" h .1.1. ..1 l'k Sl 'k . 
hl SR B 

. l c o noc sa vra 11 ucr e y ov1 ova 
.m. raf1s ava. B k . " d 'h 'h b 

R k l 
, . l a e ova z tyz enne o pracovne o po ytu 

- o ovo so zastupcam1 spo a V l'k . B .... lh .
1 

h b l , , l dk k 
t
. E . , vo e er ntanu. c u o ou o o prezentoval vyse y práce na proje te NK SOCRATES 

nos 1 mila s.r.o. o vytvoreni/ . 
h b.1.• v 'h . k v leme Odpady a ich využitie. V anglickej škole sa zúčastn il i aj hospitačných hodín na vyučo-

a 1 11acne o pracov1s a pre . l • . 
l t.h tý h . vam a spo ocnych stretnutí s anglickými, španielskymi a nemeckými pedagógmi. 
esne pos l nu c v pnpravo\ v· l dk 
ne· restavbe MŠ na Grbe JS Y~ e Y druhého projektu Dajme Zemi darček ide vyhodnoti!' dalšia skupina pedagógov 

O 
1 

p . 'l h l -- b do ta lranskeho Turína v dňoch 15.- lB.mája. K tejto slávnostnej prezentácii trojročného pro-om SOCIO nyc 5 UZle . . k . 
re tu pnpravujeme tričká s logom, ktoré bude dokumentova!' naše dlhodobé úsilie v prob-
tlematike Životné prostredie. 

Vela si slubujeme aj od návštevy Paríža v dňoch 30. mája- 4. júna. Toto stretnutie sa or-

päť auton eh Ô(ganiz~je .za účelom nadviazania spolupráce v oblasti školstva, kultúry a športu medzi mest
skou castou Devínska Nová Ves a St. Brice. Pozvanie prijal aj náš starosta Ing. Vladimír Mráz, 

b l .. t' d , h h. d ktorý sa v Paríži stretne s významnými predstavitelmi mestskej samosprávy St. Brice. 
o o pa opravnyc ne o N d . . 

značnou škodou, vyšetrovan ' . a Vlazame partnerstva inicioval Mgr. l. Jaško, ktorý sa každoročne zúčastňuje bežec-

i nehodovkou . Ob išl i sa (za ti kych pretekov v Paríži. Súčastou pracovného stretnutia bude aj účast' šestclenného bratislav

bez vážnejších zranení. ského družstva na maratóne a zároveň aj účast' šest'členného žiackeho kolektívu. V oboch 
Zámerne hovorím zatial', pr~ ružstvách bude t' 1- · · • ·k 1 R' d' l' ·k 1 d d k · · • · • . 

1 
. , . t' 

1
• • ma zas upeme aJ nasa s o a. Ja rle s o y a pre se a om1s1e spartu prr 

ze z m1nu ost1 poz name r a ( DNV M 
ubi íž;nie na zd raví so sm rteľr ilele . . gr. l.Jaš~o ~ol čl~nom minulo~očn~ho ví~a-zné-~o ~ímu._ Ver_í~e, ~~ ka~dý z člen_ov 
mr nas ledkami presne na uved k· ga~le · predstav1telra MC ONV, pedagogov1a, atletJ a ZIDCI- prrspe1u SVOJim drelom k oca
nom úseku. avanemu nadviazaniu partnerstva medzi oboma mestskými častami . Tradične organizuje-

Pri posledneJ· dopravneJ· ne~rne letny' ozdrav · b T 1· k Eib V .. · .. •· · d · · 11 . ovaCI po yt v 10 Jans u, na e. rum vycesturu zrac1 a pe agogovra . stu-
de 1 O. 4. 2002 osobné vozr6 pňa v 0 · 
zaparkova lo cez u zamkn~ •.. e~rne za relaxom a odpočinkom pri mori. V rámci školy v prírode v Moravskom Jáne 

ta z~aCI zučastnia aj výletov do Rakúska a Českej republiky. 

(Pokračovanie na 3. str31 laCI 4· ročníka strávia v júni 3 dni v nedalekej rakúskej škole v Marcheggu. 

Na záver snáď ešte zamyslenie, že po niekol'koročných skúsenostiach s cestami do zahra

ničia som prišla k poznatku, že slovenský učitel' obdivuje (okrem iného) v zahraničí mate

riálno-technické vybavenie škôl, spoločenské postavenie učitel'a, ich morálne a finančné 

ohodnotenie a zahraničný učitel' obdivuje na Slovensku (okrem iného) úroveň vzdelávacích 

výsledkov. 

SF 

Trinásta komnata 
Ak budete prechádzať chodbami Základnej školy na ul. l. Bu

kovčana č. 3, okrem klasických tried a učební môžete na dru
hom poschodí zazrieť presklené dvere s ve l'kým nápisom IZBA 
U STAREJ MAMY. Stačí vojsť a akoby zázrakom sa ocitnete 
v rozprávkovej trinástej komnate. V prítmí zbadáte ve/'ké kros
ná, krosienka, drevo, ihlice , výš ivky, nástroje na paličkovanie, 
plátno, vlnu , šúpolie a rôzne iné predmety. Privíta vás izba, 
v ktorej s menšími prestávkami vel'mi usilovne pracuje KRÚŽOK 
LUDOVÝCH REMESIEL. Ciel'om krúžku je zoznámiť deti s rôzny
mi /'udovými remeslami, ktoré boli v minulosti prirodzenou súča
sťou života dedinského človeka. 

Prostredníctvom nich si vyrába l potrebné po/'nohospodárske 
nástroje úžitkové predmety, textílie a rôzne ozdobné doplnky 
svojho odevu . Práca v krúžku je rôznorodá. Deti sa pomaličky 
učia tkať, snovať a navíjať na krosná . Potom dokážu na kros
nách tkať koberce a plátno. Jeh ruky často zdobia pestrofareb
né náramky priate/'stva či úzke opasky, ktoré si utkajú na prs
toch. Tí šikovnejší si zhotovia náramky metódou uzlíkovania. 
Steny izby zdobia výšivky - jednoduché , krížikové či plné. Nie kaž
dé súčasné moderné dievča sa 
môže pochváliť tým, že vie pa
ličkovať a tým tvoriť krásne čip
ky. Niektoré dievčatá radšej 
háčkujú alebo šijú, iné sa pýšia 
vlastnoručne farbenými a bati
kovanými textíliami . Krúžok ne
zabúda ani na chlapcov. Tí sa 
naučia vyhotovovať dekoratívnu 
holubicu z lúpaného dreva, 
opracovávať drevo strúhaním 
aj brúsením. Nie je pre nich 
problémom zhotov iť jemný drevený prívesok, ma lú hračku či 
drevenú lyžičku. Chlapec či dievča, to je v tejto izbe úplne jedno, 
pretože aj dievčatá vel'mi baví práca s drevom a niektorí chlapci 
zase naopak zručne manipulujú s ihlou a niťou. U starej mamy 
môžete nájsť aj výrobky zo šúpolia a slamy, slamené bábky, 
kvietky, retiazky. Súčasťou práce krúžku sú aj dekoratívne prá
ce. Nedávno deti zdobili a mal'ovali ve/'konočné vajíčka, plietli 
z prútov korbáče, teraz sa chystajú na mal'ovanie na sklo. 

Práca krúžku by nemohla fungovať bez milej, láskavej, obeta
vej a neuverite/'ne šikovnej "starej mamy". Tou je pani učitel'ka 
PaedDr. Rozália Ourčatová. Je autorkou celého projektu a za
kladate /'kou krúžku. Už síce nie je v aktívnej učite/'skej službe, ale 
aj tak týždeň čo týždeň s láskou otvára dvere do trinástej kom
naty, aby odovzda la deťom všetko, čo vie, aby v nich vzbudila 
záujem o /'udové tradície a techniky. A deti, menšie aj väčšie, 
chlapci aj dievčatá, s ve l'kou radosťou idú za svojou "starou ma
mou", ktorá ich toho tak ve/'a naučí. Izba sa naplní detským dža
votom, ožijú staré remeslá a uprostred moderného sídliska sa 
zrazu cítite ako v izbe "Babičky" od Boženy Nemcovej. 

Chcete sa aj vy stať členmi nášho krúžku? Jeho trinásta kom
nata je otvorená pre všetkých súčasných aj budúcich žiakov 
našej školy. 

Soňa Škulová 

V budúcom čísle: Úspešná reprezentácia [ZŠ Bukovčana 
1 }, Ako sa darí [ZŠ P. Horoval 
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2 ., kl d . ., . l . . k· '·. "'k· l' ~a . ,a na ume ec :a s o a 
lstrijská 22, vás pozýva na tieto podujatia 

30. apríl- Verejný koncert v Zichyho paláci o 17. 30 h 

(žiaci a absolventi školy) 

4.- 12. máj- Festival ZUS 

(7. máj, vystúpenie žiakov tanečného odboru v DK Ružinov o 18.00 h) 

7. máj- Verejné vystúpenie v lstracentre o 17.30 h 

(vystúpi súbor Forbína z literárno-dramatického oddelenia) 

14. máj- Verejný koncert v lstracentre o 17.30 h (ku dňu rodiny) 

19. máj- Verejný koncert v ONV o 20.00 h v rímsko-katolíckom kos

tole Ducha svätého 

(vystúpia učitelia, žiaci, ich rodinní príslušníci a hostia) 

22. máj- Verejný koncert v Koncertnej sieni ZUS o 17.30 h 

(vystúpenie absolventov našej školy) 

25. máj- ZUS Deň otvorených dverí od 15.00 do 20.00 h 

(účasť pris/'úbili: sólista opery SND Martin Babjak, Juraj Bartoš, hráč 

na trúbku a umelecký vedúci súboru Bratislava Hot Serenaders, 

Emília Tomanová, ktorá prepožičala svoj hlas televíznemu Matelkovi 

a súrodenci Jendruchovci) 

28. máj- Verejné vystúpenie v lstracentre o 17.30 h 

(vystúpia žiaci a absolventi z literárno-dramatického odboru) 

11. jún- Verejné vystúpenie v DK Dúbravka o 17.30 h 

(vystúpia žiaci a absolventi tanečného odboru) 

Poslucháčky VŠMU 

Melánia Lipková (husle) 

a 

Terézia Balážová (gitara) 

vás pozývajú na spoločný koncert 

28. apríla 2002 o 17.30 h 

do Kostola Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi. 

vstup vol'ný 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwiTrNI 
26. 4. o 1 7.1 5 a 19.45 h 

AMÉLIA Z MONTMARTRU 
Franc.- MP 12- 55,-

27. 4. o 17.15 a 19.45 h 
28. 4. o 19.45 h 

CHLADNÁ POMSTA 
USA- MP 12 - 70,-

28. 4. o 1 5.1 5 a 1 7.1 5 
ASTERIX A OBELISK: 
MISIA KLEOPATRA 
Franc.- MP 12- 65,-

3. S. o 17.15 a 19.45 h 
STOP TÍNEDŽERSKÝM 

FILMOM: BULŠIT 
USA- MP 12 

ZDEVASTUJEME PRÍRODNÝ 

KLENOT? 

(Dokončenie z l. strany) 

4.S.o17.15h 
s. s. o 19.45 h 

PRCI, PRSI, PRCIČKY: 
PIKANTNÉ POKUŠENIE 2 

USA- MP 12 

4. s. o 19.45 h 
S.S.o17.15h 

SPY GAME 
USA- MP 12 

10. S. o 17.15 a 19.45 h 
11.S.o19.45h 

12. S. o 17.15 a 19.45 h 
KRÁĽ ŠKORPIÓN 

USA- MP 12 

11.S.o17.15 h 
12.S.o15.15h 

E. T. MIMOZEMŠŤAN 
USA- MP 

Tel.: 6477 S104 

hami "slepých" turistov, čo do 
slova zmasakrované pod deko 
mi opaľujúcich sa výletníko1 
Čo k tomu dodať? Tieto a ob 
dobné prejavy vandalizmu ne 
dokáže ani ruka zákon, 

Ing. Madán UHLIK 
a Karin LUDVIGOVA 

Ing. Radomí1· HANUŠ 
a blg. ľubica BUČKOV A 

Blahoželáme! 

Diamantovú svadbu 
šesťdesiat rokov spolužitia. 

oslávili manželia 

Anton a Zojia ROČEKOVCI 

Zlatú svadbu 
päťdesiat t-okov spolužitia 

oslávili manželia 

Ing. Stefan a Pavlína KLASOV/ 

Blahoželáme! 

nových spoluobčanov 

Mane/ BAN AŠ 

Patrik ĎURKOVSKÝ 

Viktor MICHAL/K 

Tomáš IVANY/ 

Sanny MRVOVA 

s hliadkujúcimi ochranárm Vitajte! 

Zájazd na Bradlo 
MO MS poriada autobusový zájazd na Bradlo k mohyle 
M. R. štefánika 4. 5. 2002. Poplatok za osobu 170 Sk. 

Odchod autobusu od lstracentra ráno o 8.00 h. 
Na spiatočnej ceste si uctíme pamiatku M. R. štefánika 

pri pomníku v našej obci. 
Záväzné prihlášky u pani Terky lvanovej, Hradištná č. 3, 

alebo telefonicky na čísle 6477 7428. 
eg. 

Dedinčania ich pochovali 
na ich obľúbený kopec. Do 
rána na ňom narástli ďalšie 
dva kopce, ktoré sa spojili do 
tvaru srdca. Odvtedy sa táto 

priali si, aby boli pochovaní 
na Srdci. Ľudia si všimli ako 
je na Srdci prekrásne, a preto 
ho začali navštevovať. 

túrna úroveň obyvateľov 

nášho hlavného mesta je stále 
nízka. Čo iné si možno myslieť 
pri pohľade na ilegálne parku
júce autá v chránenom Sand
bergu, dokonca až pri samom 
okraji velkých pieskovcových 
stien? Alebo často navštevova
ný priestor Vajtovho lomu ... 

fyzicky úplne eliminovať. 

Sankcie za porušovanie jeh N 0 U 0 d 0 b á 
paragrafov sú tiež riešením. 

pouesť 

Postupne tam začali pribú
dať smeti a nemal ich kto 
upratať, lebo ján a Eliška 
boli mŕtvi. Neskôr sa o Srdci 
dozvedel neďaleký závod 
a za noc na Srdci vyrástli 
dva nové kopce, ale z gudró
nov. 

Mimochodom, už v najb
ližších týždňoch na ňom za
kvitnú ochranársky promi
nentné divorastúce orchideje. 
Koľké z nich skončia pod no-

Tým prijateľnejším by všal V minulom čísle DEVEXu 
bol obdiv a úcta našich obyva (č. 7) bola uvedená povesť 
teľou k vzácnej prírode Devín o Srdci, ktorú vymyslela 
skej Kobyly - lokality európAlena Kralovičová. Ako už 
skeho ekologického významunadpis napovedá chcel by 
A v tom prípade saje} devastasom túto povesť pozmeniť
cie nemusíme obávať. vynoviť. Pre tých, ktorí nečí-

tali pôvodnú povesť uvá-
Dr. Ivan Ondráš~dzam jej pôvodné znenie. 

Bol raz jeden krát; ktorý 
dcéru Elišku. Mala 
oči, hnedé vlasy a stá-

úsmev na tvári. Eliška bo-
zaľúbená do mladíka 

Chodievali spolu na 
ktorému dali meno 

Raz kráľ vyhlásil, že 
nájde princa. 

Uchádzali sa o ňu mnohí 
a tak kráľ vyhlásil 

Prihlásil sa aj ján, 
v boji s udatným rytie

Kvitnúce hlaváčiky a Devínskej Kobyle. 

_Prehral. Hned'po turna
Jana Popravili. Eliške od 

Pukto srdce a zomrela. 

o Srdci 
oblasť nazýva Srdce. A teraz 
novodobejšia verzia spomí
nanej povesti. 

Bola raz jedna malá a čis
tá časť mesta, ktorá sa vola
la Devínska Nová Ves. Zila 
v nej Eliška, ktorá mala veľ
mi rada prírodu. Každý deň 
chodievala na kopec, ktorý 
bol na okraji Devínskej 
Novej Vsi. Vždy tam zažila 
vela pekných zážitkov, a pre
to kopec nazvala Srdce, lebo 
len v srdci môžeme nájsť 
ozajstné bohatstvo. Práve ta
ké aké poskytovala príroda 
na kopci. Raz stretla Eliška 
mládenca, ktorý sa volal 
ján. Ako sa neskôr ukázalo, 
ján bol ochrancom prírody 
a s Eliškou sa staral o príro
du okolo Srdca. Keď zomreli, 

Všetko by bolo v poriadku, 
keby sa z Devínskej Novej 
Vsi nestala riadna mestská 
časť, ktorá ma vyše 17 000 
obyvateľov. ján a Eliška už 
dávno nežijú a ich novodobí 
zástupcovia MC DNV a mes
to nemôžu spolu nájsť spo
ločnú reč. A vinník chce 
problém vyriešiť iba dočas
ne. Bolo by velmi dobré keby 
sa ján a Eliška znova objavi
li, ale realita nie je rozpráv
ková alebo skôr vymyslená 
povesť. 

K článku, ktorý som napí
sal ma inšpiroval článok na 
strane č. 7 už spomínaného 
čísla, ktorý má názov Sanca 
pre Srdce? 

Somi 

Burza 
šatstva 

Mnohí obyvatelia DNY navšte
vujú burzu šatstva vF-centre na 
lstrijskej ulici č. 4, či už za úče
lom vybrat si za symbolický po
platok niečo z repertoáru, ktorý 
burza ponúka (šatstvo, obuv, 
školské tašky, ruksaky ... ), alebo 
donies( prebytočné veci z vlastnej 
domácnosti. 

V týchto dňoch prebehla úpra
va burzovej miestnosti tak, aby 
boli všetky veci pretriedené a ulo
žené s prehladom do regálov, ta
kže je možné prís( do burzy 
s konkrétnymi požiadavkami. 

Počas tejto zimy sa z prinese
ných vecí zaodeli a zaobuli mno
hé rodiny, hlavne deti vo Výcho
doslovenskej obci Lendak (kontakt 
a prevoz sprostredkovávala rodi
na Kováčová}. Mesačne tam že
leznicou "putovalo" 30 kg šatstva 
a obuvi. Bolo nám oznámené, že 
tamojšie mamičky sa na zásielky 
vel'mi tešili a všetky veci našli svo
jich nových majitelov. 
Čast vecí sa podl'a potreby po

sielalo do Dunajskej Lužnej, kde 
je pobočka Centra slovenskej ka
tolíckej charity (prevoz zabez
pečoval pán Koszeghy). V naj
bližších dňoch odíde z DNY 
množstvo pánskeho oblečenia do 
Domu dôchodcov vo Vrakuni. 

Tol'ko aspoň pre ilustráciu, kde 
všade sa uplatňujú veci, ktoré do 
burzy l'udia prinášajú. Takže po
zývame všetkých, ktorí si chcú 
niečo vybrat ako aj tých, ktorí sa 
chcú starších, či nenosených vecí 
zbavi( Burza je otvorená každú 
stredu od 16.00 do 18.00 h. 

Prijímame šatstvo (čisté, ešte 
nositel'né}, obuv, a drobné úžitko
vé veci. 

Z Dunajskej Lužnej sme dostali 
výzvu od pracovníčky Slovenskej 
katolíckej charity, pani Hlinkovej, 
že kto sa chce zbavi( zbytočného 
nábytku, starých ale funkčných 
elektrospotrebičov, riadu a iných 
vecí z domácnosti, aby sa ohlásil 
na tel. č . 0903 828 213. 

Odvoz ponúkaných vecí zaob
stará priamo od domu (menšie 
kusy je možné prinies( do burzy 
v uvedených hodinách}. 

Za vedenie burzy 
Eva K. 

DEVEXS 



FUTBAL® 
20. kolo 

Blatné - ONV 2: l (l :0) 
g. Biksadský 

TLETIKA 
Na 12 500 m trati Národného 

behu Devín - Bratislava 7. apríla 

t.r. obsadil Ladislav Jaško (DNV) 
v kategórii B (do 49 rokov) časom 
42,17 min pekné štvrté miesto. 

TENIS 
Vyžrebovanie sMaže družstiev 

pre sezónu 2002 

Muži "A": ll. liga 
27. 4. VŠK Ekonóm - DNV 

4. 5. DNV- Strojár 

8. 5. STU "B" - DNV 

l. 6. DNV- Grand Salus "B" 

8. 6. Tk Nové Mesto- DNV 

22. 6. DNV- Slávia Trnava "B" 

29. 6. SH Senica - DNV 

Muži "B": ll. trieda 
27. 4. Dunajská Lužná - DNV 

4. 5. DNV -Tlmače 

ll. 5. Pezinok- DNV 

18. 5. DNV- Malinovo 

25. 5. DNV- Malacky "B" 

Ženy: ll . liga 

27. 4. DNV- Tk 77 Skalica 

4. 5. AŠK Inter- DNV 

l. 6. DNV - LOB Nitra 

8. 6. MŠK Iskra Matador- DNV 

Pánik 

TURISTICKÉ VÝLETY 

pre všetkých záujemcov poriada 
MOMSvDNV 

5. 5. Cykloturistický výlet k ja

zerám vo Vysokej pri Morave 

Odchod o 8.00 hod novinového 
stánku na Eisnerovej - M. Marečka . 

Info: tel.: 6477 8269, 
0905 251 570 

tekoch automobilov do vrchu. 
úvodom do B-die/neho sloven
ského šampionátu boli preteky 
na Pezinskej Babe, ktoré boli 
pre tamojších, už skúsených or
ganizátorov pod vedením Joze
fa Studeniča testom pred ove/'a 
väčším podujatím, majstrov
stvami Európy, ktoré sa budú na 
tejto trati jazdiť 20. - 21. júla. 

Aj preto sobotňajšie preteky 
príznačne nazvali "malou" Ba
bou, júlové ME dostali označe
nie "velká" Baba. 

Organizátorom prvých prete
kov: 
MOTORSPORT Racing Team 
OMV STUAD, Auto SportTeam 
Presskam (Bratislava - DNV) 
a Veteran Car Klub Pezinok, 
v tomto už modernom areáli sa 
prihlásilo viac ako 50 pretekárov 
v siedmich skupinách. 

Preteky sa šli na tratí dlhej 
5 500 m s prevýšením 280 m, je 
na nej 19 zákrut a priemerné 
stúpanie 5,1 percenta. 

Oproti vlaňajšiemu ročníku 

pristúpili organizátori k tvrdším 
bezpečnostným opatreniam 
a jedným z najpodstatnejších je 
spomal'ovací retardér hneď pred 
prvou zákrutou. Zároveň pri 
ňom vybudovali aj oplotenie, 
aby už viac nedochádzalo k vni
kaniu nedisciplinovaných divá
kov na trat: 

Výsledky: 
Škoda Fabia Cup: 1. V. Dimov, 
2. V. Liedl ml., 3. O. Pilný. 
V tejto sút'aži nastúpilo 12 prete
károv AST Presskam na vozid
lách Škoda Fabia 
sk. E: 1. J. Krajčí 
sk. ST: A. Studenič 
sk. A: J. Bereš jr. 
sk. N: Jureňa 

sk. H: M. Ciiiak 
sk. SP: P. Rácz 

Absolútnym vít'azom úvod
ných domácich pretekov auto-

U s•01101U .. MIILIÍ'' 11111111 
Týždeň po 33. ročníku Rely mobilov do vrchu sa stal na 

Matador Tatry, ktorý odštartoval novej formule Lola F 3000 Ja-
domáci šampionát v automo- ros/av Krajčí pred Andrejom 
bilových sút'ažiach, štartoval Studeničom, J. Berešom j.r., 
v sobotu 20.4.2002 aj seriál S. Kočišom a P. Jureňom. 
majstrovstiev Slovenska v pre- r 

DEVEX6 

Možnosti riešenia situácie F INZERTNÉ RUBRIKY 

Vzhľadom na existujúci stav funkčnosti športu a to i futbalu v ONV, zvýšenia i• Ol ·Kúpa. 
výkonnosti a zaistenie funkčnosti, prichádzajú do úvahy nasledujúce možnosti ri~ 02 . PredaJ 
nia situácie: · _ Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
1. zvýšenie dotácií zo strany MČ 03 · b onú ka) 
2. získanie silného sponzora (VW a pod.) 04- Sluz Y (p 
3. zverenie Reštaurácie na Štadióne novovzniknutému mestskému futbalovému 05 . Byty 
bu (ďalej MFK) _ Nehnutel'nosti 

Obe prvé možnosti sa javia t. č. ako nereálne. Jedinou možnosťou aktuálneJ 06 .•. 
riešenia sa javí tretia alternatíva. Momentálny tok subvencií do futbalu je uveden 07- Rozl1cne 
nasledujúcej tabuľke z pohľadu podpory MČ. 1 

~~~~:~Y : ~:~ ~~~ ~~ :~~~~ané reštaurácie Q'i:o2ľ~!~R,~m1J lilllll1 :::::::1 @ 

• 107 000 Sk dotácie • * Predám hl kočík PEG PERE GO, 1 OO 
Celkové saldo= -76 000 Sk z pohľadu MC. 'A stav, polohovateľný, možnosť vetra-
Pri navrhovanom riešení zverenia celého športového areálu vrátane reštaurácie M ' 600o,-. Tel.: 6477 5222 
bude finančný výs ledok nasledovný ~~~redám šport. kočík DEMA + sieťka 
Náklady -O Sk +plášť. 2500,-. Tel.: 6477 6810 

Výnosy -O Sk · ... .... ·. , \. ·• \ ....... ,. 
Cel~ové sal~ o.=.+ 76 000 Sk v prospech MČ. Tieto prostriedky je možné použiť a' C . ''ili QA\'~i~~t;/.~~~~~ iii! ; !''!~ 
dotac1 u pre me sporty. 
Na realizáciu tohto riešenia je nutné vykonať nasledujúce kroky: * Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
1. Zriadenie pracovnej komisie za účelom zriadenia MFK v zložení: JUDr. šamo1 Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 
Ing. Ebringer, Ing. Dobrocký, p. Kovarík, p. Jeck. *TV servis Baláž- oprava televízorov. 
2. Vyriešenie ekonomických a právnych aspektov v súvislosti so vzn ikom a fungov Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
ním novovzniknutého subjektu. • Právnik - právny servis. 
3. Zmluvné zabezpečenie funkčnosti a kontroly nového subjektu zo strany MČ. Tel.: 6477 8542 
4. V termíne do 31. 12. 2002 vykonať úpravy stanov FO a ďalších krokov potrebn~ • Doučím M, F, CH -ZŠ. 
na zjednotenie činnosti FO v rámci MFK. Tel.: 6477 0740 
5. Zriadenie MFK k termínu 1. 1. 2003. 

ide ot. č. jedinú schodnú cestu na riešenie situácie futbalu v ONV. Ide o vytvo1 
nie reálnych podmienok na riešenie tejto problematiky. Samozrejme, že každý ná11'---'-== 
má svoje pre i proti. Vymením 3-i zb. DB za 4-izb. len 

V prípade iného, lepšieho riešenia je možné toto akceptovať. Navrhovaným ri el v DNV aj s neplatičom. 
ním sa naskytuje možnosť vrátenia .. výrobného prostriedku" tým, ktorí sa na jel Tel.: 0903 477 102 
vybudovaní značnou mierou podiel'ali . Veď podpora športu v ONV sa v priebehu n Vezmem do prenájmu 2-garsónku. 
kol'kých rokov znížila z čiastky 1 mil. Sk na 0.3 mil. Sk. Takéto riešenie predstav Tel.: 0903 214 084 
nie verbálnu, ale skutočnú podporu najmasovejšieho športu v Mč. ale aj preneser ~--:-::-.,.,..,.,.-."",=""""===== 
zodpovednosti za rozvoj futbalu na tých, ktorí by mali byť za rozvoj zodpovední. ( ..... 06 -.. N~Iil~!U~~~~~~['J!!l!ilt 

Ing. M. Spiš~ TEEL VEC HA, inv. inž. a real. kancelá-
ia 

-ponúka v ONV na predaj RD a SP 
- sprostredkuje kúpu a predaj všetkých 
nehnuteľností. 

Tel.: 0903 778 048, 6345 1480 
* Kúpim RD so záhradou. 

Tel.: 6477 6382, 0905 427 364 
* Predám záhradu v ONV pod Srdcom. 

Tel.: 0903 947 446 
* Kúp im záhradu v ONV a okolí. 

Tel.: 6477 4173 večer. 

P E G A S 

* Kúpim RD v ONV. Tel.: 6477 4757 
* Prenajmeme podzem. garáž v novom 
dome na ul. š. Král ika. Dohoda. 

Tel.: 0904 525 159, 0907 324 502, 
6436 2956 

* Kto daruje aut. práčku za odvoz. 
Kontakt- v Devexe. 

C L U 8 
Vápenka 15, Bratislava, tel.: 6446 1998, 0905 :J76 001 

prijme do trvalého pracovného pomeru 
- cašníklser~írka 

- kuchár/kuchárka 
- pre~ádzkár - recepčný 

podmienky: vyučený v odbore, znalosť nemeckého jazyka. 

PONUKA NA PRENÁJOM 

Obchodné alebo 

kancelárske priestory - 52 m2 

na ul. š. Králika 36 

Tel.: 6477 6108 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 

.....L Stavebná 
CSOB sporitel'ňa 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 

H/"adá: - spolupracovnikov 
za vel'mi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8"'- 20"") 0903 835 997 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSIVO) 

ir 02- 6231 7066 
0903-146 404 
0907- 401 215 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

Op!etalova GS, 243 02 Bratislava, tel.: 0216471 ms, fax: 0216477 6311 
emAit: ots@ot.uk, ft:ttp:llwww.t~tuk FARBY LAKY 

l 

Do diskusie okolo futbalu v ONV sa zapoii/i viacerí zainleresovar 
Niektorí z pohfádu neúspešného postavenia futbalového "A" mužs~ 
v súloži, niektorí z poh/ádu mládežníckych mužstiev a niektorí z p. 
hladu leraišei a očakávane; situácie v budúcnosti. Dielčie neúsped 
ktoré náš futbal v súčasnosti prežíva však nepovažuiem z môiho P· 
hladu za také tragické. Potknulia sa stávali i v minulosti, následne l 
seriózne; práci prišli zasa úspechy, ktoré hriali všetkých a nielen oko 
futbalu . Je však potrebné pozeral' sa stále dopredu, analyzovat' leraii 

situáciu, odstránil' kritické miesta, poučil' sa z chýb a stanovi!' si cie 
ako chceme futbal dálei robil: resp. na akei kvalitatívne; úrovni. V m 
iich predchádzaiúcich príspevkoch som sa snažil načrtnút', kde 
schované hlavné nedostatky súčasného stavu futbalového diania . 

Myslím si, že predovšetkým futbalový klub nemá na futbalovom 
á/i delegovanú svo; u právnu legitimitu to znamená, že ho nemá ani 1 

vlastníctve a ani v užívaní od Mestskei časti. Nemá teda vôbec isto 
čo bude zajtra, čo bude o mesiac, čo bude o rok. 

Pondelok- Piatok 7 oo - ·1s oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
~::empeienov-a 2 

KARLOVA VES 
* l 

Chýba potom samozre;me motivácia a ai zodpovednost'. Uvediem P 
klad: Za daného stavu nie ie klub oprávnený ani prenaiímat' ihris 
a poskytoval' služby s tým spoiené pre záuiemcov za účelom získoj 
nia finančných prostriedkov na svo; u činnost'. Ak takúto činnost' k/1 

vykonáva hraničí lo v podstate s porušovaním platných zákon 
o podnikaní. Atď .. . 

{Pokračovanie v budúcom čís 

l 
l if Jax 02/6542 1727, E-rr1ail . parrnal@parmal sk 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate ! 
Pri iednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! l l . .1 

~-------"*--------' PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

ln~erda ·Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 2025 Sk, 1/2 str.= 4050 Sk, l str.= 8100 Sk. l cm= 15 Sk. K cenám treba pripočítať 
23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zlava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, 
posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzerlná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

oblasti je maloletá počerná Veronika R. 
Varovný je aj prípad z Bratislavy, kde ne
známym lúpežníkom otvoril maloletý 
chlapec, keď bol doma sám. Tí ho vtlačili 
do bytu a pobrali, čo sa dalo. 

- Máte zabezpečené vchodové dvere re
tiazkou? 

ich samých. Ak vidíte, počujete preja 
spomínaných priestupkov voči spol un~ 
vani u - neváhajte. Možností je niekon 
Od oznámenia škole, rodičom po okallii 
té ohláse nie polícii. Na známe tel. Člr 

158, na čísla : 0961 O 34705, 09s1 
35 706, alebo priamo na policajné Odd 
l enie v DNV: 6477 7258. 

:rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Pozornosť rodičov, ale aj občanov 
Devínskej Novej Vsi je potrebné upriamiť 
na, v súčasnosti sa rozmáhajúce, vydie
ranie, lúpežné prepadnutia a výtržníctvo 
maloletých a mladistvých. 

Už žiaci základných škôl vytvárajú 
partie sústreďujúce sa na vydieranie, lú
peže a devastovanie okolia. 

V minulých dňoch vyšetrovali pracov
níci obvodného oddelenia PZ vydieranie, 
keď žiaci základnej školy žiadali od spo
lužiaka sumu 500 Sk, šikanovali ho, vy
hrážali sa mu, zobrali mu kl' úče pod pod
mienkou; ak donesie peniaze, vrátia 
kl'úče. Nešlo o náhodnú a jednorazovú 
udalosť. Mládenci vydieranie niekol'ko
krát opakovali. Bol obeťou len onen jedi
ný, ktorý našiel odvahu oznámiť rodičom 
problém? 

Vandalizmus preukázaný rozbíjaním 
okien na Základnej škole na ul. l. Bukov
čana 3 potvrdzuje, na jednej strane, že 
rodičia nevedia o ich deti dokážu popá
chať. na strane druhej nevšímavosť spo
luobčanov pri iste nie nehlučnej akcii. 
Nakoniec škody popáchané .. deťmi" bu
de potrebné hradiť z prostriedkov nás 
všetkých. 

Rovnakým problémom možno označiť 
vandalstvo sprayerov. Nie .. ruky lámať" 
ako radil jeden zo spoluobčanov, ale zba
viť sa ľahostajnosti a poznatky o akté
roch oznámiť. Ak niekol'kým nezodpo
vedným rodičom nezáleží na tom, čo ich 
deti robia vo vol'nom čase o to väčšiu po
zornosť treba venovať ostatným. 
- Čo robia naše deti, keď sú bez nášho 
dohľadu? 

- Sú poučené ako sa majú správať v prí
pade ohrozenia a ohrozovania vydiera
ním, krádežou, lúpežou? 
- Nedávajú sami podnet, neupútavajú 
pozornosť? 

- Kamarátia sa s deťmi z usporiadaných 
rodín? 

-Nenosí vaše dieťa kl'úče na príliš viditeľ

nom mieste? 
V neposlednom rade je vhodné požia

dať aj spoluobčanov nech nečinne neča
kajú, kým z maloletých vyrastú zdatní 
zlodeji, vydierači, devastátori a problémy 
o ktorých sa dnes hovorí sa budú týkať OOPZ D~ 

NAJúSPEŠNEJ ŠIA FIRMA ROKA 2001 V RÁMCI POSKYTOVATH OV INTERNETU V SR 

V RÁMCI SVOJEJ CINNOSTI ZORGAN IZOVALA KONCOM UPLYN ULtHO ROKA SLOVENSKA 

KOMORA MLAD'i'CH AN KETU MEDZI STUDENTMI STREDN'i'CH A VYSOK'i'CH SKOL. JEJ CIElOM 

BOLO ZISTil NEZAVISLY POHlAD MLAD'i'CH [UDI NA POSOBENIE, AKTIVITY, IMIDZ, HOSPODÁR· 

SKE V'i'S LEDKY A KVALITU SLUZIEB FI RIEM , KTORt PODNIKAJÚ NA SLOVENSKU. V ZORKU REI· 

PONDENTOV TVORILO 700 STUDENTOV Z DVADSIATICH VYSOK'i'CH A 700 STUDENTOV 

Z DVADSIATICH STREDN'i'CH SKOL V CELEl SLOVENSKEJ REPUBLIKE. M EDZI POSKYTOVATHMJ 

INTERN ETU SA NA PRVOM MIESTE UMIESTNILI SLOVENSKt TELEKOMUNIKÁCIE, A. S., NA DRU· 

HOM MIESTE SA UMIESTNILA SPOLOCNOSf N EXTRA, A. S., A TRETI SKONCIL CLOBTELN ET, 

A. S. 

Príhovor 
vydavateľa 

V jednej rozprávke sa hovorí 

0 matke, ktorú syn zabil pre pár 
korún, aby mal na alkohol. 
z hrudi jej vybral srdce a bežal 
s ním do lesa . Potkol sa a spa

Rovnako je potrebné venovať pozor
nosť prípadom krádeží bicyklov. Priamo 
na ulici pristavili maloletí chlapca 
a okradli ho o bicykel. Ďalším zo súčas
ných problémov, už aj v Devínskej sú 
krádeže mobilných telefónov. Od bež
ných ..fínt": požičaj mi mobil, chcem za
volať kamarátovi" až po lúpeže už nie sú 
ani u nás zriedkavosťou . Známa v tejto 

- Vedia, že nemajú otvárať neznámym 
osobám. "'---------------------------------------'1 dol . Vtedy sa srdce opýtalo l'ud-
------------------------------------------------ ským hlasom: .,Syn môj , neudrel 

KRÍŽOVI~A 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Druh výtvarného umenia - predná 
žrď voza -pichliač po česky. - C. Čl ra te
kutina - francúzsky výrobca hudobných 
nástrojov - grófstvo v Anglicku . -
D. Choroba klbov (mn . č . ) - jeden 
z Kyklopov - ponáraj. - E. Meno Vlkolin
ského - seje dokola niečoho - základná 
číslovka. - F. (ahko kleplo - základná 
číslovka - citoslovce buchnutia. -
G. Podoprel - planá núbijská bavlna -
gniavi. - H. Pálčivá koreňová zelenina -
forma, obuvnícke kopyto po chorvátsky 
- rieka v Austrálii. - l. Obyvateľ Saska -
člen neskoršej generácie - plemeno psa. 
- J. Dielo (knižne, zriedkavo) - hnev, zlo
sť - domácke ženské meno. - K. Nám 
patriacu - ponára sa, klesá na dno -
kráčal. - L. Stred tajničky. -
Zvisle: 1. Vokalizovaná predložka - za
čiatok tajničky- no, nuž. - 2. Druh bie
lenej riedkej tkaniny- dal do poriadku. -
3. Zmrznuté kusy vody- územný celok
vysoká škola obchodná (skr.). - 4. Kryha 
po česky - dravá kaprovi tá ryba po čes
ky - upotreb na nejaký účel. - 5. Vesmír 
- existoval - ponižujte. - 6. Mesto v Špa-

nielsku - nemecká hra v karty- jednotka 
hlasitosti. - 7. Rieka v Nigérii -Talian po 
česky - súce na oranie. - 8. Zožierajte -
osem po česky - zriedkavý jav, zázrak. -
9. Mesto v Holandsku - vzletová a pri
stávacia dráha (skr.) - poskytni úľavu, 
rozveseľ . - 1 O. Staroveký obyvateľ 

Kompánie - sušené hľuzy koreňov sta
vačov - nádoby upletené z prútia. -

1 2 3 4 5 6 

A 

11. Bolestný vzdych - koberec (zasta ra le 
z nem.) - kovová spojovacia súčiastka. -
12. Vysoký mužský hlas - starý muž 
(zdrobnele). - 13. Čachrár, intrigán po 
česky - mesto v Rusku. -
Pomôcky: C. Erard. - D. Brontes. 
H. Kalup. - 2. Eponž. - 6. Moros. 
9. Node. - 1 O. Os k. - 11. Tepich . 
13. Taly.- d 

7 8 9 10 11 12 13 
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l{orenie života 

- Uleteli mi včely. 

- Vieš čo, chovaj vš i, ti e sa 

budú držať. 

*** 

Politici sú l'udia, ktorí 

máhajú v ťažkostiach, do 

nevolili. 
*** 

- Kto je najlepší st relec na 

te? 

- Šl'ak. 

Trafí ťa kedy chce. 
*** 

- Zlé správy, sir! V lietadle, v 

rom práve letíme, došiel benzín ... 

- Ale to je skvelé, že už došiel. 

A kde bol? 
*** 

- Haló j e tam p orad ňa pre 

hol ikov? 

- Ano, čím vám môžem 

- Aké víno sa hodí k pečenej 

si? 

si sa?" 
Akokolvek moderne budeme 

nazýva( dobu, ktorá prichádza, 
pokrok nech bude prináša( kaž
dú minútu nové a nové zmeny, 
niektoré hodnoty zostávajú ne
menné. Na prvom mieste vzíah 
matky k delom a detí k matke. 
A nezmení ich ani niekol'ko má
lo otrasných prípadov, ktoré 
nám dejiny občas vyplavia 
o ktoré pri sudzujeme nedostatku 
času z návalov prinášajúcich 
zvyšujúce sa nároky na povin 
nosti . Devä( mesiacov, ktoré 
matka nosí diela pod srdcom 
nikto neskráti , ni k by sa nemal 
pokúša( skracoval ča s potrebný 
pre vybudovani e vztahu pri vý
chove dieíaía, nik by nemal oča
káva( zázrak, ktorý narodenie 
prekoná . 

Nie bez dôvodu sme vrá tili 
D_ňu matiek úctu a vážnos( kto
ra mu patrí a ktorú si zaslúži . 
Aby trval celý rok a celý život, 
s~ musíme usilova( sami . Aby 
Pitvu nášho svedomia a citov 
nárn nemuseli pripravova( iní . 
dby rados(, ktorú cíti me pri zro-

k
e, srne mohl i rozvýjaí bez ča-

r --------------------------------------------------------------------------------------------1 a . nJa na odmenu {odplatu?). Tá 
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V ČÍSLE: O Je to možné? f) Z diára starostu 
* Čo s vandalizmom? O R . Slobodovi * Festoval 

slovenskej národnej piesne * Ponuka ZUŠ 

O Spoločenská kronika OO Šport 

O Z policajného zápisnika 

Deň zeme v DNV odštartovali školy. 

Je to rnožné?l 
Na kom to záleží? Kde je chyba? 

Keď chcete navštíviť orto
péda, tak si musíte, ale dobre, 
privstať. 

Ráno o 8.00 hod. začína or
dinácia ortopéda na Saratove. 
O 7.30 hod. vydáva sestra líst
ky do 16 ks to znamená, keď 
prídete o 7.35 lístky sú rozda
né a pre vás sa už neušlo, tak 
musíte prísť znova. 

Treba prísť ráno o 6.00 hod. 
a už ste 10-ty a prídete na ra
du o 10.- 11. hod. Takto p o
trebujete na návštevu ortopé
da 4 - 6 hodín. Treba si so se
bou zobrať pitie a jedlo, alebo 
v lepšom prípade si zob
rať nafukovačku a nastúpiť 
o 4. hodine ráno a ešte si tro
chu pospať a tak prídete cel
kom určite ráno o 8.00 hod. 
na radu. 

Lekár má na dverách napí
sané, ktoré lokality mu patria 
a predstavte si: Dúbravka, 
DNV. Lamač, Záhorská Bystri
ca, Volkswagen. Keď počítam, 

tak asi 70 000 obyvatelbv. Je to 
možné? A vraj lekárov je u nás 
ve/'a. Hlavná vec, že DNV má 
dve veterinárne ambulancie. Ci 
snáď j e tu už viac psov ako 
chorých /'udí pre ortopéda? 

Ako môže jeden lekár za šty
ri dni (lebo j eden deň je pre 
deti) ošetriť také množstvo /'u
dí? Bolo by dobre keby sa 
obecný úrad v DNV zamyslel 
a pomohol vybudovať jednu 
ortopedickú ambulanciu, urči
te by mu obyvatelia boli za to 
vel'mi povďační, hlavne starší 
a deti. 

Alojz Manduch 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

Hypermarket v DNY 

Nedokončenú {a riadne zde
vastovanú) budovu na rohu ulíc 
M .Marečka-Eisnerová vlani vy
dražila SD Jednota Bratislava. 

Podla slov technického riadi
tela SD Ing . P. Gašparíka sa 
v týchto dňoch spracovávajú dis
pozičné štúdie pre budúci hyper
market. 

V prvej etape vybuduje Jed

nota na prvom podlaží hyper
market typu Terno . V druhej 
etape hodlá Jednota prenajaí 
priestory na druhom podlaž í 
poskytovatel'om zdravotníckych, 
bankových a iných služ ieb, po
dla potreby v lokalite. 

Termín začiatku rekonštrukcie 
je predbežne stanovený na sep
tember 2002, otvorenie pravde
podobne v apríli 2003. 

Prameň:dtv 

Mestská časí Bratislava - De

vínska Nová Ves prenajme neby

tové priestory na ul. M. Marečka 

4 , vhodné na obchody, služby 

občanom a sklady. 

Záujemcovia uveďte o kol'ko 

m2 máte záujem, podnikatelský 

zámer na využitie nebytových 

priestorov a priložte výpis zo živ

nostenského alebo obchodného 

registra . 

MČ DNY, miestny úrad, 

lstrijská 49, Bratislava DNY 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 2.5. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 16.5. 2002, 
číslo vyjde 30.5. 2002. 
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peií Zeme 2002 dú môcf teši( na exkurzie do príro

dy. Náročná bola prednáška doc. 
RNDr. M. Hubu, CSc.: Globálne 

problémy Zeme a pokusy o ich 
riešenie. 

D ~®~oo~~~w 
l ~~~oo~~~ 

Riadne rokovanie 

miestneho zastupitel'stva MČ 
DNV bude 14. S. 2002 od 9.30 
hod. v priestoroch vil y Košťálová 

Z programu: 

- Návrh štatútu MČ DNV 
- Návrh na odpredaj CO krytu 
- Návrh na poskytnutie návrat-
ných príspevkov z Fondu rozvo
ja býva ni a 

Z diára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

Vybrali sme z aktivít starostu 
v 7 7. a 7 8. týždňa: 
- Na pozvanie zástupcov samo

správ rakúskych obcí Marchegg, 
Engelmartsffeten a Marrkthopf sa 
zúčastnil súčinnostného hasič

ského cvičenia rakúskych štát

nych a obecných hasičských 
zborov na rieke Morave. 

V rámci námetového cvičenia 
pre zvládnutie mimoriadnych 

udalostí hasiči v rieke Morava 

zatopili vlečný čln . Úlohu, vy

zdvihnú!' čln z dna Moravy, 
odčerpat' zatopené komory 
a prepraví( čln do lodenice 
v Hohenau, zvládli v normova

nom čase do dvoch hodín . 
- Rokoval s poverenou riaditel'
kou sekcie magistrátu hl. m. SR 

Bratislavy pre územný rozvoi 
Ing. Šimovou o spôsobe prero

kovávania spracovávanei urba
nistickei štúdie Záhorskei Bratis
lavy, aby mohla byt' schválená 
v mestskom zastupitelstve v sep

tembri t.r.. 
Témou rokovania bola i možná 

súčinnos( koordinácia a spolu

práca investorov v rozvoiových 
územiach MČ DNV, hlavne z po
hladu budovania chýbaiúcich in
fraštruktúr. 

- Zúčastnil sa na rokovaní 

Mestskei rady. 
Závažným bodom rokovania bol 

DEVEX 2 

- Návrh zmeny sadzby poplatku 
za poskytova nie signálu TKR 
(káblovej televízie) 
- Informác ie o stave prípravy 
a rea lizácie in vestičných akcií 
- Návrh zm luvného vzťahu ná
j omnej zmluvy na nebytové 
priestory - Reštau rácie na štadió
ne 
- l nformác ia o stave prípravy 
a postupe real izác ie cykloturis
t ického prepojenia DNV -
Marchegg 
- Inform ác ia o výške nákla
dov na vybudovan ie, zriadenie 
a prevádzkova nie trhoviska 
- Správa Rady pre ve rejnú 
i nformovanosť 

-Výstavba bytov - návrh ďa l š i e

ho postupu a vzťahov s holand
ským partnerom. 

návrh transformácie Vodární 
a kanalizácií bezodplatným pre
vodom na obce v podmienkach 

bratislavského kraia. Návrh sa 
stretol s množstvom pripomienok 

členov rady a starostov. V mest

skom zastupitel'stve bude prero

kovaný 1 6.5.2002. 
- Zúčastn il sa na tradičnom sta

vaní máia, už 8. ročníku, v DNV 
Tohtoročnei tradičnei slávnosti 
(pred budovou pošty) pod zášti
tou starostu MČ DNV a predse

du kultúrnei komisie M.Encinge
ra sa zúčastnili členovia Dobro

volného hasičského zboru DNV, 

Denovy, pánov Ebringera, Glat
za, Schreka a dalších občanov. 
- Rokoval so zástupcami GIB , 

Geoconsult a magistrátu o dal

šom postupe proiekčnei prípravy 
cyklolávky. Za účasti zástupcu 
Kraiského úradu vykonali ob
hliadku trasovania priamo 

v teréne. Dlika prepoienia na 
slovenskei strane v prvei etape 
dosiahne 260 km. Súčastou pro

iektu bude ai prístupová komuni
kácia. Rozpočtové náklady, na 

slovenskei strane, predpokladaiú 

obiem 7 28 mil. Sk. 
- Opakovane rokoval so spoloč

nostau Emita s.r.o. ohladne 
umiestnenia rehabilitačného pra
coviska v Dome sociálnych slu
žieb. 

Konkretizované požiadavky 
spoločnosti budú zapracované 

do stavebnei dokumentácie. 

- Rokoval so zástupcom J& To zá

mere spoločnosti v území býva

lého areálu Západos lovenských 
tehelní. 

Spoločnost' J&T má zámer, mi
mo pôvodného areálu, vybudova( 
ubytovacie zariadenia, v rámci 
areálu: logistický park, ako súčas( 
priemyselného parku v DNV 

vzhladom na severozápadný r01 
voi mestských častí hl. m. s 
Bratislavy. 

Bude nutné spracova( Vode 

hospodársku štúdiu, podklad01 

ktorei bude urbanistická štúd; 
Záhorskei Bratislavy. 

!Dokončenie z 2. strany) 

Mortina KUrthyová pripravila prog
~- Naši operení kamaráti. ro,.•· 
školáci ani tento rok nezahálali 

0 
vyupratovali_ si areály svojich 

;kôl. Žiaci zo ZS P. Horova upratali 
· lúku Podhorské, cennú výskytom 

~~ováčikov, poniklecav a vstavačov. 

Poslednou prednáškou bola "Zem -
planéta v neustálom geologickom 
pohybe" RNDr. L. Šimona, PhD. 

- Rokoval so zástupcam i magis

trátu o kapacite iestvuiúcei čistiar
ne odpadových vôd v DNV, 

Štúdia preverí reálne možno1 

kapacity intenzifikácie, resp. ;0 

spôsoby a možnosti odveden; 
odpadových vôd. 

No odpad školám Denova pri

stavi la veľkokapacitné kontajnery. 
Aby si deti vytvorili aj v školách 

príjemné prostredie, vysadi li kvety 
~ 

0 
kríky. Novou aktivitou bolo vý

tvarné dotvá ranie šedivých múrov 

v okolí škôl. 

čo s vandalizmom na uliciach ? 

Aby sa deti mohli aj zabavi( po 

prvý krát lstracentrum pripravilo pre 
deti vo veku 12 - 15 rokov disco 

párty na piatok 26. 4. od 16,30 do 
20,00 hod. 

Deň Zeme je dobrou príležitos(ou, 
aby sme sa zamysleli nad naším 

prístupom k životnému prostrediu. 
K prírode, k bezprostrednému 

okoliu našich bytov. Je to vhodný 
čas kúpi( si do domácnosti nádoby 

na papier a sklo, vyč l en i( miesto na 

odkladanie hliníka. Prepady, výtržn íctvo, vandalizmus, vydieranie dospelých, ale už ; 
malých detí. To sú javy, s ktorým i sa na naš ich uliciach bohužial' str, 
távame takmer denne. Po licajti ako na potvoru práve vtedy nie sú n; 
porúdzi. 

j ednou z c iest, ktorou sa snaž í kom isia na ochranu verejnéh 
poriadku pri mestskom zastup ite/'stve Bratislavy t ieto negatívne jav 
obmedziť, je montáž kamier na verejných pr iestranstvách. Kamery 1 

napojené na operačné stred isko mestskej políc ie. 
Skúsenosti z fungovania kamerového systému sú ve/'m i dobré. Počo 

trestných činov a priestupkov na uliciach, kde sú namontované kamf 
ry poklesol až na polovicu. 

Naša komisia sa snaží, aby sa po li caj né kamery objavili aj v štvrtor 
brat islavskom okrese. V s účasnosti pripravu jeme projektovú dokL 
mentáciu, ktorá okrem iného vyčís li kol'ko bude tento špás stáť. Bud 
to urči te nieko/'ko mi liónov a bude preto zá l ežať od vzájomnej spak 
práce mesta aj mestských častí, č i sa tieto pen iaze podarí zohnať. 

Tak ako v iných mestských čast i ach prichádza aj v našom okrese d 
úvahy spo l očné f inancovanie tohto projektu. Mesto zaplatí zo svojic 
peňazí zriadenie centrály na okresnej stanici mestskej palici 
v Dúbravke a bude hradiť aj prevádzku celého systému a mestské ča> 
ti zap latia kamery a ich prepojenie s centrá lou. 

V ONV sa uvažuje zatia l' o umiestnení dvoch kamier. Výhodou to~ 
to systému je to, že v prípade že sa osvedčí, dá sa počet kamier pr 
stupne zvyšovať. 

Pol icajné kamery určite nikdy nenahradi a ž ivých policajtov. Môž 
im však ve /'mi významne pomôcť. Ich oko totiž pozorne bdie 24 hr 
dín denne. Určite by po ich zavedení bo lo aj v ONV menej rozbitý~ 
ok ien v ško lách, a le aj vchodov bytových domov, menej počmM 
ných st ien, poprevracaných kontajnerov, ale aj prepadnutých detí ~ 
uliciach. U rčite by sme sa na u li c iach ONV cítil i bezpečnejšie . 

Pre učitel'ov, nielen z Devínskej, 

bol pripravený seminár: " Pohľady 
na Zem v 21 . storočí". 

Najviac sa im páčila geologicko 
. botanicko - vtáčkárska exkur

zia na Devínsku Kobylu s RNDr. 
L. Šimonom, PhD. , Mgr. And
reou Viceníkovou, PhD. a MVDr. 

A. KUrthym. 
Dúfam, že získané poznatky 

a nápady využijú a ich žiaci sa bu-

Zber hliníka 
Ťažba, výroba hliníka a aj ne

správne zneškodňovanie odpadu 
z hliníka sú pre životné prostredie 
vel' mi škodl ivé! Našťastie sa dá po
merne dobre a lacno roztaviť a po
užiť na výrobu ďalších obalov. 
Takáto recyklácia je v porovnaní 
s výrobou hliníka z bauxidu takmer 
neškodná. 

To bol hlavný dôvod, prečo v ZŠ 
l. Bukovčana 1 a ZŠ Bukovčana 3 
v DNV od septembra minulého roka 
prebiehal zber hliníka. Hliník školy 
odovzdali v týždni aktivít ku Dňu 
Zeme na miestny úrad v DNV výme-

Pohrabe( trávnik, polia( kríky 

alebo stromy. Výjs( si do prírody, 
necha( sa očari( farbami a vôňou 

kvetov, počúva( spev vtákov. 

Mária Šimonová, 
Miestny úrad DNY 

nou za lósy (1 OO g hliníka = 1 lós). 
Zlosovanie sa uskutoční v priamom 
prenose v DTV 6. mája o 18,30 hod. 
Ceny do tomboly - tričká, plagáty, 
mapky nivy Moravy, pekné pohl'adni
ce a ďalšie materiály o prírode veno
valo Ekocentrum Daphne. 

Deti, ich rodičia a pani učitel'ky, 

ktoré sa zapojili do zberu hliníka, 
môže hriať dobrý pocit, že urobili 
niečo pre naše spoločné životné pro
stredie. 

Zber hliníka Dňom Zeme 2002 ne
končí, kto má záujem, môže sa pri
dať. Ďalší zber a zlosovanie bude 
začiatkom októbra. 

Mária Šimonová 

Ing. Ján žatkl Cyk/olávka už na budúci rok 
predseda komi sie na och ranu verejného poriadl 

pri mestskom zastupite/'stve Bratis/al 

Deň Zeme 2002 
v Devínskej Novej Vsi 

Skončil týždeň aktivít ku Dňu 
Zeme v našej mestskej časti. Nastal 

čas zhodnoti( čo nám priniesol. 
Aktivity pripravili a realizovali 

tradiční partneri - Miestny úrad 
DNY, lstracentrum, Ekocentrum 
Daphne, Denova, základné a ma

terské školy a všetci Novoveš(an ia, 
ktorí si upratali pred svojimi rodin 

nými či bytovými domami a zapojili 
sa do zberu texti lu. Zber nebezpeč-

ného odpadu sa z dôvodu nepria" 
nivého počas i a uskutočnil v náhra 

nem termíne 4. mája. 
Novým partnerom bola orgl 

nizácia Spoločnos( pre ochrar 

vtáctva na Slovensku. Jej pracovni 
ka, s l ečna D. Saxunová, pripravi 

zaujímavú prednášku o vtákoch P 
našich šiestakov. 

Piataci sa s vyškoleným i spri 
vodcami z Ekocentra prešli Devi 

skou Kobylou. Pre škôlkárov po 

!Pokračovanie na 3. stro 

V pondelok 22.apríla podpísali primátor Bratislavy Jozef Moravčík, 
Predseda bratislavského samosprávneho kraja ľ.ubo Roman, predseda tr
;avs~ého samosprávneho kraja Peter Tomeček a predseda vlády Dolného 
_akuska Erwin Proll dohodu o cezhraničnej spolupráci. Dohoda sa zame
na~? najmä na dopravu. Pre obyvatelov našej mestskej časti je najdôleži
;eJ~Ie, že medzi prioritné úlohy je v tejto dohode zaradená aj výstavba cyk
otavky v ONV. Po podpise dohody garanciu nad výstavbou cyklolávky na 
s:ba preberá od ONV mesto Bratislava. Mestská čast' však bude pri 
I'Ystavbe nad'a/ej spo/upracovat'. 

Dobrou správou pre nás je to, že o výstavbu cyk/o/ávky majú po rokoch 
~e~ervovaného postoja už tentoraz eminentný záujem aj naši susedia z ra-
~skej strany. Cyklolávku totiž chápu ako prvý krok k vybudovaniu cest

~':ho P~e_pojenia medzi Marcheggom a Devínskou Novou Vsou. Tento no
/ hramcný prechod je pre nich vel'mi dôležitý, pretože pri Marcheggu sa 
kata s výstavbou nového priemyselného parku, ktorý bude svojimi výrob
/km, napojený na závod Volkswagen v ONV. To je však už otázka d'alších 
o ov. 

Ing. Ján Zatko, 
poslanec mestského zastupitel'stva Bratislavy 

Deň zeme v ZŠ l. Bukovčana č.1 
Už niekoľko rokov sa snažíme 

v našej ško le rozvíjať vzťah detí 
k prírode, prehlbovať ho a premeniť 
na trvalý záujem o ochranu prírody. 

Naplnením týchto myšlienok sa 
pravidelne stáva týždeň aktivít ku 
Dňu Zeme. 

V období od 22. apríla - 28. apríla 
2002 sme sa zapojili do mnohých 
činností, ktoré skrášlili školský areál 
aj najbližšie okolie. 

A čo si o Dni Zeme myslia naši 
žiaci? Nechajme prehovoriť žiaka 
IV.B Jakuba Rumanovského: 
Starostlivosť o životné prostredie 

je vecou každého z nás a je úplne 
jedno, či sme deti alebo dospelí. 

Nedá sa donekonečna zatvárať oči 
nad J'ahostajnosťou s akou ničíme 
naše životné prostredie. 
Veď pre pohodlie bez mihnutia 

oka postavíme rôzne budovy tam, 
kde boli desaťročia, či do konca 
storočia parky, lesy a vlastnými od
padkami dokážeme znečistiť široké 
okolie len preto, aby sme na výlete 
zjedli veci a odpad tam ponechali. 
Veď on to niekto uprace. 
Deň Zeme má pripomínať iniciatí

vu mladých l'udí a niektorých ekolo
gických organizácií, ktorým záleží 
na tom, aby aj ďalšie generácie ma
li možnosť ísť do prírody si oddých
nuť a nemuseli sa brodiť na výlet 
horami odpadkov na smetiskách 
a každým nadýchnutím sme nevdy
chovali množstvo odpadkového pa
chu. 

Možno takáto predpoveď nie je 
reálna, no práve pripomínanie si 
potreby ochrany životného prostre
dia je treba rob iť častejšie, než raz 
do roka, no hlavne, nestačí iba 
o ekológii hovoriť, lebo to je v mó
de, ale treba pre našu planétu aj 
naozaj niečo urobiť. Hoci aj malič-

kosť, trebárs neodhodiť na výlete 
plechovku od malinovky do kríkov 
a neničiť všetko, kam dočiahneme." 

A teraz už konkrétne, čo všetko sa 
nám podarilo urobiť. V areáli školy, 
v okolí rieky Moravy a Sandberga 
sme zbierali odpadky, pozametali 
chodníky. Školská skalka sa pod ru
kami žiakov III.B a V.D zmenila na 
"malú záhradku". Kvetom sme pre
vzdušnili pôdu, vytrhali pýr a vysa
dili semená letničiek a skaliek. 

Aj kvety v triedach sme presá
dzali a ošetrili, na školskej terase už 
zanedlho zakvitnú muškáty. Smutný 
šedý múr, ktorý lemuje príchod do 
našej školy, ožil veselými maľbami . 

Šikovné detské ruky ho premenili 
na rozkvitnutú lúku so slimákmi, 
chrústom, motýlikmi, jašteričkou 

a iným hmyzom. 
Žiaci V.B triedy mal'ovali prírodné 

motívy i na steny v budove školy. 
Zapojili sme sa do zberu hliníka, 

zintenzívnili sme zber papiera, plas
tových fliaš a pomarančových šu
piek. 

Bolo toho ešte vel'a, čo sme 
v tomto týždni pre prebúdzajúcu 
prírodu urobili. 

Neoddychovali sme ani cez ví
kend. Niekol'ko pracovníkov školy 
a rodičov prišlo skrášliť priestory 
školy a spoločne sa nám poda ri lo 
vymal'ovať 6 tried. 

Touto cestou si náš pedagogický 
kolektív dovol'uje vysloviť ĎAKU
JEME všetkým rodičom, ktorí si 
našli čas a prišli urobiť kus dobrej 
práce pre svoje deti. 
Veď nestačí o ekológií len hovo

riť, ale pre prírodu aj niečo vykonať. 

Možnosti - čo všetko - sme ponúkli 
dostatok. 
Nepridáte sa ? 

SF 
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PÁSMO O SPISOVATE(OVI 

Miestny odbor Matice slovenskej v ONV, pri príležitosti 
9. ročníka festivalu Slovenská národná pieseň, usporiada 25. má
ja vo vel'kej sále lstracentra spomienkový večer na spisovatel'a, ro
dáka z ONV, Rudolfa Slobodu. Slávnosti bude predchádzať polo

ženie kytíc k buste R. Slobodu na Slovinci o 18.00 h. 
V spomienkovom večere o 19.00 h v lstracentre vystúpia herci 
z divadla Astorka, DFS Grbarčieta, Matičiari k a priatelia spisova

tel'a . Súčasťou bude aj pásmo prózy 
Dobrý deň Devínska v podaní mladých matičiarov. 

Festival slovenskej národnej piesne, ktorý začal pís at' 

svoju históriu v roku 1993 vstupuje do svojho 9. ročníka. 

fg 

Pod názvom Spevy a tance nášho lí.tdu sa predstavia folklórne 

súbory Kobylka, Slnečnica, Prvosienka a Matičiarik. 

V dňoch 25. a 26. mája 2002 Miestny odbor Matice slovenskej 

v DNV, ponúka kultúrny program, vari pre všetky vekové kate

górie, v oblasti histórie, prózy i hudby. 

V sobotu 25. 5. 2002, po kladení kytíc k buste 

spisovateľa R. Slobodu na Slovinci o 18.00 h, bude 

vo vel'kej sále lstracentra od 19.00 h. spomienkový večer 

na spisovatelá Rudolfa Slobodu, v ktorom vystúpia herci 

z divadla Astorka, folklórne súbory Grbarčieta, Matičiarik, 

priatelia spisovatelá a mladí matičiari v pásme 

prózy Dobrý deň Devínska. 

V nedelí.t26. 5. 2002 od 16.00 h. vystúpia v kultúrnej záhrade 

(Istrijská 6) folklórne súbory Kobylka, Slnečnica, 

Prvosienka a Matičiarik. 

Súčast'ou festivalu bude aj prehliadka ručných prác členiek 

Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV. 

Po programe bude posedenie pri dychovke. 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwiT~ 
10.5. o 17.1S a 19.4S h 

11. 5. o l 9 .4S h 

12.5.o l7.1S a 19.4S h 

KRÁ( ŠKORPIÓN 

USA - MP 12- 6S,- Sk 

11.5.o l7.1Sh 

12.5.olS .lSh 

E. T. MIMOZEMŠŤAN 
USA - MP- 60,- Sk 

Od 13. S. do 23. S. 2002 
PRÁZDNINY 

24. 5. o l 7 .l S a 19 .4S h 

TRAINING DAY 

USA- MN l S - 60,- Sk 

Tel.: 6477 5104 

Základná umelecká škola 
lstrijská 22, tel.: 6476 1142 

Dovol'ujem si Vás touto cestou 
pozvať na návštevu našich podu
jatí, zoznam ktorých bol uverejne
ný v minulom vydaní DEVEXu a sú 
vyvesené aj na ZUS lstrijská 22. 

V máji je možné oboznámiť sa 
naozaj podrobne s tým, čo sa vy
učuje na základných umeleckých 
školách, aké výsledky, úspechy 
dosiahli žiaci a pedagógovia, či už 
v rámci Slovenska, alebo v zahra
ničí. 

Na IV. festivale základných ume
leckých škôl, ktorý bude pod zášti
tou ministra školstva SR v dňoch 
4. až 12. mája 2002 v Bratislave, 
budú našu školu reprezentovať 

žiaci tanečného odboru pod ve
dením učitel'ov L Hasbachovej 
a H. Balážovej. 

Predstavia sa 7. mája o 18.00 h. 
v DK Ružinov. Budeme radi, ak sa 
prídete pozrieť, ale nielen na nich. 
Na festivale, ktorý je programovo 
vel'mi pestrý, vystúpia mladí umel
ci z celého Slovenska. 

Vstup je vol'ný. Program festiva
lu je na ZUS lstrijská, na MÚ ONV, 
plagáty sme dali na každú základ
nú školu. Festivalové dianie 
ovplyvní aj chod našej ZUS. :liaci 
budú spolu s učitel'mi, náhradnou 
formou vyučovania, navštevovať 
vybrané programy. 

*** 
Záujemcov o štúdium na naseJ 
škole chcem upozorniť na "Deň 
otvorených dverí" 25 . mája, od 
15.00 - 20.00 hod., kde okrem 

POZNÁMKA 

Keď som bol ma lý chlapec 
staršia pani sa ma na ulici 
opýta la, či neviem pozdraviť. 

Nepoznal som ju. 
Rodičia mi vysvetlili, že na 

pestrého programu poskytneme 
aj informácie o vyučovacom pro. 
cese v škole. 
30. mája od 14.30 hod. do 18.00 
hod. budú prijímacie pohovory m 
školský rok 2002/2003 do týchto 
odborov: 
*hudobný 
*tanečný 

* literárno-dramatický 
*výtvarný 
Uchádzať o prijatie sa môžu: 

* deti, ktoré budú v budúcom 
šk. roku zaradené do predškol· 
skej prípravy v materskej škole 

* žiaci základných a strednýd 
škôl 

*študenti vysokých škôl a dospeli 
Kritériá: 
* talent 
* počet odborov, na ktoré s< 

uchádzač hlási 
* vek uchádzača 
* u detí aj deklarovaná podpor< 

rodičov 

Prijímacie pohovory budú pre' 
biehať v budove Základnej um~ 
leckej školy, na Jstrijskej ul iCÍ 
č. 22. 

Mgr. Vladimír Dianiška, 
riaditel' školy 

Základná umelecká škola, 
lstrijská 22, 841 07 Bratislava 
Tel: 00421 - 2- 6476 ll 42 

E- mail: umenie@globtelnet.sk 

dedine treba zdraviť každéh 
Dnes? Nikde som sa nedočítaJ 
že by zdravenie zrušili . K~ 
nezdravia deti, posudzujef(l 
rodičov. 

A le aj dospe lí sa iba P~ 
náh/'ajú a zabúdajú už aj O' 

zdraviť. 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
]ánCVEČKO 

]ozefJORDA 

75 rokov 
AntonLUKAč 

Blažena LINHOVA 

90 rokov 
MáriaKOVAČIČOVA š. 

92 rokov 
Mária MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme! 

v kostole 

Pavel HROMADA 
a Miroslava KRALOVIČOVA 

Blahoželáme! 

jozef HANULIAK 

Terézia MENYHARTOVA 

Ladislav SLIVARICH 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Kol'ko rečí vieš ... 
Žiaci základnej školy na Ulici l. Bu

kovčana 3 počas školského roka uskuto
čňujú aj množstvo súťaží a aktivít, do 
ktorých sa chuťou a elánom zapájajú. 

V mimoškolskej čin nosti sa žiaci 
môžu venovať rôznym krúžkom. Vedú
cimi krúžkov sú hlavne rodičia, v niekto
rých prípadoch aj naši učitelia . Žiaci si 
môžu vybrať z tejto ponuky krúžkov: rá
dioamatérsky, počítačový, prírodovedec-

Vodiť psov na detské ihriská 
Patt·í asi k móde poniektorých 
Novovešťanov. Najväčšiu radosť 
11'lajú, ak pes dokáže viac ako 
IJ~·avé deti. 
. Keď tak naháňa loptičku alebo 
' 11ú bračku, poriadne pri tom šte
ká, ved' sa teší rovnako ako maji
tet; to len možno počuť široko-d'a
leko. Aleb~ ked' sa hrá s plastovou 
fľašou ... 

To Počuť až v susednej ulici. 
0bčas sa vyciká i vykaká a tak 
"spestt·uje" naše sídliská. 

Ak' d ,, vn ,, ··: ' ( . '•' . ... ·· · ' - - ""'~ sa · ..... ar1, 
žiakom zo ZŠ P. Horova 

Okrem každodennej práce na 
vyučovaní sa zapájajú do mnohých 
vedomostných a športových súťaží 
v škole. 

Najúspešnejší žiaci postúpili do 
okresných kôl jednotlivých s úťaží, 
kde dosiahli pekné umiestnenia: 
- v recitačnej súťaži "Ša liansky 
Maťko" V. Stanková z 5. A 1. mies
to 
- na olympiáde z biológie 
S. Šarmírová z 9. A 1. miesto, 
L. Vyhlídalová z 9. A 3 miesto 
- na olympiáde v nemeckom jazyku 
L. Roskošová zo 7. B 4. miesto, 
M. Baraniak z 9. A 1. miesto 
• na olympiáde v anglickom jazyku 
J. Budinský z 9. B 3. miesto 
- na olympiáde z matematiky 
M. Lehnický z 9. F 4 miesto, 

Prekrásna príroda v celom 
okolí, čo obklopuje Devínsku, sl'u
buje čistý vzduch a pohodu z po
hľadov na jej krásu. Preplnené 
ulice autami však signalizujú po
trebu zamýšľať sa už vari nad 
stavbou podzemných garáží. 

Dnes je možno táto myšlienka 
priskorá z hľadiska dostatku fi
nancií na takéto projekty. 
Skúsenosti z iných miest (európ
skych) však takéto názory podpo
rujú. 

ký, baseballový, stolnotenisový, volejba
lový, hokejbalový, krúžok starej matere. 

Členovia prírodovedeckého krúžku sa 
pred nedávnom opäť zúčastnili akcie za
meranej na záchranu žiab na Železnej 
studničke. 

Okrem krúžkov sa žiaci môžu realizo
vať aj v rôznych školských súťažiach. 
Vel'ký záujem v poslednom čase v škole 
zaznamenala recitačná súťaž o Gôtheho 
pamätník. Ide o školskú súťaž v recitácii 
nemeckej poézie a prózy v dvoch kate-

D. Palo z 9. F 6. miesto 
- na olympiáde z fyziky 
M. Lehnický z 9. F 2. miesto, 
M. Pavlovský z 8. E 2. miesto 
- na olympiáde z chémie 
Dušan Palo z 9. F 5. miesto, 
M. Lehnický z 9. F 6. miesto 

Na olympiádach v krajských ko
lách vo víťaznom ťažení úspešne 
pokračovali: 

- v nemeckom jazyku 
M. Barania k z 9. A 1. miesto 
-z biológie 
S. Šarmírová z 9. A 1. miesto, 
L. Vyhlídalová z 9. A 5. miesto 

Pekným úspechom je aj 1. mies
to za najlepší projekt, ktoré získala 
Soňa Šarmírová z 9. A v Projekto
vej a prakticke-teoretickej časti 

krajského kola biologickej olympiá
dy. 

Naši športovci sa tiež nedali za
hanbiť, o čom svedčia umiestnenia 
v okresných kolách: 
- v basketbale 
chlapci 1. miesto, dievčatá 1. mies
to 
-v hádzanej 

góriách - mladší a starší žiaci . Výkony 
žiakov boli vynikajúce. S plným nasade
ním recitova li básne nemeckých auto
rov, čím prezentovali svoje bohaté vedo
mosti získané štúdiom cudzieho jazyka. 

V kategórii mladších žiakov 4. až 6. 
ročníka predviedla najlepší výkon V. Ku
čeravá zo 6. D triedy. V kategórii 
starších žiakov 7. až 9. ročn íka sa na pr
vom mieste umiestnil F. Čaran zo 7. D 
triedy. Zaujímavosťou súťaže bola práca 
detskej poroty. Jej hodnotenie sa nezho-

chlapci 1. miesto 
-vo futbale 
6. - 7. roč. 3. miesto, 8.- 9. roč. 3. 
miesto 
- v stolnom tenise 
ch lapci 3. miesto, 
dievčatá 4. miesto 
- v cezpol'nom behu 
M. Ki rinovi č 1. miesto 
- v skoku do výšky 
Z. Gálisová z 8. F 2. miesto, J. Feč
ka nová z 8. F 4. miesto, L. Šub ín 
z 9. B 1. miesto, J. Moskál zo 7. A 
3. miesto 
u mladších žiakov 
R. Rabay zo 7. C 2. miesto 
- v pretláčaní rukou 
L. Krajčovičová (kat. A) 1. miesto, 
V. Konečná (kat. A) 2. miesto, V. 
Slamková (kat. B) 2. miesto 

Víťazi jednotlivých discipl ín po
stúpili do krajs kých kôl. 

Máme radosť z dosiahnutých vý
sledkov a držíme palce v ďalších 
súťažiach. 

L. Jahodníková 

dovalo s hodnotením odbornej poroty. 
Deti vybrali ako najlepšieh zo všetkých 
recitátorov M. Brezinu zo 6. D a S. 
Remiášovú z 8. B triedy. Recitujúce deti 
si zaslúžia pochva lu. 

Dokázali, že sa tento jazyk učia zod
povedne, čím potvrdili, že výučbe ne
meckého jazyka sa v našej ško le venuje 
vel'ká pozornosť . Veď nie nadarmo sa 
predsa hovorí: Koľko rečí vieš, tol'ko ... 

Soňa ~kulová 

DEVEXS 



TENIS 
l. kolo 
Mladší žiaci ll. tr. 

Grand Salus - TK LOB DNY 5: l 
Body za LOB získal v dvojhre: Yaš 

Starší žiaci l. tr. 
Slovan Bratislava - TK LOB DNY 

7:0 

Staršie žiačky ll. tr. 
Zohor "A" -TK LOB DNY 0:4 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Yalentovičová, Kramplová a Páni-ko

vá, vo štvorhre: Va l entovičová, 

Kramplová 

Dorast ll. tr. 
TK LOB DNY - Malacky 2:4 
Body za LOB získali v dvojhre: 

Dobrota, vo štvorhre: Ferenczy, Antol 

Dorastenky ll. tr. 
TK LOB DNY - TK Pezinok 0:4 

Muži "A" ll. liga 
VŠK Ekonóm - TK LOB DNY 

odložené 

Muži "B" ll. tr. 
Dunajská Lužná -TK LOB DNY 0:7 
Body za LOB získali v dvojhre: Pánik, 
Kurina, Kríž, Andrášik a Fe-renczy, 

vo štvorhre: Kurina, Kríž 

a Pánik, Ferenczy 

Ženy ll. liga 

TK LOB DNY - TK Skalica 5:2 
Body za LOB získali v dvojhre: 

Ferenczyová, Karelová, Galovičo-vá, 
vo štvorhre: Kohútová, Jovano-vičová 

a Ferenczyová, Fisterová 

Pánik 

DEVEX 6 

Vybrali sme z Monitoru, časo
pisu zamestnancov VW SK 

Environmentálna 
politika 

Spoločnost' Volkswagen Slo

vakia, a. s., si je vedomá vlastnej 

zodpovednosti k životnému pro

strediu a jej cielom je pri všetkých 

svojich činnostiach udržat' vplyvy 

na životné prostredie na naj

nižšej možnej miere a tým pri

spie( k zabezpečeniu trvalo 

udržatelného rozvoja. 

Pre spoločnost' Volkswagen 

Slovakia, a. s., je samozrejmé 

dodržiaval' platné právne pred

pisy v oblasti ochrany životného 

prostredia, rozhodnutia orgánov 

štátnej správy a prijímal' preven

tívne opatrenia pre prípad vzniku 

havárií. 

Spoločnost' Volkswagen Slo

vakia a. s., používa s prihliadnu

tím na primeranos( výdavkov, ta

ké vstupné materiály, ktoré majú 

čo najmenší vplyv na životné 

prostredie a šetria prírodné zdro

je. 

Otvorené a jasné informácie 

o stave životného prostredia, ako 

aj dialóg so zákazníkmi, ob

chodnými partnermi a orgánmi 

štátnej správy sú pre spoločnos( 

Volkswagen Slovakia a. s., samo

zrejmé. 

Predstavenstvo spoločnosti pra

videlne kontroluje dodržiavanie 

environmentálnej politiky a envi

ronmentálnych cielov a progra

mov, ako aj funkčnos!' systému 

environmentálneho manažérstva. 

Slovenské telekomuniká
cie, a.s. predstavili projekt 
eS/ovakia, pozostávajúce 
z troch základných pilierov: 
iAcces (pripojenie}, ktorý 
prinesie odpoveď na otázku: 
"Ako získať prístup do inter
netu", iEducation (vzdelá
vanie, odpovie na otázku: " 
Ako získať zručnosti pre 
lepšie využitie internetu" 
a iContent (obsah), ktorý 
odpovie na otázku: "Prečo 
má zmysel používať internet 
a čo na internete nájdem?" 

Úspešná prezentácia 
školského klubu v ZŠ Bukovčana 1 

Na pozvanie riaditel'stva ZŠ Bu

kovčana 1 a vychovávateliek škol

ského klubu (ŠK) navštívili našu 

školu dňa 4.4. 2002 vedúce vycho

vávateliek a vychovávatel'ky z okre

su BA IV. 

Program tohto stretnutia tvorili 

všeobecné informácie o školských 

kluboch v základných školách, ale 

aj vystúpenia jednotlivých oddelení 

školského klubu, počas ktorých 

predstavil hlavné zameranie svo

jich aktivít. Tu sa vytvoril priestor 

pre vychovávatel'ky, ktoré pred

viedli kolegyniam z iných škôl, čo

mu sa v mimovyučovacom čase 

s deťmi venujú. 

V krátkom časovom intervale ne

bolo možné ukázať všetky aktivity 

školského klubu. S vel'kým záuj

mom a pozornosťou sa však stretla 

prezentácia kašírovania X. Kraico

vej. ktorej výrobky zdobia už nie

kafka rokov celú školu. Jej oddele

nie pracuje s papierom a odpado

vými materiálmi (plastové fl'aše) 

v záujmovom útvare Premeny pa

piera. 

V rámci pilieru iAcces za
bezpečia ST do roku 2004 
pripojenie 2800 školám (zá
kladným aj stredným) na in
ternet. 
Zároveň ST vybudujú po

stupne v slovenských mes
tách sieť tzv. verejných inter
netových centier - kioskov, 
prostredníctvom ktorých sa 
poskytne prístup na internet. 
Spoločnosť v spolupráci 

s Baťa Junior Achievement, 
v pilieri iEducation, podporí 
súťaž vysokoškolských štu-

Kultúrne vystúpenie patrilo žia

kom pod vedením vychovávateliek 

O. Karovičovej. Z. Boskovičovej 

a N. Krajčírovej. Vystúpenie bolo 

naozaj pestré, Chorvátske tance 

GRBAČIET vystriedali moderné tan

ce skupiny "DANCE GIRLS". "Če
rešničkou na torte" bolo literárne 

pásmo našich detí, ktoré s obrov

skou láskou a zodpovednosťou pri

pravila O. Karovičová. 

Keďže naši žiaci majú možnosť 

častého vystupovania na verejnos

ti, ich výkony boli naozaj presvedči

vé a prirodzené. Veríme, že z týchto 

aktivít v školskom klube si budú 

brať motiváciu a skúsenosti aj 

v ďalšom životnom smerovaní. 

Najkrajšou odmenou, pre nás

organizátorov prezentácie, boli 

úprimné slová uznania a chvály, 

ktoré zazneli na záver z úst našich 

hostí. Poďakovanie patrí naším vy

chovávatel'kám za kvalitne odvede

nú prácu a pekný zážitok, ktorý 

nám v tento deň vytvorili. 

SF 

dentov v oblasti marketingu 
a manažmentu. 

V rámci programu iCon
tent ST pomôžu vláde SR pri 
implementovaní projektu 
eGovernment, ktorý pomôže 
občanom získavať informá· 
cie pre ich každodenný ži
vot, resp. pre podporu lokál
nych podnikatel'ských aktivít
Informácie možno získať: 

e-mail: 
gabriela.nemkyova@amic.sk 

1 fport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport **šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport * 

fUTBAL~ 
22. kolo 
D. Lužná - ONV 

23. kolo , . . . 
oNV_ Králova pn Senc1 

g: Maďar, Havel 

4:0 

2:1 
(1:1) 

(Dokončenie z minulého čísla) 

Problém legitimity vo futbalo

vom areáli nemôže klub vyrieši( 

sám bez spoluúčasti MČ. Je na

ozaj nepochopitelné, že nami vo

lení zástupcovia poslanci sa k vy

riešeniu tohto základného problé

mu otáčajú chrbtom. 

Pritom napr. v reláciách DTV 

dokážu velmi zanietene hovoril' 

o decentralizácii štátnej moci na 

nižšie územné celky, na samo

správu, o približovaní sa k obča
novi. Je tam i snaha i o akési di

rektívne riadenie klubov z pozície 

MČ {dosádzaním zástupcov do 

výborov klubov}. To nie je atribút 

decentralizácie. Ak treba vykoná

vot' kontrolu na poskytnuté prí

spevky klubom od MČ, myslím si, 

že MČ má na to dostatok adek

vátnych prostriedkov. Kluby radi 

prijmú dobrovolníkov ale tožko 

prežúvajú dosadzovaných. 

BO - ročná história futbalu 

v obci hovorí, že naša obec počas 
celej histórie futbalu pomáhala, 

či už formou vyčlenenia pozem

kov na futbalové ihriská, mecha

nizmami, finančnými príspevkami 

alebo podporou budovania finan

covaním v rámci bývalej akcie Z. 

Tak isto si klub vypomáhal 

z vlastných Finančných prostried

kov. Môžem presne zdokumento

va( kol'ko bývalá TJ vynaložila fi

nancií do futbalového areálu . Ak 
bude " 'd - , zau1em ra to uvere1mm. 

Tak lomu bolo i v rokoch 1979 
ož 1992. V tomto období futbalo

Ví nadšenci ako páni J. Štánsky, 

Ing. D. Spišiak, M. Jeck, Ing. K. 
Krav - 'k l l D an , ng. M. Fotia, ng. . 

Fičor, Ing. S. Andráši, J. Častu
lík, V Gašparík, A Rybár, J. 

Kratochvíl, Fridrich Šimkovič, 
Ladislav Vyhfída/, Alojz Salay, 

Michal Madar, Rudolf Polák, 

Rudolf Gróf, Štefan Vlašič, J. Čim

pel' (chachar}, P. Fratrič, A Plaš

tiak, M. Tóth, A Cvečka, l. Ebrin

ger, Š. Encinger, J.Beseda, O. Ry

šánek, V Pokorný, E. Musil, 

M. Beladič, E. Dávid, Matej 

a Milan Valkovičovci, Š. Krajčír, P. 
Kralovič, J. Michalík, D. Kovarík, 

l. Duffek, V Duffek, 8. Ču kan 

a mnohí další v rámci svojho var

ného času svojpomocne vybudo

vali - inžinierske siete (kanalizá

ciu, plynofikáciu areálu}, zavlažo

vací systém z verejnej siete 

a z potoka Mláka, oporné múry, 

chodníky, viacúčelovú plochu, vy

sadenie nových briez, ozvučenie 

a osvetlenie tréningového a hlav

ného ihriska, vonkajšie a vnútorné 

oplotenie areálu a tréningového 

ihriska, vybudovali podkladovú 

plochu tréningového ihriska a za

trávnili ju, zadrenážovali a vyme

nili zemitý podklad hlavnej hracej 

plochy a jej zatrávnenie, vybudo

vali reštauráciu, zrekonštruovali 

kabín kabíny, zaviedli ÚK ..... 

atď. 

Takýmto spôsobom prejavili 

svoje nadšenie a aktivitu pre fut

bal a pretavili ich do športového 

areálu. Je však pre týchto obča

nov určite ponižujúce ak hlodáme 

príklady nadšenia u susedov 

a doma to nadšenie nevidíme. 

Takto sa futbaloví nadšenci zvi

ditelni/i a treba ich zviditelňovat' 

stále lebo si to jednoducho za

slúžia. 

Nevyriešeným problémom je 

i otázka ako chceme futbal dalej 

robit' a na akej kvalitatívnej úrov

ni. Odpoveď na túto otázku nám 

naviac napovie, kol'ko bude treba 

na to financií. 

V diskusnej relácii v DTV som 

načrtol, že klub potrebuje ročne 

na svoju športovú činnost', údrž

bu a na prevádzku futbalového 

areálu cca 3,2 mif. Sk. Uvažoval 

som so 6 mládežníckymi mužstva

mi, jednou juniorka a jedným 

mužstvom dospelých. Náklady na 

mládežníkov vychádzajú z toho 

cca 1,2 mil. Sk, juniorka a muži 

0,8 mif. Sk, údržba 650 tis.Sk 

a prevádzka 550 tis. Sk. Údržba 

a prevádzka zostávajú v podstate 

konštantné i pri viacerých muž

stvách. Ak prezident FCL hovorí, 

že v súčasnej situácii potrebujeme 

na činnost' okolo 720 tis. Sk, 

a k tomu pridáme konštantné ná

klady, tak potom to vychádza na 

cca 2 milióny ročne . Tieto financie 

nám však ako vieme nezaručujú 

kvalitu. Určite to však nie je len vo 

financiách je tu i celý rad iných 

problémov, ktoré sa však dajú 

rieši( v réžii futbalového klubu. 

Problémom teda zostávajú finan

cie. Ak vynakladáme ročne 2. mil. 

Sk a kvalita chýba, nestojí za to 

získat' ešte ten potrebný milión aby 

sme mohli dosiahnut' i kvalitu ? 
Môj názor je , že to za to stojí. 

V podstate je prepotrebý najmä na 

mládež. 

Jednou z možných variant 

je, že futbalový klub by mal 

v užívaní komplexne futbalový are

ál, ktorý vybudoval včítane reštau

rácie a tréningového ihriska. 

Je v silách klubu si jeho pre

vádzkovaním ročne zabezpečit' 

potrebnú sumu 3,2 mil. Sk. MČ by 

v takomto prípade nemusela na 

futbal a údržbu areálu vynaklada( 

ročne ani jednu korunu. 

Je to síce variant pre klub náročný 

ale dáva predpoklad plni( doho

vorené ciele pre budúcnos( futba

lu. 

Treba poveda( i to, že vyriešením 

týchto problémov sa výsledky ne

dostavia šmahom ruky. Je to sa

mozrejme dlhodobejšia záleži

tost'. 

Určite sa však pri poctivej práci 

Futbalového klubu dostavia. Týmto 

svojím príspevkom chcem len na

značil' ako výjst' z uzatvoreného 

kruhu. Je to môj námet ako dálei-

Konečné neseme nemôže 

uzriet' svetlo sveta bez spoločného 

analyzovania problémov, vysvet-

!ovonia a pochopenia problemati-

ky. 

Je alibistické hovori( o tom, čo 

všetko budeme robi( a budova( 

a nema( pri tom predstavu, kde 

na to zoberieme. 

Celú problematiku treba strans

parentnit' na základe reálnych in

Formácií. 

V prvom rade však záleží na 

všetkých členoch, ktorí sa hlásia 

k Futbalovému klubu FCL. 

Táto problematika, myslím si, je 

vecou každého člena FCL a nielen 

členov jeho výboru. 

Ing. Peter Ebringer 

TURISTICKÉ 
VÝLETY 

pre všetkých záujemcov 
poriada MO MS v DNV 
19. 5. Cyk/oturisticlcý 

výlet na Pajštún 
Stretnutie pri novinovom 

stánku na rohu ulíc 
Eisnerova - M. Marečka. 

Info: tel.: 6477 8269, 
0905 251570 

DEVEX 7 



Uýskyt aj u psou 
V našej veterinárnej ambulancii sa často stretávame s otázkami čo je to Lymska 

borelióza a či sa toto ochorenie môže vyskytnúť aj u psov, 
lymská borelióza je rozšírené infekčné ochorenie s charakterom prírodnej oh

niskovosti. Postihuje pohybovú a nervovú sústavu, kožu a srdce u človeka aj zvie
rat. Pôvodcom ochorenia je baktéria Borrelia burgdorferi. Hlavným vektorom (pre
nášatel'om) ochorenia je krv sajúci hmyz, v našich klimatických podmienkach kliešť 
- lxodes ricinus. Č l ovek alebo zviera sa nakazí infikovaným k l iešťom . Klinické prí
znaky nie sú typické. Najčastejšie sa prejavuje nechutenstvom, malátnosťou, zvýše
nou teplotou, bolesťami a opuchom kfbov. U zvieraťa môže ochorenie preb i ehať aj 
bez výraznejších klinických príznakov, môže však byť zdrojom nákazy, jeho krvou sa 
môžu infikovať zdravé kliešte, ktoré následne rozširujú ochorenie na ostatné teplo
krvné živočíchy. 

Terapia lymskej boreliózy je v ranných štádiách ochorenia úspešná. Problém 
však je s jej diagnostikou, pretože v začiatočnom štádiu nie sú príznaky typické. 
Neskoršie štádiá sú charakteristické širším poškodením nervového a kardiovasku
lárn eho systému, k[bov a kože, niekedy aj s ireverzibi lnými zmenami. Aj napriek ús
pešnej l iečbe môže jedinec zostať po celý život zdrojom infekcie. 

Prevencia ochorenia je najjednoduchším a najúč i nnejš ím riešením. Spočíva 
v ochrane pred napadnutím kliešťom. Výskyt k l iešťov je najvyšší od apríla do júla 
a od septembra do konca októbra. V praxi to znamená použitie rôznych repelent
ných a antiparazitárnych prípravkov. Pre psov a mačky sú to rôzne spreje, antipara
zitárne obojky a l'ahko aplikovatel'né bezpečné prípravky vo forme .,spot on" . 
Rovnako dôležitá je pravidelná kontrola zvieraťa po prechádzke v rizikovom pro
stredí- t.j. v krovinatých oblastiach, vysokej tráve apod. V prípade náhodného pri
satia kl i ešťa je nutné ho odstrán i ť, pričom netreba zabúdať na vlastnú ochranu pred 
nakazením. Ďa l šou možnosťou komplexnej ochrany je vakcinácia psov. 
Vakcinovaný pes je proti borelióze chránený, v jeho krvi sa borélie nevyskytujú, pre
to nie je ani zdrojom ďalšej infekcie. Optimálnym termínom vakcinácie je začiatok 
sezóny, t.j. marec, apríl. Pri pravidelných návštevách prírody je prevencia nevyhnut
ná a v konečnom dôsledku výrazne jednoduchšia ako terapia. 

Veterinárna ambulancia VETPET 

~IÚDIO )Ml\ BIIOVA 
MIČÍKOVA 9} 841 01 BRAliSlAVAJ 090~ 141 ~n 

P E C A S C L U B 
Vápenka IS, Bratislava, tel.: 6446 1993, 0905 376 001 

~rijme do trvalého pracovného pomeru 
- čašníklser~írka 

- kuchár/lcuchárka 
- ~re~ádzkár - rece~čný 

podmienky: vyučený v odbore, znalosť nemeckého jazyka. 

DEVEXS 

RE KLAM É PANELY 
Obojstranné svetelné reklamné panely 

60 x 60 x 15 cm 
z hliníkového profilu, 

vnútro vybavené žiarivkou 
za 3100 Sk+ DPH 

Zároveň ponúkame vyplotrovať 
vami navrhnutý návrh, 

osadenie reklamy na miesto 
ako aj následný servis 

*** 
DEVEX, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
Vzor možnosť vidieť v DEVEX e 

Delta TECH, spol. s r.o., P. Horova č. 24, 841 08 Bratislava 
WEB: www.deltatech.sk, E-mail: de/tatech@deltatech.sk 
Tel./fax: 02/64 77 85 30, Mobil: 0904 101 101 

HARDWARE - počítače, komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike 

SOFTWARE - predaj produktov Microsoft, ekonomického softwaru a 
ruNOD. 

PRÁCE, SLUZBY A OSTATNÉ- hardwarové a softwarové inštalácie a 
vis, zálohovanie dát na CD, prepis digitálneho záznamu z miní DV 
z digitálnych kamier + spracovanie, predaj čistých CD nosičov, 
a predaj renovovaných tonerov, cartridge a pások do tlačiarní, faxov, 
riek, registračných pokladní a písacích strojov, taktiež ostatné práce a 
by súvisiace s prevádzkovaním výpočtovej techniky podľa potrieb a 

L z<>KazmJ<ov dohodou. 

parrno voláte? 

V katalógu obchodov a slu
,. b pre rok 2002 na strane 40 
z1e . 

onuka: KUCHYNSKE LINKY. 
je ~reklep spôsobil vytlačenie 
léhO telefónneho čís l a. 

~právne číslo má byť: 
090s-259 2~8- . 
čitatel'om 1 1nzerentov1 sa os-

pravedlňujeme . 

iNZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02. Predaj 

03. Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04. Služby (ponúka) 

05- Byty 

• Farebný televízor GRUNDIG . 
Tel.: 6477 8398, 0905 159 564 

• Predám dve vel'ké skrine s nád
stavcami, á 400 Sk. 

Tel.: 0908 164 254 
*Predám hl. kočík STEGGI +det
ské ob l ečenie a iné. 

Tel.: 6477 6653 
*Predám dlhé biele dievčenské 
šaty na prvé sv. prijímanie na výš
ku 130- 135 cm za 1000 Sk a biele 
topánky č . 3 za 300 Sk. 

Tel. : 0903 767 246 

* Hl'adám spol'ahlivú kaderníčku 
a kozmetičku do kaderníctva. 

Tel.: 6477 5707, 0904 323 928 
* Hl'adám prácu: rozvoz alebo ná
kup - Bratislava - okolie + celé 
Slovensko. Aj nepravidelne. Ob
jem 2,5 m', hmotnosť SOO kg. 

Tel.: 0903 785 286 

-· STAVEBNA -

-L Stavebná 
CSOB sporiteľňa 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: • medzí úvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 

l;!l~d!rl?rirABi 
Hľadá: - spolupracovníkov 

za veľmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8"' - 20"") 0903 835 997 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

MECHANIZACIA BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 
OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. S r.o. 

Opletalova 65, S4J 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fax: 0216477 Gn1 
· ~~ ltl@ltt.tk, Mtp:l/www.m.tk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 
* TV servis Baláž- oprava televízo
rov. 
Na Grbe 43. 

* Požičovňa tepovača KÄRCHER. Tel./zázn .: 6477 6963 
Tel.: 6477 8362 * Právnik- právny servis. 

0903 133 994 Tel.: 6477 8542 

LIEČENÍM NA DIAĽKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

'it 02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

* Vezmem do prenájmu 2-garsón
ku. 

Tel.: 0903 214 084 

* Predám garáž na ul. š. Král ika 7, 
DNV, v objekte hromadných ga 
ráží. 
Cena dohodou. 

Tel.: 0903 136 706 

FARBY LAKY 

p 

Po11de!ok- Piatok 
Sobota 

(OO -1800 
7 OO _ 12 OC• 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
!-<empeienova 2 

KARLOVA VES * i 

if ,fax 02/6542 1727. E-rnail • parrnai@parmai sl< l 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate ! 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z!'avu! l 

l~.--- *----________ ) 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = l 000 Sk, l l 4 str. = 2025 Sk, 1/2 str. = 4050 Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = l S Sk. K cenám treba pripočítal' 
23% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hľadám: zlava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, 
Posledná strana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) t 30%. Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 9 



Z policajného 
zápisnika 

V stredu l. mája ri eš ila 
hliadka OO PZ ONV porušo
van ie noriem pohybu a správa
nia sa v chrá nenej krajinnej 
oblasti Pieskovec, kde voľné, 
ba sviatočné chvíle tráv i l i 
"t iežtur isti" poškodzovaním 
chráneného náleziska skame
nelín. 

Pritom štátna prírodná rezer
vác ia, kde Pieskovec (Sand
berg) patrí, je najprísnejšou 
formou ochrany územia. 
Akékoľvek akt ivity sú tu neprí
pustné! 

V rovnaký deň hliadka za
bezpečova la vys lobodenie mu
ža z priestoru Tatrabanky na 
j. jonáša. Ten síce vošiel do 
priestorov banky, ale von sa už 
dostať nevedel. Bolo toti ž mi
mo pracovnej doby a banka 
bola bez personálu. Prečo sa 

l{RÍŽOVI<A 
Šťastie je ako sklo .... dokon
čenie v tajničke : 

Vodorovne: A. Začiatok taj
ničky. - B. Pani po španielsky 
-šarha -strom i jeho plod . -
C. Druh papagája - mužské 
meno (25. 4.) -sťa. - D. Sála 
po česky - oba - severský ko
pytník. E. Rozprávkový silák 
- mužské meno - opäť. -
F. Smerom z vnútra - dôkaz 
o neprítomnosti - doklad 
o prevzatí peňazí. - G. Kraj 
na juhovýchode Slovenska -
ostrov po francúzsky- preto
že. - H. Umývať po česky- vy
hynutý kočovný kmeň - srk
nutie . - l. Podpis ručiteľa na 
zmenke- bylina s drobnými 
kvetmi - nepríjemný dvoj
krídly hmyz. - J. Koniec taj
ničky. -
Zvisle: 1. Adela domácky -
nočný vták - prehra v šachu. 
- 2. Noemova loď- bývanie 

dvere otvorili , sme sa nedozve
deli. Označte si svoie veci 

O deň neskôr 2. 5. okolo jed
nej hodiny po polnoci neznámy 
páchateľ( li a) vylámal novinový 
stánok na rohu ulíc Eisne rova
M. Marečka. Polícia ž iada obča
nov, aby oznám ili akékoľvek 

skutočnosti, ktoré by viedli 
k objasneniu tohto prípadu na 
tel. č. 6477 7258. 

Ned ávajte príl ež itosť vykrá
dačom a z lodejom áut. V ostat
nom čase sa práve táto kategó
ria spoluobčanov sústreďuje na 
vykrádanie a krádeže áut z par
kovísk pred reštauračnými zar ia
deniami, fitnes centrami a mies
tam i, kde č lovek auto odstaví 
a je predpoklad , že sa k nemu 
vráti až po určitej dobe. Hoci 
zariadenia, ktoré majú parkovis
ká v svojej prevádzke alebo pre
nájme by mali zabezpečiť ich 
bezpečnosť, je potrebné, aby 
ani vodiči nedával i príležitosť. 

OO PZ ONV 

zaberá. - 3. Osobné zámeno
časť ženského tela -tým spô
sobom. - 4. Zvratné zámeno
časť Českej republiky - kód 
Lesotha . - S. Druh koňa -
ženské meno. - 6. Ostrov 
v Indonézii - západosloven
ské mesto. - 7. Literárny 
útvar- zberaj ovocie zo stro
mu.- 8 . Predložka 7. pádu-

Polica iný zbor S/ovenskei republi
ky v okrese Bratislava l. ponúka ši
rokei vereinosti možnost' chránit' si 
svoie osobné, ale ai služobné veci 
s využitím iedného z prostriedkov 
kriminalistickei techniky. 

Ide o označenie predmetov UV 
značkovačom s neviditelným atra
mentom, ktorý sú policaifi schopní 
vyvolat' v špeciálnom osvetlení. 
Označit' ie možné prakticky všetko, 
čo nie ie velmi znečistené, nie ie vy
stavené pravidelnému oteru, pôso
beniu chemikálií, alebo drsným po
veternostným podmienkam. 

Predovšetkým by sa mali značit' 
veci, ktoré sú naičasteišie predme
tom záuimu páchate/ov ako mobilné 
telefóny, elektronika, ručné náradie, 
kuchynské potreby, obrazy, starožit
nosti, autorádia, vnútorné vybave
nie automobilov a pod. 

Použitím špeciálnych prostriedkov 
sú policaifi schopní zistóvat' či veci 
neboli ukradnuté. Kontrolu môžu vy
konával' pri výkone svoiei služby, 

ničili- dánska počtová miera. 
- 9. Kryha po česky - česká 

veľrieka - svoja po česky. 

1 O. Než ni -skrývka nepotreb
nej suroviny (hovorovo) . -
11. Ohlas- sušená tráva - na 
ktorom mieste. -
Pomôcky: G. Ile. - 4. Ls . -
6. Larat. - 8. Ol. - 1 O. Obram. 

d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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kde im to dovo/'uie zákon na 
území Slovenskei republiky. 

Množstvo predmetov zais 
pri šetrení rôznei trestnei 
zatial' nebolo možné vrátit' 

Označenie predmetov ie 
vykonat' špeciálnym UV 
va čom. 
Značkovače sú v ponuke s 

tom hrúbky 1 mm v cene 79, 
a s hrotom hrúbky 3 mm v 
99,- Sk. 

UV značkovač si môžete zakúpil: 
F&J Kopčianska 65, Bratislava, 

tel.: 02/6383 8445 

UV značkovač si môžete 
na dobierku na adrese: 

mai/@krimitech. sk 

l{orenie života 

- To ste sa nehanbili zo 
úplatok SOO korún? 
- Hanbil, ale keď 

viac ... 
*** 

Na vojenčine 
- Číslo 2, 6, 8 do 
škrabať zemiaky! 
- Ja som bacilonosič. 

- To ma nezaujíma . 
škrabať, potom nosiť! 

*** 
- Váš prípad Dežko je mi 
ne jasný. 
- A čo mi teda chýba 
doktorka? 
-Mydlo! 

*** 
- Čo ti povedal psychiater? 
- Že som zamilovaný 
dáždnika. Nehovorím, 
sympatie tu sú, ale že by 
bola láska? 

*** 
- Ako odchádzajú z 
podnikatelia? 
- S ručaním obmedzeným. 

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: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci . Nevychádza v auguste. 
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DEVEX 10 

Nfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

22;-23. týždeň 

Príhovor . 
vydavatela 

"Už týždeň pred hodom i ludia 
začali bieli( svoje domy, vybere( 
zo skríň a oprašova( to najlepšie 
oblečenie, chlapi zašli holičovi, 
ženy ku kaderníkom, do kostola 
znášali kvety, dedina voňala ko
láčmi, všetci sa tešili na hodovú 
zábavu. A tu som sa dozvedel 
o tom, že budú hody až v sobo
tu. Aj to náhodou, " pos(ažoval 
so mi sused. 

Nuž, domáci poznajú dôverne 
svoje výročné obyčaje, tí, čo sa 
pris(ohovali, pamätajú na tie zo 
svojho rodiska. Kolotoče a at
rakcie, nezvratný dôkaz blížia
cich sa hodov, síce priš(i, ale 
rozložili svoje pôsobiská na 
Vápencovej, na väčšom pl'aci, 
ale "odruky". Devexu nikto 
neavizoval, ani len hodovú zá
bavu a tak mnóhí uponáhlaní 
a zavalení povinnos(ami sa do
zvedeli o hodoch ozaj na po
slednú chvílu . 

Farníci vedia, že hody bývajú 
na sviatok zasvätenia kostola . 

V Devínskej teda na Ducha. 
Ostatní, a nie je ich málo, iba 
podl'a zvuku šíriaceho sa od fut
balového štadióna, putovali v tej 
horúčave k atrakciám. 

"Premiestnili sme hluk iným, 
ale chýba atmosféra v dedine", 
tvrdla jedni, "Hady sú predsa 
0 inom", tvrdia druhí. 

Nuž, tohtoročné predsa len 
:Zostali trochu utajené, či od ru
ky. Ale to je možno tiež otázka 
2:Vykov. Vydavatel' 

D EVínskonovoveský 

24.5. 2002 Ročník: XII. Číslo: 

V ČÍSLE: O Z radnice O Parkovacie miesta 

* Nové ihrisko O Kultúra 

O Spoločenská kronika * Vakcinácia -proti 

besnote 

Spolupráca 
Bytová otázka a iei riešenie so stá

va pre mnohých neprekonateľnou di
lemou. Je všeobecn.e známe aké sú 
možnosti a podmienky pre naplnenie 
tohto cie/a. Mestská čas( počas tohto 

' volebného obdobia pripravuie druhý 
proiekt v teito oblasti . Prvý bol pro
iekt získania bytov, ktorý sa prezen
toval ako Byty za 200 000, - kde 
mestská čast' pridelila 15 bytov podla 
tohto proiektu. Myšlienka ,s ktorou 
sme prišli a bola ai prezentovaná 
prostredníctvom zástupcu starostu, 

policajného zápisníka 

9. ročník festivalu 
SLOVENSKA NÁRODNÁ PIESEŇ 
SPEVY A TANCE NÁŠHO (UDU 

25. - 26. mája 2002 

Sobota: venovaná spisovatel'ovi 
Rudovi Slobodovi 

Nedel'a: vystúpenie folklórnych 
súborov 

pri výstavbe 
tak v celoslovenských médiách ako ai 
na pôde Národnei Rady SR, našla 
svoiu odozvu. Podla takéhoto systému 
vybudovalo byty ai mesto Žilina . 

V súčasnosti prebieha spolupráca 
podla podpísanei dohody s holand
ským partnerom v príprave dalšei 
výstavby. Ako bolo prezentované ide 
o výstavbu cca 150 bytov, tak v byto
vých domoch ctko ai výstavbe rodin
ných domov rôz~eho typu - sólo stoia· 
ce domy, dvoidomky a radová zástav
ba. K torriuto sme spolu zorganizovali 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

Zaujímavá iniciatíva 
Niektorým obyvatel'om zrejme ne

stačia smetné nádoby na odpadky 
pred vlastným domom a tak od
vážajú odpadky v igelitových vre
cia<;h na sídlisko (M. Marečka) . Videli 
sme tak modrý .liguli (SPZ a dátum 
poskytujeme miestnemu úradu) ako 
sa zbavoval odpadkov do cudzích 
kontajnerov. Teraz, keď za odpadky 
treba platiť je to jeden z únikov od 
povinnosti. 

Odporúčame evidovať a hlásiť ta
kýchto "šetričov" na príslušné mies
ta. 

mš 

anketu , ktorá mala byt' uzavretá ku 
koncu apríla tohto roku . Môžem kon
štatoval' , že ešte stále ie odozva na 
tento podnet a ie ai príležitost' zapoiif' 
sa do teito ankety. K dnešnému dátu
mu máme k dispozícií približne 230 
odovzdaných odpovedí, ktoré sú pre 
nás podkladom pre vypracovanie za
stavovacei štúdie pre územie určené 
pre túto výstavbu. 

Miestne zastupitel'stvo na rokovaní 
dňa 14.5. 2002 odobrilo doteraiší 
postup a stanovilo dalšie kroky, ktoré 
.spočívaiú v príprave proiektovei do
kumentácie pre územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie. V rámci teito 
prípravy prebiehaiú ai rokovania 
s bankovými subiektami pre zabez
pečenie hypoték na túto výstavbu pre 
budúcich vlastníkov. Podla spoloč
ného náhladu, začiatok realizácie 
výstavby ie predpokladaný na iar ro
ku 2003. Touto výstavbou Devínska 
Nová Ves získa približne 450 nových 
obyvatelóv. 

Ing. Peter Raikovič 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 16.5. 2002. 

Úzavierka na~ledujúceho 
čísla bude 30.5. 2002, 
číslo vyjde 7.6. 2002. 
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Miestne zastupite ľstvo ro
kovalo dňa 14.mája 2002 na 
svojom pravide lnom zasad
nutí v priestoroch Vi ly Koš
ťálova a k j ednotlivým bo
dom prijalo nasledovné 
uznesenia : 

, -prerokovalo plnenie uzne
sení z predchádzajúcich za
sadnutí a zaktualizovalo ter
míny spracovaných bodov . 
Zároveň uložilo prednost

ke miestneho úradu informo
vať zastupiteľstvo o nových 
skutočnostiach v súvislosti 
s rozvojom VW Slovakia a.s., 
- po prerokovaní materiálov 
návrhu nového Štatútu MČ, 
rokovacieho poriadku ko
misií a rokovacieho poriad
ku miestneho zastupiteľ
stva, predloženým starostom, 
zhodnoti lo, že návrh nezod
povedá zvyklostiam v práci 
miestnych orgánov a uložilo 
zástupcovi starostu , uvolne
nému poslancovi ,predse
dovi leg islatívnej komisie 
a prednostke miestneho úra
du pripraviť novelu jestvujú
cich organizačných noriem 
mestskej časti, 
- schválilo vybudovan ie ka
merového bezpečnostného 
systému pre mestskú časť, tak 
v časti sídliskovej zástavby 
ako aj pôvodnej časti , 
- schválilo záverečný účet 
mestskej časti za rok 2001 
v pi ne ní rozpočtových príj
mov vo výške 3S 939 711 ,8S 
Sk a čerpaní výdav.kov vo 
výške 38 112 06S,SS Sk, 
s rozpočtovým schodkom 2 
_172 3S3,70 Sk , hospodár
skym výsledkom za prená
jom nebytových priestorov, 

Mini anketa: 
čo vám najviac 

prekáža 

v Devínskej? 

DEVEX 2. 

pozemkov a TEZ v sume 7 734 
491,80 Sk, hospodárskym vý
sledkom Správy bytového fon
du v sume l 919 029,89 Sk, 
- schválilo záverečný účet 

Denovy za rok 2001 v celko
vej výške výnosov l O 89S 
391 ,8? Sk a v celkovej výške 
nákladov l O 939 846,18 Sk 
a hospodárskym výsledkom -
44 4S4,33 Sk 
-schválilo záverečný účet lstra . 
Centra za rok 2001 vo výške 
výnosov 3 132 702,70 Sk, výš
ke nákladov3 018 773,30 Sk, 
s hospodárskym výsledkom 
113 929,20 Sk 
- schválilo záverečný účet VD
PZ za rok 2001 v celkovej výš
ke príjmov 282 Ol l ,- Sk a ná
kladov 27S 286,SO Sk, 
- schválilo správu miestneho 
kontrolóra ku kontrole dane 
z nehnuteľností u daňovní~ov 
DP Devín a uložilo prednostke 
úradu vyžiadať dodatoč

né daňové priznanie podľa vý
sledkov kontroly. Zároveň na 
základe zistených skutočností 
uložilo prednostke MU vyz
vať daňovníka, Urbár ONV, 
k predloženiu dokladov súvi
siacich s majetkom tohto sub
jektu. Uložilo miestnemu kon
trolórovi ďa l ej vykonávať kon
trolu u vytypovaných subjek
tov, 
- schválilo rozpočet Správy 
obecných bytov na rok 2002 
v celkovej výške príjmov S ll S 
tisíc Sk a ce l k ovej výške vý
.davkov S 040 tisíc Sk, 
- schválilo príspevky z fondu 
rozvoja bývania pre vytvorenie 
nových bytových jednotiek 
v ce lkovej sume ľ 300 000,
Sk pre nasledovných stavební
kov V. Hojzákovi, V. Majerov
skému, R. Miklovicovi, P. Do
vič i čov i a A. Stecovi. Pri roz
prave· k tomuto bodu a násled
ných požiadav iek na upresne
nie a sp.rehľadnenie prideľova
nia pôžičiek uložila zástupcovi 
starostu pripraviť novelu zásad 
pre poskytovanie pôžičiek, 

mr- nekontrolované sklád
ky odpadu nezodpovedných 
občanov na okrajoch De
vínskej. 
vh - rachot motorkárov a ich 

-schválilo zvýšenie mesačného sedníčke Rp Vl predložiť sprá-
poplatku za · poskytovanie sig- vu o hodnotení médií pô so-
ná lu káb lovej televízie s platno- biacich v MČ a to DTV s.r.o. 
sťou od 1.7. 2002 o mieru inflá- a Devexu. 
cie za rok 2001 . Poplatky zjed- - schválilo správu predlože-
notil a na sumu '68,- Sk za po- nú zástupcom starostu · in g. 
skytovan ie základného súboru P. Rajkovičom k vyhodnote-
a 81, - Sk za rozšírený súbor. niu doterajšej spoľupráce 
Získané finančné prostriedky s holandskými partnermi pri 
budú použité na modernizáciu príprave bytovej výstavby. 
a rekonštrukc iu siete káblového Uložilo predkladateľovi pri-
rozvodu v majetku mestskej praviť návrh zmluvného vzťa-
časti, hu k vyp racova niu projekto-
- prerokovalo návrh odpredaja vej dokumentácie, príprave 
objektu CO krytu na sídlisku výstavby a .realizácie pre da-
Podhorské. Pre potenciálneho nú výstavbu. 
kupca ostáva podmienka za- - schválilo zásady zabez-
chovať prístupnosť úkrytu podľa pečenia č inno st i Matričného 
požiadaviek orgánov zabez- úradu a č inností ním posky-
pečujúcich ochranu obyvateľ- · tovaných v rámci mestskej 
stva v čase ohrozenia, časti. 

-prerokovalo informáciu o sta- -schválilo prevod vlastníctva 
ve prípravy a realizácií investič- obecných bytov do osobného 
ných akcii realizovaných z roz- vlastníctva právoplatným ná-
počtu mestskej časti , poveri lo jomcom 
miestnu radu k úkonom súvisia- -. prerokovalo problematiku 
cim s verejným obstar~vaním poskytovania poštových slu-
súťaže k akc ii TlakÓvá kanalizá- ži,eb v mestskej časti na zá-
c ia a s verejným obstarávaním klade zmeny úradných ho-
súťaže k zar iadeniu objektu dín. 
Vila Košťá l ová. Taktiež schváli- Požiadalo starostu a uloži-
lo mimosúdne vysporiac)anie lo prednostke miestneho úra-
zmluvného vzťahu s dodáva- du rokovať na nadriadených 
teľom tejto stavby. orgánoch o zmene úradných 
-schválilo zásady vypracovania hodín . 
nového nájomného vzťahu pre - schválilo ďalší postup pri 
objekt Reštaurácia na štadióne. zabezpečovaní dopravné-

Tento objekt na zák lade roz- ho prepojenia ulíc j , jonáša 
hodnutia zastupiteľstva ost?va a Opletalovej pré zabezpeče-
majetkom MČ , nebude preda- nie obsluhy výrobnej zóny. 
ný a využitie bude riešené dl- -Poverilo starostu a zástupcu 
hodobým nájmom tohto objek- starostu k rokovaniam s fir-
tu. mou Hornex a'bankami ohl'a-
- prerokovalo informačné mate- dom zabezpečen ia možnosti 
riály týkajúce sa prevádzky tr- financovania a dostavby ob-
hoviska na Eisnerovej ul., cyk- jektov v Kulturno- spoločen-
loturisti ckého prepojenia ONV skom centre na lstr ijskej ul. 
-Marchegg a če rpan i e rozpoč- - Uložilo miestnemu kontra· 
tov za l. štvrťrok 2002 . lórov i preveriť skutkový stav 
-Pri prekovaní správy Rady pre v užívaní pridelený,ch bytoV 
verejnú informovanosť zaobera- na ul. Št. Králika v zmysle 
lo sa problematikou prípravy platných zmlúv. 
internetovej stránky mestskej 
čast i , funkčnosti informačného 
systému zabezpečovaného fir
mou Mobi lita . Uložilo pred-

pretekárske predvádzanie aj 

cez pravé poludnie 
mm - o hodoch v Devínskej 
som v predstihu nezaregis
trovala ani zmienku 

Ing. Peter Rajkovič, 
zástupca starostu MČ 

rv - veľký potenciál, z 
rého je málokto ochotný 
Devínsku .čo-to urobiť 

mh - občas natrieskané a 

busy. 

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES, lstrijská 49, Bratislava 

vyhlasuje 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: 
Jána Smreka 10- 12: 10 boxov 
obdobie: 

1.7.2002 - 30.6.2003 

žiadosti o pridelenie parkovacie· 

ho mi~sta je potrebné doruči( 
v zalepenej obálke s označením 

"SÚŤAž - PARKOVANIE · 
NEOTVÁRAŤ" 

do podotel'ne Miestneho úradu 

v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 
49, 843 lO Bratislava. 

Žiadosť musí obsahovať : 
- meno, priezvisko o adresa trva

lého pobytu žiadateléJ, 
-typ automobilu, farba, ŠPZ 

- kto je vlastníkom automobilu, 

· v prípade, že vlastníkom je fy
zická osobo, údaj o tom, či sa vy· 

užíva alebo nevyužíva na podni-
kotelskú činnos( 

· cenovú ponuku zo vyhradené 

parkovacie miesto na obdobie 
jedného roka . 

Poplatok za l parkovacie miesto : 

Paušálno suma poplatku so 

určí pre všetky vyhradené parka· 
vocie mies(o na jednom porkovis· 
ku 

RE KONŠTRUKCIA 

ŠKÔLKY NA GRBE 2 

Rekonštrukčné práce na bu
dove bývalej materskej školy 
Na Grbe 2, ktoré vykonáva mi
niste rstvo vnútra v súčasnosti 
finišujú. 

Už o mesiac by sa · mali 
' uko niť a do časti budovy sa 
nasťahuje Obvodné oddele
nie Policajného zboru z ulice 
P. Horova. Policajti si od no
Vých priestorov sl'ubujú okrem 

rovnaká pre všetky vyhradené 

parkovacie miesta, a to vo výške 
priemernej cenovej ponuky uchá

dzačov, ktorým bolo parkovacie 

mies(o no danom parkovisku pri· 
delené. Paušálna suma poplatku 

nemôže by( nižšia ako 7200,· 

Sk/ ročne alebo 600,-Sk/mesačne 
a nemôže by( vyššia ako 40 000,

Sk/ročne alebo 3 300,· Sk/me· 
sočne. 

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 jed· 

ného bytu spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 20.6.2002 
o 14,00 hodine · v tomto termíne 

sa zároveň uskutoční na miestnom 
úrade oj verejné otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie sútáže : 

no najbližšom zasadnutí miestnej 
rady . 

JUDr. Mária Šamová, 
prednostka MÚ DNV 

iného aj zlepšenie spolupráce s 
občanmi. Bohužial', počet poli
cajtov sa ani po presťahovaní 
nezvýši . . 

V druhej časti budovy plánu
je mestská čásť zriadiť Dom so
ciálnych služieb. Rekonštrukcia 
tejto časti bude podstatne 
drahšia a ešte sa len pripravu
je. V súčasnosti sa ukončuje 
projektová dokumentácia a do 
konca júna chce mestská časť 
poda'ť žiadosť o stavebné po
volenie. dtv 

Policajné kamery aj v DNV 
Na minulotýždňovom zasad

nutí miestneho zastupitel'stva 
Poslanci rozhodli, že policajné 
kamery, ktoré budú monitorovať 
Verejné priestranstvá, budú osa
dené aj v ONV. Zatial' sa uvažuje 
~ Umietnením dvoch kamier. 
ento počet sa však v budúc

nosti bude dať zvyšovať. 
Poslanci sa tak rozhodli po 

dobrých skúsenostiach s fungo
Vaním kamier v centre Starého 

mesta. Tam, len za minulý rok, 
uskutočnili mestskí policajti viac 
áko 9 tisíc zásahov na základe 
zistenia páchania priestupkov 
alebo trestných činov pomo
cou kamier. Umiestnenie kamier 
v ONV bude ve/'kou pomocou 
hlavne proti vandalizmu, ale aj 
iným nešvárom na verejných 
priestranstvách. 

Ing. Ján Zatko, poslanec 
mestského zastupitel'stva 

Noué .ihrisko 
na Podhorskom 

Mládež v DNY dorastá. Na 
pieskoviskách je čoraz menej 
detí, o to viac ich je na športo
viskách. Je ich v ONV dosta
tok? Má naša mládež priestor 
na športovanie? Okrem organi
zovaných aktivít v športových 
kluboch naše deti , potrebujú 
možnosti na športové vyžitie aj 
na verejných priestranstvách. 

O tom, ako sa im snaží tieto 
možnosti vytvárať samospráva 
v ONV, sme sa rozprávali so 
zástupcom starostu Ing. Pet
rom Rajkovičom. 
- Predložil som návrh skultúr

nenia ihrísk, ktoré boli budova
né v rámci sídliskovej výstavby. 
Taký prvý výsledok je dobu
dovanie ihriska na ulici 
J. Smreka. Osadili sme tu bas
ketbalové koše, stôl na stolný 
tenis, bránky, tyče na volejbal a 
nohejbal a dávame na ihrisko 
nový asfaltový povrch. Okrem 
toho chceme betónové steny 
vymalovať, aby tu nebola betó
nová šed: ale pestrejšie farby 
a aby ihrisko viac zapadlo do 
okolitého prostredia, hovorí 
Ing. P. Rajkovič 
*Na ihrisku sa bude dať hrať 
volejbal, nohejbal, alebo te
nis. Budú si môcť záujemci 

KONIEC DISKUSIE 

niekde požičať sieť, alebo si 
musia priniesť vlastnú ? 
-Zatial' sme uvažovali s tým, že 
by si každý priniesol vlastnú 
siet: Ale hovoril som už s pred
sedom komisie školstva pá
nom Turzom o tom, že by sme 
vedeli v budúcnosti zabezpečiť 
požičiavanie siete cez Fond 
vo/'nočasbvých aktivít. 
*Kedy bude ihrisko ukonče
né? 
- Budeme sa snažiť, aby 
Denova po vyasfaltovaní plo
chy urobila všetky potrebné 
úpravy tak, aby sme ihrisko 
mohli odovzdať do užívania do 
konca mája. 
*A čo dalšie ihriská? 
- Nezabúdame ani na ostatné 
lokality v Devínskej Novej Vsi. 
Na Kolónii sme upravili ihrisko 
na Mečíkovej ulici. Tam tiež 
pribudli basketbalové koše 
a stôl na stolný tenis. Do konca 
mája by aj tu Denova mala ešte 
vykresliť hr<J.cie čiary. v areáli 
školy na ul. P.Horova sme tak 
isto osadili basketbalové koše. 
V areáli škôl na ul. I.Bukovčana 
bolo vybudo-vané ihrisko pre 

· plážový volejbal a zvýšená 
ochranná sieť pre basebalové 
ihrisko. Počas leta, alebo naj
neskoršie v septembri plánuje
me ešte ďalšie úpravy ihrísk na 
sídlisku Kostolné. 

zhováral sa Ján Zatko 

ZABUDNITE? 

V poslednom období sa v našej mestskej časti vel'a diskutovalo, a té
mou tejto širokej a obsiahlej rozpravy bol futbal. Ak sa ale pozriem 
spä(, na začiatok diskusie bolo to o niečom inom. Je to však zaujímavá 
téma a tiež jej smerov~;Jnie. Ako obyčajne, aj v tomto prípade išlo až 
v prvom rade o peniaze. Je ich málo a každý · teraz v oblasti športu - by 
ich potreboval ovela viac. 

Celá diskusia sa začala točiť_ okolo objektu reštaurácie na štadióne. 
Tento objekt vlastní · lepšie povedané má v správe - mestská čas( 
Doterajší oájomca požiadal o kúpu tohto objektu so zqmerom ho vylepš i( 
a zároveň vedie( takto aj pomôct' následne futbalovému· oddielu . Otázka 
predať_ či nepreda(, je aj otázkou zodpovednosti za majetok a tiež aj 
výhlad do budúcnosti. Po mnohých a obsiahlych diskusiách miestne za
stupitelstvo dospelo k názoru objekt nepredávať a uzavrie( nový nájom· 
ný vzťah aj dlhodobejšieho charakteru. Čo ho k tomu viedlo, bola jedna· 
duchá matematika, aj keď niekto môže poveda(, že je ta jednostranný 
pohlad. Môže to tak by(, ale platí aj princíp, že na zložité problémy ne· 
existujú jednoduché riešenia. Niekedy, a u niekoho áno, ale väčšinou sa 
tomu potom hovorí populizmus. Ak by mestská čas( predala daný objekt, 
zo ziskom sa musí deli( s magistrátom v pomere 45 / 55 z celkovej su· 
my. Pri prenájme peniaze idú do pokladnice mestskej časti a sú použité 
pre potreby v Devínskej. 

Rozhodnutím miestneho zastupitelstva sa uzavrela jedna kapitola jed
nej diskusie. Verím , že komunikácia, niekedy možno aj hlasnejšia a dlh
šia, ale korektná, je ten spôsob ako je možné problémy a nejasnosti vy· 
rieši( · ' Ing. Peter Rajkovič 

DEVEX3 
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J'~· TI&A. 
centrum pré. votny čas 

2S.- 26. S.- FESTIVAL NÁ~ODNEJ PIESNE 

tradičná prehliadka ľudových skupín a súborov poriadaná 
miestnym odborom Matice slovenskej od 16.00 h 

na nádvorí lstracentra 
28. s.- Absolventské vystúpenie literárno-dramatického 

odboru ZUŠ 

Vo vel'kej sále od 17.00 h, vstupné: dospelí 20 Sk, deti lO S~ 

31. s. - Discopárty k Medzinárodnému dňu detí 
Diskotéková zábava pre žiakov 6. - 9. ročníkov Zš v DNV. 

Vo vel'kej sále od 16.30 do 20.00 h, vstupné: 30 Sk .... · 

1. 6. - Spoločenské posedenie vyslúžilých vojakov 
z povolania. Organizované od 14.00 h 

2. 6: - Výročná členská schôdza SČK - miestneho odboru 
. v DNV, organizované od 15.00 h · 

Tel.: 6477 0033 

Miestny odbor Matice slovenskej a starosta mestskej časti 
Bratislava -Devínska Nová Ves vás pozývajú na festival 

Slovenskej národnej piesne, ktorý sa uskutoční na nádvorí 
hultúrnej záhrady, Istrijská č. 6 

25. a 26. mája 2002 pod názvom: 

SPEVY A TANCE NÁŠHO ĽUDU 

PŔOGRAM 
25. mája 
18.30 h kladenie kytíc k pa
mätníku spisovatel'a Ruda 
Slobodu na Slovinci 

19.00 h prierez tvorivou čin
nosťou spisovatelá v Istracent
re 

19.30 h vystúpenie súborov 
Matičiarik, a Grbačieta, v pásme prózy vystúpia mládežníci 
Matice 

26. mája 
16.00 h slávnostný začiatok festivalu a vystúpenie taneč
ných, hudobných a speváckych súborov Matičiarik, Kobylka, 
Prvosienka a Slnečnica. 

Výstava ručných prác členiek Matice slovenskej. 
Po programe hrá dychovka - Gajarané. 

Vstupné dobrovolné 

Druháci, máte šancu! 

V ZŠ, U l. P. Ho rova 16 sa stáva 
tradíciou nielen šport vo forme 
basketbalovej triedy od 5. ročníka~ 

DEVEX4 

ale aj trieda s rozšíreným vyučova
ním cudzieho jazyka • anglického 
a nemeckého v 3. ročníku. 

~iaci tejto triedy sa začínajú učiť 
jeden cudzí jazyk (podl'a výberu). 

Program kina 

Jw~w.IT~ 
24. 5. o 17.15 a 19.45 h 

TRAINING DAY 
USA- MN 15 - 60,-

25. - 26. 5. o 16.1 s h 
PÁN PRSTEŇOV: 

SPOLOČENSTVO PRSTEŇA 
V. Brit.- USA- MP 12- 60,-

25.-26. 5. o 19.45 h 
KOKAÍN 

USA -MN 15 -50,-
' 

31. 5. o 1•7 .15 a 19.45 h 
ČISTÁ DUŠA 

USA- MP 12 - 60,-

1.- 2. 6. o 17.15.h 
RUŠNÁ HODINA 2 
1.- 2. 6. o 19.45 h 

PIANISTKA 

Tel. : 6477 5104 

Základná umelecká škola 
Záujemcov o štúdium na našej 
škole chcem upozorniť na "Deň 
otvorených dverí" 25. mája, od 
15.00 - 20.00 hod., kde okrem 
pestrého programu poskytneme 
aj informácie o vyučovacom pro
cese v škole. 
30. mája od 14.30 hod. do 18.00 
hod. budú prijímacie pohovory na 
školský rok 2002/2003 do týchto 
odborov: 
*hudobný 
• tanečný 
• literárno-dramatický 
• výtvarný 
Uchádzať o prijatie sa môžu: 

·* deti, ktoré budú v budúcom 
šk. roku zaradené do predškol
skej prípravy v materskej škole 

• žiaci základných a stredných 
škôl 

• študenti vysokých škôl a dospelí 
Kritériá: 
• talent 
• počet odborov, na ktoré sa 

uchádzač hlási 
• vek uchádzača 
• u detí aj deklarovaná podpora 

rodičov 

Prijímacie pohovory budú pre
biehať v budove Základnej ume
leckej školy, na lstrijskej ulici 
č. 22. 

Mgr. Vladimír Dianiška, 
riaditel' školy 

Základná umelecká škola, 
lstrijská 22, 841 07 Bratislava 
Tel: 00421 - 2- 6476 ll 42 

E- mail: umenie@globtelnet.sk 

Sviatok hovoren~ho slova 
Vo štvrtok 9. mája v ZŠ na ul. 

P. Horova 16 súťažili šikovní 
žiaci - rečníci v školskom kole 
súťaže v rétor i ke. 

Porota, ktorú tvorili pani uči
tel'ky slovenského jazyka a lite
ratúry, mala ťažkú prácu; vypo
ču la si asi AO zaujímavých, pô
sobivých, často aj vtipných reč
níckych prejavov. 
Sťažilo sa v dvoch kategóriách. 
Víťazom l. kategórie (S.- 6. roč
ník) sa stal D. Ožvold z S. A 
a v 2. kategórii (7.- 9. ročník) 
zvíťazila K. Pilchová z 8. G. 

Títo žiaci postúpili do okres
ného kola tejto súťaže, ktoré sa 
konalo v piatok l O. mája 2002. 
Vyhlasovatel'om a organizáto-

V 7. ročníku im pribudne druhý cu
dzí jazyk. 

Prihlásení žiaci sa zúčastnia prijí
macích pohovorov zo slovenského 
jazyka a matematiky 30. mája 

rom okresného kola bola už tra
dične naša zS v spolupráci 
s Centrom vol'ného času z Dúb· 
ravky. 

Žiaci zS P. Horova 16 si poč í
nali vel'mi úspešne. Denis Ož· 
vold obsadil vo svojej kategórii 
2. 'miesto a Katka Pilchová sa 
stala víťazkou ll. kategórie. 
Postupuje do krajského kola. 
Srdečne blahoželáme a prajeme 
vel'a úspechov. 

Chlapci a dievčatá si určite zo 
súťaže odniesli okrem diplomoV 
a cien aj krásny umelecký záži· 
tok. 

. Mgr. Balajová, 
Z~ P. Horova 16 

o 8.00 hod. Prihlášky si možno vy· 
zdvihnúť na riaditel'stve školy a vy· 
plnené odovzdať do 27. mája 
2002. 

Mgr. Z. Jahodníková 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Júlia FAJNOROVA 

Mária MIKOVIČOVA 

75 rokov 
jozefPOLAš 

90 rokov 
Karolína OR11IOVA 

Blahoželáme! 

.. línaORTOVA 

~ 90rokov 
K jubileu blahoželá celá 

rodina. 

Milan SUROVEC 
a 

Gabriela 
MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme! 

J.akub VLAŠIČ 

Vitaj! 

Gdmi z našich r~dÓyiD 
jozefMENCL 

]ozefTISOVčiK 

Pavlína VAJDOVA 
jolana TARAGELOVA 

AgnešaHAVLOVA 
Augustín VACHÁLEK 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Podakovanie 
Stefan Taragel a synovia 
úprimne ďakujú všetkým 
za kvetinové dary a preja
ry sústrasti pri poslednej 
rozlúčke s milovanou 
manželkou a mamou 

Jolanou 
TARAGELOVOU 

o Odpade usilovne ako včeličky. 

Výtvarne zobrazili rozprávku 
O umazanom lese, počas celého 

Týždeň spolupráce 
vo Veľkej Británii 

Aby sa škola stala miestom po
tešenia a úspechu, musíme sa aj 
my, dospelí, pri práci s d~ťmi ne
ustále vzdelávať. 

Takúto možnosť dostali učitelia 
zo ZŠ l. Bukovčana l, vdaka ná
rodnej kancelárii Socrates a vede
niu základnej školy, v práci v pro
jekte z cyklu O ochrane prírody. 

Žiaci spolu s učiteľmi už tri ro
ky aktívne pracujú v rôznych 
ekologických aktivitách, vdaka 
ktorým · sa učia spoznávať 

a ochraňovať prírodu a životné 
prostredie. 

Deti l. a 2. ročníka na Charko
vskej ulici pracovali v téme 

školského roka zbierali plastové 
flaše, starý papier, čím aktívne 
prispeli k ochrane prírody. 

Okrem toho sa zúčastnili bese
dy v Eko-centre Daphne v Devíne. 

V dňoch 14. - 20. aprz1a sa dve p. 
učiteľky zo ZŠ na Charkovskej 
ulici, vdaka projektu Socrates, 
zúčastnili pracovnej cesty vo 
Vel'kej Británii, aby mohli prezen
tovať prácu svojich detí. 

Spolupracovali v príjemnom 
kolektíve spoločne s anglickými, 
nemeckými a španielskymi peda
gógmi. 

V malebnom mestečku Ba
singstoke, nedaleko Londýna, si 
vymenili skúsenosti pri spracova-

OČKOVANIE PROTI BESNOTE 

Hromadné očkovanie psov a mačiek proti besnote sa us.kutoční v ambu
lancii MVDr. Vojtecha Bacu láka na Novoveskej ul. č. 9 v sobotu 1. júna 
2002 od 8,00 do 12,00 hod. Poplatok za zaočkovanie jedného zvieraťa je 
60,- Sk. V cene úkonu je lysetka, ktorá je nutná na identifikáciu a označe
nie psa v teréne. Vakcináciou psov a mačiek chránite zdravie ich aj svoje! 

PREČO OČKOVAŤ PROTI BESNOTE? 

Besnota (Lyssa Rabies) je akútne vírusové ochorenie teplokrvných živočí
chov prenosné aj na človeka. 

K infekcii dochádza vniknutím infekčnej sliny do rany. Ide o citlivý vírus, 
ktorý sa pomerne rýchlo likviduje vyschnutím, vonkajšou teplotou a slneč
ným žiarením. Dlhšie sa udržuje v tele uhynutých zvierat. 
Ide o ochorenie centrálneho nervového systému. Prejavuje sa v dvoch for
mách. 
Forma tichá - zviera je apatické a schováva sa na tiché tmavé miesta. 
Pri forme zúrivej je zvi~ra agresívne, vydáva chrapl'avé zvuky, útočí na iné 
zvieratá a l'udí. Často pojedá n~strávitel'né predmety a má pocit že musí 
stále niekam utekať. 

Príznaky sa prejavujú už niekol'ko dní po poranení chorým zvieraťom. 
Čas za aký sa choroba prejaví, je priamo úmerný vzdialenosti poranenia 
od centrálneho nervového systému. K úhynu dochádza väčšinou v priebe
hu týždňa. Terapia neexistuje. Jedinou prevenciou je každoročná vakciná
cia proti besnote od veku tri mesiace. 

Nie je vhodné manipulovať s podozrivými zvieratami. V prípade porane
nia takýmto zvieraťom je potrebné ho ihneď zaistiť a priviesť na vyšetre
nie do veterinárnej ambulancie. 
Veterinárna ambulancia VETPET. lstrijská 17, DNV 

VETERINÁRNA AMBULANCIA VETPET NA ISTRIJSKEJ 17 

v spolupráci s Miestnym úradom - Devínska Nová Ves, 
oznamuje majitel'om psíkov a mačiek dňa že dňa 1.6.2002 bude 

"VAKCINÁCIA PROTI BESNOTE". 
V tento deň budú rozšírené ordinačné hodiny od 9:00 do 1-2:00 

Zároveň si dovol'ujeme oznámiť rozšírenie ordinačných hodín nasledovne: 
Po - Pia: 15:00 - 19:00 Sobota: OS:OO- 10:00 Nedeľa: 18:30 - 19:30 

ní témy O odpade a recyklácii su
rovín a predstavili prácu svojich 
žiakov počas celého školského ro
ka. 

V priebehu týchto dní mali uči
telia možnosť spoznať mentalitu 
ľudí a spôsob výučby detí vo 
Vel'kej Británii, vychutnať si prog
ram, ktorým sa anglickí kolegovia 
snažili spríjemniť pobyt a v nepo
slednom rade sa zdokonaliť v kon
verzácii v cudzom jazyku. 

Úsilie pedagógov z partnerskej 
krajiny bolo splnené. 

Preto je dobré nielen pre deti, 
ale aj pre dospelých učiť sa a stále 
spoznávať iné krajiny, aby mohli 
svojim deťom odovzdať z pozna
nia čo najviac. 
Lebo okrem vedomostí rozdávajú 
aj skúsenosti. 

Miroslava Beková 

VYPOČÍTAJTE SI 

DÔCHODOK 

NA WWW.SOCPOIST.SK 

Niekto vám poškodil auto a vy 

máte akurát jeho SPZ? Informá

ciu o jeho povinnom ručení vám 

. poskytne Slovenská kancelária 

poisťovateľov na tel. č. 0214445 

5452-5. Tlačivo pre poškode.

ných nájdete na internete na ad

rese www.skp.sk 

Parkovisko pri VW SK 

So zámerom zamedziť odcu
dzovaniu vozidiel na parkovisku 
pri VW SK na ulici j jonáša zria
dil majiteľ parkoviska osobitný 
režim. 
Využívanie parkoviska: 
l . Parkovanie v tomto priestore je 
dobrovolné. 
2. Parkovisko slúži · zamestnan
com VW SK, VW AG, externým za
mestnancom ako aj návštevní
kom VWSK 
3. Režim vjazdu regulujú zamest
nanci oddelenia ochrany závodu 
VWSK 

Pre zamestnancov je možný len 
na základe vydaného platného 
oprávnenia, ktoré na základe vy
plnenej žiadosti o povolenie vjaz
du súkromným motorovým vozid
lom na parkovisko VW SK vydá 
oddelenie ochrany závodu. Pre 
návštevníkov VW SK platí systém 
pozitívnej evidencie, t. j. pred 
vjazdom poskytne návštevník VW 
SK dobrovol'ne tieto údaje: meno 
a priezvisko, firmu, evidenčné čís
lo vozidla a typ vozidla. Po 1. ap
ríli 2002 nebude na parkovisko 
umožnený vjazd s osobným moto
rovým vozidlom bez platného 
oprávnenia. 

DEVEX S 



Ďalší titul 
do Devínskej 

Pričinil sa oň Janko SMOLEŇ 

z ŠK Strelec Devínska Nová Ves, 

ktorý v konkurencii 39 hráčov 
z celého Slovenska zví(azil v naj

cennejšej kategórii Majstrovstiev 

Slovenska mládeže v šachu a to 

chlapcov do l 8 rokov. 

Poradie najlepších: 

l. Ján Smoleň DNY 7,5 

2. Štefan Mačák Košice 7 

3. Peter Kalata Ba~dejov 6,5 

4. Ján Hlas Žilina 6 

5. Jozef Bebiak Dunajská Streda6 

6. Peter Krasnay Košice 6 

Janko zví(azil suverénnym spô

sobom, keď z deviatich partií len 

jednu pehral a jednu takticky v po

slednom kole zremizoval. V ostat

ných siedmich svojich súperov po

razil. Na svoj vek preukázal nebý

valú rutinu, keď si po prepracova

ní sa na čelo turnaja v jeho strede 

starostlivo strážil svoju vedúcu po-

. zíciu a nepodlahol ani psychické

mu nešportovému tlaku, ktorý naň 

vyvíjali jeho najväčší konkurenti 

spolu so štátnym trénerom mláde

že. 

Jeho ví(azstvo bolo síce vel'.kým 

prkvapením pre šachových odbor

níkov, no už nie takým pre tých, čo 
ho poznajú osobne. Janko sa pri-

. pravoval ciel'avedome, a najmä 

vel'mi dobre zúročil skúsenosti 

z vlaňajška, keď mu medaila do

slova uletela z ruky až v posled

nom kole. Jeho úspech je nodvia

zaním na skvelý vzostup, ktorý za-

znamenal v minulej sezóne a dáva 

dobrý prísl'ub aj do budúcnosti. Je 

krásnym príspevkom k l O. jubileu 

založenia ŠK Strelec. 

Janko si týmto titulom zabez

pečil automatické zaradenie do re

prezentačného teamu mládeže 

Slovenska, nárok na štátneho tré- · 

nera, účas( na Majstrovstvách sve

ta mládeže i účas( v uzavretom 

turnaji Majstrovstvá Slovenska ju

niorov do 20 rokov. Realizácia 

týchto zámerov je však podmiene

ná získaním finančných prostried

kov, čo je stále zložitejšie. 

Ďalší hráči ŠK Strelec získavali 

na týchto majstrovstvách skúsenos

ti, ktoré snáď zúročia v budúcnos

ti . 

V kategórii chlapcov do 16 ro' 

kov Samuel Filadelfi po viac ako 

ročnom výpadku zo šachového tré

ningu jednoducho na svojich súpe

rov nestačil a v poli 38 hráčov sko

nčil posledný s 0,5 boda. 

V kategórii chlapcov do l O ro

kov Andrej Solár skončil devätnás

ty so ziskom troch bodov zo sied

mich možných, pri štarte 28 hrá

čov. 

Vel'mi úspešné boli aj licenčné 
hráčky ŠK Strelec, sestry Macha

lové z Budmeríc. 

Veronika sa stala majsterkou 

Slovenska v kategórii dievčat do 

14 rokov a Mária získala striebor

nú medailu v kategórii dievčat do 

18 rokov. 

Je chvályhodné, že na vysokej 

úrovni majstrovstiev sa aktívne po

diel'ali i další mladí členovia ŠK 

Strelec, Ivan Syrový ako rozhodca, 

Peter Tóth-Vaňo pri technickom za

be_zpečení a Martin Bezúch, ktorý 

. pomáhal pri prezentácii. 
mj 

Z majstrovstiev Bratislavy v kumite mužov do 65 kg si priniesol 

striebornú medailu tréner a zároveň pretekár Ladislav KOTEK 

. hl. tréner Roman Roth 

~pät'~~ 
Dňa 27. 4. 2002 sa vo 

večerných hodinách vrátilo ll

členné zm1esané družstvo 

z Galantského KARATE CUPU 

mládeže so striebornou medai

lou. Na medzinárodnom tur

naji sa zúčastnili kluby Slovin

ska, Madarsko, Chorvátska, 

Polska, Česka a Slovenska. 

DEVEX6 

l keď športová hala bola 

preplnená karatistickou mláde

žou, naše zverenkyne a zve

renci sa prebojovávali do vyš

ších umiestňovacích priečok. 
V kategórii KATA (súborné 

cvičenie) sa umiestnili: 

st. žiačky: 

L. Langová 4. miesto 

ml. dorastenky: l. Koborová 

4. miesto 

ml. dorastenky: J. Gábrišová 

6. miesto 

st. žiaci: M . Hadbavný 

6. miesto 

V kategórii KUMITE (športový 
zápas) · 

ml. žiaci do 35 kg: 

T. Kubovič 9. miesto 

' st. žiaci do 40 kg: 

F. Lackovič 2. miesto 

st. žiaci do 55 kg: 

V. Luknár 6. miesto 

TENIS 
ll. kolo 

Mladší žiaci ll. tr. 

TK LOB ONV- Slovan " B" 0:6 

Starší ž iaci l. tr. 

TK LOB ONV -TK AŠK Inter · 0:7 
Staršie žiačky ll. tr. 

TK LOB ONV- Pezinok " B" 1"3 
Bod za LOB získali v dvojhre: 
Páni ková 

Dorast ll. tr." 

Iskra Petržalka- TK LOB ONV 1:5 

Body za LOB získal v dvojhre: 

Ferenczy, Antal, Dobrota 

Body za LOB získali vo štvorhre: 

Ferenczy a Rebro, Antal a Dobrota 

Dorastenky ll. tr. 

STU "B" - TK LOB ONV 4":0 

Muži "A" ll. liga 
TK LOB ONV- TKM Tlmače 4:3 

Body za LOB získali v dvojhre: 

Panc, Kurhajec, Jendek 

Bod za LOB získali vo štvorhre: 

ml. dorast do 60 kg: 

R. Šopinec 5. miesto 

ml. dorast do 65 kg: 

P. Knotek 6. miesto 

st. dorast do 60 kg: 

D. Palo 4. miesto 

st. dorast do 65 kg: 

R. Kafka 5. miesto 

Pochvalu si zaslúžia 

zúčastnení pretekári. 

hájili farby Devínskej 

Vsi. 

Panc a Kurhajec · 

Dohrávka z l. kola 

VŠK Ekonóm -TK LOB ONV 3:4 

Body za LOB získali v dvojhre: 

Župani č, Panc, Jendek a Ondriaš 

Muži "B" ll. tr. 
TK LOB ONV- Strojár 5:2 
Body za LOB získali v dvojhre: 

Pánik, Andrášik, Karpat 

Body za LOB ·získali v štvorhre: 

Kurina a Kríž, Andrášik a Karpa! 

Ženy ll. liga 

TK AŠK Inter- TK LOB ONV 7:0 

FUTBAL@ 
IV. liga 

25. kolo- 12. 5. 

DNY- Malinovo 

26. kolo- 19. 5. 

Jarovce- DNY 

0:0 

3:0 

Nové sociálne zariadenia na športoviskách 

Na futbalovom štadióne a na te

nisových dvorcoch pribudli nové 

oranžové bunky - sociálne zariade

nia. Zakúpila ich mestská čas( pre 

športovcov, ale aj verejnos( 

RE KLAM 

Hodnota jednej bunky je ll 
tisíc korún bez DPH. Životnos( 

niek je niekol'ko desa(ročí. 
me, že aj v DNY. 

É PANELY 
Obojstranné svetelné reklamné panely 

60 x 60 x 15 cm 
z hliníkového profilu, 

vnútro vybavené žiarivkou 
za 3100 Sk+ DPH 

Zároveň ponúkame vyplotrovať 
vami navrhnutý návrh, 

osadenie reklamy na miesto 
ako aj následný servis 

*** 
DEVEX, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
Vzor možnosť vidieť v DEVEX e 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02 _Predaj 

03 
_ Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

o4- služby (ponúka) 

05- Byty 

06 _ Nehnutel'riosti 

Ol _ Rozličné 

C 02 · "PREDAjc.,,J;j í11!i V 

• predám auto Škoda 105 na 
súčiastky. Tel.: 0905 963 830 
• Predám: Škodu Felícia 1.3 Xli, 
rok výroby 97, na jazdené 135 000 
km, červená, nebúraná, serv. kniž
ka, centrál, alarm, rádio, zimné gu
my, STk do Xll/2003, oistené 2x, 
bez závad, cca, 150 000 Sk (doho

da). 
Tel.: 0903 407 181 

* Predám klavír Schol ze. 
Tel. : 02/6477 9714 

*Predám dlhé biele dievč. šaty na 
prvé sv. prijímanie, na výšku 130-
135 cm, za 1000 Sk, a topánky č. 3 
za 300 Sk. 

Tel.: 0903 767 246 
• Predám bicykel, 6-9 rokov, 
600 Sk. 

Tel: 6477 5143, 0903 393 774 

Stanica zborovej diakonie 
"Marta" Agentúra domácej ošet
rovatel'skej starostlivosti hl'adá 
zdravotné sestry (dôchodkyne) 
a tiež rehabilitačné sestry pre prá
cu v teréne a lokalitu ONV. 

Vyžadujeme odborné vzdelanie, 
pozitívny prístup k chorým a etické 
správanie. 

Záujemkyne sa môžu prihlásiť 
telefonicky, alebo osobn-e na adre
se. Rezedová č . 3, Bratislava ll. ob
vod v pondelok . a v stredu od 
10.00- 12.00 hod. na čísle: 

Tel : 4341 0406 
• Hl'adám spol'ahlivú pani na opa
teru dieťatka . Tel.: 0905 965 932 

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

p 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 

7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
~~empeienova 2 

KARLOVA VES 
aJax 02/ 6542 1727' E-!T!ai l : parrnal@parmal sk: 

Ť 
l 

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

~< -
Delta TECH, spol. s r.o., P.Horova č . 24, 841 OB Bratislava 
WEB: www.deltatech.sk, E-mail: deltatech@deltatech.sk 
Tel./fax: 02164 77 85 30, Mobil: 0904 101 101 

HARDWARE - počítače, komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike 

SOFTWARE - predaj produktov Microsoft, ekonomického softwaru a antivi
ruNOD. 

PRÁCE, SLUZBY A OSTATN~- hardwarové a· softwarové inšmlácie a ser
vis, zálohovanie dát na CD, prepis digitálneho záznamu z mini DV kaziet 
z digitálnych kamier+ spracovanie, predaj čistých CD nosičov, renovácia 
a predaj renovovaných tonerov, cartridge a pások do tla_čiarní, faxov, kopí
riek, registračných pokladní a písacích strojov, taktiež ostatné práce a služ
by súvisiace s prevádzkovaním výpočtovej techniky podl'a potrieb a nárokov 
zákazníkov dohodou. 

Nová 
detská jazyková škôlka 

Novootvorená detská jazyková 
škôlka WONDERLAND v Dúb
ravke ponúka ešte možnosť zápi-

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

su pre deti od 2 - 6 rokov. Na deti 
čaká príjemné prostredie rodin
ného typu, moderné učebné po
môcky a zariadenie škôlky, kvalifi
kovaný a milý personál, zábavný 
program. Pri adaptácii možnosť 
pobytu rodičov s deťmi. Denná 

-STAVEBNA 

....L Stavebná 
CSOB sporitel'ňa 

ul. $. Kral1ka 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 

·~~!!M!!itif"liiim ... ~ 
Hl'adá: - spolupracovníkov 

za vel'mi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8""- 2000) 0903 835 997 

· LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAEKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

'ir 02-6231 7066 
0903- 146 404 
0907- 401 215 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

prevádzka je prispôsobená po
trebám rodičov. Otvorené bude 
aj počas letných prázdnin. Zápis 
je možný aj pre nový. školský rok 
200212003. Zatial' ešte niekol'ko 
miest vol'ných. 

Informácie p. Bubeníková -
riadite/ka 0903 828 530 (9 - 16 h) 

Tel./zázn .: 6477 6963 
* Právnik- právny servis. MECHANIZÁCIA 

Tel.: 6477 8542 
* Vyrobím, montujem, poradím, 
upravím, vylepším - kuchynské lin
ky. 

Tel.: 0905 425 663 

* Vymením 2-izb. byt v OV v ONV 
·+ doplatok za starší RO v DNV ale
bo st. po.zemok. 

Tel.: 6477 7277 
* Predám 3 izbový DB, 68 m', lo
gia, murované jadro, parkety, dlaž
.ba. 

Kontakt: 5720 1244, 
0905-333 453. 

OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spal. s r .a. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/647t 5375, fax: 02/6477 6J11 

tmMt: ~tl@~t"'"' /t.ttp:/!ww~utuk 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, l /8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 202S Sk, 1/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = 1 S Sk. K cenám tre bo pripočíta!' 
23% DPH. Zluvy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri pät' o vioc 10%, celoročné 20%. Ponuk~ detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: l . strano + l 00%, 
Posledná strano+ 50%, iná oko inzertná strano (6,7) + 30%.1nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nod poštou), po-pio: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
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Z policajného 
záp_isnika 

občanovi ČR. Vodičovi auta spôso
bil odcudzením osobných vecí 
škodu vo výške takmer 14 tis. Sk 
a firme, poškodením voz idl a, ško
du takmer S tis. Sk. 

Environmentálna politika 

Cez víkend (pravdepodobne 
S .S .2002) neznámy páchate!' od
cudz il ' firme Denova krovinorez. 
_Akékol'vek informácie, alebo po
znatky o uvedenej krádeži , na
hláste na známe te l. čís lo : 6477 
72S8, aby sa krovinorez vrát il ' 
tam, kde ho určite pre našu mest
skú časť potrebujq. 

V pamätný deň slovenského 
športu ll.S., kedy naši hokejov( 
reprezentanti získali zlaté medai-

- ly, nezanechali fanúšikovia v Bra
tislave dobrý dojem spúšťou na 
nám. SNP. Vyznávačom hokeja 
z Devínskej, sledujúc im finá lový 
súboj na vel'koplošnom plátne 
v Reštaurácii na štadióne v DNV, 
treba vys l oviť uznanie za ku ltivo
vané správanie počas finá le i po 
jeho skončení. 

V pondelok 13.S., zatial' nezná
my páchate!', vykrado l auto VW 
Pasat pred reštauráciou Rolando 

KRÍŽOVJ(A 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. [idovský kňaz - otvor- špinavý po 
chorvátsky. - C. Výrobca odevov- kňaz 
v starom zákone- t l čie sa. - D. Robil 
silným - mesto v Spaniel·sku - české 
mužské meno. - E. Monopolistické 
združenie- zbav sa kalu (z vína) - mi

Tento prípad svedčí o tom, že 
treba nielen nedávať zlodejom 
prí l ež i tosť odkladaním si vecí v au
te, ale aj venovať zvýšenú pozor
nosť zaparkovaným autám pri reš
tauráciách. Aj keď len občasnou 
kontrolou, či sa v bi ízkosti aut ne
pohybujú podozrivé osoby. 

Hodový víkend 18. - 19.S . pre
biehal v Devínskej bez vážnejších 
problémov. Iba v nedel'u 19.S .· za
znamena li na Grbe vlámanie do 
rodinného domu. Zlodej alebo 
z lodeji si odniesli veci v hodnote 
14 tis. Sk. 

Podobné prípady nabádajú vší
mať si neznáme osoby pohybujúce 
sa v blízkosti aj susedných domov, 
č i bytov a varovať, č i oznámiť po
dozrenie. 
Veď v budúcnosti sa to môže 

stať nám. 

OOPZ DNV 

7. Výtvor umelca zdrobn.- dolná časť 
motora. - 8. Prasiatko po česky- akvá
riová ryba -kráča . - 9. Stred tajničky 
- nákaza, záhuba po latinsky. -
1 O. český maliar a sochár - mesto 
v Japonsku (ostrov Honšú) - pohybuj 
sa vo vzduchu. - 11, .Rieka v Sudáne -
určitá -vo vlastnom byte. 
12. Vťahujem cez nos - detský seriál 

Vybrali sme z Monitoru, časopisu 
zamestnancov VW SK 
Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. 

s., si je vedomá vlastnej zodpoved
nosti k životnému prostrediu a jej 
ciel'om je pri všetkých svojich činnos
tiach udržať vplyvy na životné pro
stredie na najnižšej možnej miere 
a tým prispieť k zabezpečeniu trvalo 
udržatel'ného rozvoja. 

Pre spoločnosť Volkswagen Slova
kia, a. s., je samozrejmé dodržiavať 
platné právne predpisy v oblasti 
ochrany životného prostredia, rozhod
nutia orgánov štátnej správy a prijí
mať preventívne opatrenia pre prípad 
vzniku havárii. 

Spoločnosť Volkswagen Slovakia 
a. s., používa s prihliadnutím na pri
meranosť výdavkov, také vstupné ma
teriály, ktoré majú čo najmenší vplyv 
na životné prostredie a šetria prírodné 
zdroje. 

Otvorené a jasné informácie o sta
ve životného prostredia, ako aj dialóg 
so zákazníkmi, obchodnými partnermi 
a orgánmi štátnej správy sú pre spo
ločnosť Volkswagen Slovakia a. s., sa-

z STV 1. - 13. Umiestnil - rytím paško
dia. - 14. Obec v okrese Brezno - vy
jadri rečou. - 15. Vysťahovalec- mesto -
v Etiópii. -

Pomôcky: B. Musav. ~ D. Oleza. -
E. Minu. - F. ESV. -J.A. Titl. - 1. Usun. -
2. Radioso. - 5. l run. - 9. Postis. - -
12. Pokemon. - 15. Katu. - d 

1 2 3 4 5 6 7 ·a 9 10 11 12 13 14 15 niem po česky. - F. Angl. skr. umelej 
družice zeme - skr. percenta - slučky A 
na chytanie zveri - motostrelecký pluk 1--+--+--+--+-___,l--+--+---+--+--1--+--+--+--+---1 

B 
1---1---+--4--~~~-+--+--4--~--~-+--+--4---+---l 

(skr.) - manželka Jakubova. - G. 
Sušené jadrá plodu palmy- africký ko-

pytník- topený po česky. - H. Tropická C 1--+--+--+--+---,l---+-+---+--+--1---+-+---+--+---l 
rastlina- vystavené účinkom vrelej vo- D 
dy- sadze z olejov. -l. P~ľahčia po l--l---l---+--l..--'1--1---i---t--+--l---l--+---1--+---l 
česky - šarha - odrenina. - J. Rival -
český skladateľ so skratkou mena na 
začiatku - obmýva. - K. Spôsob ujmu 
na cti- otvorím úvodom k niečomu-

F 

jazdou opotrebovať po česky. - G ~-+---l----1-+-f--+-+---1-+-f---+-+---l-+--1 
l. Koniec tajničky. -

Zvisle: l . Predbežný rozvrh - sl an na H 1-....j..--l---+___,.<-!---l--+-+---+-+-1--f.---l--l---+---1 
rieke čona v Rusku. - 2. V hudbe zúri-
vo- chovanie (z franc.). - 3. Patriaci 
Ábelovi - lúpežná a útočná činnosť. - J 
4. Nevojak - preveziem po česky. - 1--+--1--l-+--1---l---1--l--+--1---+-+---11---+-l 

l 

5. Rieka v Indonézii- chvost po česky K 1--+--1--l--f--+--1--+--l--+-+----f-+---11---+-l 
- mesto v·Spanielsku.- 6. Odrodilec-
rumunská rieka - latinský pozdrav. -

mozrejmé. Predstavenstvo spol 
ti pravidelne kontroluje 
environmentálnej politiky a 
mentálnych cieľov a programov, 
aj funkčnosť systému environme 
neho manažérstva . 

Požiarovosf 
na území hlavného mesta 

Bratislavy v mesiaci apríl 

Okresné riaditel'stvo 
kého a záchranného zboru 
registrovalo na území hla 
mesta Bratislavy v mesiaci 
ríf 2002 celkom 89 požiarov, 
ktorých vznikli priame 
vo výške 1 634 500,- Sk. 
týchto požiaroch bola 
osoba zranená a jedna 
usmrtená, pričom 

usmrtenia 51-ročného 
bolo udusenie sa sp/o 
horenia počas spánku. 

Uchránené hodnoty boli 
čís/ené vo výške minimálne 
4 411000,- Sk. 

I<.orenie života 
- Klárika, vraj si pózovala je 
mu maliarovi. 
- Áno, obraz sa volá -Eva a · 
- A podl'a koho mal'oval Evu? 

Li l raz jeden otec a mal peknú 
ru. Jedného dňa sa im upchala ka· 
nalizácia, tak zavolali inštalatéra. 
Keď prišiel, dcéra mu ne 
pošepla: 
- Otec ti bude za prácu všeličo 
kať. Zlato, striebro, peniaze, s 
eu, ale ty nič neber, len si 
starú hrdzavú podkovu. 
Inštalatér päť hod,ín čistil ka 
a keď bol s prácou hotový, n 
mu otec zlato, šperky, peniaze, 
vovicu. Ale inštalatér trval na 
že chce len hrdzavú podkovu. 
Tak sa aj stalo. Keď inštal 
odišiel, hovorí otec dcére: 
- Ale sme s ním pekne 
čo? 

*** 
- Prečo dostal syn päťku zo 
mepisu? _ 
~ lebo hľadal Plavecký Stvrtok 
v kalendári. 

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 nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste
Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. · Registračné číslo: l 03/90 · R 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v s-účasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

24.-25. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Prvého júna sa vyrojili deti do 
Jk61, zábavných parkov, na rôz
ne miesta, osláviť svoj sviatok, 
Deň deti. Tie menšie s rodičmi . 
Na začiatku Kalištnej si v podve
čer partia detí, v predpubertál
nom veku, urobila, priam\' pod 
oknami, ohník (dobre čítate). 

A tešili sa (oslavovali?) bez la
ho, aby ich ktosi vyn,Jšil. Pri ryb
níku ďalšia partia _znudene há
dzala do vody kamene, na prie
stranstve pred školou na ulici P. 
Horova skupina dievčat použí
vala slovník, za ktorý by sa ne
museli hanbiť ani riadne pripitý 
nedoukovia . 

Týždeň predtým sme mali 
možnost' (tí, ktorí prišli • aj so 
svojimi det'mi) vidiet' a počut' 
lance a piesne v podaní tiež detí 
Základnej umeleckej školy i 'na 
Fistivale národnej piesne. 

Radost' poslucháčov a divá
kov, no najmä šťastím žiariace 
očí rodičov • to bol zážitok. 
Dokonalý protiklad macošského 
záujmu podaktorých "tiež ro
dičov" o svoje ratolesti . 

Deti kopírujú svojich rodičov. 
~o dostávajú v mladosti, v do
spelosti odovzdávajú . Možno si 
lo oj "tí druhí" uvedomujú a ne
záleží im na výsledku svojho ro
dičovstva . 

Zo hlavu sa začnú chytať až 
Pri prvých problémoch, alebo 
neskoro. 

City a pocity sa už v konzum
nej spoločnosti nenosia? 
Pochybujem. 

Vyd ava tel' 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

7.6. 2002 Ročník: XII. Číslo: ll bezplatne 

V ČÍSLE: O Z radnice O Vodičské pŕeukazv 
v Dúbravke O Spoločenská kronika 

OO Kultúra O Poš~a DNV 

O Šport 

Rozdávali radost' 
Keď som posielal správu o Festivale slovenskej národnej 

piesne v Bratislave - Devlnskej Novej Vsi v dňoch 25. - 26. 
mája 2002 tlačovým agentúram a denníkom (elektronickou 
poštou), netušil som, že nik túto Informáciu neuverejnl. 
Dokonca ani bratislavský Večerník. Skoda - preškoda. 

V predposledný májový vf
kend mestská časť Bratislava 
- Devfnska Nqvá Ves ponúkla 
svojim obyvatelbm bohaté 
priehrštie kultúrnych podujati. 

Boli by si prišli na svoje aj 
redaktor/ kultúrnych rubrfk 
novín a časopisov, ale aj oby
vatelia Bratislavy, ktorým ná
rodné kultúrne tradfcie čosi 
hovoria.-

Najskôr, v sobotu popo/ud(lf, 
nedávno otvorená Základná 
umelecká škola v Devínskej, 
ponúkla 

Deň otvorených dverl. 

Takých býva neúrekom. Iba-

že ... Bez zveličenia, hviezdne 
obsadenie sprievodných kul
túrnych podujati, v podaní, 
dnes už svetoznámych súro
dencov Jendruchovcov, pani 
Tomanovej s nezabudnutel'ným 
Kukom, spevákom Martinom 
Babiai\Om, ponúkli nezabudnu
tel'ný zážitok nielen prítomným, 
ale aj celému sfdlisku, ktoré, aj 
keď z balkónov, sledovalo 
skvosty slovenského hudob
ného a speváckeho pôvodu. 

V ten istý večer pozýva/a 
miestna organizácia Matice 
slovenskej na spomienkový 
večer venovaný 

(Pokračovanie na 6. strane) 

Nezamestnaní 
V Devínskej je evidovaných 

niečo cez 2,6 percenta nezamest

naných, čo predstavuje vel'mi malé 

percento z celoslovenského prie

meru . 

Najpálčivejšie 

Z miniankety Devínskonovoves

kého Expresu vyplynul?, že jedným 

z najpálčivejších problémov oby

vatelov je cestovanie MHD, najmä 

linkou č. 21 v čase špičiek . 

Býva tak preplnené, že je sku

točne umením vydrža( zdravým 

a telesne zdatným len stisk, tlak 

a nedýchatel'nú atmosféru . 

V Deň otvorených dverí ZU$ 
zaujali všetci, predovšetkým 
však sólista opery SND 

Martin Babjak 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 30.5. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čís la bude 13.6. 2002, 
číslo vyjde 21.6. 2002. 
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M iestna rada rokovala dňa 

28.5. 2002 a k prerokovaným 
materiálom prijala nasledovné 
uznesenia : 
-uložila prednostke miestneho 
úradu získať ponuky na rekonš
trukciu teplej úžitkovej vody 
a ústredného kúrenia v objekte 
tribúny na futbalovom štadióne, 
-schválila návrh odpredaja pre
najatého prístrešku pre letnú te
rasu so stanovením minimálnej 
ceny na odpredaj, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o postupe využ iti a nebyto
vých priestorov na ul. M. Mareč
ka a uloži la arch itektovi MČ J:1r i
praviť dispozičný návrh využ i\ia 
priestorov 
-nesúhlasila s odpustením časti 
nájomného za využívan ie neby
tových priestorov v objekte 
VÚZ, 

Z diára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

V 19.-22. pracovnom týždni 

prebehli nasledovné rokovania 

- Podpis zmluvy medzi MČ DNY, 

VW Slovakia a. s., J&T o zdru

žení finančných prostriedkov vo 

výške 600 tis. Sk, na financova

nie urbanistickej štúdie "Záhor

ská Bratislava", pričom vklad 

každej zo zúčastnených strán 

predstavuje 200 tis. Sk. Štúdia 

by mala byt' prerokovaná v MZ 

MČ DNY v mesiaci jún 2002 
a na hl. m. SR Bratislave v sep

tembri 2002. 
- Rokovalo mestské zastupitel'stvo 

hl. m. SR Bratislavy. Medzi naj

vážnejšie schválené dokumenty 

patril návrh transformácie Vo

dární a kanalizácií, ktorý zna

mená prevod tohto majetku na 

hl. m. SR Bratislavu, zároveň plní 

uznesenie vlády SR. Podla návr

hu, hl. m. SR Bratislava zadá vy

pracovanie projektov a posúde

nie návrhov na získanie strate

gického partnera cestou porad-

DEVEX2 

- schválila posky.tnutie príspevku 
r;>re mestskú po líciu na zakúpe
nie bicyklov pre výkon služby 
v našej mestskej čast i , 

- schválila návrhy komisii na vy
hodnotenie súťaže- Tlaková ka
nalizácia a Oprava strechy kniž
nice lstra Centra, 
- schválila výsledky súťaže na 
vyhradené parkovacie miesta na 
ul. Eisnerovej, l. Bukovčana l 6 
a 4, 
- zobrala na vedomie in formáciu 
o príprave ú'prav riešenia mest
skej hromadnej dopravy do 
mestských častí Lamač a Devín
ska Nová Ves, 
-schválila prerozdelenie čast i fi
nancií určených pre mimorozpo
čtové fondy podl'a záverečného 
účtu za rok 2001, 
- oslovila Volkwagen Slovakia 
a.s . ohl'adom urgentného rieše
nia dopravnej situácie na komu
nikáciách v oko lí výrobného zá
vodu, 
- požiadala starostu, aby sa obrá
til listom na dopravný inšpekto
rát a požiadal ich o pravidelnú 
kontrolu prejazdu nákladných 
motorových vozidiel cez intravi
lán obce. 

zs 

eu, ktorý bude vybratý verejnou 

obchodnou súfažou. 

- Starosta rokoval o plnení har

monogramu in~estícií smerova

ných do rekonštrukcie a moder

nizácie tepelného hospodárstva 

v DNY so spoločnos(ou TENER

GO. Objem týchto investícií pre 

rok 2002 predstavuje 52 ~il. Sk, 

pričom podla postupu prác je re

álne ich naplnenie do konco r. 

2002. 
- V MČ DNY rokoval Klub sta

rostu hl. m. SR BA v zariadení 

Pegas-klubu. 

Okruh pr!Jblémov, ktoré sta

rostovia prerokovali sa dotýkal 

prenosu kompetencií v školstve, 

tavebnom konaní'a deratizácii 

a dezinsekcii . Na záver rokova

nia starostovia otvoreným listom 

vyzvali primátora k urýchlenému 

rokovaniu MČ o hl. m. SR BA 

riešiacom postup prevzatia a de

l'by týchto kompetencií v pod

mienkach Bratislavy. 

- Starosta rokoval s generálnym 

investorom hl. m. SR BA o urých

ľení prípadnej stavby preložky 

komunikácie Mlynská, za účasti 
zodpovedného projektanta stav

by. Účastníci rokovania sa dohod

li na vypracovaní dokumentácie 

pre UR a SP v stupňoch ich prero

kovania v dotknutých orgánoch 

a účastníkov konania, ako i o fi

nancovaní tejto prípravy. 

- Zasadal správny výbor Okres

ného úradu práce BA IV. Výbor 

schválil správu o čerpaní pro

striedkov základného fondu 

a prerokoval žiadosti smerujúce 

k aktívnym. opatreniam trhu práce 

v okrese BA IV. Schválil nenávrat

né príspevky na vytvorenie do

hodnutých pracovných miest v ob

jeme 120 tis. Sk, v MČ DNY prí

spevok vo výške 290 tis. Sk, prí

spevky na vytVorenie chránených 

(ChD) dielní v objeme 900 tis. Sk, 

príspevky na úhradu prevádzko

vých nákladov ChD vo výške 121 
tis. Sk a úhradu rekvalifikačných 
kurzov vo výške 260 tis . . Sk. Počet 
nezamestnaných v DNY v mesiaci 

apríl predstavovalo 218 mužov 

a 224 žien. 

- Mestskú čas( DNY navštívila 

podpredsedníčka vlády Chorvát

skej republiky p. Antunovič so 

svojim sprievodom a s velryslan

kyňou Chorvátska v SR. 

Podpredsedníčka vlády kompe

tenčne zodpovedá za európske 

integračné procesy a menšiny, te

da je partnerkou podpredsedu 

vlády SR P. Csákyho. V rokovaní 

odzneli názory na podporu aktivít 

chorvátskej menšiny v SR, a vy

jadrenie jej podpory pri rozhodo

vaní o spoluúčasti Chorvátska na 

vytvorení Chorvátskeho múzea -

centra kultúry v DNY. 

-Starostovia rokovali s primáto

rom hl. m. SR BAD. Moravčíkom 

o del'be kompetencií medzi mes

tom a MČ. Závery z rokovaní (va

riantné návrhy oboch strán) pre

rokuje júnové zasadnutie mest

ského zastupitelstva. Dotýkajú sa 

hlavne školstva, stavebného záko

na a výkonu deratizácie a dezin

sekcie. Návrhy smerujú k zmene 

štatútu hl. m. SR BA 

- Starosta spolu s prednostkou 

OÚ BA 111. p . Navrátilovou v rám

ci prípravy prechodu kompetencií 

v oblasti školstva navštívili riadi-

telstvá ZŠ a Mš· na území M~ 
DNY, pričom prerokovali obsa~ 
delimitačných protoke>lov týchto 

zariadení v súvislosti s prechodoill 

kompetencií na .MČ DNY v týchto 

zariadeniach k l . 7. 2002. 
- Pod záštitou starostu sa uskuto(:. 

nilo podujatie "Deň otvorenýc~ 
dverí" základnej umeleckej školy 

v DNY. 

Podujatie malo vysokú umelec

kú úroveň, stretlo sa so záujmoill 

občanov DNY i vdaka účasti zn0. 

meho slovenského umelca Marti· 

na Babiaka. 

ZUŠ i sídlisko Stred s jeho 

občanmi vrátane zúčastnených 
detí a ich rodičov zažili doposiaľ 
neopakovatel'ný umelecký zážitok 

v DNY. 

- V rámci Festivalu slovenskej nó· 

rodnej piesne, a jeho 9. ročníka 
sa tento stretol pod záštitou sta· 

rastu s pozornos(ou verejnosti pri 

uctení pamiatky rodáka z DNY, 

spisovatela R. Slobodu. 

Rovnako zaujímavým a púta· 

'vým bol druhý festivalový deň, 
kde vystúpili umelecké detské sú· 

bory i dospelí. 

- Starosta rokoval s Povodím 

Dunaja a VW Slovakia o realizá· 

cii kompenzačných revitalizač· 

ných opatrení na toku Mláka, ako 

i realizácii "Provizórneho pešieho 

spojovacieho chodníka pri rybní· 

ku". 

V zmysle dohovorov po vyhoto· 

vení zmlúv a obchodných vz(ahov 

budú práce vykonané najneskôr 

do septembra 2002. 
- Zosadala miestna rada MČ 
DNY. Závažným dokumentom pre 

občanov DNY bol návrh na zle· 

pšenie prepravy cestou MHD po· 

silnením intervalu z 20 na 15 
min., ktoré opakovanými interpe· 

láciami na riaditela DP o. s. a pri· 

mátora cestou poslancov MZ MČ 
DNY vynútil starosta MČ DNY 

Ing. Mráz, ako poslanec DNY 

v hl. m. SR Bratislave. 

-.Starosta spolu s vyslanou skupi· 

nou reprezentujúcou deti i dospe· 

lých z DNY a SR, navštívi l na me· 

dzinárodnom atletickom podujatí 

mestskú čast Paríža St. Brice. 

.pJ: 

ff MENA 
fODICSK9CH 
pREUKAZOV 

okresné riaditel'stvo Policaj
éhO zboru v Bratislave IV (ďa

~ j len "OR PZ v BA IV") si dovo
l'~je oznámiť svojim spoluobča
arn. že od 20. 5. 2002 je mož

né realizovať výmenu vodič
~kých preukazov vydaných do 

31. decembra 1992 (nie poško
dených), ktorých platnosť končí 
dňom 31. decembra 2002 (§ 129 
ods. 2 zákona č . 315/1996 o pre
mávke na pozemných komuní- . 
káciách) prostredníctvom Okres
ného dopravného inšpektorátu 
(ďalej len "ODI") OR PZ v BA IV 
počas hodín k tomu určených1) . 

ODI OR PZ v BA IV oude realizo
vať výmenu vodičských preuka
zov tých vodičov, ktorí majú v ča
se výmeny trvalý pobyt na území 
okresu Bratislava IV. 

K uskutočneniu výmeny 
vodičských preukazov je potrebné: 

1. vyplniť Žiadosť o výmenu vodičského preukazu (ďalej len "žiado
sť"), ktorú si môžete prevziať u informátora v sídle OR PZ v BA ll,( na 
ul. M. Sch. Trnavského č .1 (v Dúbravke oproti štadiónu SKP 
Bratislava), 
2. priniesť si so sebou jednu farebnú (čierno-bielu) fotografiu žiada
tel'a s rozmermi 3,5 cm x 4,5 <:m2) nie staršiu ako 1 rok, 
3. zaplatiť správny poplatok formou 100 Sk kolkovej známky2), 
4. predložiť platný občiansky preukaz žiadatel'a, 
s. priniesť si so sebou starý vodičský preukaz, 
6. materiály uvedené v bodoch 1 až S osobne predložiť policajtovi v 
kancelárii č. 114 (hneď pri vchode do budovy sídla OR PZ 
v BA IV), ktorý skontroluje ich správnosť a kompletnosť a prevezme 
od Vás žiadosť, fotografiu a správny poplatok. 

Vaša žiadosť bude postúpená na Oddelenie evidencie vodičov 
Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditel'stva 
Policajného zboru v Bratislave (ďalej len "KDI KR PZ v BA") so sídlom 
na Kopčianskej ulici, kde vám bude vyhotovený nový vodičský preu
kaz- ten bude zaslaný na OR PZ v BA IV, kde si ho budete môcť pre
vziať. 

Nový vodičský preukaz bude. vyhotovený v lehote do 10 kalendár
nych dní od podania žiadosti a po tejto lehote si ho môžete vyzdvih
núť na tom istom mieste, kde ste si podal i žiadosť. Nový vodi~ský 
preukaz bude vydaný len žiadatel'ovi s podmienkou odovzdania 
starého vodičského preukazu. 

V prípade, že budete požadovať výmenu starého vodičského preu
kazu za nový vodičský preukaz na počkanie, môžete tak urobiť na 
Oddeleni dopravnej evidencie KDI KR PZ v BA so sídlom na 
Kopčianskej ulici č. 84. Dovol'ujeme si však upozorniť na skutočnosť, · 
že vzhl'adom na predpoklad zvýšeného záujmu o výmenu vodičských 
preukazov, budú čakacie doby na Oddelení dopravnej evidencie KDI 
KR PZ v BA dlhšie ako zvyčajne. Oddelenie dopravnej evidencie KD l 
KR PZ v BA i naďalej rieši prípady straty, odcudzenia, poškodenia vo
dičských preukazov, výmenu vodičských preukazov po skúšobnej le
hote a iné, t.j. O Dl OR PZ v BA I.V tieto činnosti nevykonáva. 

Veríme, že iniciatíva výmeny vodičských preukazov prostredníc
tvom ODI OR PZ v BA IV sa zaobíde bez väčších problémov, 
a že bude pre obyvatel'ov okresu Bratislava IV prínosom. 

l) Hodiny určené k výmene starých vodičských preukazov za 

nové na ODI OR PZ v BA IV: 

pondelok 

utorok 

streda 

štvrtok 

7,30- 12,00 a 13,00- 15,00 

7,30- 12,00 a 13,00- 15,00 

7,30 - 12,00 a 13,00- 17,00 

7,30 - 12,00 a 13,00 - 15,00 

piatok 7,30- 12,00. 
2) V sídle OR PZ v BA IV na 1. poschodí je možné dať si z~ poplatok 
120 Sk vyhotoviť 4 ks polaroidových fotografií a tiež si zakúpiť kol

kovú známku. Uvedené služby sú poskytované v: 

pondelok 7,30- 12,00 a 13,00- 15,00 

streda 7,30- 12,00 a 13,00 -·17,00 

piatok 7,30- 12,00. 

Nakol'ko túto činnosť nezabezpečuje OR PZ v BA IV, nemôžeme 

laručiť, že Vaše potreby budú plne uspokojené. 

DOPRAVNÉ· PRIESKUMY 
V BRATISLAVE A 

REGIÓNE ROK 2002 

Vážení obyvatelia, denne sa 
stretávame s dopravnými 
problémami mesta pri ceste . 
do práce, do školy, za službami 
a vôbec pri akomkoľvek pohy
be po meste. 

Bratislava má dnes 428 700 
obyvatelbv a spolu s denne 
prítomnými osobami sa po 
území mesta pohybuje takmer 
600 000 ľudí. Pritom, · dosiah
nutým stupňom motorizácie 
a automobílízácie, dosiahla 
Bratislava už úroveň vyspelých 
európskych vel'komiest. 

Vyriešiť dopravné problémy 
obyvatelbv cestujúcich za prá
cou denne i do vzdialenejších 
častí mesta, keďže mesto má 
lokalizované bývanie a pracov
né aktivity oddelene v rozdiel
nych oblastiach, nie je jedno
duché. Na zložitosti pridáva aj 
geografická a geopolitická po
loha mesta. 

Táto dopravne zložitá poloha 
bola však už v dávnej minulostí 
križovatkou dôležitých ob
chodných ciest. 

Metro a.s. na podnet Ma
gistrátu hlavného mesta Bra
tislavy objednalo vykonanie 
dopravných prieskumov na 
území Bratislavy a bratislav
ského kraja. Tento je svojím 
každodenným životom úzko 

. spojený s Bratislavou . 
Dopravoprojekt a.s. vykoná 

v júni roku 2002 nieko/'ko do
pravných prieskumov na území 
mesta Bratislavy a. celého bra
tislavského kraja, ktoré budú 
naviazané na výsledky sčítania 
ľudu v roku 2001. 
Cielbm prieskumov je získať: 
- základné dopravné charakte
ristiky trvale bývajúceho oby
vatelstva, 

- základné dopravné charakte
ristiky obyvatelstva bývajúceho, 
vo VúC Bratislavského kraja, 
-základné dopravné charakte
ristiky obyvatelstva dochádza
júceho do Bratislavy z VÚC 
Bratislavského kraja, 
- ·smerovanie automobilovej 
dopravy po území mesta, 
- vývojové trendy v základných 
dopravných charakteristík, 
- podklady pre dopravné plá
novanie v nadväznosti na 
demografické a urbanistické 
prognózy spracované v súčas
nosti v prerokovávanom územ
nom pláne mesta Bratislavy 
a dalšie údaje. 

Pre získanie potrebných in
formácií budú vykonané: 

V utorok dňa 4.6.2002 v ča
se od 7.00 do 17.00 hod. sme
rový prieskum automobilovej 
dopravy doplnený kontrolným 
profi/ovým sčítaním a vzorko
vým prieskumom obsadenosti 
osobných automobilov na úze- • 
mí mesta Bratislavy. Počas 

prieskumu budú sčítači - štu
denti bratislavských stredných 
škôl zapisovať prechádzajúce 
vozidlá na 64 sčítacích stano
vištiach. 

V dňoch 10. až 14.6. 2002 
bude v popoludňajších hodi
nách prebiehať na území mes
ta Bratislavy a bratislavského 
kraja dopravno-sociologický 
prieskum. 

V 12 000 domácnostiach bu
dú anketári - stredoškolskí štu
denti zisťovať odpovede na 
otázky špeciálneho dotazníka. 

Prosíme obyvatelbv o pocho
penie a pomoc sčítačom a an
kefárom pri vykonávaní prie
skumov. 

Získané informácie budú 
slúžiť pre riešenie najdôleži
tejších dopravných problémov 
a pre kvalitnú prípravu koncep
cie riešenia dopravy v Bratis
lave do budúcnosti. 

Zh·er druhotných surovín v rodinnej zástavbe 

OLO, a. s. už od roku 1996 realizuje na území hlavného mesta SR 
zber druhotných surovín (papier, sklo, železo) v rodinnej zástavbe. 

Tento zber dostal názov _"kalendárny" podla termínov, ktoré sa v urči

tom časovom rozsahu opakujú. 
V tomto roku sa okrem doteraz zbieraných surovín - papier, sklo, 

železo, plasty - začína zberaf aj elektrošrot (chladničky, televízory, 

počítače) a objemný odpad z domácností (starý nábytok, koberce). 
Drobný stavebný materiál majú občania možnosť doviezť do "zber
'ných dvorov" na Ivánskej ceste 22 a Bazovej ul. 6 (areály OLO, a. s.). 

Chceli by sme aj prostredníctvom vašich novín upozorniť občanov, 

že odpad zo záhrad (konáre, listy, trávu, burinu, kamienky, zeminu) 

nezberáme. 
OLO 

DEVEX3 



ťSPOLOČENSK,A I{RONU<4~ 
( Naši jubilanti , ) POĎAKOVANIE 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
Mária NOUzAKOVA 

75 rokov 
Stefan VALUCH 

ľudmila ŠTVERA.KOVA 
j án SÝKORA 

BO rokov 
Anton BESEDA 

Pavlína]ANASOVA 

90 rokov 
Katarína OSZTRACZKA 

Blahoželáme! 

( ·.Zosobášili sa ) 

Vo vile Košťálová 

Dušan SL/MAK 
a Mgr. L'ubica ŠIPOŠOVA 

Bohumil KONRAD 
a Martina ŠTEFUNKOVA 

Blahoželáme! 

@Ia fú s vadbu oslávil!) 
vo vile Košťálová 

manželia Fridrich EBNER 
a Štefánia rodená Sládec"ková 

Zdenek DOBR1K 
Nech odpočíva v pokoj i! 

DEVEX4 

Dovoľte mi, aby som vyslovil 
čo najsrdečnejšie poďakovanie 

všetkým, ktorí p risp eli k tomu, 
ž e Deň otvorených dverí 
v Základnej umeleckej ško le 
Istrijská 22, môžeme zaradiť 
medzi vydarené podujatia. 
DAKU]EM: 
p. Petrovi Melkusovi a f irme 
DENOVA za pódium, pokosenie 
trávy, ale aj za spolup rácu 
a ústretovosť počas celého 'škol
ského roka, Združeniu rodičov 
p ri ZUŠ za finančnú p odporu, 
p . Nadi Petrovičovej za zabez
pečenie občerstvenia, p. Márii 
Hanyovej a jej kolegyniam 
z Červeného kríža za zdravot
nícku službu, Slovenskej spori
teľni, súrodencom jendruchov
com, p . starostovi Ing. Vladimí
rovi Mrázovi, ako predstavitelb
vi mestskej časti, p. Karin 
Takáčovej, Martinovi Babjako
v i za ceny p re súťažiacich a ce-., 
ny do tomboly, p . PhDr. Katarí
ne Bergerovej a Istracen tru za 
požičanie lavíc stolov a slnečn í

ko'v, za slnečnfky patrí vďaka 
aj p. Ladislavovi jaškovi, riadi
telbvi Zš I. Bukovčana l . plu
kovníkovi štefanovi T(mkovi z a 
ústretovosť, nadpráporčíkovi 

Milým rodičom, starým 
rodičom, v mene celej rodiny ' 
p raj eme veľa šťastia, zdravia, 
rodinnej pohody do ďalších ro-

kov spoločného života. 
Dakuj eme za všetko. 

v nedel'u 16. 6. bude Deň otcov 
a čo nevidieť koniec školského 
roka. 

Ivanovi Gábrišovi a voj akom 
útvaru hraničnej polície za p o
stavenie p rístrešia p re návštev
nf/wv p oduj atia, DTv, Devexu 
a miestnemu rozhlasu za p ro
p agáciu p oduj atia, našim m i
lým hosťom Súrodencom j en d
ruchovcom (n iektorí sú ešte 
žiakmi našej · školy), ktorí 
okrem k ultúrneho p rogramu 
zabezpečili aj ozvučenie celého 
p oduj atia, p. Emz1ii Tom anovej , 
k torá si spolu s Drobčekom 
okamžite získala srdcia detí ale 
aj dospelých, skup ine Dúha, só
listovi op ery SND Martinovi 
Babjakovi, ktorý zaujal nielen 
umeleckým výkonom ale aj 
skromnosťou a bezp rostredno
sťou . Našim hosťom ďakujem 
nielen za ich programy, ale naj
m ä za to, že prišli radi, ochotne 
a nezištne, všetkým deťom 

a ich pedagógom, účinkujúcim, 

Záverom azda len toľko: 
takýchto spoľahlivých 

roch, kolegoch, pri takej 
verejnosti verím, že sme 
li novú tradíciu. 

2e máme priestor, kde sa ln)i 

učitelia a žiaci ZUŠ a vy, našl 
p riazn ivci a sp olutvorcovia 
do brej atmosf éry, m ôž eme stre. 
távať, oddýchnuť si a s p ozva. 
nými hosťami stráviť z opár pri
j emných chvt?: 

Mgr. Vladimír Dianiška, 
riaditeľ Z US 

Hody... (konečne za nami?) 
Poslanec Miroslav Encinger, ale 

i ďalší občania Devínskej Novej 
Vsi definovali hody ako cirkevný 
sviatok miestneho významu v sú
v islosti s vysväte.ním kostola Svä
tého ducha v DNV i s dopriatím si 
urč itých sv etských pôžitkov, !'udo
vej zábavy nevynímajúc. Kolorit 
tohto sv iatku, akože ináč, vždy 
dotvárali kolotoče, strelnice, 
množstvo stánkov a s tým spojené 
starosti a prob lémy. 

Z pohl'adu mestskej časti každo
ročne vyvstáva otázka ich um iest
nenia tak, aby čo v najmenšej 
miere, svojou prítomnosťou 

a prevádzkou, obťažovali dotknu
tú lokalitu . Na kol'kých miestach 
obce už v minulosti bo l i umi·est
nené si hádam pamätajú len tí 
najstarší. 

Je to tak, tradície si treba uctiť. 
Sme však tak í, aj by sme kolotoče . 
chceli , ale nie pred vlastnými ok
nami (nádoby na separovaný zber 
tiež, ale pred susedovým do-
mom). · 

Finančným krytím úprav prie
stranstva na Vápencovej ul. miest" 

ne zastupitel'stvo predurč il o t en· 
to priestor na podobné úče l y. 

Z pochopitel'ných dôvodov, po· 
čet obťažovaných občanov je 
priamo úmerný stupňu zástavby 
územia, a tak tohtoročné hody 
boli pre Vápencovú a pril'ahlé ulici 
zaťažkávajúcou skúškou . 
Aj s oprávnenými pripomienkami 
'mnohých občanov. 

Ešteže hody nemáme na dva· 
krát. To by si mnohí rodičia museli 
hlboko siahnuť do vrecka, keď 
z pôvodne lacnej l'udovej zá baVY 
sa kolotoče- ako ich jedným slo· 
vom nazývame - stala mora pre 
tých rodičov, ktorých príjem je 
menší a počet detí väčší. 

Žiť (prež iť) však chceme všetci. 
Pre budúcnosť však zostáva dúfat 
že miestny úrad prevádzkova· 
tel'om hodových atrakcií sta novi 
vyššie nároky na dodržiavanie 
prevádzkového režimu, a obča nia 
uvedenej časti DNV si spomenú 
na staré známe- .,miluj, trp a od· 
púšťaj" . 

poslanec MZ MČ oNV 
Vladimír Baranovi! 

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

Festivalové dopoludnie venované výchovným programom vybranýc~ ho
sťujúcich detských folklórnych súborov pre žiakov základných škÔl. IJ'e 

kej sále od 8.00 do 12.00 h, organizované 

26. 6. 2002 - Dopoh.idnie základných škôl 

Hodnotiace podujatie pripraveré mestskou ča~ťou DNV, vo 

9.00 dÔ w:oo h, organizované 

27/6: 2002 c Afrodita 11. 

KULTÚRNE LETO 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

Festival chorvátskej kultúry 

- tradičná prehliadka chorvátskych /'udových zvykov, folklórnych 
súborov a skupín na území Slovenska, za účastí zahraničných ho~
tí a oficiálnych predstavíte/ov. Festival poriada Chorvátsky kultúrny

1 
zväz na Slovensku, Chorvátsky kultúrny spolok v ONV za podpory 
mestskej častí ONV a spolupráce kultúrneho zariadenia 
lstracentrum. Začiatky podujatí od 14. hodiny na nádvorí 
lstracentra, /strijská 6, Farského centra, /strijská 4. 

Leé/fé ~~dzctfft~ lŕ _ cle/f/ftJiff 
lstracentrum, centrum pre vol'. 

ný čas v D ev ín skej Novej Vsi 

poriada denné letné tábory, den
ne od 8.00 do 16.3 0 h, s turistic
ko-poz návacím zameraním 
v term ínoch : 

l. 7. - 4. 7. 2002 

- cena 7SO,- Sk 

8. 7.- 12. 7. 20 0 
-cena 820 ,- Sk 

19. 8. - 2 3 . 8 . 2002 
-cena 82 0,: Sk 

Cen a zahŕň a obedy,_ dopravu, 

ťdbo~e 
poisteni e, p edagog ický dozor, 
vstupné ... 

· Rodi čia m ôžu prihlás i ť det i vo 

veku do 14 rokov denne od 2 3 . 
S . 2002, v čase 8 .30- 16.00 h 

priamo v lstracentre . . 

Informácie na tel. č . : 
6477 0033 

Ing. A . Pi lchová. 

Program kina 

©~wcr~ 
7. 6. o 17. 15 a 19.45 h 
PRAVÁ BLONDÍNKA 
USA - MP 12-60,-

8. 6. o 17.15 a 19.45 h 
9. 6. o 19.45 h 

KATE A LEOPOLD 
Fránc.- MP 12 - 65,-

9. 6. o 15.15 a 17.15 h 
MONSTERS 

USA- MP - 55,-

14. 6. o 17.15 a 19.45 h 
GRÓF MONTE CHRISTO 

USA - MP 12 - 70,-

15. -16. 6. · 
o 17.15 h 

JAV A MLČANLIVÝ BOB 
USA -MP12- 65,-

15.-16. 6. 
o 19.45 a 19. 45 h 
JEEPERS CREEPERS 
USA - MN l 5 - 60,-

21 . 6. o 17.00 a 19 .. 45 
AMORES PERROS 

Mex. - MN 15 - 60,-

Tel. : 6477 5104 

TANEČNÉ CEIITRUM ELEDANZA 
DEVÍNSKA NOVA VES 

Vás pozýva 

na súťaž v spoločenskom 
tanci 

v sobotu 15. júna 2 002 
v ISTRACENTE 
Začiatky súťaží: 

10.15 hod. - kategória 
do 1 O rokov a od 12 rokov 

12.30 hod.- kategória 
od 14 rokov a od 16 rokov 

Večerný GALAPROGRAM 
začína o 19.00 hodine. 

Na GALAPROGRAME uvidí
te pohárovú súťaž registrova-

umelecký zážitok a deti, ich rodičia 
i ostatn[ prftomnf sa mohli presvedčiť 
o tom, že učitelia a uč iteľky miestnej 
zu~ sú nielen výbornými pedagógmi, 
ale aj kvalitnými hudobníkmi. 

Výber prác detf z výtvarného oboru 
sme si mohli pozrieť na pristavených 
paneloch. Všetc i účinkujúci bo li vyni
kajúci, ale nedá mi nespomenúť vir
tuóznu hru pána učiteľa Rajta na cim- · 
ba le a vystúpenie sólistky opery SND 
Ľudmi ly Hudecovej, ktorá zaspievala 

ných tanečných párov a ukáž
ky majstrovských párov 
v štandardných a · latinsko
amerických ~ancoch. 

TEŠÍME SA NA VAS ff! 
TEŠÍME SA NA VAS !!! 

ných k hudbe, ktorá ich spája . V po
sledný májový víkend sa zasa . ZU~ 
predstavila širokému publiku z radov 
detf i dospelých poldňovým progra

mom v rámci Dňa otvorených dverf. 
Vystúpenia prebiehali v areál i ZU~ -vo 
vnútri i pod otvoreným nebom. 

Priebeh celého koncertu zabezpečo
vala rodina Jendruchovcov, ktorf ho na
koniec obohatili i svojím vystúpením. 

Dva nedáv~e pekné májové sviatky 
·Deň matiek a sviatok Zóslania Ducha 
Svätého - nám v DNV opäť milo sprí

jemnila a o umelecký zážitok obohatila 
naša Základná umelecká škola . 

V ZNAMENÍ UMENIA 

Najväčšfmi magnetmi podujatia 
však boli hostia: sólista opery SND 
Martin Babjak a bábková postavička 
Drobček, so svojou animátorkou 
E. Tomanovou. 

Na podujat[ 14. mája v lstracentre 
Potešili žiaci a žiačky ZU~ svoj imi sku

točne umelecky hodnotnými vystúpe
niami svoje mamičky, ale i ostatné po

četné publikum. Deti tu predviedli nie
len bravúrnu hru na hudobné nástroje, 

ale svojimi nápaditým i choreografiami 

zauja li aj žiačky všetkých ročníkov ta
nečného oboru a v divadelnej scénke 
sa nám predstavil i aj žiačky dramatic
kého odboru. 

Na koncerte v Kostole Ducha 

Svätého v deň devfnsko-novoveských 
hodov sa predstavili už nielen žiaci, ale 
aj pedagógovia ZU~ a pozvan[ hostia . 
Koncert pr iniesol skutočne nevšedný 

v duete s mladučkou Terezkou Malič
kayovou prekrásne Pie lesu od 

Webbera. Hosťujúci spevokol Betle
hem pod vedením pána riaditeľa 
Dianišku sprfjemnil nielen večernú svä

tú omšu, ale urobil bodku aj za celým 
podujatfm, na ktorom bolo zo srdeč
ného potlesku i zaujatého ticha počas 
vystúpen[ cftiť lásku všetkých pritom-

Neostáva mi len zaželať našej ZU~ 
vera ďalších podobných vydarených po
dujat[, aby už obyvatelia Devfnskej 
Novej Vsi nemuseli cestovať za ume

nim do centra Bratislavy, ale mohli sa 
nfm potešiť i v blfzkost i svojich domo

vov. 

Mária Spišiaková , 

DEVEXS 



Spisovate l' ovi Ru dovi S lo bod ovi 
(Dokončenie z 1. strany) 

O tom, aký bol, akými zvrat

mi sa pretíkal (doslova) spisa

vate/' od svojich začiatkov až 

po uvedenie jeho diel na kniž

né pulty a javiská, hovorili tí 

najpovolanejší, ktorí s nim kus 

jeho tvorivého života osobne · 

prežili: herečka Zita Furková, 

dramaturgička Andrea Demo

vá, obe z divadla Astorka, 

Pavol števček, literárny kritik 

a dlhoročný podporovate/' 

Ruda Slobodu afe aj besedu

júci spoluobčania, rodáci spi

sovatela. 

Pavol števček nazval Ruda 

Slobodu slovenským Dosto

jevským a čas ukáže, ko/'ko 

pravdy_ vyriekol, iba nieko/'ko 

rokov po spisovatelbvej smrti. 
Miestne folklórne súbory Ma

tičiarik, Grbačieta a mladí ma-
. . 

tičiari s pásmom Dobrý deň 

Devínska (autor F. Granec) iba 

Festival slovenskej národnej 

.Pravdupovediac, nede/'u, hlavný 
festivalový deň, deň vystúpenia 
folklórnych súborov, som očakával 
s rozpakmi. Mali vystúpiť " iba" 
štyri súbory a podujatia matičiarov 
"podporované" súčasnými média
mi, "s/'ubovali" skromnost: 

Pred otvorením festivalového 
dňa prijal výbor matičiarov staros
ta mestskej časti Vladimír Mráz. A 

prišli aj hostia z Chorvatskeho kul
túrneho spolku na čele s predse
dom CHKS na Slovensku Ing. , 
Jurajom Cvečkom. 

Potom už dostala slovo mlad: 
Ano mlaď. Najmladší tanečník ne
mal ani päť rokov. Lásku k piesni, 

DEVEX 6 

piesne 

rodu, vlasti rozdávali plnými prie
hrštiami folklórne súbor'y: Ma
tičiarik z Devínskej Novej Vsi, 
Kobylka, tiež z Devínskej, Prvo
sienka zo $amorina a Dopravár 
z Bratislavy. "Iba" štyri súbory 
predstavili v 'trojhodinovom prog-

rame Spevy a tance nášho /'udu, 
ako tohtoročný festival uviedli or
ganizátori, Miestny odbor Matice 
slovenskej v Bratislave, Devínskej 
Novej Vsi. Preplnená sála kultúr
neho zariadenia /stracentrum ne
šetrila potleskom ukážkam folk/á-

podporili hlavnú myšlienku 

festivalových dní slovom, spe

vom, tancom a muzikou vyjad-

ru jednotlivých regiónov Sloven
ska, majstrovstvu choreografov, 
zbormajstrov, no najmä mladým 
zanieteným interprétom. Pri pohla
de na tú roztancÓvanú a rozospie
vanú mlaď potešili srdcia divákov 
a poslucháčov prechádzali obavy 
o budúcnosť slovenskej /'udovej 
piesne a tanca. Vytváraním pod
mienok pre existenciu slovenských 

riť radosť z piesní, tanca, ate 

povzbudiť i národné poveda. 

mie. 

/'udových súborov, speváckych 
i tanečných, nielen že nezabúda· 
me na svoje korene, oživujeme 
naše národné tradície, prezentuje
me našu kultúru na domácich i za
hraničných pódiách, otvárame aj 
perspektívy zmysluplného využíva· 
nia vol'ného času našej mládeži. 

PeterKrug 

pošta s menšou záťažou 
pošta v Devínskej Novej Vsi 

atrí medzi pošty s menšou 
páťažou. Ten, ktorý túto poštu 
z avštevuje a strávi v nej niekol'
~0 desiatok minút čakania v ra
de, bude asi týmto tvrdením 
vel'mi zaskočený. Netvrdím to ja. 

Tvrdí to prevádzková námest
n íčka Slovenskej pošty Bc. Vero
ni ka Juriková v liste adresova
no m Miestnemu úradu ONV, 
v ktorom vysvetl'uje opodstatne
n osť zatvorenia pošty v ONV 
v sobotu. Na túto tému sa hovo
rilo na podnet poslanca Ing. 
petra Marčáka aj na ostatnom 
zasadnutí miestneho zastupitel'
stva. Požiadali sme ho preto 
0 rozhovor. 

• Pán poslanec, čo vás viedlo 
k tomu, že ste požiadali, aby 
sa o devínskonovoveskej poš
te hovorilo na miestnom za
stupitel'stve ? 
: Zrušenie otváracích hodín na 
pošte v DNV v sobotu už pre
siahlo všetku mieru mojej trpez
livosti zna šať fungovanie pošty 
v DNV a správanie sa jej pracov
níkov. 

Mne tento krok vel'mi skom
pl ikoval život. Keď mám stihnúť 
p rísť ráno ·na 8:30 do práce, 
musím odchádzať z ONV najne
skôr o 7:30. Vtedy sa práve 
otvára pošta. Z práce sa vraciam 
málokedy pred 19:00. Takže 
otváracie hodiny od 7:30 do 
19:00 sú mi úplne nanič. A ta
kých ako ja je určite vel'mi vel'a. 
Pritom ja sa nepotrebujem na 

poštu dostať kvôli tomu, aby 
som podal nejaký list, ale kvôli 
tomu, aby som si mohol vy
zdvihnúť doporučenú zásielku. 

*, Prevádzková námestníčka 
Slovenskej pošty odôvodňu
je nutnosť zatvorenia pošty 
v ONV v sobotu novelou Zá
konníka práce, ktorá platí od 
apríla. Podl'a tejto novely je 
potrebné na pracoviskách 
s dvojzmennou prevádzkou 
zabezpečiť zamestnancom dva 
po sebe nasledujúce dni ne
pretržitého odpočinku. 
-To nie je pravda. Zákonník prá
ce jednoznačne počíta s tým, že 
niekedy z prevádzkových dôvo
dov nie je možné dodržať dva 
dni vol'na za sebou. 

V takom prípade musí za
mestnávate!' zabezpečiť zamést
nimcom aspoň jeden defí vol'na. 
Lo je v prípade pošty ~abez
pečené v nedel'u. Lasť druhého 
dňa je zamestnávate!' povinný 
kompenzovať raz za dva týždne. 

* Na druhej strane pošta vy
chádza zákazníkom v ústrety 
tým, že otváracie hodiny sa 
v pracovných dňoch predlzili. 
- Keď som sa pred 12 rokmi na
sťahoval do ONV, boli otváracie 
hodiny pošty cez pracovné dni 
od 8:00 ráno do 19:00 večer 
·a v sobotu od 8:00 do 12:00. 

Súčasné otváracie hodiny cez 
pracovné dni teda neznamenajú 
zlepšenie, ale len návrat k pô
vodnému stavu. 

* Podl'a prevádzkovej námest
níčky Slovenskej pošty by mu
seli prijať v Bratislave 103 no
vých pracovníkov, keby chceli 
naďalej mať všetky pošty otvo
rené aj v sobotu. 

- Mňa by skôr zaujímalo, kol'ko 
pracovníkov by musela pošta pri
jať, aby mohla byť pošta otvore
ná v sobotu v ONV. Je to predsa 
rozdiel, keď sa zatvorí pošta v so
botu v takej mestskej časti, kde 
je tých pôšt viacej, alebo u nás, 
kde je pošta jediná. To som sa 
však nedozvedel. 

* Na rokovaní miestneho za
stupitel'stva ste kritizovali aj 
kultúru poskytovania služieb 
·na našej pošte. 
- Ano, pretože na žiadnej pošte 
v Bratislave som sa nestretol 
s takým prístupom k zákazníkom 
ako u nás. Pracovníčky tu o zá
kazníka nemajú absolútne žia
den záujem. Lesť výnimkám. 
B!Jď si pečiatkujú, alebo odídu 

od okienka a robia všetko preto, 
aby tam zákazník čakal aspoň 
15 minút. Takéto skúsenosti ne
mám iba ja, ale minimálne jed
na tretina poslaneckého zboru. 
A ak má také skúsenosti jedna 
tretina poslancov, má ich asi aj 
tretina obyvatel'ov Devínskej. 

* Myslíte "si, že samospráva 
môže s týmto problémom nie
čo robiť? 

- Podl'a mňa áno. Pri osobnom 
stretnutí s vedúcou pošty som 
nepochodil. Inicioval som preto 
uznesenie, aby sa otváracie ho
diny pošty a aj kultúra poskyto
vania služieb na na'šej pošte 
prerokovala na Miestnom úrade 
s vedúcou našej pošty a s pre
vádzkovou námestníčkou Slo
venskej pošty. Verím, že sa nám 
na tomto rokovaní podarí do
spieť k riešeniu, ktoré uspokojí 
našich obyvatel'ov. · 

zhováral sa 
Ján žatko 

Devínska zabodovala 
Dňa 25. 5. 2002 sa uskutočnila krajská prehliadka speváckych 

zborov pod názvom "Seniori spievajú". Na tejto prehliadke sa 
zúčastnilo 13 speváckych zborov z bratislavského kraja medzi ktorý
iní nechýbali ani naše súbory Rosica, pod vedením p. Stefana 
a Gustáva Besedu a Nádej, pod vedením p. Júlie Zúbkovej. 
Trojčlennú odbornú porotu tvofili p. Maja Velšicová, p. Anton Baláž 
a p. Daniel Hlásny. Víťazi prehliadky budú reprezentovať bratislavský 
kraj na celoslovenskej súťaži. 

Vystúpenie oboch našich súborov sprevádzal dlhotrvajúci potlesk 
obecenstva, naše výkony vysoko ocenila i odborná porota a oba sú
bory postúpili do celoslovenskéhq kola, ktoré bude v septembri 
v Trnave. 

Sme vel'mi radi, že sa nám to podarilo, že sme opäť dobre repu~
zentovali a zviditel'nili našu mestskú časť na poli kultúry. O to viac 
nám bolo l'úto, keď zástupca starostu Karlovej Vsi prišiel pozdraviť 
kvietkom členky svojho spevokolu. Pôvodný zámer poriadatel'ov bol 
uskutočniť toto podujatie v Devínskej Novej Vsi, avšak z finančných 
dôvodov to nebolo možné a museli sa h/'adať iné priestory. Skoda, 
že týmto prišli naši spoluobčania o možnosť prežiť osobne tú skvelú 
atmosféru, aká počas celého podujatia vládla. lial; nemôžu sa s ňou 
zoznámiť ani dodatočne, lebo napriek pozvaniu neprišla ani DTV. 

O to vzácnejšia bola ponuka ríadite/'a ZS na Tupolevovej ulici 
v Petržalke, ktorý velmi ochotne poskytol Jednote dôchodcov na ten
to účel priestory školy za velmi výhodných podmienok, za čo mu pat
rí velká vďaka. 

Celé podujatie na vysokej úrovní organizačne zabezpečovali člen
ky výboru Jednoty dôchodcov z Devínskej Novej Vsi, za čo im v mene 
účinkujúcich ďakujeme. Menovite naše poďakovanie patrí n.ajmä p. 
An ke Maderovej, ktorá bola dušou celého podujatia a p. Danke 
Lipkavej, ktorá ho sprevádzala hovoreným slovom. Vďaka nim zosta
nú nám všetkým zúčastneným na toto sobotňajšie popoludnie tie 
najkrajšie spomienky, ktoré by sme dopriali všetkým našim dôchod
com, ktorí ich tiež mohli zažiť. Slová uznania p. Benkovej, ktorá f)a 
podujatí zastupovala župana p. tuba Romana hovorili za všetko. 

Za účastníčky prehliadky 
Eva Krížová, Olívia Karovičová, Mária Slámová 

DEVEX 7 
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Je Jureňa, A. 
.č, Krajčí, Rigo

' Regosa, Lietgeb, 
.om sa dozvieme 

_ších dňoch. Aj to, či 

csskam pripraví a pred
svoje vozidlá v pretekoch 

JiéÍ Cup. 
rermín je známy, čas si rezer

vovať možno. Kto a na akých 
vozidlách sa predstaví (iste ne
budú chýbať ani formule -
skupina D a E) sa dozviete 
v najbližších vydaniach Deve-
x u. 

J~árodné úspechy 
1ch akvabel 

1 synchronizovaného plá-
J. ŠK Synchro Bratislava, 

,rého pretekárkami sú aj die-
éatá z Devínskej Novej Vsi -

Alexandra a Dáša Baloghová, 
Hana Čárska a Petra Weiso
vá, dosahuje na medzinárod
ných súťažiach vynikajúce vý
sledky. 

V dňoch 28-29.4. na súťaži 
5th EASTER OPEN v Budapešti 
vyhrali dievčatá sútaž v tímo
vých zostavách, prvé miesto 
obsadil aj pár D. Baloghová s A. 
Vojkovičovou a v sólových zo
stavách skončili D. Baloghová 
na druhom a N. Jurášková na 
štvrtom mieste. 

Za účasti najlepších preteká~ 
rok zo siedmich českých 

a dvoch slovenských klubov sa 
konali v dňoch 11-12.5. Maj
strovstvá českej republiky 
v synchronizovanom plávaní 
·starších ziačok. Pretekárky šK 
Synchro suverénne vyhrali 
sútaž v tímových zostavách, pr
vé miesto absadil aj pár H. Cár
ska s K. Dubeňovou, P. Hoťková 
s K. Škvareninovou skončili tre
tie. V sólových zostavách bola 
K. Dubeňová druhá a A. Ba
loghová siedma. 

Svoju suverenitu potvrdili pre
tekárky ŠK Synchro aj uplynulý 

DEVEX 8 

víkend na sútaži Karlovarská 
ruža v Karlových Varoch. V sú
taži párov obsadili prvé dve 
miesta v poradí P. Hoťková 
s K. Škvareninovou a H. éár
ska s K. Dubeňovou. V sólo
vých zostavách dievčatám patril 
dokonca celý stupeň vítazov, 
prvá bola D. Baloghová, druhá 
A. Baloghová a tretia K. Dube
ňová. Ve/'kú zásluhu na tom, že 
dievčatá patria v kategórii star-

ších žiačok medzi európsku 
špičku má profesionálna a obe
tavá práca trénerok Heleny 
a Lívie Al/árovej. Akvabely sa te
raz tvrdo pripravujú na Majs
trovstvá Slovenskej republiky 
a na vrchol tohtoročnej sezóny -
COMEN CUP v San Marine, kde 
sa tradične cez prázdniny stre
távajú na)lepšie európske výbe
ry. Dievčatá musia v príprave 
zvládnuť náročné gymnastické 

a baletné prvky, všetky plavecké 
štýly a mať výbornú fyzickú kon
díciu. O náročnosti tohto športu 
svedčí, že akvabely sa nestratia 
ani v konkurencii rýchlostných 
plavcov. Sestry Baloghové a H. 
Cárska reprezentovali ZŠ Bu
kovčana 3 25.mája na Majstrov
stvách Bratislavského kraja 
v plávaní a v štafete na 4x50 m. 

Polohové preteky získali stŕie
bornú medailu. Dalsiu striebornú 
medailu vybojovala H. Cárska na 
400 m vo/'ný spôsob. O vlások 
ušli medaily D. Baloghovej na 50 · 

m v.sp. , A. Baloghovej na 
m v. sp. a v štafete na 4x50 
sp., keď obsadili ne.uo.uu,,.,,,. 
štvrté miesta. 

Je len na škodu, že toto 
ne a náročné športové 
je na okraji záujmu <it:. tm,,...,... 
/ovýchovných orgánov, 
súkromných sponzorov a 
ky náklady s materiálnym 
vením, prenájmom 
a sútažami musia hradiť 
z vlastných prostriedkov. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

. KúpO 

. predaj 

. Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

. služby (ponúka) 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

700 -18"0 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if Jax 02/6542 1727, E-mail· parrnai@parmal sk 

r 
l 

l 
l 
i 

....L Stavebná 
csos sporitel'ňa 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu oprav 
pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

tMzzmam.mxwnMŕw~w 
Hľada· - spolupracovnikov 

za veľmi výhodných 
podmienok 

VIEME V TOM PLAV AT ... predám VAZ 2107, r. v. 89, EK do 

6_ s. 03, STK do S. 11 . 03. Cena do

l 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate 

pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

l~----- ~< 
l 
l 

) 
Kontakt: tel.lzazn.: 647 61 997 

tel.: (800 
- 20") 0903 835 997 

V ZŠ na ul. l. Bukovčana č. 3 sú 
výborné žiačky- plavkyne. Už 8. 
marca sa zúčastnili okresného ko
la v plávaní žiakov základných 
škôl v ZŠ A. Dubčeka, Majerníka
va 62. V konkurencii 16 škôl okre
su obstáli nasledovne: 
1. miesto 50 m vo/'ný spôsob: 
Dáša Baloghová 
2. miesto 50 m vo/'ný spôsob: 
Hana Čárska · 
1. miesto 100m vo/'ný spôsob: 
Alexandra Baloghová 
1. miesto 400 m vol'ný spôsob: 
Hana Čárska 
2. miesto 100m prsia. 
Lenka Buranová 
1. miesto štafeta 4-krát 50 m 
vo/'ný spôsob: naše dievčatá 
1. miesto štafeta 4-krát 50 m 
po/ohový pretek: naše dievčatá 

Ako víťazi sme postúpili do 
krajského kola, ktoré sa uskutoč
nilo 28. mája v ZŠ Pankúchova. 
Naše dievčatá tu podali ešte pre
svedčivejšie výkony. Zlepšili si svo
je časy a vyplávali si toto umiest
nenie: 
2. miesto 400 m vo/'ný spôsob: 
Hana Čárska 

2. miesto štafeta 4-krát 50 m po
/ohový pretek: 
delfín - Dáša Baloghová, znak -
Hana Čárska, kraul - Alexandra 
Baloghová, prsia - Lenka Bura
nová. 

Tento _ _výsledok je na 
v .konkurencii plaveckých 
vynikajúci. Dievčatá dokázali, 
"v tom naozaj vedia plávať", 
čo si zaslúžia uznanie. 

Urobili radosť svojim >ucnu.:~dxcn•• 

kých súťažiach . Dievčatám sa 
ne darí aj v škole, patria medzi 

lepšie žiačky vo svojich triedach. 
láme im ešte veľa- ve/'a plave 

prezentáciu našej školy. 

IV. liga 
27. kolo- 26. S. 
ONV- Chorv. Grob 
28. kolo- 2. 6. 
Ružinov- ONV 

0:0 

4:0 

Tel. : 6477 5902 
Škoda Forman vo vel'mi 

stave. Zn: júl 2002 
predám bicykel 6 - 9 r., 600 Sk. 

Tel .: 6477 5143, 0903 393 774 
Kočík zn. STEGGI, 3-kombinácia. 

Tel .: 6477 5563, 0907 284 482 

Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

0903 133 994 
TV servis Baláž- oprava televízo

Na Grbe 43 
Tel./zázn.: 6477 6963 

Právnik- právny servis. 
Tel.: 6477 8542 

Mal'by, nátery, stierky. 
Tel. : 0903 791 083 

Delta TECH, spol. s r.o., P. Horova č. 24, 841 08 Bratislava 
WEB: www.deltatech.sk, E-mail: deltatech@deltatech.sk 
Tel./fax: 02/64 77 85 30, Mobil: 0904 101101 

HARDWARE - - počítače, komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike 

SOFTWARE - predaj produktov Microsoft, ekonomického softwaru a antiví
ruNOD. 

PRÁCE, SLUZBY A OSTATNÉ- hardwarové a softwarové inštalácie a ser
vis~ zálohovanie dát na CD, prepis digitálneho záznamu z mini DV kaziet 
z digitálnych kamier+ spracovanie, predaj čistých CD nosičov, renovácia 
a predaj renovovaných tonerov, cartridge a pások do tlačiarni, faxov, kopí
riek, registračných pokladní a písacích strojov, taktiež ostatné práce a služ
by súvisiace s prevádzkovaním výpočtovej techniky pod/'a'potrieb a nárokov 
zákazníkov dohodou. 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAEKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENS1VO) 

v 02-6231 7066 
0903-;146 404 
0907-401 215 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

* Guvernantka opatrí dieťa počas 
letných prázdnin. Tel .: 0905 808 340 
* Poskytnem školenie BOZP, aj ma
lým firmám . Tel .: 6477 9830 

Tel.: 0905 171 633, 0905 808 340 ~·i~{ii!lii\1 07;,j: ROZJ.:IGNÉj' i 'l. ) 
* Predám 2-izb. byt, 3. posch., sídl. 
STRED DNV. 

Tel.: 0903 885 152 *Požičiavam haki- lešenie. 
*Vymením 1-izb. byt za 3-izb. v OV Tel.: 0903 791 083 
+doplatok. Tel. : 0903 709 591 

*Kúp im 1-izb. byt v DNV. 
* Predám 3-izb. byt a kúp im 1-izb. Oprava dáždnikov 
byt. 

Tel. : 0903 716 977 

~----~STAVEBNÁ , 
L..___T_E_N_IS _ __... MECHANIZÁCIA 

švarc v Paríži nebude 

* Predám garáž na š. Králika. 
Tel. : 0903 791 083 

Devex oznamuje cteným zákaz
níkom, že z dôvodu zrušenia pre
vádzky opráv dáždnikov u dodá
vate/a už nebude preberať dážd
niky do opravy 

V kvalifikácii na Roland Ga 
podl'ahol Laco švarc (DNV) 
vom kole Marachovi z R 
1:2. 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fax: 0216477 6371 

flft.AU.· m@atuk, /t.ttp:llwww.1tuk 

PREDAJ * SERVIS POŽIČIAVANIE 

Jarná akci 

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

tel./fax: 021 642 861 09 
e-mail: .www.kennat.sk 

~nzercia ·Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 400 Sk, 1/8 str.= 1000 Sk, 1/4·str. = 2025 Sk, 1/2 str. = 4050 Sk, l sir. = 8100 Sk. l cm = 15 Sk. K cenám treba pripočítať 
3% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana t l 00%, 

Posledná strana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.lnzertnó kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
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MOTORŠPORT 

Trojhodinové vytrvalostné 
preteky automobilov GT na 
Masarykovom okruhu v Brne, 
zaradené do majstrovstiev FIA 
grand tourismo, Majstrovstiev 
Európy FIA cestovných vozi
diel a Majstrovstiev FIA špor
tových vozidiel, ktoré boli 
pred niekol'kými dňami, sú 
bezpochyby dobrou skúškou 
vytrvalosti pilotov aj strojov. 

S číslom 67 "na nich jazdil aj 
Andrej Studenič s Rudolfom 
Machánkom a v silnej konku
rencii (zvíťazil Lister Storm, 
ale jazdil aj Tomáš Enge- od
stúpil pre poruchu, Jirko 
Malchárek skonČil na 13. 
mieste) v absolútnom poradí 
obsadil 18. miesto. 

Pezinok- Baba 

Tohtoročné preteky auto
mobilov do vrchu, vrcholné 

podujatie motoristického 
športu na Slovensku na trati 
Pezinok- Baba 20.-21.7.2002 
ponúknu fanúškom motoriz
mu opäť nevšedné zážitky. Už 
jedenásty ročník pretekov, za
radený opäť do seriálu Maj
strovstiev Európy privíta špič
kových pretekárov z deviatich 
krajín. V siedmych skupinách 
a trinástich triedach sa pred
stavia známe osobnosti "vr
chárov". Či príde Jureňa, A. 
Studenič, Pu l i č, Kraj čí, Rigo
let, V. Liedl, Regosa, Lietgeb, 
Sász, o tom sa dozvieme 
v najbližších dňoch. Aj to, či 

AST Presskam pripraví a pred
staví svoje vozidlá v pretekoch 
Fabia Cup. 

Termín je známy, čas si rezer
vovať možno. Kto a na akých 
vozidlách sa predstaví (iste ne
budú chýbať ani formule -
skupina D a E) sa dozviete 
v naj bi ižších vydaniach Deve
xu. 

M-edzinárodné úspechy 
mladých akvabel 

Klub synchronizovaného plá
vania ŠK Synchro Bratislava, 
ktorého pretekárkami sú aj die
včatá z Devínskej Novej Vsi -
Alexandra a Dáša Baloghová, 
Hana Čárska a Petra Weiso
vá, dosahuje na medzinárod
ných súťažiach vynikajúce vý
sledky. 

V dňoch 28-29.4. na súťaži 
5th EASTER OPEN v Budapešti 
vyhrali dievčatá súťaž v tímo
vých zostavách, prvé miesto 
obsadil aj pár D. Baloghová s A. 
Vojkovičovou a v sólových zo
stavách skončili D. Baloghová 
na druhom a N. Jurášková na 
štvrtom mieste. 

Za účasti najlepších preteká~ 
rok zo siedmich českých 

a dvoch slovenských klubov sa 
konali v dňoch 11-12.5. Maj
strovstvá českej republiky 
. v synch'ionizovanom plávaní 
starších ziačok. Pretekárky šK 
Synchro suverénne vyhrali 
sútaž v tímových zostavách, pr
vé miesto absadil aj pár H. Cár
ska s K. Dubeňovou, P. Hot'ková 
s K. Škvareninovou skončili tre
tie. V sólových zostavách bola 
K. Dubeňová druhá a A. Ba
loghová siedma. 

Svoju suverenitu potvrdili pre
tekárky ŠK Synchro aj uplynulý 

DEVEX 8 

víkend na súťaži Karlovarská 
ruža v Karlových Varoch. V sú
ťaži párov obsadili prvé dve 
miesta v poradí P. Hofková 
s K. Škvareninovou a H. čár
ska s K. Dubeňovou. V sólo
vých zostavách dievčatám patril 
dokonca celý stupeň vítazov, 
prvá bola D. Baloghová, druhá 
A. Baloghová a tretia K. Dube
ňová. Ve/'kú zásluhu na tom, že 
dievčatá patria v kategórii star-

ších žiačok medzi európsku 
špičku má profesionálna a obe
tavá práca trénerok Heleny 
a Lívie Al/árovej. Akvabely sa te
raz tvrdo pripravujú na Majs
trovstvá Slovenskej republiky 
a na vrchol tohtoročnej sezóny -
COMEN CUP v San Marine, kde 
sa tradične cez prázdniny stre
távajú najlepšie európske výbe
ry. Dievčatá musia v príprave 
zvládnuť náročné gymnastické 

a baletné prvky, všetky plavecké 
štýly a mať výbornú fyzickú kon
díciu. O náročnosti tohto športu 
svedčí, že akvabely sa nestratia 
ani v konkurencii rýchlostných 
plavcov. Sestry Baloghové a H. 
Cárska reprezentovali ZŠ Bu
kovčana 3 25.mája na Majstrov
stvách Bratislavského kraja 
v plávaní a v štafete na 4x50 m. 

Polohové preteky získali strie
bornú medailu. Dalsiu striebornú 
medailu vybojovala H. Čárska na 
400 m vol'ný spôsob. O vlások 
ušli medaily D. Baloghovej na 50 · 

m v.sp. , A. Baloghovej na 100 
m v. sp. a v štafete na 4x50 rn 

1 
sp., keď obsadili nepopulárn · 
štvrté miesta. 

1 

ne a náročné .<innrl'nv,<\ .n,rfvo •... 

je na okraji záujmu <:r:1rn~vr~ 
lovýchovných orgánov, 
súkromných sponzorov a 
ky náklady s materiálnym 
vením, prenájmom 
a sútažami musia hradiť 
z vlastných prostriedkov. 

VIEME V TOM PLAV AT.~. 
V ZŠ na ul. l. Bukovčana č. 3 sú 

výborné žiačky- plavkyne. Už 8. 
marca sa zúčastnili okresného ko
la v plávaní žiakov základných 
škôl v ZŠ A. Dubčeka, Majerníka
va 62. V konkurencii 76 škôl okre
su obstáli nasledovne: 
7. miesto 50 m vo/'ný spôsob: 

Tento . výsledok je na 
v ,konkurencii plaveckých 
vynikajúci. Dievčatá dokázali, 
"v tom naozaj vedia plávať", 
čo si zaslúžia uznanie. 

Urobili radosť svojim socHw''~""~ 

ttJZERTNÉ RUBRIKY 

, Kúpim detský kočfk na hranie. 
Tel.: 0905 290 458 

c= >otÉ·;e&~il!TIII~\1i!1!·!i!! v 
, predám VAZ 2107, r. v. 89, EK do 

16. s. 03, STK do S. 11. 03. Cena do
hodoU. Tel.: 6477 5902 
, predám Škoda Forman vo vel'mi 
dobrom stave. Zn: júl 2002 
, predám bicykel 6- 9 r., 600 Sk. 

Tel. : 6477 5143, 0903 393 774 
, Kočík zn. STEGGI, 3-kombinácia. 

Tel. : 6477 5563, 0907 284 482 
, predám šteniatka schi-cu, 3000,-. 

Tel.: 0905 458 272 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempeienova 2 

KARLOVA VES 
if ,fax 0216542 1727, E-mail• parrnai@parmal sk 

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

l~------- ;}< 

Delta TECH, spol. s r.o., P. Horova č. 24, 841 08 Bratislava 
WEB: www.deltatech.sk, E-mail: deltatech@deltatech.sk 
Tel./fax: 02/64 77 85 30, Mobil: 0904 101 101 

f 
l 

l 
l 
i 
l 
l 

) 

...L Stavebná 
csoa sporitel'ňa 

ul. $. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
vlastnikov bytov 

M!lff;@]!jiitfi+Ili.ffiôii:#M-
Hl'adá: - spolupracovnikov 

za veľmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.!zazn.: 647 61 997 
tel.: (8"' - 20"') 0903 835 997 

LIEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 

Dáša Baloghová 
2. miesto 50 m vol'ný spôsob: 

Matlovičovej, ktorá ich son·v~n .. l C 03 '·N()ť~é!i~IESJJ!i!l~!iFO 
a povzbudzuje na všetkých 

HARD WARE - · počítače, komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike 

SOFTWARE - predaj produktov Microsoft, ekonomického softwaru ~ antiví
ruNOD. 

LIEČENÍM NA DIAEKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

Hana Čárska · 
7. miesto 700 m vo/'ný spôsob: 
Alexandra Baloghová 
7. miesto 400 m vo/'ný spôsob: 
Hana Čárska 
2. miesto 700 m prsia. 
Lenka Buranová 
7. miesto štafeta 4-krát 50 m 
vo/'ný spôsob: naše dievčatá 
7. miesto štafeta 4-krát 50 m 
polohový pretek: naše dievčatá 

Ako víťazi sme postúpili do 
krajského kola, ktoré sa uskutoč
nilo 28. mája v ZŠ Pankúchova. 
Naše dievčatá tu podali ešte pre
svedčivejšie výkony. Zlepšili si svo
je časy a vyplávali si toto umiest
nenie: 
2. miesto 400 m vo/'ný spôsob: 
Hana Čárska 

2. miesto štafeta 4-krát 50 m po
lohový pretek: 
delfín - Dáša Baloghová, znak -
Hana Čárska, kraul - Alexandra 
Baloghová, prsia - Lenka Bura
nová. 

prezentáciu našej školy. 

FUTBAL@ 
IV. liga 
27. kolo- 26. S. 
DNV- Chorv. Grob 0:0 
28. kolo- 2. 6. 
Ružinov- ONV 4:0 

TENIS 
švarc v Paríži nebude 

V kvalifikácii na Roland 
podl'ahol Laco švarc (D 
vom kole Marachovi z Ra 
1:2. 

• Módny salón VIKTÓRIA, P. Horova 
12, DNV, prijme do pracovného po
meru konštruktérky strihov so zna
losťou šitia. Tel. : 6477 9400. 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 

0903 133 994 
'TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43 

Tel./zázn. : 6477 6963 
• Právnik- právny servis. 

Tel.: 6477 8542 
• Mal'by, nátery, stierky. 

Tel.: 0903 791 083 

PRÁCE, SLUZBY A OSTATNI!- hardwarové a softwarové inštalácie a ser
vis; zálohovanie dát na CD, prepis digitálneho záznamu z mini DV kaziet 
z digitálnych kamier + spracovanie, predaj čistých CD nosičov, renovácia 
a predaj renovovaných tonerov, cartridge a pások do tlačiarní, faxov, kopí
riek, registračných pokladní a písacích strojov, taktiež ostatné práce a služ
by súvisiace s prevádzkovaním výpočtovej techniky pod/'apotrieb a nárokov 
zákazníkov dohodou. 

* Guvernantka opatrí dieťa počas 
letných prázdnin. Tel.: 0905 808 340 
* Poskytnem školenie BOZP, aj ma
lým firmám. Tel.: 6477 9830 

*Kúp im 1-izb. byt v DNV. 

Tel.: 0905 171 633, 0905 808 340 
* Predám 2-izb. byt, 3. posch. , sídl. 
STRED DNV. 

Tel.: 0903 885 152 
*Vymením 1-izb. byt za 3-izb. v OV 
+doplatok. Tel .: 0903 709 591 
* Predám 3-izb . byt a kúpim 1-izb. 
byt. 

Tel.: 0903 716 977 

STAVEBNÁ , 
MECHANIZÁCIA 

* Predám garáž na š. Králika. 
Tel.: 0903 791 083 

ir 02-6231 7066 
0903-146 404 
0907-401 215 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

* Požičiavam haki- lešenie. 
Tel.: 0903 791 083 

Oprava dáždnikov 

Devex oznamuje cteným zákaz
níkom, že z dôvodu zrušenia pre
vádzky opráv dáždnikov u dodá
vate/a už nebude preberať dážd
niky do opravy 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 5375, fax: 0216477 6371 

B/~Wt,U: llt:@m.tk, kttp:llwww.otuk Jarná akci 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

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

tel./fax: 02/ 642 861 09 
e-mail: www.kennat.sk 

~nzerda • Cenník: l znak = 1.30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 ·str. = 2025 Sk, 1/2 str. = 4050 Sk, l sír. = 81 OO Sk. l cm = 15 Sk. K cenám treba pripočítať 
3% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 1 O%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: 1. strana + l 00%, 

Posledná strana t 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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Z policajného 
zápisnika 

- V noci z 24. na 25. 5. ne
známy páchate/" odcudzil zo 
zaparkovaného auta na ul. l. 
Smreka autorádio, bez pou
žitia násilia. Majite/"ovi vz
nikla škoda asi 8 tis. Sk. 
- V sobotu 25. 5. muž a žena 
vo 'veku okolo 50 rokov (že
na rómskeho pôvodu) pod
viedli na Grbe staršiu dô
verčivú ženu, ktorej s/"úbili 
zabezpečiť poistenie, vyin
kasovali 9 500 Sk, darovali 
čfnsku vázu ako prémiu 
a nenávratne zmizli. 
- V nočných hodinách z 26. 

šenstvom k mobilom (do
mnievajúc sa, že ide o mobi
ly). Ktosi ich vyrušil, tak 
z miesta činu ušli. 
- O dva dni neskôr predvied
la hliadka PZ občana 

Albánska, ženatého a žijú
ceho na Slovensku, ktorý sa 
v reštaurácii Karpatia vy
hrážal personá/Ú i svojej ma
nželke strelnou zbraňou. 

Vyšetrovater ho vzal do väz
by za päť trestných činov. 
- Zamestnankyňa reštaurá
cie na ul. Na hriadkach 27. 
5. neodovzdala tržbu vo výš
ke 8 tis. Sk, odišla s ňou na 
neznáme miesto a viac sa na 
pracovisko nevrátila. 
- Opäť v· noci, z 28. na 29. 5. 

tú noc sa, doposiaľ neznámy 
páchateľ vlámal do pohostin
stva na Mlynskej, kde odcu
dzil tovar v hodnote 15 tis. 
Sk. 

- V noci z 29. na 30. 5. sa ne
známy páchate/" vlámal do 
kočikárne na Uhroveckej, 
kde' odcudzil bicykel v hod
note 7 tis. Sk. 

Z uvádzaných pripadov vy
plýva, že ľudia sú stále bez
dôvodne dôverčivf k nezná
mym /"uďom, nezamykajú 
vchody a nezabezpečujú si 
vstupy do objektov proti vni
kaniu cudzfch osôb, sú nevšf
maví, hlavne k osobám ne~ 
odôvodnene sa potu/ujúcim 
v ich okolí. 

na 27. 5. sa neznámi pácha- sa neznámy páchateľ vlámal 
telia vlámali do papiernictva do potravin Včielka na ul. P. 
na Eisnerovej, kde si pri pra- . Ho rova, kde odcudzil tovar 
vi/i istý počet krabíc s prís/u- v hodnote 50 tis. Sk. V tú is-

Policia žiada občanov, 

v snahe objasniť podvody 
a krádeže, aby v · prfpade 
akýchkoľvek vedomost{ súvi-

l{RÍŽOVKA 
Šťastie spočíva v tom, že sa ... 
dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajnič
ky. - B. Umenie po latinsky -
nabrúsene - pracovný odbor ' 
(hovor.). - C. Nemecký spisova
tel' - citoslovce porozumenia·
úloha herca. - D. Dievčenské 
meno - pomoc, záštita - päs
tiarsky úder. - E. Neuplatnila 
napriek prekážkam. - F. Opat
rovník. - G. Pohrebná hostina -
som v plame.ni - ruská rieka. 
H. Teda po nemecky- poskytni 
- stupeň kambria. - l. V šachu 
nerozhodne - vojenský rozkaz 
-jednotky dedičnos~i, gény. -
J. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Koniec modlitby -
odkvap po česky. - 2. Zodieral 
- európsky pohár (skr.) - Islam
ský boh. - 3. Skratka medziná
rodného spoločenstva - cuzo
krajný cicavec - základná čís
lovka. - 4. Som po taliansky-

rádiotelefón (skr.) - citoslovce 
skoku. - 5. Rieka v Rusku - pf
sacia potreba - ruská vel'ríeka. 
- 6. Jeden z mušketierov- ob
lasť severného Slovenska. -
7. Zábava- rieka v Indií -hmy
zožravý cicavec. - 8. Podzemná 
skrýša zverí - ruský súhlas - ne
vel'kf. - 9. Názov lietajúceho 
taniera - nástroj na osievanie 

sypkých hmôt - kórejské muž
ské meno. - 1 O. Sekalo- hl'a po 
chorvátsky - ktorým smerom. -
11. Rekreačná budova - zmrz
nuté kusy vody. -

PomOcky: H. Akad.- 3. Apar.-
4. Sono.- 7. Ravr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 
~+--r-+--r-+--r-+-,~+-~~ 

B 
~-r_,--~_,--~-+--+--+--+-~~ 

c 
~-r_,--~~--~~--~~--~~~ 

D 
r-+-~-+--r-+--r-+--r-+-~~ 

E 

F 

G 
~-r_,--~-1--~-+--+--+--~-r~ 

H 
~-r-1--"~--~-+--+--+--+-~~ 

l 

" 

d 

siacich s uvádzanými udalo,_ 
ťami oznámili svoje poznat. 
ky na telefónne čfslo 647J 
7258. V prfpade, že podozre. 
nie z trestnej činnosti sa vy. 
skytne v noci treba 
známe čfslo 158. 

Požiarovost 
Okresné rladitel'stvo Hasl~. 

kého a záchranného zboru za. 
registrovalo na území hlav. 
ného mesta Bratislavy v mesia. 
ci aprfl celkom 89 požiarov, p~ 
ktorých vznikli priame škod~ 
vo výške 1 634 500,- Sk. Pri 
týchto požiaroch bola jedna 
osoba zranená a jedna osoba 
usmrtená, príčinou usmrtenia 
51-ročného muža bolo uduse
nie sa splodinami horenia po
čas spánku. 

l{orenie života 
- Haló, polícia? Zrazil som oulom 
dve sliepky, čo móm robiť? 
-Tok ich položte no krajnicu, a~ 
neprekóžoli iným autóm. 
- Rozumiem. A čo móm urabil 
s ich motorkou? 

••• 
- Je na . Slovensku sloboda vy• 
znania? 
-Áno. U nás môžete-veriť, čomu 
chcete l 

••• 
- Vieš, čo by so stalo, keby vy· 
buchli Jaslovské Bohunice? 
- V Čechóch by so spievalo Na~ 
Tatrou so blýska o no Sloven1ku 
Kde domov múj . 

••• 
• Aký je rozdiel medzi Slovákolll 
a l'udožrútom? 
• Slovák sa pýta. "Čo je na ob.d 
mama?" a l'udožrút: "Čo je na 
obed? Mama?" 

••• 
- Kde si bolo celé popoludnie? 
- Bola som v meste o nechala 10!11 
si .zmerať ten inteligenčný kvO' 
kvo-kvo-kvocient! 
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DEVEX 10 

:rv:Iestská časť DNV'je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

26.-27. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Keď som sa pred dvaadvad
siatimi rokmi sťahoval, známy 
žasli: .,Do Devínskej?" Ho~i pri 
posudzovaní môjho rozhodnutia 
neargumentovali žiadnym hl'a
diskom, nezazlieval som im ich 
zorný uhol, pretože vychádzal 
iba z neznalosti. 

Devínska postupne rástla, pri
chádzali aj tí nedôverčiví, krité
ria prehlbovali poznaním a po
sudzovanie objektivizovali. 

V istom období sa Devínska 
stala atraktívnou mestskou čas
tou. V kritériách začali prevlá
dať: prekrásne prírodné 'prostre
die okolia, menej ruchu ako 
v centre, či iných lokalitách, 
spojenie starej a novej časti, pri
meraná ponuka služieb ... 

Pravda, pre pijana môže byt 
počet krčiem vyhovujúci, pre fut
balového fanúšika môže chýba( 
prvá liga, ale sólista opery si asi 
nebude nárokovať postavi( 
v Devínskej operu. K absolútne
mu objektívnemu hodnoteniu by 
sme sa asi (ažko dostali. 

Ak neopomeniem najzáklad
nejšie hl'adisko - záujem obča
nov v Devínskej bývat' - tak naša 
mestská čas( vyhráva. Stačí sa 
rozhliadnu( ako rastie. pozrie( 
da predpokladov ako rás( bude. 
A keby tak ešte bolo dostatok 
Prostriedkov ... 

Vydovatel' 

][)~~ínskonovoveský 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

21.6. 2002 Ročník: XII. Číslo: 12 bezplatne 

V ČÍSLE: f) Z radnice * Súťaž e Z diára starostu * Úspech v Paríži 
O Festival chorvátskej kultúry * Klnka v Mexiku 

O Spoločenská kronika O Šport+ ... 
O Z policajného zápisníka 

AN-KETA 
Čo vás vo vašom bydlisku naj
viac zaujíma? 

Na pohľad banálna otázka 
priniesla celkom zaujímavé od
povede. 
- Veľmi zlá situácia .v MHD, 
v špičkách, a nielen v nich, na
trieskané autobusy, nedýcha
teľný vzduch v nich... mo 
- Zaujíma ma, kto všetko je 
zodpovedný za poriadok v našej 
mestskej časti. Je mi jasné, že 
to nemôže byť iba Denova. Veď 
sú tu byty štátne, družstevné, 
v osobnom vlastníctve, rodinné 
domy. Teda, treba zverejnil; ak 
to ľudia nevedia, odkiaľ pokiaľ 
je čí priestor a je zaň aj zodpo-
vedný. · 

da 
- Bývam v Devínskej viac ako 
rok a som nadšená prostredím. 
Na jednej strane sídliská, na 

druhej stará čast; v okolí neuve
riteľne veľa prírody, od Devín
skej kobyly, Pieskovca, rieka 

·Morava a jej okolie, blízko 
Devín. Tých možností je veľa, 
veľa, len času nieto. Za najväčší 
nedostatok považujem MHD. 

ss 
- Oproti centru tu nevidieť žob
rákov, čo človeka poteší, tiež to, 
že veľa ludí sa navzájom pozná, 
je výhodou. Vzdialenosť od cen
tra a zlú dopravu zneužívajú ob
chodníci - ceny nie sú ako na 
okraji, ale často vyššie. Na dru
hej strane ponuky kultúry 
a športu sú ako provinčné. 
Občasná "bomba" by nezaškodi
w. pb 

U nás máme "zažratú" pred
stavu, že občan slúži štátu. Vo 
svete je to opačne. Obchody 
a služby, úrady, zdravotníctvo, 
·polícia ... sú platení z daní obča
nov a slúžia im. Ono to chvílu 
potrvá, kým sa všetci zorientujú. 
To, čo hovorím sa pravdaže ne-

Motoristom 

Jazdiť bezpečne a spolahlivo je 
iste snaha všetkých motoristov. Čo 
však, ak vodič poruší pravidlá 
cestnej premávky a dopustí sa 
priestupku? Aký trest možno oča-

. káva(? Je vhodné vedie( .,čo za 
čo" motoristu čaká. Odpoveď dá
va Nariadenie prezidenta Policaj
ného zboru z 30. l. 2002 o po
stupe pri využívaní sadzobníka 
pokút. 

Zoznám it sa s ním môžete v ča
sopise MOT - magazín pre moto
ristov. Už v č, 6 (jún 20021 uvere
jňuje JUDr. Ivan Friedl jeho prvú 
čas( a sl'ubuje pokračovanie v da
lších číslach tak, aby bol zverejne
ný celý, bez úprav. r 

týka iba Devínskej, ale celej re
publiky. Stratia však kopu ča
su. A mnohí aj dobre platené 
miesta. mt 

Neuveritelné 
Keď som v piatok 14. 6. šiel do 

Devínskej, čakal som s odstaveným 
autom niekol'ko metrov za autobu
sovou zastávkou na dcéru, naraz 
pri mne zastavilo auto (Škoda fa
vorit, len ŠPZ som si zabudol zapí
sa() a vodič sa ma pýtal, či nepo
trebujem pomoc. Tú ŠPZ som si 
nezapamätal a nezapísal z pre
kvapenia, že aj takí l'udia ešte 
existujú. Vdaka vám pane, za 
dobrý pocit,ktorý ma sprevádzal 
po celý deň . k 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 13.6. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 27.6. 2002, 
. číslo vyjde 4.7. 2002. 
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Miestna rada sa zišla na 
svojom pravidelnom zasadnu
tí pred rokovaním miestneho 
zastup itel'stva dňa 11.6. 2002. 

Z programu rokovania pri
jala nasledovné uznesenia 
a stanoviská k predloženým 
materiálom : 
- zobrala na vedomie infor
máciu o plnení uznesení 
miestnej rady a miestneho za
stupitel'stva , kde zaktual i zo
vala plnenie uznesení vzhl'a
dom k termínu plnenie, 
- prerokovala návrh novely or
ganizačného poriadku a od
poručila ho miestnemu zastu
pitel'stvu schvál iť tak ,aby bol 
v sú lade s platnými zákonmi, 
t.j. zákonom O obecnom zria
dení a zákonom o Hlavnom 
meste SR Bratislavy, 
- zobrala na vedomie infor
máciu o stave rozpracovanosti 
stavby Chorvátskeho múzea. 
Zároveň uložila zadať spraco
van ie aktualizovaného stavu 
rozpočtu tejto stavby. Tieto 
kroky by mali byť podkladom 
pre pokračovanie výstavby 
múzea, 

. - prerokovala nový návrh 
zmluvy na prenájom reštaurá
cie na štadióne a odporučila 
ho miestnemu zastupitel'stvu 
schváliť, 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 
vyhlas~je 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 
Miesto: Eisnerova S - 7: 2 miesta 
J. Poničana 7 - 11: 4 miesata 
J. Poničana (pri dome Eisnerova 
9 -1S): 12 miest 
l. Bukovčana 20: 4 miesta 
l. Bukovčana 12 - 14: 3 miesta 
M. Marečka 18: 1 miesto 
š. Králika 12: 3 miesta 
š. Králika 20: S miest 
P. Horova: 4 miesta 
J. Smreka 18: 2 miesta 
Obdobie: 1. 8. 2002-31.7.2003 

DEVEX 9. 

-požiadala zmluvného partnera 
Tenergo a.s. aby na rokovanie 
miestneho zastup itel'stva pred
lož il harmonogram plnenia 
zmluvného vzťahu s určením 
termínu pre projektové doku
mentácie spo lu s vyčís l ením in
vestičných nákladov pre jednot
livé stavebné objekty, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o priebehu prípravy pre pre
daj objektu CO - krytu a odpo
ručila ho zastup itel'stvu schváliť, 
-uložila prednostke miestneho 
úradu vykonať údržbu a opravy 
informačného systému Mobil ita 
a pred l ožiť informáciu o vyčís
lení zisku z prevádzkovania ko
merčných tabú!, 
- prerokovala kontrolnú správu 
k nájmu obecných bytov v poly
funkčnom objekte na ul. št. Krá
lika a uložila miestnemu kon 
trolórovi preveriť zostavajúcich 
nájomníkov a prerokovať správu 
v miestnom zastupitel'stve, 
- schválila uvolnenie finanč
ných prostriedkov na sprevádz
kovanie nebytových priestorov 
na ul. M. Marečka a zabezpeče
n ie fun kč nosti daných priesto
rov. Zároveň schvál iia poradie 
nájomcov pre daný priestor. 
- prerokovala návrh komplex
ného informačného systému 
mestskej časti. 

Uložila pripraviť analýzu 
vstupných investícii za posled- ' 
né dva roky s vyčíslením nákla
dov. 

Podklady majú slúžiť pre zá
verečné stanovisko pre uvolne
nie investícii na tento projekt, 
- zobrala na vedomie správu 
Rady pre verejnú informovanosť 

Žiadosti o pridelenie parkovacie
ho miesta je potrebné doručiť v za
lepenej ·obálke s označením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE 
- NEOTVÁRAŤ" 

do podatel'ne Miestneho úradu 
v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 
843 1 o Bratislava 
Žiadosť musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresa trva
lého pobytu žiadatel'a, 
-typ automobilu, farba, ŠPZ 
-kto je vlastníkom automobilu, 
- v prípade, že vlastníkom je fyzic-
ká osoba, údaj o tom, či sa využíva 
alebo nevyužíva na podnikatel'skú 
činnosť, 

o hodnotení Devexu a DTV s.r.o. 
Správa obsahovala stanoviská 
profesionálnych pracovníkov 
k jednotl ivým médiám s návr
hom skval itnen ia prija la stano
visko k vytvoreniu honorárového 
fondu pre prispievatel'ov o De
vexu v ce lkovej výške 20 000 Sk. 
-odporučila odpredaj pozemkov 
pod garážam i nájomníkom na 
ul. Na mýte, 
- prerokovala žiadosť o príspe
vok z Fondu rozvoja bývania na 
vytvorenie novej bytovej jednot
ky a odporučila ho po preverení 
potrebných dokladov schváliť, 
- schválila nájom nebytových 
priestorov v objekte VUZ pre 
podn ikatel'ské subjekty, 
- prerokovala materiál týkajúci 
sa nutnosti opravy strechy objek
tu na lstrijskej č . 6 a schvá lila 
ďa l ší postup pri zabezpečení tej
to opravy, 
- zobrala na vedomie informáciu 
o postupe Okresného úradu vo 
veci skládky gudrónov v našom 
katastri, 
-zobrala na vedomie informač
ný materiál týkajúci sa merania 
emis ií z VW Sk a.s. za l. štvrťrok 
roku 2002, 
-prerokovala odvolan ie výpove
de z nájmu v líniovom centre za 
neplnenie zmluvných podmie
nok. 

K predloženému materiálu pri
ja la stanovisko a postúpila žia
dosť na rokovanie miestneho za
stupitel'stva, 
- súhlasila s odpredajom pozem
ku pod objektom rozostavaného 
nákupného strediska, 
- neodsúhlasila zámer výstavby 
prístrešku na prenajatom pozem-

- cenovú ponuku za vyhradené par
"kovacie miesto. na obdobie jedného 
roka. 

Poplatok za 1 parkovacie mies
to: 

Paušálna suma poplatku sa určí 
pre všetky vyhradené parkovacie 
miesta na jednom parkovisku rov
naká pre všetky vyhradené parko
vacie miesta, a to vo výške priemer-· 
nej cenovej ponuky uchádzačov, 
ktorým bolo parko'vacie miesto na 
danom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku nemôže 
byť nižšia ako 7200,- Sk/ročne ale
bo 600,- Sk/mesačne a nemôže byť 
vyššia ako 40 000,- Sk/ročne alebo 

ku a súhlasila s prípravou 
riešenia pre budúce obdobie, 
-uložila prednostke miestne. 
ho úradu zabezpečiť opravu 
teplej úžitkovej vody a ústred. 
né ho kúrenia v objekte fu tba. 
lového ~lubu pod tribúnou, 
- prerokovala a odsúhlasila 
postup pri realizácii náplne 
memoranda o spolupráci na 
rozvojových programoch 
mestskej časti spolu s Vodár
ňami a kanalizáciami Bratis
lava prfi budovaní nových ka
nalizačných stôk, 
-odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schvál iť návrh všeo. 
becne záväzného nariadenia 
o Prevádzkových hodinách 
s lokalizáciou v mestskej časti, 
- prerokovala sťažnosť na sta
rostu mestskej časti a ustano
vila pos laneckú komisiu k pre
šetreniu oprávnenosti takejto 
sťažnosti, 

- zobrala na vedomie správu 
o účasti športovcov a umiest
není na súťaži v Parížskom 
predmestí a požiada l ju pred
ložiť na rokovanie miestneho 
zastupitel'stva, 
- zobr~la na vedomie informá
ciu o príprave 14. Ročníku fes
tivalu Chorvátskej kultúry, 
- uložila riaditel'ovi Denovy 
v spolupráci so zástupcom sta
rostu pripraviť kalkuláciu ná
kladov na úpravu detského 
ihriska na ul.]. Poničana a vý
sadbu ako dopravnej zábrany 
na sídl i"sku Podhorské, 

Ing. Peter Rajkovič, 
zástupca starostu 

3300,- Sk/mesačne. Fyzické osoby, 
ktoré nepoužívajú osobný automo· 
bil na podnikanie, majú znížený po· 
piatok za vyhradené parkovacie 
miesto pre osobný automobil, ktoij 
nie je vo vlastníctve právnickej oso
by, na jednu tretinu. 

Znížený poplatok je možné upla!· 
niť obyvatel'mi jedného bytu spolU 
iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 
1 O. 7. o 14.00 hodine- v tomto ter· 
mín·e sa zároveň uskutoční oa 
miestnom úrade aj verejné otvore

nie obálok. . . 
Vyhodnotenie súťaže: na oaľ 

bližšom zasadnutí miestnej rady. 

J diára starostu 
r/lt oNV Ing. V. Mráza 

yyberá~e: 

. starosta sa so zástupcami 
slovenského bežeckého spo-

l 
družstvom bežcov zastuu, 

ujúcich SR ako i ONV, žiakmi 
p k • 1 . • t ., z~ 1. Bu ovcana , zucas m , 
a základe pozvania starostu 
~rancúzskeho mesta St. Brice, 

11 . ročníka bežeckých prete-

kov. 
Mužstvo dospelých i detí vo 

svojich kategóriách sa umiest
nili na prvých miestach. 
Súčasťou návštevy bolo i priví
tanie starostom St. Brice 
a s jeho zástupcami. Starosta 
oNV odovzdal francúzskym 
partnerom návrh dohody 
a protokolu o spolupráci záuj
mových združení oboch strán 
v oblasti školstva, športu, kul

túry ... 
Tento protokol po preroko

vaní a ratifikovaní v zastupi
tel'skom zbore St. Brice bude 
násled ne prerokovaný v sa
mospráve DNV. 
. Starosta ·sa stretol s novým 
velitel'om okresného oddele
nia mestskej polície p. Stan
kom. 
'Predmetom rokovania bola 

spolupráca v oblasti poriad
kovej služby, dodržiavania 
VZN v MČ DNV. 
-Miestna rada MČ DNV pre
rokovala materiály na rokova
nie miestneho zastupitel'stva 
ONV, ktoré bude 25. júna 
2002. 

·Zúčastnil sa na rokovaní fi
nančnej komisie a mestskej 
rady hl. m. SR Bratjslavy. 

Najzávažnejším bodom ro
kovania bol návrh na zmenu 
štatútu v del'be kompetencií 
v stavebnom konaní. Dôleži
tým bodom rokovania bol 
i návrh rozpočtových opatrení 
pre rok 2002. Materiály na ro
kovanie poslancov MsTZ budú 
prerokované 20. júna 2002. 
Starosta spolu s architektom 
MČ ONV rokoval so štatutár
nym zástupcom spoločnosti 
EMITA s.r.o. o uzatvorení 
zmluvného . vzťahu na prená
jom priestorov pre zriadenie 
rehabilitačného pracoviska 
v rekonštruovanej MŠ na 
Grbe 2. 
- Rokoval s primátorom hl. m. 
SR Bratislavy o vyvrcholeFií re
alizácie preložky komunikácie 
Mlynská, za účasti riaditel'a 
mestskej organizácie GIB. 

Vzhl'adom na čoraz čas

tejšie dopravné kolízie v tejto 
lokalite primátor prisl'úbil vý
ber dodávatel'a .stavby pria
mym zadaním. 
- Rokoval klub starostov 
Bratislavských mestských čas
tí, tento raz v MČ Petr-žalka. 

Starosta Bajan informova l 
kolegov o prerokovaní novely 
zákona o hl. m. SR Bratislave. 
Vzhl'adom na nasledujúce ro
kovanie poslancov hl. m. SR 
Bratislavy, starostovia cestou 
rady regionálneho združenia 
Bratislavských MČ odoslali list 
primátorovi hl. m. SR Bratis
lavy, v ktorom upozorňujú na 
nutnosť dôsledného pre.roko
vania novely štatútu hl. m. SR 
BA, podl'a návrhu mestských 
častí, v stavebnom konaní. 

-AZ-

BUDÚ ROKOVAŤ 
V utorok 25. júna, od 8.30 h 

v rokovacej sieni Vily Koš(álová, 
budú rokova( poslanci miestneho 
lastupitelstva. 
Z programu sme vybrali: 
· Správa RpVI k hodnoteniu DTV 
0 Devex 

· Odmeňovací poriadok zamest
nancov Mč DNY 
·Návrhy na odpredaj pozemkov, 
k~ávrh na odpredaj objektu CO -

;.N~vrh nájomnej zmluvy s Reštau
Oclou na štadióne 

- Návrh na kúpu pozemku do vlast
níctva MČ DNY v súvislosti s výs
tavbou preložky komunikácie 
Mlynská 
- Návrh VZN o živnostenskom 
podnikaní no území MČ DNY 
- Informácia k postupu OÚ BA IV 
vo vz(ohu k nelegálnej skládke gu
drónov v lokalite Srdce v DNY 
- lnfor~ácie o rozpočtovom hospo
dárení k 31. 5. 2002 
Rokovanie MZ bude v priamom 
prenose vysiela( oj DTV. 

fPOilTOUÍÍ Úfflfťfl U JlllllÍŽI 
V dňoch 29. mája do 4. júna 

reprezentovala v Paríži Devín
sku Novú Ves a Slovenskú 
republiku · 6-členná bežecká 
štafeta mužov a žiakov. 

Devínska Nová Ves a Zák
ladná škola I. Bukovčana l 
mala zastúpenie v oboch druž
stvách. Mužov zastupoval Mgr. 
Ladislav Jaško a žiacku štafetu 
tvorilo 5 detí zo VII. A - l . 
Kňazovický, M. Motala; M. 
Čermák, T. Cifra a L. Hanu- · 
šovský. 

Príprava na preteky a ich ús
pešné absolvovanie bola prio
ritným poslaním našej zahra
ničnej cesty. Intenzívne športo
vé kontakty, ktoré udržiava 
Mgr. L. Jaško s mestskou čas
ťou Paríža St. Brice sa rozrástli 
do väčších rozmerov. 

Na pozvanie miestnej samo
správy zahraničnú delegáciu 
tvoril aj starosta našej MC Ing. 
V. Mráz. Jeho úlohou bolo nad
viazať oficiálnu spoluprácu 
v oblasti kultúry, školstva, 
športu a vzájomných výmien 
na úrovni najvyšších predstavi
teľov mestských častí. Pán sta
rosta svojim reprezentačným 
vystupovaním významnou 
mierou prispel k úspešnému 
uzavretiu tejto spolupráce. 
Najväčšia pozornosť v priebe

hu návštevy sa však sústreďo
vala na nedeľňajší bežecký zá
vod. Muži bežali spolu 42 km 
195 metrov štafetovým systé
mom. Beh absolvovali spôso
bom ŠTART - CIEĽ a nedali 
najmenšiu šancu dalším 60 
družstvám. 

Zainteresovaného diváka 
mohlo prekvapiť skromné 
a profesionálne vystupovanie 
našich bežcov, ktorí bez 
väčších pompézností PRIŠLL 
ZVÍŤAZILI A ODIŠLI. 

Mužský neprekonate,f'ný vý
kon chceli napodobniť aj naši 
žiaci. Správna motivácia im 
naozaj pomohla. Výsledok bol 
jednoznačný -l. miesto. Špor
tové poslanie našej návštevy 
nominovaný bežci splnili nad 
očakávanie. 

Priateľská atmosféra medzi 
·našou a francúzskou komuní-

tou naznačovala možnosť kva
litnej spoluprác;e oboch MC. 
Program, ktorý pre 'nás pripra
vili francúzski priatelia bol vy
čerpávajúci: prehliadka hist.o
rických pamiatok Paríža, pra
covné stretnutia so starostom 
a · ďalšími predstaviteľmi MC 
St. Brice, návšteva miestnej 
školy a veľa dalších neformál-

nych stretnutí. Deti boli ubyto
vané za mimoriadne príjem
ných podmienok vo francúz
skych domácnostiach. 

Celá organizácia návštevy 
nemala slabé miesto a chceme 
preto poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k jej úspešnému prie
behu a samozrejme tým, ktorí 
finančne zabezpečili jej usku
točnenie. Finančnú záštitu nad 
celou akciou prevzala Mestská 
časť DNV a Volkswagen Sk. 

Na záver ešte môj osobný do
jem z Paríža, ktorý som mala 
možnosť navštiviť prvýkrát: 
historické centrum je jedineč
né, pohľad na Eifelovu vežu 
ohromujúci a pohostinnosť 
Francúzov bezkonkurenčná. 

-SF-

DEVEX 3 



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

. CC ENT JJl. UJMI 
centru'm pre vol'ný čas 

21.•6. Medzinárodný detský folklórny festival Bratislava 2oo2 
Organizované- vo vel'kej sále- od 8.00 do 12.00 tí ' .... 

. 
22.- 23. 6. Otvorenie kultúrneho leta 

FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY 

26. 6. Dopoludnie základných škôl , 
-vo vel'kej sále- od 9.00 do.lO.OO h 

27. 6.·AFRODITA ll. 
..••.. Tanečný večierok klubu ·vo vel'kej sále 

- od 18.00 do 21.30 h - 30,
Pripravujeme: Letnú čitáreň ňa nádvorí · 

. ..•.... '•ď miestn:j knižni~e na lstrÚskej č; 6 
· ;i (Otvorenie z~yisí od začatia opr~vý objektu) .,._._ .. --.-;;-. .:;;-,._'·::.>·<· ·-··-.=·:'•' •, ·-·-:: ·=·. :, 

Letné tábory pre deti 
1. turnus: 1. 7. - 4. 7. od 8.00 do 16.30 h 

2. turnus: 8. 7.- 12. 7. od 8.00 do 16.30 h 
3. turnus: 19. 8. - 23. 8 •. od 8.00 do 16.30 h 

Tel.: 6477 5190, 6477 0033 

CHORVÁTSKY KULTÚRNY ZVÄZ NA SLOVENSKU 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO DEVÍNSKA NOVÁ VES 
'ú HRVATSKI KUL TURNI SA VEZ U SLOVAČKOJ fCÍS poz!ÍVCU 

MJESNO ZASTUPNIŠTVO DEVINSKONUOVO SELO 

14. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ 
Devínska Nová Ves 
22. a 23. júna 2002 KULTÚRY 

Program: 

Sobota, 22. júna 
14.30 Výstava dokumentov k 15. výročiu 

založenia detského folklórneho 
súboru Grbačieta (Istrijská 6) 

15.00 Stretnutie Chorvátóv 
pri tradičných chorvátskych jedlách a nápojoch 

(kultúrna záhrada, Istrijská 6) 
16.30 Kultúrny festivalový program-

l. časť vystúpenia chorvátskych súborov 
zo Slovenska i zo zahraničia 

(kultúrna záhrada, Istrijská 4) 
19.00 Chorvátska veselica 

Nedeľa, 23. júna 
10.30 Chorvátska svätá omša 

14.00 Prijatie vedúcich súborov a hostí u starostu 
15.00 Festivalový sprievod 

16.30 Kultúrny festivalový program-, 
2. časť vystúpenia chorvátskych súborov 

zo Slovenska i zo zahraničia 
(kultúrna záhrada, Istrijská 4) 

19.00 Chorváti sa zabávajú s Veselou muzikou 

DEVEX4 

Program kina 

@rnwô~ 
21. 6. o 17.00 a 19.45 h 

AMORES PERROS 
Mex. -MN 15 - 60,-

22.- 23. 6. o 17.15 h 
REBElOVIA 

ČR c MP 12- 55,-
22.-23. 6. o 19.45 h 

ÚKRYT 
USA - MP 12 - 60,-

28. 6. o 17.15 a 19.45 h 
TRAFFICK -AFÉRY 
(BEZ)MOCNÝCH 

USA- Nem. -MN 15 -55,-
29.-30. 6. 

o 17.15 a 19.45 h 
BANDITI 

USA- MP 12 - 70,-

1. a 2. 7. 
o 17.15 a 19.45 h 
SIEDMY HRIECH 

USA- franc. - MP 12 - č. t. -

Tel.: 6477 5104 

KLNKA V Mexiku 
Z viac ako 1 OO-členného folk

lórneho súboru KLNKA tvoria 
jednu pätinu detí z .Devínskej. 

Osobitne vari tento úspešný 
súbor predstavovať netreba. 

Poznáme ho z vystúpení do
ma ale poznajú ho aj milovníci 
folklóru v osemnástich štátoch 
troch kontinentov, kde šírili 
dobré meno slovenského folkló
ru. 

V máji, na pozvanie agentúry 

(<ovac Promocies, navštívili 
Mexiko (12 detí z Devínskej za 
podpory aj MC ONV), kde pred
stavili tance z Myjavy, Tekova, 
Zemplína, Sariša, Kokavy .. na 
štyroch festivaloch: Zacatecas, 
San Louis · Po tos i (v jeden deň 
vystúpilo 300 súborov), Guana 
quatro a Aqua scalienties. 

V priebehu dvoch týždňov 
(15. 4. - 2. 5. 2002) pobytu 
v Mexiku (prešli 5000 km cez 
10 štátov) absolvovali 13 celo-

večerných programov. O po
pularite folklóru v Mexiku sve. 
dčí aj fakt, že vstupenky na 
predstavenia Klnky boli vypre
dané už 6 mesiacov pred vystú
peniami, ale aj, a to je najlep
šia vizitka úspešnosti, dostali 
pozvánku o dva roky opä( 
predstaviť temperament, precíz· 
nosť, umenie slovenského folk· 
fóru. 

Súbor, okrem úspešných 

vystúpení mnoho videl (kultúr· 
ne pamiatky, pyramídy boha 
slnka a boha mesiaca, vybudo· 
vaný novodobý Jeruzalem 
v meste Toreon, "šl'ahačkovú' 
katedrálu v Zacatecas), ba za}il 
aj zemetrasenie 5,5 st. richtera· 
vej stupnice. 

To však "klnkárov" nezaskoéi· 
lo a vrátili "zemetrasenie" do· 
mácim v podobe búrlivých tem· 
peramentných tancov. 

pk 

'chto d1íoch oslávili v lY 

70 rokov 
Stanislav SVOBODA 

75 rokov 
Stefan PRE/SINGER 

Anna ŠPAČKOV A 

Blahoželáme! 

Qos.obášili sa : ..... ) 

Stanislav MACEK 
a Helena BERKEŠIOVA 

Milan MRAz 
a Ivana MRAČNO VA 

Rastislav PAVLOVSKÝ 
a Zuzana]ANATOVA 

Blahoželáme! 

( Privítali sme ·.· ) 

Pavol KORIENEK 

Vitaj! 

~dišli i našich radov) 

Stefan ONDRISKA 
Viktória KRAJČÍROV A 

Anton GAŠPARiK 
Nech odpočívajú v pokoji! 

Pošta v sobotu 
definitívne zatvorená 

V piatok 14.júna rokoval sta
rosta mestskej časti Devínska 
Nová Ves Vladimír Mráz, pred
nostka miestneho úradu Mária 
Samová, poslanec mestského za
stupiteľstva ján žatko a posla
nec miestneho zastupiteľstva 
Peter Marčák s prevádzkovou 
námestníčkou Slovenskej pošty 
Veroni-kou jurtkovou a vedúcou 
Pošty 49 v Devínskej Novej Vsi 
0 zatvorení pošty v sobotu 
~ o kvalite poskytovaných slu
:Zieb na pošte 49. Ani po tomto 
rokovaní nie je znovuotvorenie 
Pošty v Devínskej Novej Vsi v so
botu pre Slovenskú poštu prija
letné. Bližšie informácie o vý
sledkoch rokovania sa dozviete 
v Magazíne DTV od stredy 26jú
na. (dtv) 

Aj v tomto roku na prelo.me jari 
a leta, v období letného slnovratu 
v sobotu a v nedelú 22. a 23. júna 
oslávia naši rakúski susedia ;viatok 
bocianov. Kto navštívi počas týchto 
dní. rakúske mestečko Marchegg, 
môže si prezrie( najväčšiu kolóniu 

· bocianov bielych v Európe, kultúr
ny program na námestí pred zám
kom {za vstup na námestie sa pla
fí}, lovecké múzeum v zámku, 
ochutna( krajové špeciality. Kto ro· 

-zumie po nemecky, môže sa pri po
j it' ku skupine Rakúšanov a vypočut' 
si odborný výklad sprievodcu 
z WWF o živote pri rieke Morave. 
V sobotu po zotmení približne 

Srdečne gratulujem všetkým 
členom súborov "Rosica" a "Ná
dej" k úspechu na krajskej pre
hli!ldke speváckych zborov 
"Seniori spievajú" a za postup 
do celoslovenskej súťaže. Som 
rád, že kultúrne aktivity v ONV sú 
na takej úrovni, že jednotlivci ale
bo súbory dosahujú takéto skvelé 
výsledky. 

O ich úspechoch a kvalitách sa 
môžu obyvatelia Devínskej vel'a 
dozvedieť aj z vysielania Devín
~konovoveskej televízie. Snažíme 
sa v našom vysielaní poskytnúť 
týmto aktivitám čo najväčší pries
tor, aby ani tí obyvatelia DNV, 
ktorí vystúpenie nemohli sledo
vať naživo, o nič neprišiL 

O to viac ma mrzí 'jedna veta 
v minulom čísle Devexu v článku 
"Devínska zabodovala". 

Pani Krížová, Karovičová a Slá
mová v ňom informovali čitatel'ov 
Devexu o horeuvedenom úspe
chu súborov "Rosica" a "Nádej". 
Tá veta, ktorá ma zabolela znie: " 
!iaľ, nemôžu sa s ňou (naši spo
luobčania so skvelou atmosfé
rou) zoznámiť ani dodatočne, le
bo napriek pozvaniu neprišla ani 

o 22,00 hod. púšfajú z rakúskej 
strany každý rok po Morave sve
tielka .. le to nezabudnutelný záži-

tok. Po minulé roky sme boli zvyk
n~fí, Ž•9 už v piatok bol postavený 
most na lodičkách, po ktorom sme 
mohli prejst' do Marcheggu , 
Fungovala aj pasová kontrola. 

'v' tomto roku sa žia/' nenašli fi
nancie a ok sa ch~ete dostat' do 
MarcheggLJ, máte tieto možnosti: 
• cestoval' .autom 
• železnico•u z Devínskej Novej Vsi, 
vlaky v sobotu a v nedel'u z Devín
skej do ll~archeggu premávajú 
v čase: 6, 20 {len v sobotu} 8, 7 7 
7 7,23 7 3,26 7 6,20 
spät' z Mmcheggu do Devínskej 
8,32 7 7,318 7 4, 7 9 {len v nedelú} 
18,23 20,23 

DTV". Ano neprišla. A mala na to 
závažné dôvody. Osobne som 
o tom hovoril s pani Maderovou 
a vysvetlil som jej prečo na súťaž 
nemôžeme prísť. 

V tom istom čase, ako sa 
v Petržalke konala . súťažná pre
hliadka "Seniori spievajú", sa 
v ONV konali hneď dve veľmi 
významné a veľmi vydarené kul
túrne podujatia. Matica slovenská 
·usporiadala v rámci Festivalu slo
venskej národnej piesne sp'oc 
mienkový večer venovaný Rudol
fovi Slobodovi. 

Základná umelecká škola 
v ONV zároveň usporiadala deň 
otvorených dverí. Devínskonovo
veská televízia bola na oboch 
týchto podujatiach. Obe tieto po
dujatia priblížila našim spoluo
bčaflom vo svojom vysielaní. 

A prečo sme nemohli byť záro
veň aj v Petržalk~ ? Z jednodu
chého dôvodu. Devínskonovo
veská televízia má celkom päť za
mestnancov, z toho vždy dvaja 
tvoria jeden televízny štáb. V so
botu 25.mája boli v teréne. hneď 
cjva televízne štáby. Oba štáby 
pracovali, aby obyvateľom Devín-

SPOTREBNÝ TOVAR PRE VÝPOCTDVÚ TECHNIKU 
Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.-, 

CD-R TDK 74: 34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-
0bal na CD od 10.- a iné od A po Z objednajte 

v Devexe 

Pani z informácií nám povedala, 
že cend spiatočného lístka je pri
bližne 7 OO,- Sk, bicykle neprepra
vujú . 

Zo železničnej stanice Marchegg 
do mestečka fo pešo trvá približne 
3/4 hod. 
• lodou Devín - Hainburg, do 
Marcheggu bicyklom, spiatočný lís
tok sfoií 35,- Sk, bicykel 35,- Sk, 
deti do 1 O r. zdarma 

odchody lode z Devína: 
9,00 7 7 ,OO 7 3,00 15,00 16,40 

• zdatní cyklisti si môžu urobi( na
sledujúci okruh: lodóu z Devína do 
Hainburgu, pokračoval' bicyklom 
do Marcheggu, odtiaľ do Angern, 
previezf' sa kompou do Záhorskej 
Vsi a pokračoval' cyklistickým chod
níkom spät' do Devínskej. 

Mária Šimonová 

skej priblížili atmosféru dvoch 
·významných kultúrnych podujatí, 
ktoré v Devínskej boli. Do 
Petržalky jednoducho už nemal 
kto ísť. 

Aj toto by si mali čitatelia 
Devexu uvedomiť, keď sa v ňom 
objaví ďalší zo série článkov 
o tom, aký je Devínskonovoveská 
televízia požierač obecných pe
ňazí. Devínskonovoveská televízia 
nie je mediálny kolos. 

Je to maličký kolektív nadšen
cov, ktorí sa cez víkendy namiesto 
svojej rodiny venujú svojej práci. ' 
Je to kolektív nadšencov, ktorých 
-vie znechutiť každé poleno, hode
né úmyselne pod nohy. Je to ko
lektív nadšencov, pre ktorých sú 
najväčším ocenením slová uzna
nia od našich divákov, s ktorými 
sa stretávame denne na uliciach 
Devínskej Novej Vsi. 
P.S. 
Povedal som, ako veľmi ma zamr
zela horeuvedená veta pani 
Krížovej, Karovičovej a Slámovej. 
Na druhej strane ma táto ich veta 
aj potešila. Je totiž jednoznačnou 
odpoveďou na tvrdenia, že De
vínskonovoveská televízia je zby
točná, lebo ju aj tak nikto nesle
duje. 

Ján žatko, 
riaditel' DTV 

V budúcom čísle: 
Tanečné centrum 

ELEGANZA, 

Skola v prírode, 

MS Medulienka, 

Skola našich prarodičov ... 

DEVEX5 



FUTBAL® 
seniori IV. liga · 
29. kolo 
ONV- Vajnory · 0:0 

30. kolo 
Bernolákovo- ONV 1:2 

Devínska si zachovala prís
lušnosť v IV. lige. 

r 

11. ročník 
Dedinského turnaja 

Poriadatel: 
FCL Devínska Nová Ves 
Termín: 22. 6. 2002 - sobota 
Miesto: futbalový štadión FCL 
na Vápencovej ulici 
Účastníci: Kolónia, Grba, 1. FC 
Trúnek, Bytovky, FC Kostolné, 
Arabi 
Ceny: zabezpečí FCL 
Rozhodcov zabezpečí FCL. 
Rozdelenie skupín: 
A: Grba, 1. FC Trúnek, FC Kos
tolné 
B: Bytovky, Kolónia, Arabi 
Casový rozpis zápasov: 
1. 9.00 Bytovky- Kolónia 

9.45 otvorenie turnaja 
2. 10.00 Grba -FC Kostolné 
3. 10.55 Bytovky- Arabi 
4. 11.50 Grba- 1. FC Trúnek 
5. 12.45 Kolónia - Arabi 
6. 13.40 1. FC Trúnek - FC 
Kostolné 

15.30 zápas o 3. miesto 
16.30 Finále 
V prípade nerozhodného výs

ledku v zápase o 3. miesto ako 
aj o 1. miesto rozhodujú kopy zo 
značky pokutového kopu (5 ko
pov, v prípade ak by sa neroz
hodlo ďalej po 1 kope až do roz
hodnutia) 
17.30 ukončenie turnaja 
Propozície turnaja: Hrá sa po
dla pravidiel futbalu 2x20 min. 
s 5 min. prestávkou 
Poradie v skupinách určuje: 
·1. väčší počet dosiahnutých bo
dov 
2. vzájomný zápas 
3. rozdiel v skíore zo všetkých 
zápasov 
4. viac dosiahnutých gólov v tur
naji 
5. kopy na bránu zo značky po
kutového kopu (3 kopy) 

TENIS 
111. kolo 
Mladší žiaci Ili. tr. 
Tenis Aréna - TK LOB ONV 5:1 

DEVEX6 

Na majstrovstvách Bratislavy 
dospelých dosiahol skvelý 
úspech Martin Bezúch z ŠK 
Strelec DNV. Iba 19 ročný 
Martin nedal, svojim ovel'a 
skúsenejším súperom, prak
ticky žiadnu šancu. Z devia
tich partií im ,.povolil" len 
dve remízy, čo znamenalo 
celkové víťazstvo s násko-

Bod za LOB získali v dvojhre. 
Va š 
Starší žiaci ll. tr. 
Právnik- TK LOB ONV 6:1 
Bod za LOB získali v dvojhre: 
šarlina 
Staršie žiačky ll. tr. 
Zohor ,.B"- TK LOB ONV 0:4 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Kramplová, Kubicová a 
Páni ková 
vo štvorhre: Kubicová, 
Páni ková 
Dorast 1. tr. 
TK Samuel - TK LOB ONV 0:6 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Rebro, Ferenczy, Antal a Dob
rota 
vo štvorhre: Dobrota, , Antal 
a Ferenczy, Rebro 
Dorastenky l. tr. 
TK LOB ONV - Grand Sal us 4:0 
Body za LOB získali v dvojhre: 

·Kohútov á, Ferenczyová a Fis
trov á v štvorhr~: Fisterová, 
Ferenczyová 
Muži ,.A" ll. liga 
STU ,.B"- TK LOB ONV 0:7 
Body za LOB získali v dvojhre: 
Župančič, Ponc, Kurhajec, žo
vic a Ondriaš 
vo štvorhre: Ponc, Kurhajec 
a Žovic, Ondriaš 
Muži ,.B" ll. tr. 
Pezinok -TK LOB ONV 6:1 
Bod za LOB získal v dvojhre: 
Pánik 
Ženy ll. liga 
Vol'no 
Pánik 

OZNAM 
TK LOB DNV usporiadava te
nisový kurz pre začiatočníkov. 
Zápis sa koná dňa 7. 7. 2002 
o 9.15 h na tenisových kur
toch (nad futbalovym ihris
kom). 

Prihlásiť sa môžu deti, naro
dené v rokoch 1994 - 95. 
Priniesť so sebou športovú 
výstroj. 

Martin Bezúch 
majstrom Bratislavy 

kom jedného bodu. štarto
valo 40 hráčov. 

. Poradie najlepších: . 

1. Martin Bezúch 8 

2. Erik Oprea- 7 

3. Miloš Hebelka 6,5 

4. Vl. Chovanec 6,5 

5. Miloš Kebis 6,5 

6. Juraj Víťazka 6 

~miestnenie ďalších hráča~ 
SK Strelec: 

26. Július Hipszki 

40. Samuel Filadelfi 
4 

1,5 

Zatial', čo Julo Hipszki ne. 
nápadne stále zvyšuje svoje 
výsledky, Samo Filadelfi len 
dopieha ročný výpadok 
v tréningu a hraní. 

ľr1j 

Edícia DUCHOVNÝ ŽIVOT 
Anselm Grun: SNY NA DUCHOVNEJ CESTE 

Ak nepoznáme súvislosť medzí snami a duchovným životom, to. 
to dielko nám pomôže objaviť duchovný význam snov na našej 
ceste k Bohu. 
71 s./85,- Sk 
Bob Lepí ne: KRESŤANSKÝ MANŽEL , 

Autor poukazuje na posväéujúcu úlohu, ktorú má napíňať ma. 
nže/ v živote svojej manželky a čo pre neho znamená udržiavať 
svoju nevestu bez poškvrny. 
252 s./145,- Sk 
Carlo María Martini: PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi 

Jeremiáš, trpiaci a oddaný Boží priatel; je skutočný samotár. 
nepochopený a prenasledovaný, dokonca aj členmi vlastnej rodi· 
ny. Boh použil jeho samotu ako prostriedok na hlásanie Božieho 
slova a konanie božským spôsobom. 
17t s./138,- Sk 
LITI,JRGIA HODÍN 

Tak, ako v stredoveku z/'udove/a modlitba ruženca, tak sa dnes 
stáva aktuálnou modlitba Liturgie hodín. Dnes sa ju už modlia nie· 
len kňazi a rehol'níci, ale i mnohí laici. Toto vydanie obsahuje na 
1557 stranách bibliového papiera obidva piliere tejto modlitby: 
Ranné chvály a Vešpery, a to na všetky liturgické obdobia, 'sláv· 
nosti, sviatky i spomienky. Je vhodné najmä pre /aické ·spoločen· 

stvá i jednotlivcov, ale je dostačujúce napr. i pre stálych diakonov. 
Z doplnkových modlitieb neobsahuje Modlitbu cez deň 

a Posvätné čítanie; obsahuje Kompletórium a lnvitatórium. Ide za· 
tia/' o najnovšie vydanie Liturgie hodín, doplnené o sviatky nových 
svätcov, vyhlásených terajším Svätým otcom Jánom Pavlom ll. 
1557 s./1100 Sk 
Uvedené knihy si môžete kúpiť v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 

po- pia: 15.30- 18.00, so: 8.00- 11.00 h. 

Prečo sa rozhodnúť 
pre stavebné sporenie v ČSOB Stavebnej sporitel'ni 

Slovenský finančný trh vám 
ponúka produkty s rôznymi 
vlastnosťami a s rozdielnou 

· kvalitou. Nechceme vás infor
movať o všetkých, iba o tých, 
o ktorých sme my a viac ako 1 
milión obyvatel'ov Slovenska 
presvedčení ,že sa pri ich vý
bere rozh"odlo správne. 

Ak z_važujete ako financo
vať vlastné bývanie, či býva
nie svojich detí, hl'aďáte bez
pečný a spol'ahlivý bankový 

dom, mali by ste vedieť o sta· 
vebnom sporení, že 
z histórie 
* nepozná vo svojej dlhoro1· 
nej histórii krach žiadnej sta· 
vebnej sporitel'ne 
z legislatívy 
* je zabezpečené ochranou 
vkladov stavebných sporitel'oV 
Zákonom o ochrane vkladoV 
(až do výšky 30-násobku prie· 
mernej mzdy) 

(Pokračovanie na 7. strane! 

prečo sa rozhodnúť 

k nčenie zo 6. strany! 
(Do o 

·e podporované štátom, 
• 
5
!1, ročnou štátnou prémiou 

2, do výšky 4 000,- Sk · 
at arantuje ročný úrok po ce
··gdobu sporenia alebo splá-
ILJ • u 

nia uver 
~a !)rokY z vkladov a štátnej 
rérnie nepodliehajú dani 

~ príjrnov . . 
matematiky 

! svoje vklady môžete pri sta
vebnorn sporení ročne zhod
notiť o 4,5% 
• 0 stavebný úver môžete po
žiadať už pri nasporení 40% 
z potrebnej čiastky 
• úrok zo stavebného úveru 
je už od 2,9 % ročne 
• stavebný úver môžete splá
cať od 4,5 do 16 rokov 
• po 6-tich rokoch sporenia 
môžete nasporené finančné 
prostried ky použiť podl'a 
vlastných predstáv (nie len na 
účely bývania) zhodnotené o 
priernerný čistý ročný výnos 
až 12% 
• Spoločenstvá vlastníkov by
tov a bytové družstvá majú 
pripravený špeciálny program 
na tvorbu fondu opráv až 4 
násobne lepšie úročený, než 
na bežnom účte v banke 
z logiky 
• výhodnou kombináciou me
dzi úveru a stavebného úveru 
pri vhodne zvolenom produk
te, dosiahnete optimálnu 
úrokovú sadzbu na sloven
skom finančnom trhu 
• podl'a vašich potrieb vám 
pracovníci stavebnej sporitel'
ne alebo obchodní zástupco
via doporučia vhodný pro
dukt, ktorý bude rešpektovať 
vaše reálne možnosti. 

Existuje vel'a ďalších príkla
dov, na ktorých by sme vám 
mohli demonštrovať výhody 
stavebného sporenia . Tie, kto
ré sme uviedl i, sa vzťahujú na 
stavebné sporenie v ČSOB 
Stavebnej sporitel'ni. Ak ste 
Zistili, že nie všetkým príkla
dom úplne rozumiete, alebo 
~-otrebujete viac podrobnej
~c~ in f9rmácii, navštívte po-
ocku CSOB Stavebnej spori

terne v Devínskej Novej Vsi 
na ul. š. Králika 1, alebo si 
dohodnite nezáväzné stret
nutie na t. č. 647 61 997, 

0903 835 997. 

p 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
[00_1200 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
f-<empelenova 2 

KARLOVA VES 
if, tme 02/ 65L!2 1727. E-r•1ai l • parrnai@pa1·mal sk 

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

-------~c::<~- -----

Jarn 

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

tel./fax: 021642 861 09 
e-mail: www.kermat.sk 

f 
l 

l 
l 
i 

J 

INZERTNÉ RUBRIKY *TV servis Baláž- oprava televí
zorov. Na Grbe 43. 

Ol ·Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (por;Júkal 

05- Byty 

Tel./zázn .: 6477 6963 
* Právnik- právny servis. 

Tel.: 6477 8542 

( ·•·········. • iOfi ~.ROZLIČNE i \!W•ít;D 
* Darujem škridl'u : 

Tel.: 0903 765 719 

..JL. Stavebná 
csos sporitel'ňa 

ul. $. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluVy 

. - štvorn;isobná 
tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

-~tmt[jij~ijift.:WH@i@í 

Hľadá: - spolupracovníkov 
za veľmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel. : (800

• 20"') 0903 835 997 

· LÍEČITEĽ 
LIEČENIE 

BIO ENERGIOU 

(KONTAKTNOU METÓDOU, 

LIEČENÍM NA DIAEKU, 

DIAGNOSTIKA, 

PORADENSTVO) 

v 02- 6231 7066 
0903- 146 404 
0907-401 215 

Náhrobné pomníky 

Tel. : 6477 5881, 0905 175 912 

*Dám do prenájmu garáž na ul. 
š. Král ika. 

Tel.: 5541 0077 
-večer. 

* Dám do dlhodobého prenáj
mu garáž na š. Král ika 3. 

Tel: 0905 508 641, 
0905 465 226 06 - Nehnutel'n~sti 

07 - Rozličné 

STAVEBNÁ. ~ 
MECHANIZÁCIA ~ 

* Predám kuch. linku, oblož. 
dvierka- dub, rozmer 2x1,5 m. 
Stavanú skriňu 1,5x2,6 m. ' 

Tel. : 6477 5129 

Predajca automobilov prijme do 
zamestnania technika so vzdela
ním USO- stroj. Naj lepšie s au
tomobilovým zameraním . . 

Informácie: Tel : 0903-417 795 

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

OBCHODNO • TECHNiCKÉ SLUŽBY, spol. S r.o. 
Opletalava65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216417 ms, fax: 0216477 Gm 

__ y, •U@m.lil, Utp:/ /www.m.lil 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

Inzercia· Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 400 Sk, 1/8 str. ~ 1000 Sk, 1/4 str. = 2025 Sk, ľ12 str.= 4050 Sk, l str.= 8100 Sk. l cm = IS Sk. K cenám treba pripočítal' 
23% DPH. Zlavy: tri uv,er.ejnenia za sebou 5%, pri pät' o viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'odám: zl'ova 50%. Príplatky: l . strano + l 00%, 

Posledná strano t 50%, iná oko inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertná hncelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00·11.00 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

- V záhradkárskych a chatových 
osadách panuje v týchto dňoch ne
zvyčajný ruch. Vegetačné obdobie 
núti takmer denne osadníkov k čin
nosti. Tu treba zalievať, tam oko
pať, inde postriekať. Keďže záhrad
kári a chatári sú teraz takmer den
ne vo svojich záhradkách a chato
vých osadách mohli by sme pred
pokladať, že zlodeji sa im vyhý
bajú. Nie je to celkom pŕavda. Len 
za ostatné dva týždne hlásili z cha
tových a záhradkárskych osád krá
deže elektroniky, elektrospotre
bičov (dokonca z jednej záhrady 
ukradli miešačku), hliníka, káblov i 
potravín. 
- Pozn . redakcie: Keďže netajíme 
zameranie najbližšej rubriky pre
kvapilo nás pozvanie jedného 
záhradkára do jednej zo záhradkár
skych osád v DNV, kde nám ukázal 
vlastné zabezpečenie záhrady proti 
zlodejom. Rozhodol sa tak po návš-

KRÍŽOVKA 
Pranostická krížovka. 
Vodorovne: A. Stred tajni'č
ky. - B. Pahreby- vzťahujúca 
sa na býka -jemný závan. -
C. Stojaca voda väčších roz
merov- citoslovce veselosti. -
D. Okoval - letopis - súčasť 
aromatických olejov. - E. 
Chem. značka radónu - ko
niec tajničky - predložka 2. 
pádu. - F. Nezobral -tvar prí
davného mena.- G. Ženské 
ozdoby na krku -vzťahujúce 
sa na kel. - H. Všetko jedno 
(z franc.) - nadstavec stožia
ra na lodi - ohromenie. - l. 
Moderný spoločenský tanec 
- dala na dosah ruky. J. 
Začiatok tajničky. -
Zvisle: 1. Ostrov vo Švédsku -
kapustovitá zelenina. - 2. 
Nápor - mladší útvar treťo
hôr. - 3. Slovenský spisovatel' 
- väčšie dvere do dvora. - 4. 
Syn Adama a Evy - okrasná 
rastlina. - 5. Vonkajší vzhl'ad 

tevách zlodejov, ktorí mu rozstrihli 
plot a odcudzili rôzny kovový mate
riál (ten zrejme odpredali do zber
ných surovín). Po dôkladnej pre
hliadke riám naskočila husia koža . . 
Majitel' však dôvodil: "Zlodejov 
upozorňujem, že už len pohybovať 
sa v mojej záhrade je životu nebez
pečné. A ako som si overil, som 
v práve." Škoda, že všetkých zlode
jov nemôžme poslať na návštevu 
práve tejto záhrady. Určite, a k by 
prežili, prešla by ich chuť na cudzie. 

- Na terase ul. M. Marečka nezná
my páchate!' porozbíjal sklá a po
kradol káble. Akékol'vek informácie 
v tejto činnosti môžete zatelefono
vať na známe číslo 6477 7258. 
- Potešitel'né je, keď krádež odhalia, 
aj keď neskôr. Do takýchto prípadov 
možno zaradiť minuloročnú krádež 
v DNV, ktorej páchatel'a sa podarilo 
odhaliť až po roku. 
- Blíži sa dovolenková sezóna, na 
ktorú sa netešia iba dovolenkári, 
ale aj zlodeji . 

Kedy sa naučíme správat'? 

v nede/'u v doobedňajších 
hodinách som čakala na za
stávke autobusu na lstrijskej 
ulici smerom do mesta. Na za
stávku prišiel manželský pár. 
Každý z nich si hneď zapálil ci
garetu. Po príchode autobusu 
o malú chvíl'u cigarety hodili na 
zem a zašliapli. Keď som ele
gantne oblečenú dámu upo
zornila, že ohorky sa nehádžu 
na zastávku povedala: "Veď ja 

- človek s nedostatočnou 
pigmentáciou. - 6. Unavil -
ešte len. - 7. Pečené múčniky 
- dozorca z väzňov. - 8. Udrie 
ťažkým predmetom - citrón 
po anglicky. - 9. Vel'ká miest
nosť, sieň- naloží na loď. -
1 O. Ženské meno - český spi-

1 2 3 4 s 
A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

som to nehodila na zastávku." 
Mala pravdu, hodila ho 30 cm 
od vybetónovanej plochy za
stávky. Aký je v tom rozdiel? 
Na moju otázku, či vie, že na 
zastávkach MHD je zákaz 
fajčenia neodpovedala. 

Na protil'ahlej zastávke, od
kia/' išiel aj môj autobus, tiež 

· fajčil muž počernej pleti. Keď 
prišiel autobus situácia sa zo
' pakovala. 

sovatel'. - 11. Rúbalo, sekalo
otvárala ústa ospanlivosťou. 
- 12. Nachytaj na udicu - epo
cha.-
Pomôcky: D. Anol. - H. Egal, 
brám. - 1. Tjorn. - 2. Neogén. 

d 
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Pred odchodom na dovolen 
nezabudnite: Zabezpečiť' si b~ 
(dom) proti nežiadúcim návštev~ 
kom. Buď napojením na políci 
pravidelnou kontrolou rodinou su, 
sedmi, známymi, pravidelný~ ~ 
prázdňovaním schránok, ale aj 
mykaním vchodov všetkými 
tel'mi (kontrolovať dodržiavani 

Rovnaké opatrenia treba 
v záhradkách a chatových osadách. 

Bola som však prekvapená 
keď na moju poznámku, i~ 
ohorok nepatrí na zem, na r02• 
diel od elegantne oblečenej 
dámy sa zahanbil, ohorok 
zodvihol a zahodil do smer. 
ného koša. 

Neviem, či táto pani aj doma 
hádže ohorky svojich 
po zemi, no jedno viem, že 
verejných priestranstvách 
sme mali dodržiavať p 
ako doma. Kedy sa to na 
me? 

E.K. 

l{orenie života 
- Počul som, že si sa oženil. 
-Už ma nebavilo stravovať 
po reštauráciách. 
-A teraz? 
- Teraz ma to už baví. 

*** 
- čo je vrchol slušnosti? 
- Keď ti začnú tvoje hodin 
vykať ... 

*** · 

- ľ\.1ôj muž je so mnou absol 
ne spokojný! 
-Ako vieš? 
- Povedal, že sa oženil na 
sledy! 

*** 
- Kedy vieme, že sa s 
medové týždne? 
-Keď muž prestane.pomá 
žene s umývaním riadu a 
ne ho umývať sám. 

*** 
- Keď prídem domov 
ožratý, žena sa so mnou 
ví aj dya týždne ... 
- Takých šťastných manželstie~ 
už dnes nie je vel'a! 

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.o0• 
so: 8.00-11.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste
Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. RegistračnHíslo: 103/90 · R 

DEVEXB 

ľvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

28.-29. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Konečne nastal čas prázdnin, 
čas dovoleniek. Rodičia majú za 
sebou skúšobné obdobie vlast
ných nervov a s ostatnými sa 
tešia na chvíle pokoja a oddy
chu. Iste zaslúženého, človek 
predsa nie je stroj. 

Nielen pred touto dovolenko
vou sezónou si mnohí pa
vzdychli: "Nemám, tento rok ne
pôjdem, zostanem doma ", Ba 
traduje sa tzv. slovenská dovo
lenka pri robote a okolo domu, 
záhrady, alebo na fuškách (s ja
penkou na malte). 
Aspoň raz da roka vša k treba 

kategoricky vypnúť. A dopria( 
telu i duši. Pre ... Pre vlastné telo 
a dušu. Oddýchnutí budeme po
kojnejší a spokojnejší sami, aj 
pre svoje najbližšie okolie. 

A stačí skutočne nenáročný 
plán, hoci aj spoznávania svoj
ho najbližšieho okolia, alebo vý
ber z množstva ponúk nášho 
prekrásneho Slovenska . Veď 
koľko toho nepoznáme? 

Nedávno som objavil v kníh
kupectve turistického sprievodcu : 
444 turistických zaujímavostí 
Slovenska. Ponúka bohatý výber, 
dokonca v troch jazykoch. Pre 
skromnejších, či tých, čo majú 
menej času okolie Bratislavy po
skytne tiež dostatok príležitostí. 
Od Devína, cez Devínsku Koby
lu, okolie rieky Moravy, až po 
Pajštún, či okolie Dunaja na 
strane druhej. Využime ten 
správny čas, oddychujme a spo
Znávajme! 

Vydavatel' 

~~ínskonovoveský 

5. 7. 2002 Ročník: XII. Číslo: 

V ČÍSLE: OO Odpoved' na otázku 

G Z radnice * Zákon o psoch 

O Spoločenská kronika C'i)f) O pošte 

O Šport ~ Z policajného zápisníka 

Festival chorvátskej kultúry ONV 2002 

AD: ANKETA - odpoveď no otázku 

"Kto všetko je zodpovedný za poriadok 
V minulom čísle Devexu polo

žil čítate!' s iniciálkami da otázku, 
uvedenú v nadpise. 
Odpoveď: 

Položená otázka nás potešila, 
pretože to znamená, že sa zaují
mate o to, ako to vyzerá s čisto
tou v našej mestskej časti a hl'a
dáte riešenie, ako ju zlepšiť. 

Práva a povinnosti všetkým 
obyvatel'om a organizáciám pri 
zabezpečovaní ochrany život
ného prostredia a pri udržiavaní 
čistoty verejných priestranstiev 
na území našej mestskej časti 
upravuje všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/1991. 
Celý text nariadenia nájdete na 
internetovej adrese: 
www.mudnv.sk alebo Vám ho 
okopírujeme na miestnom úra
de na 2. posch. na Odbore 

v našej mestskej časti." 

výstavby, životného prostredia 
a správy majetku. 
Preto len stručne: 
* Každý, kto spôsobí znečistenie 
verejných priestranstiev, je povin
ný po sebe upratať. 
* Za čistotu a vzhl'ad nehnutel'
nosti zodpovedá jej majitel' alebo 
správca, ak nehnutel'nosť hraničí 
s verejným priestranstvom, je po
vinný udržiavať nehnutel'nosť v ta
kom stave, aby sa nečistota z nej 
nešírila na verejné priestranstvá. 
* Za zabezpečovanie čistoty verej
ného priestranstva zodpovedá 
vlastník (správca) priestranstva 
bez ohl'adu na to, akým spôso
bom k znečisteniu došlo 

(Pokračovanie na 3. strane) 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

Ako vyjde Devex 
Vzhladom na prázdniny a dovo

lenky (kolpotéri, tlačiareň, vydava
te/') dnešné číslo je posledné pred 
prázdninami. Najbližšie číslo bude 
mat' uzávierku 29.8. o vyjde 6. 9. 
2002. 

Čitatelia však neprídu o celoroč
ný rozsah, pretože počet strán 
v roku presahuje plánované osem
stránové vydania. 

Na magistráte hl.m. SR Bratisla
vy je možné požiadal' o z/avu 
z poplatku za odvoz komunálneho 
odpadu. Zlavy sa poskytujú: osa
melým /'udóm v rodinných domoch, 
neziskovým organizáciám, ktoré 
pôsobia v charitatívnej oblasti 
a rodinám s viac ako 4 detŕni. 

(dtv) 

Prispievate/om honoráre 
V snahe zvýšiť kvalitu a účin

nosť obsahu informácií pre 
občanov MC prostredníctvom 
miestnych novín, zabezpečiť 

plynulý tok informácií, podnietiť 
autorov. a prispievate/ov k akti
vite navrhli a schválili, na ostat
nom zasadaní miestneho zastu
pitel'stva, poslanci MZ MC ONV 
zriadiť honorárový fond pre au
torov a prispievate/ov. 

Podrobnosti o činnosti fondu 
prinesieme v najbližšom čísle 
Devexu. r 

Kalendárny zber 
júl- december 2002 

Devínska Nová Ves ·streda 3. 7., 31. 
7., 28. 8., 25. 9., 23. 10. 

OLO 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 27.6. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 29.8. 2002, 
číslo vyjde 6.9. 2002. 
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V utorok 25. 6. 2002 rokovalo 
miestne zastupitel'stvo. 
Z uznesení sme vybrali: 
Miestne zastupitel'stvo: 
- zobralo na vedomie správu 
o hodnotení médií pôsobiacich 
na území MČ ONV - OTV 
a Devex, ulož ilo zabezpeč iť prí
pravu a rea lizáciu pri eskumu 
sledovanosti týchto médií 
v ONV, schválilo honorárový 
fond vo výške 20 tis . Sk pre pri
spievatelov Oevexu, 
-zobralo na vedomie informá
ci u o stave rozpracovanosti KSC 

Z diára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

ostatné dva týždne, vyberá
me: 
- Rokoval so zástupcom 
Jednoty SD BA - mesto vo ve
ci odpredaja pozemkov pod 
rozostavaným objektom na 
nám. J. Kostru, v ktorom má 
Jednota zámer do marca bu
dúceho roka sprevádzkovať 
supermarket TERNO. 

Pôvodný zámer sprevádz
kovať len prízemie budovy 

Jednota rozšírila i o pos
chodie, kde h/'adá záujemcov 
o poskytovanie služieb v na
šom regióne. Odpredaj po
zemku bude schvalbvať 

miestne zastupitel'stvo 25. jú
na. 
- Spolu so starostami okresu 
BA IV prerokoval spoločný 
postup mestských častí pri 
prenose kompetencií v oblasti 
školstva v súvislosti so stre
diskom služieb v školstve. 
Toto stredisko bude začlene
né podl'a územia v ktorom 
sídli - pod MC Karlova Ves s 
tým, že bude poskytovať ser
vis a služby pre všetky mater
ské školy v okrese BA IV. 
- Zúčastnil sa na rokovaní 
predkomisie správneho výbo
ru Okresného úradu práce BA 
IV. C!enovia predkomisie od
poručili správnemu výboru na 

D EVEX2 

(kultúrno-spoločenské centrum 
na lstrijskej 68), uložilo pripraviť 
opatreni a na dobudovani e naj
nutnejších častí, 
- schválilo zmeny v organ i zač
n om poriadku samosprávy MČ 
ONV, 
-schválilo zriadovacie listiny zá
kladných a materských škôl na 
území ONV, potvrdilo vo funk
ciách súčas ných riaditel'ov tých
to zariadení, 
- schválilo odmeňovací poria
dok zamestnancov MČ ONV 
a odmeňovacie poriadky orga
nizácií riadených MČ ONV, 
-schválilo návrh zmluvy pre od
predaj CO-krytu s pripomienka
mi, ktoré budú zahrnuté do defi
nitívneho znenia zmluvy, 
-schválilo novú nájomnú zmlu
vu nebytových priestorov pre 
objekt Reštaurácie na štadióne. 

schválenie nenávratné finanč
né príspevky na vytvorenie 
dohodnutých pracovných 
miest vo výške takmer 600 tis. 
Sk a pre verejno-prospešné 
práce vo výške 250 tis. Sk. 
- Spolu s vedením MC ONV sa 
zúčastnil na odovzdaní zre
konštruovaných priestorov 
bývalej materskej školy Na 
Grbe 2 pre Klub dôchodcov 
vDNV. 
- Spolu s VW Slovakia a spra
covatelbm urbanistickej štú
die - Záhorská Bratislava sa 
zúčastnil na prezentácii čisto
pisu tejto štúdie pred jej verej
ným prerokovaním v orgá
noch MC a hl. m. SR Bratisla
vy. 
- Spolu s vedením MC ONV 
rokoval s holandskými part
nermi pre výstavbu nových 
bytových jednotiek v ONV. 
Závery rokovania a d'alší po
stup spolupráce schváli 
miestne zastupitel'stvo. 
- Zúčastnil sa na rokovaní 
mestského zastupitel'stva hl. 
m. SRBA. 

Najzávažnejším bodom ro
kovania bol prenesený výkon 
štátnej správy v územnom 
plánovaní a stavebnom konaní 
a zmena štatútu hl. m. SR BA 
v de/'be týchto kompetencií 
medzi mestom a MC. Z dvoch 
alternatív (plná kompetencia 
mesta - plná kompetencia 
MC) ani jeden z návrhov nebol 

prijatý. Zastupitel'stvo bude 
o uvedených návrhoch povinné 
rozhodnúť najneskôr do konca 
roka 2002. 
- Rokovalo miestne zastupitel'
stvo MC ONV. 

Medzi najzávažnejšie bo(j 
patrila informácia o stave škoľ 
ský~h a predškolských zar;a: 
dent, ako i stav rozpracova. 
nosti investičných akcií. 

Nový záko n o psoch 
Dňom l. júla 2002 vstupuje do platnosti zákon č . 282/2002 Z.z., kto. 

rým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Čo z neho vyplýva Pre 
držitelov psov? 
• Šteňa je jeho držitel' povinný prihlási( do evidencie v obci do 4 mesiac01 
od narodenia, poplatok sa platí podla nášho VZN od l /2 roka psa. 
• Do 30 dní od získania psa je jeho držitel' povinný prihlásiť psa do evi. 
dencie v obci, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza (teda nie 
k babke na dedinu, keď je pes väčšinu roka v Devínskej Novej Vsi). 
Rovnako do 30 dní je držitel' povinný nahlásiť uhynutie alebo stratu psa. 
Pri nesplnení tejto povinnosti je pokuta do 5 000,- Sk, pri opakovanom 
nesplnení možno uložiť pokutu do dvojnásobnej výšky. 
• Cit. zo zákona: "Vodi( psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia no 
chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá predchádza( 
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zviera· 
tá a zabraňova( vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, kto· 
ré by pes mohol spôsobi(" Toto ustanovenie platí už dávno, ale prax ukazu· 
je, že ešte stále nechávajú rodičia venčí( vel'kých psov delom. Hlavne stred· 
ne vel'ké a vel'ké plemená psov by mali absolvova( výcvik základnej posluš 
nosti. V DNV pôsobí kynologický klub, ktorý takýto výcvik realizuje (kontalt: 
0905 739 57 4). Stojí to síce peniaze, ale spríjemníte si život so psom a pre· 
dídete problémom. 
• Zákon stanovuje, že: "Za psa vždy zodpovedá držitel' psa alebo osobo, 
ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohlad." 
• Dôležité! Cit.: "Držitel' psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť 
je meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes nnllmi7nU 

ten, kto psa vedie, je povinný oznámit' osobe, ktorú pes pohrýzol, aj 
no, priezvisko a adresu trvalého pobytu držitela psa." Poviete si, že to 
kazuje základná slušnosť, ale aj u nás v Devínskej sa v minulom roku 
li prípady, keď držitel' psa odmietol oznámi( svoje meno a adresu 
pohryzeného die(aťa. Od l. júla ho "neochota" bude stM do 5000,
"Súčasne je povinný skutočnos( že pes pohrýzol človeka bez toho, aby 
sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane 
v krajnej núdzi, oznámi( obci, kde je pes evidovaný." Aj za nesplnenie 
povinnosti hrozí pokuta do 5000,- Sk. 
• Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povin· 
ný výkaly bezprostredne odstráni( Každý, kto psa vedie! Možno nie prí· 
jemná povinnos(, ale z hl'adiska ochrany zdravia nás všetkých dôležitá. 
Pred tým, ako si zaobstaráte psa, treba si zváži( všetky okolnosti a ak vám 
padnú niektoré povinnosti za(ažko, radšej sa psa treba zriec( 
• Zákon dalej hovorí, že cit.: "Obec umiestni na miestach, kde je vol'ný po· 
hyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromaždovanie výkalov a zabeľ 
peči priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu." Na "psie koše" a ic~ 
vyprázdňovanie sa budú musie( nájs( peniaze v rozpočte našej mests~~ 
časti. Peniaze navyše môžu pochádza( aj od Vás, milí držitelia psov, kton 
ste doteraz zabudli, že máte Vášho psa prihlási( na miestnom úrade a zo· 
plati( miestny poplatok. Za vyzbierané peniaze od tých, čo už doteraz zo· 
platili, Denova, m. p. vysáva z verejných priestranstiev psie výkaly od ps~ 
neporiadnych majitelov. Chránime tak zdravie aj vášho psa pred náka:zafll 
a parazitmi. 
Čo poveda( na záver? Zákon na jednej strane prikazuje držitelom psoi, 

aby zaevidovali svojho psa a platili za neho, upratovali po svojich 
výkaly, na druhej strane je obec povinná vynakladať získané prostriedky 

(Pokračovanie na 3. 

končenie z 2 strany) 
(DO 

sie koše". Nový je štatút "nebezpečného psa". Dôležité je, že za psa 
'~dpovedá ten, čo ho vedie a jeho držitel'. Dúfam, že to povedie k väčšej 
todpovednosti pri výchove psa. Psy, ktoré majú tendenciu k agresívnemu 
t éJvaniu- o čom ich majitel' nemôže nevedie(- nepatria do mesta! s pr 

AD: RNKETR 
(Dokončenie z l. strany) 

'za zabezpečenie čistoty chod-
íkOV a priestorov medzi chod

níkom a budovou v súvisle zasta
~enej časti mestskej časti zodpo
vedá vlastník (správca) pril'ahlej 
nehnutel'nosti, pri rozostavaných 
stavbách príslušná stavebná or
ganizácia. 
• za znečistenie spôsobené uží
vatel'om bytu, alebo vzniknuté 
v súvislosti s činnosťou v nebyto
vom priestore zodpovedá užíva
tel'. 

Mária šimonová, 
Miestny úrad ONV 

Ako to vyzerá s čistotou 
v Devínskej Novej Vsi? 

Dňa 27. júna sme s kolegami 
z útvaru kontroly urobili ohliad
ku verejných priestranstiev v in
traviláne D N V. Priznám sa, že 
na popud čitatel'a Devexu. Co 
sme zisti l i? 
Počasie bolo typicky letné, trá

va spálená od slnka. Trávniky by 
potrebovali pohnojiť a polievať, 
na čo mestská časť nemá penia
ze. Co sa týka čistoty verejných 
priestranstiev, aj keď nemôžeme 
byť úplne spokojní, videli sme 
zlepšenie v porovnaní so stavom 
pred dvoma rokmi. 

Na niektorých miestach, na 
ktorých bolo viac ohorkov z ciga
net a papierikov ako trávy, je te
raz tráva pohrabaná a zjavne po
hevaná, dokonca aj kvitnúce kve
tinky. Najviac drobných odpad
kov, hlavne ohorkov z cigariet, je 
tesne pri obytných domoch. 

Milí fajčiari, v ohorkoch sa na
~hád_zajú rakovinotvorné látky, 
Iore filter zachytí, aby ste ich 

nedýchali. Umelá hmota vo fil
~roch sa rozpadáva celé desaťro
~~a. Určite by bolo zaujímavé, ke
y 5nne dali urobiť rozbor pôdy 

Pod balkónmi najväčších nepo
Tiadnikov. 
b Reze~vy sú v stave ihrísk, zišlo 
Y sa 1ch častejšie pozametať 

a vyčistiť. 

P 
Možno ak Denove úrad práce 
ndel· .. Vp l z_1adaných pracovníkov na 

kt P: leJ "kmeňoví" pracovníci, 
on majú na starosti zeleň a čis-

Mária Šimonová, Miestny úrad DNV 

tatu, orezávali už niekol'ko dní krí
ky pri cyklistickom chodníku . Pri 
kontajnerových stojiskách sme 
takmer nevideli porozhadzovaný 
komunálny odpad, kontajnery na 
počudovanie neboli preplnené. 
Ak potrebujete odviezť objemný 
alebo drobný stavebný odpad, za
volajte do Denovy na č . 64 778 
692. 

Do množstva, ktoré sa vmestí 
do multikáry, vám ho odvezú 
zdarma. Je lepšie, keď drobný sta
vebný odpad nie je v igelitových 
vreciach, lebo na skládku SOP 
plasty neberú. 

tudia sa už väčšinou naučili 
vhadzovať komunálny odpad do 
kontajnerov v zaviazaných igelito
vých vreckách, takže vietor ho 
z otvorených kontajnerov rozfúka 
menej. Odkedy OLO pristavilo žlté 
kontajnery na plasty, odbudla zo 
zmesového odpadu v platených 
kontajneroch. Ešte by bolo treba, 
aby všetci PET fl'aše zošl'apavali, 
aby sa ich vmestilo viac a OLO (aj 
za naše peniaze) nevozilo 
"vzduch". V kontajneroch na pa
pier sa nachádza naozaj papier, 
kontajnery na sklo sa rýchlo plnia. 
Napriek rečiam skeptikov, väčšina 
l'udí je poriadna a stále viac z nás 
odpad triedi. 

V týchto horúčavách deti so se
bou vel'mi správne nosia so se
bou von nápoje vo fl'ašiach. Treba 
im však povedať, že prázdne fl'aše 
majú zošliapnuť a hodiť do žltého 
kontajnera a nie do malých smet
ných košov pri trávnikoch. Takmer 
všetky koše boli preplnené a oko
lo nich kopy fliaš a papierikov. 

Dúfam, že keď budete čítať tie
to riadky, medzičasom konečne 
poriadne poprší. Ak nie, prosím 
Vás, obetujte trochu svojho vol'
ného času a vody a popolievajte 
najbližšie stromy a kríky. 

Denova ich síce polieva, ale po
liať aspoň 2 x týždenne takmer 
3 000 stromov a 6 000 m' kríkov, 
k tomu denne kvetinové záhony, 
nie je v ich silách. 

Stromy sa Vám odmenia - na
miesto ovädnutých, neskôr usch
nutých listov vás poteší svieža ze
leň, vlhší a čistejší vzduch, menej 
baktérií, exhalátov a prachu. 

Mária šimonová, 
Miestny úrad ONV 

Ako sme sa mali tento školský rok 

v 

MŠ Medulienka 
na ulici J. Smreka 8 

V septembri sme šli na vychádz
ku do Weitovho lomu, tešili sa 
z krásneho výhl'adu na rieku 
Moravu, poznávali rastlinky o živo
číchy a zmerali si sily v sMažioch 
s loptou. V októbri sme vyskúšali 
vlastnoručne vyrobené šarkany. 
Začiatkom decembra sme sa tešili 
na Mikuláša a počas celého mesia
ca usilovne učili pesničky, básnič
ky, tančeky a rozprávky, aby sme 
potešili rodičov na Vianočnej be
siedke. 

V januári boli naši predškoláci 
na návšteve v ZŠ P. Horova v l. A 
a v l. B triede. Výborne sme sa za
bavili vo februári na fašiangovej 
zábave. Vel'kú rodos( nám urobil 
jeden pán, ktorý doniesol so sebou 
morské prasiatka, myšky, škrečky 
i zajačiky. Poradil nám, oko sa má
me o ne stara(, keď ich chceme do
mo chova( 

V marci sme boli šikovní v striha
ní, lepení, malovaní a kreslení, 
mohli všetci obdivova( naše dielka 
v lstracentre pred Vel'konočnými 
sviatkami. 

Že vieme pomáhať prírode, sme 
dokázali v apríli 12 igelitovými taš
kami plnými odpadu, ktoré sme no
zbierali na lúke za ZŠ P. Horovo. 
Nové poznatky o prírode sme sa 

Naša škola v prírode 
Už nieko/'ko rokov ZŠ na uli

ci l. Bukovčana č. 3 pravidelne 
organizuje pre svojich žiakov 
pobyt v škole v prírode. Žiaci /. 
stupňa spolu s ich pani učitel'
kami a pani vychovávate/'kami 
vždy odcestujú na dva týždne 
z rušného ve/'komesta do 
náručia nádhernej prírody, kto
rú im poskytne prostredie 
našich vel'hôr - Vysokých Ta
tier. Na pár dní sa im novým 
domovom stane Škola v príro
de 7. mája v Tatranskej Lomni
ci. Pekné ubytovanie, domáca 
strava, príjemný personál, 
svieži vzduch, neopakovate/'ná 
príroda, príjemný pán riaditel' 
... čo viac si zaželať? 

Aj v tomto školskom roku 
Škola v prírode 7. mája privíta
la žiakov z ONV. Prvý turnus 
bol od 9. 6. do 7 5. 6. a druhý 
turnus bude od 7 5. 6. do 2 7. 6. 

dozvedeli z úst p. Martinky, ktorá 
nám pútavo rozprávala o živote 
vtáčikov. Ďakujeme vedeniu Istro
centra za túto aktivitu. 

Koncom apríla a začiatkom mája 
sme opä( nacvičovali básničky 
a pesničky na besiedku pre naše 
mamičky. 

V máji sme si spravili výlet do 
ZOO. Videli sme ako sa hrošík pre
val'uje vo vode, fretka hrabe jamu, 
rys vrčí, šimpanz pl'uje a Majko 
ploče, lebo so bojí vel'kého pytóna. 
Najstaršie deti si v areály ZŠ P. 
Horova zmerali sily v športových 
súložiach. 
Deň detí sme oslávili Diskopárty 

so šašom Marošom, predstavili 
masky, vel'a pesničiek a tancov 
o sMaží so sladkými odmenami. 
A čo nás ešte čaká? V júni vozenie 
no poníkoch a rozlúčka s predško
lákmi. A aby sme nezabudli: počas 
celého roko chodili staršie deti do 
Centra Rolando do sauny a bazén i
ka, kde sa naučili správne dýcha( 
o nebá( sa vody. V záhade v ZOO 
potámii, Zvedavom sloníkovi, So
márikovi a jeho kamarátoch 
i Hugo, Frigo, Bublina vo výtvar
nom krúžku sa deti naučili nové 
techniky, v krúžku angličtiny nové 
slovíčka a pesničky. Myslím, že sme 
sa vôbec nenudili. Prežili sme krás
ny rok, plný zaujímavých zážitkov. 

Za kolektív MŠ 
Zuzana Boltonová 

Náplňou školy v prírode sú 
okrem povinného vyučovania 
rôzne rekreačné aktivity. Ide 
hlavne o to, aby deti pobudli 
čo najviac na čerstvom hor
skom vzduchu, aby sa zotavili 
a načerpali mnoho nových síl. 
Deti sa počas horských túr zo
znamujú s tatranskou prírodou, 
navštevujú miestne múzeá, pri
pravujú branné hry v prírode. 

A večer? Besedy s členmi 
Horskej služby, súťaže, kvízy 
a ob/'úbené diskotéky. Záver 
každej školy v prírode patrí 
ve/'kému karnevalu. Deti školu 
v prírode navštevujú s ve/'kou 
radosťou a dlho po návrate spo
mínajú na chvíle strávené 
v Tatranskej Lomnici. A tak niet 
divu, že aj súčasní deviataci, ak 
sa ich spýtate na túto školu 
v prírode, s úsmevom zaspomí
najú a vzdychnú ... bolo dobre, 
ale dávno ... 

Soňa Škulová 

DEVEX 3 



v týchto dňoch oslávili: 
70 rokov 

Ladislav LOŠONSKÝ 
Pavol ŠTEVČEK 

90 rokov 
Františka KLEPOCHOVA 

Blahoželáme! 

vo vile Košťálová 

Peter KURTH- Mária JAŠO VA 

v kostole 
Ing juraj SANITRA -

MUDr: Katarína 
CHOVANCOVA 

Blahoželáme! 

Podakovanie 

Dakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s 
našim drahým zosnulým 

Štefanom 
Ondriskom 

dňa 20. júna 2002 na 
miestnom cintoríne v De
vínskej Novej Vsi a vyslo
vili nám úprimné slová 
útechy a povzbudenia. 
Zároveň dakujeme za za
bezpečenie dôstojnej roz
lúčky a kvetinové dary. 

manželka a dcéra 

Z DNV do škôl 
Riadite!Stvo ZS l Bukovčana l in

formuje o výsledkoch prijímacieho 
pokračovania v školskom roku 
2001/2002. V tomto školskom roku 
končilo povinnú školskú dochádzku 
69 žiakov v 9. ročntku a 3 žiaci v ôs
mom ročntku. Sesť žiakov 4. ročníka 
bolo prijatýcb na štúdium v 8-roč

nýcb gymnáziách. 
Vedenie školy úspešným budúcim 

stredoškolákom blaboželá k icb do
sialmutým výsledkom v prijímacom 
pokračovaní. Sú najúspešnejšie v bis
tórií školy, keď 82 %žiakov ôsmeho 
a deviateho mčntka bolo prijatých 
na študijné (maturitné) odbory 

Dosialmttlé výsledky sú logickým 
vyústením úspechov, ktoré 1wší žiaci 
pod veden tm svojicb učilel'ov pra vi-

DEVEX4 

NÁVŠTEVA 

NA RANČI 

V stredu 15. 5. 2002 pán Ouzký 
pozval členov Klubu dôchodcov 
na prehliadku svojho Ranča. 

Spolu s manželkou nám ukázal 
jeho rozsiahle priestory. Videli 
sme pekný zámoček, stajne, 
v ktorých boli krásne kone, ver
kú jazdiareň, aj hospodárske 
priestory, kde chovajú sliepky, 
prasiatka a kravičky. 
Pán Ouský nám povedal, že 
výstavba tohto areálu nebola 
jednoduchá. V súčasnosti je do-

Nový K/ub 
dôchodcov 

Dlho sme čakali no nové, väčšie priestory 
nášho Klubu. Deň "D" nostol18. júna 2002. 
Po slávnostnom prestrihnutí pásky sme pomo
lými krokmi vošli do vel'kej sály. Bolo vidieť, 
že deň predtým dávali usilovné ruky dôchod
kýň všetko do poriadku. Po príhovore vedúcej 
Klubu pani Moderovej, členovia súborov ROSI
CA o NÁDEJ zaspievali pod vedením pána Finu 
Besedu pieseň Nová Ves, Nová Ves. Ďalšie slo
venské o chorvátske piesne si spolu s nimi zo
spievali oj niektorí dôchodcovia. Pekný prího
vor moli pani prednostka Šomová o pán sta
rosta Mráz. 

Po oficiálnom programe prišlo malé pohos
tenie- chlebíčky, zákusky, pohárik, kávička. 

K družnej debate nám zohral oj harmoni
kár. Plní dojmov sme so pobrali do svojich do
movov. 
Ďakujeme našej Radnici, že splnilo svoj sl'ub. 

Kristíno Hojzáková 

delne dosahujú v rôznych olympiá
dacb, a súťažiach v priebehu škol
ského roka. 

Ako príklad uvádzam lobloročné 
tíspecby našich žiakov: 
Tomáš Synek zo 7. A sa stal vo svojej 
kategórii vtľazom okresného kola re
citačnej sútaže Hviezdoslavov Kubín 
a tretie miesto obsadil v krajskom ko
le tejto súťaže. 
L: Kizeková z 8. A zvíťazila vo svojej 
kategórii v okresnom kole matema
tickej olympiády. 
ll. Miklíková z 9. A obsadila v medzi
národnej výtvarnej súlaži EX LIBRIS, 
ktorá sa koná v Hlobovci- 2. miesto. 
V olympiáde v nemeckom jazyku 
sme boli úspešní hneď v dvoch kate
góriách. Alex. Majda z 8. A obsadil 
v okresnom kole tretie miesto a D. 
Nápľslková zo 7. A svoju kategóriu 

končený a navštevuje ho stále 
viac hostí, ktorí si prídu pozrieť 
aj preteky v parkúre. 

Po prehliadke Ranča sme si 
v reštaurácii príjemne posedeli 

Tak ako my, i naši rodičia a praro
dičia chodili do školy - vzdeláva li sa 
a rozširovali svoje obzory. Samozrej
me, nie vždy sa učilo tou istou metó
dou a v tých istých podmienkach ako 
dnes. My, 9. A s tr. p. uč. Brunovskou 
a 9. B s tr. p. uč. Strakavou, sme boli 

Škola našich 
prarodičov 

zvedaví, ako to v takej škole kedysi vy
zeralo. 

A tak sme navštívili Mestské múze
um v Bratislave v Starej radnici, kde sa 
práve takáto škola, teda lepšie pove
dané trieda, nachádza. Tu bolo zh ro
maždených vela zaujímavých exponá
tov z ich školských čias, v ktorých bola 
zachytená čast života vtedajších žia
kov. Už nás tu čaka l milá pani, ktorá 

v okresnom kole vybrala a v kraj
skom kole obsadila pekné tretie mies
lo. Mnohí ďalší žiaci našej ZS stce 
v okresných kolách olympiád ne
zvíťazili, ale stali sa ich úspešnými 
riešite/in i- čím potvrdili dobré meno 
našej školy. 

Na gymnáziá bolo prijatých 19 
žiakov, na SOS 31, na SOU 4 roč. 9, 
na SO U 3 roč. 12, na SOU 2 roč. l 
žiak. 

Vedenie školy želá všelkJím žia
kom a pedagogickému zboru príjem
né prežitie lelnJícb prázdnin. Zároveň 
dakuje všetkým pedagogickým 
a správnym zamestnancom za ich 
statočnú prácu počas celébo škol
skébo roka. 

Paul. Dr. St. Šlefcmov 
Cl Mg1·. M. Veselský 

pri malom občerstvení v spo
mienkach na "Starú škôlku" 
a na dávne časy. 

Kristína Hojzáková 

bola mimochodom bývalou žiačkou 
tejto školy a oboznámila nás s jej mi· 
nulostou. Trieda nebola vel'mi veľká. 

V strede sa nachádzali drevené lavi· 
ce z troch rôznych období, prispôsobe· 
né správnemu seden iu žiakov, kto1é 
sme si vyskúšali . Samozrejme tam bola 
i tabula, katedra a klavír. 

V takejto triede boli väčšinou spolu 
chlapci a dievčatá prvého až piateho 
ročníka, a tak dalo u čitel'om skutočne 
prácu všetky deti zamestnaf. Medzi to· 
kýchlo obdivuhodných pedagógov pot· 
ril i napr. Ferdinand Písecký či Ľudovít 
Pánik, ktorých obrazy v triede istotne 
nemohli chýba( Učenie sústredili naj· 
mä na krasopis, počty, rétoriku. Videli 
sme ilustrované učebnice: logika, pač· 
tovnica a merba, čítanka, anglický 
a nemecký jazyk, otčina. Znám~ 
a absenciu zapisovali do tzv. kataló· 
gov. Štvrtok bol určený modleniu, pil· 
nosti, hre na klavíri a spevu. Spolu or· 
ganizovali rôzne hry, sútaže a krásne 
podujatia počas sviatkov. 

Aj vtedy sa žiaci nesprávali vždy 
iba slušne, a tak ich neminuli tres~. 
Napríklad ich zatvára li do zvláštnej 
miestnosti. Tu sa občas ocitli i známi 
štú rovc i, ktorí si svoje mená vyryli do 
dverí. Toto všetko je len zlomok toho: 
čo všetko sme videli a počuli. Pozreli 
sme sa na školu s trochu iného pohladu 
a zoznámili sme sa s jej staršou tvároU· 
Odniesli sme si odtial' pekné zážit~ 
a nové poznanie. 

No a na záver už len citát: 
"Život včitel'a a vychovávate/a ;e alo 
horiaca svieca, ktorá tým, že iný~ 
svieti, sama seba spalu;e a horí." 

Monika Bartošová, 9.: 
ZŠ Ul. P. Horova 1 

v spolupráci s mediálnymi partnermi: Rádio EXPRES, 
redakciou denníka SME a reklamnými partnermi 

z ONV GTS, Reštaurácia na štadióne, Pezinské tehel
ne a. s., Hotel Morava, lnspekta Slovakia, Potraviny 
na Grbe, KOLO, Tameworth pub, OTV, Pneuservis 

Bródy a DEVEX poriada 

v sobotu 10. augusta 2002 

ROCK NIGHT 
Prvý ročník festivalu Rock Night v ONV 2002 

v priestoroch futbalového štadióna FCL DNV 
za účasti hudobných skupín: NAVEL, KRTINEC, ATEL
LIER 11, NOC A DEŇ, HORKÝŽE SLfžE, HEX, LAURA 

A JEJ{ TYGRI a iné. 
Festival začína o 17.00 ha po skončení vystúpení ka

piel bude diskotéka Agentúry FERMDNT. 
Predpredaj vstupeniek: Stávková kancelária RENO 

(roh lstrijská - Novoveská, ONV}, Kancelária Agentúry 
FERMONT - 02/64 76 1125 [Š. Králika 1, ONV], 
Dr. Horák {Medená ul.}, PKO- predpredaj lístkov 

[Špitálska ul.] 

Program kina 

@~WIT~ 
6. -7. 7. o 17.15 a 19.45 h 

STAR WARS: 
EPIZÓDA ll - KLONOVANÍ 

ÚTOČIA 
USA- MP 12 - 60,-

11.-12. 7. o 17.15 a 19.45 h 
BABIE LETO 

ČR - MP 12 - 60,-

Prázdninové vysielanie 
DTV 

DTV má od l 0.7.2002 štvor
týždňovú technickú prestávku, po
č~s ktorej nebude vysie! of. 

Vysielanie bude óbnovené 
7.8.2002. Počas augusto vám DTV 

Letná súfaž 
Tanečného Centra ELEGENZA 

V sobotu TS.júna sa v priesto
roch /stracentra konala v poradí 
už druhá súťaž v spoločenských 
tancoch (tanečnom športe), or
ganizovaná TC ELEGANZA De
vínska Nová Ves. 

O súťaži nám porozprával ria
ditel' TC Ing. Milan Bačiak. 
Súťaž bola vyhlásená v 4 ka

tegóriach 

V dvoch mali zastúpenie aj 
domáce tanečné páry. V kate
górii Deti (do 9 rokov) tancovali 
tance waltz, quicstep, ča-ča a jí
ve, sa vo štvrťfinále umiestnili 
páry Branislav Mačuha - Vero
nika Valkovičová a Patrik Dur
jan - Barborka Bončová. Páru 
Lukáš Bračka - Katarína Dická 
sa podarilo prebojovať (ako i na 
predchádzajúcej súťaži) do finá
le a tam obsadili v silnej konku-

13.-14. 7. o 17.15 a 19.45 h 
SPIDER MAN 

USA- MP 12 - 70,-

20.-21. 7. o 17. 15 a 19.45 h 
ČISTÁ DUŠA 

USA- MP l 2 - 60,-

27.-28. 7. o 17.15 a 19.45 h 
INTIMITA 

Fr.- V.B.-nem.-špan. MN 18 - 60,-

0d 31. 7. do 31. 8. 2002 
Prázdniny 

Tel.: 6477 5104 

priblíži vo svojom prázdninovom 
vysielaní reportáže z viacerých kul
túrnych podujatí - Festival chorvát
skej kultúry, Festival slovenskej ná
rodnej piesne, Deň otvorených dve
rí ZUŠ, vystúpenie FS Kobylka, spo
mienka na Ľudo o Teodori ka Zúbka 
a dalšie. 

rencii pekné S.miesto. V kategó
rií Junior (1 O - 12 ročné deti) 
sme mali domáci pár na "bed
ni", lebo Tomáš Matúšek s Pet
rou Némethovou obsadili strie
bornú druhú priečku. Podali 
kvalitný výkon a keby nebolo 
občasných chybičiek víťazstvo 
by mu neuniklo. Páry v kategórii 
Junior tancovali 'okrem vyššie 
spomínaných tancov aj valčík 

a sambu. 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 5 



(Dokončenie z 5. strany) 

V súťaži sa zúčastnili páry 
z 7 O klubov Západoslovenského 
a Bratislavského regiónu. Ceny 
odovzdával čestný prezident 
SZT~ p. ~tíavnícký a ríadíte/'ka 
pobočky VÚB, a.s. v ONV paní 
Ff ašk o vá. 

GALAPROGRAM 
TC ELEGANZA: 

Vo večernom Galaprograme 
bola prvý krát v histórii TC ELE-

Festival chorvátskej kultúry 

GANZA organizovaná pohárová 
súťaž v kategórii registrovaných 
tanečných párov kategórie O. 

Pozvaná konkurencia bola 
vel'mi dobrá, ale naše páry sa 
nestratili. 

Na nešťastnom 4. mieste 
skončil pár Peter Lat-kóczy -
Petra Nováková a na pekný tretí 
stupienok sa postavil pár Filip 
Németh - Sandra Agalarevová. 

Diváci okrem súťaže videli 
i ukážky párov, ktoré sa zúčast
nílí doobedňajšej súťaže ako 
i páru medzinárodnej triedy 

Zaujali všetci 
Už štrnástyk rát ponúkli Chor

vátsky kultúrny spolok na 
Slovensku, CHKS v DNV za 
účinnej podpory MČ DNV celý 
rad podu jatí pre občanov DNV 
v rámci Festivalu chorvátskej 
kultúry DNV v dňoch 22. - 23. 
6 . 2002. 

Ten tohtoročný, okrem už tra
dičného a očakávaného stretnu
tia Chorvátov ž ijú cich v zahra
ničí s rodákmi, príťažlivej ponu-

ky jedál a nápojov, vystúpení 
domácich a zahraničných súbo
rov, pestrého sprievodu, ponú
kol a predstavil súbor Grbačieta 
od vzniku po súčasnosť. 

Príjemné počasie pria lo stret
nutiam pri trad i čných jedlách, 
ktoré pod stánkami v kultúrnej 
záhrade ponúkali pastvu pre očí 
i mlsné jazyky od makových 
šúl'ancov až po ... 
Nedalo nám neokoštovať z ka-

(najvyššia amatérska tanečná 
trieda) - Martina Wilnscha 
s Andreou Zelínkovou, ktorý 
svojím výkonom mnohých nad
chol. 

Po skončení hlavného progra
mu sme sa všetci spoločne za
bávali pri latinsko-amerických 
i disco rytmoch. 

Tanečníkov z TC ELEGANZA 
čaká teraz prázdninové sústre
denie a vera poctivej tréningo
vej práce, aby aj na ďalších 
súťažiach mohli rovnako úspeš
ne reprezentovať seba, svoj 

čac in y. Kvalita perfektná a tá ce
na: 15 Sk porcia?! 

Ba, v debatných krúžkoch sme 
vide li mnohých známych, astre
tli sa s Novovešťanom, žijúcim 
vo Švaj čiarsku jaroslavom Maš
kom. je pravidelným odbera
tel'om Devexu, a vďačným číta
telom, ktorý sa rád podelil o skú
senosti a poznatky zo života 
doma i v cudzine. 

Najväčším ťahákom po oba 
dn i sú však vystúpen ia folklór
nych súborov. Každý deň začína
li, a otvárali festival dobrej nála
dy a pohody Grbačieta. Tie treba 
v i d i eť a počuť. 

Na fest ivale vystúpili okrem 
nich súbory: Čunovský bečari, 
Zviezdice (Ch. Grob), Mladosť 
(Šenkvice), Veseli Gradiščanci 
(Maďarsko), Šafrán (Morava), 
Temburášsky súbor Brac (Stu
dénka), Rešetari (Chorvátsko), 
Muško jačarsko družstvo iz Jan
dorfa (Rakúsko), Hrvatanka (Ch. 
Grob), Črip (ONV), lndustro
gradnija Zagreb (Chorvátsko) 

klub, ako i svoju rodnú obec. Po 
skončení prázdnin budú op0ť 

prebiehať ná bory do nášho ta. 
nečného centra a tak všetkých 
srdečne pozývame medzi nás. 

Na záver chceme poďakovať 
sponzorom podujatia: 

VÚB, a.s., pobočka ONV, OQ 
ONV, ISTRACENTRUM, TC & MB 
Consulting a samozrejme všet
kým priaznivcom tanca! 

MB 

a Rosica (ONV). Festival chorvát
skej kultúry v DNV ponúka aj 
množstvo spoločenských stret
nutí. 

Tohtoročný poctili návštevou 
aj vel'vys l ankyňa Chorvátskej re
publiky na Slovensku pani 
Andrea Kustovič-Ercegovac so 
sprievodom, delegácia družob
ných obcí Sv. Ilija, Nova Gradiš
ka, Aqua Viva (Taliansko), zá
stupcovia c horvátskyc h spolkov 
z Rakúska, Čiech a Moravy, sta
rostovia mestských častí Bratis
lavy (Čunova, Chorv. Grobu), 
predovšetkým však vel'a fanúš
kov folklóru z Devínskej a Bra
tislavy. 

Oba festivalové dni priniesli 
účinkujúcim i účastníkom vel'a 
príjemných c hvíl', stretn utí, kul
túrnych a spoločenských zážit
kov a zábavy. 

To však treba prežiť priamo na 
festivale. 

Už dnes ponúkame pozvanie 
na pätnátsty ročník v roku 2003. 

Má slúžiť občan pošte a či pošta občanovi? 
(Ako si možno vystreli( z preclstavitelóv samosprávy) 

Dňa 14. júna 2002 sa na hlavnej pošte v Bratislave uskutočnilo rokovanie 
predstavitelov miestnej samosprávy z Devínskej Novej Vsi s prevádzkovou ná
mestníčkou Riaditel'stva pôšt v Bratislave Bc. Veronikou Jurikovou. Na rokovaní 
sa za mestskú čast' DNY, okrem mňa ako poslanca mestskej časti zúčastnili, ešte 
starosta MČ DNY Ing. V. Mráz, prednostka MČ JUDr. M. Šamová a poslanec 

DEVEX6 

mestského zastupitel'stva za MČ DNY Ing. J. Žatko, za Slovenskú poštu bola prí· 
lomná ešte vedúca pošty Bratislava 4 9 z DNY. 

Toto rokovanie som vyvola l po poslednej zmene úradných hodín na pošte 
Bratislava 49, po ktorej zostala pošta v DNY v sobotu zatvorená, čím pretieklo 
posledná kvapka nielen v pohári mojej trpezlivosti, ale zjavne aj v pohári trpeZ" 

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

. osli mnohých dalších spoluobčanov z DNY, ktorí sa mi už roky st'ažujú ako na 
hv vhodné úradné hodiny na našej pošte, tak i na nevhodnost' správania sa jej 
ne ovníčok ale tiež aj na nekultúrnost' poskytovania služieb verejnosti na pošle 
pr:~slava 49. Potrebu takéhoto rokovania jednomysel'ne podporil i poslanecký 
B~or MČ DNY príslušným uznesením na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2002. 
t Vystupovanie vedúcej pošty 

Na rokovanie sme odchádzali v dobrej viere, že sa nám konečne podarí za-
ečit nápravu aj na pošte Bratislava 49, kedže pani námestníčka Juriková 

b~ZP~ne svo1"im listom prednostke ešte zo dňa 6. mája 2002 vyjadrila ochotu 
P''o'" 
okovat' o zmene v prevádzkových hodinách pošty, čo bol aj hlavný ciel' rokova-
r Boli sme však mierne prekvapení tým, že pani námestníčka začala celé ron,o· 
kovanie vyhodnocovaním mojej návštevy na pošle Bratislava 49 počas posla-

kého prieskumu, ktorý som uskutočnil spolu s kolegyňami poslankyňami nec 
MUDr. Bukovskou a JUDr. Viskupičovou 14. mája 2002. Vedúca pošty sa totiž 
očo s tohoto prieskumu správala velmi nevhodne a nielenže nás nebola ochot

~á prijat', ale dokonca nebola ochotná ani odpovedal na žiadne naše otázky, 
lebo vraj na lo má kompetencie len pani námestníčka. Bc. Juriková takéto sprá
vanie sa vedúcej pošty velmi rozhodne obhajovala tvrdiac, že postupovala pres
ne podla interných predpisov pošty. V tejto súvislosti by som si preto vel'mi rád 
rečítal tú čast' interných predpisov pošty, kde sa hovorí o tom, že vedúci pra

~ovníci pôšt sa k stránkam nemajú správal' slušne a nemajú riešil ich problémy 

0 sťažnosti. Zároveň sa pýtam, načo je potom pani námestníčke taká vedúca 
pošty, za ktorú musí všetky úlohy preberal ona sama. Pri takom nedostatku fi
nancií v Slovenskej pošte, akým pani námestníčka Juriková nezabudla počas ro
kovania viackrát argumentoval, by predsa aj pre ňu muselo byt' výhodnejšie 
prepustil takúto vedúcu, nadalej vykonával jej prácu a za plat vedúcej prijat' 
aspoň dvoch dalších pracovníkov, ktorými by napríklad mohla zabezpečit' po
skytovanie poštových služieb v sobotu. 

Kultúrnosť vystupovania dalších zamestnankýň pošty Bratislava 49 
Keďže otázku nevhodného správania sa vedúcej pošty počas poslaneckého 

prieskumu nebolo možné na rokovaní uzavrie( pretože poslankyne, ktoré so 
mnou prieskum vykonali a teda by mohli podporil' moje tvrdenia, neboli na ro
kovaní prítomné, prešla pani námestníčka k problému nevhodného správania sa 
a nekultúrnosti poskytovania poštových služieb ostatnými pracovníčkami pošty. 
Pani námestníčka suverénne presviedčala zástupcov samosprávy o tom, že všet
ky zamestnankyne pošty v pravidelných intervaloch absolvujú školenia, na kto
rých preberajú aj pravidlá správania sa voč i stránkam a že od nástupu novej 
vedúcej došlo k radikálnej zmene aj v tejto oblasti. Nato som sa jej spýtal, na 
základe čoho dospela k takémuto záveru, keď ja a spolu so mnou najmenej tre
tina poslaneckého zboru a teda minimálne aj tretina občanov mestskej časti má 
presne opačné skúsenosti, teda že od nástupu novej vedúcej ide kvalita poskyto
vaných služieb dolu vodou. Namiesto odpovede však mala pani námestníčka 
len dalšie otázky a to prečo sme sa nestažovali skôr a aké sú konkrétne prípady 
nevhodného správania sa pracovníčok pošty. Na prvú z nich som pani námest
níčke radšej neodpoveda l, pretože som očakával, že v dalšom rokovaní sa nám 
predsa len podarí dosiahnút' aspoň dohodu o zmene v úradných hodinách poš
ty. Dnes však, keď už je zrejmé, že celé rokovanie v skutočnosti bolo len stratou 
času predstavitel'ov mestskej časti, môžem svoju odpoveď aspoň zverejnil. 
Bývalému vedúcemu pošty som sa totiž už od začiatku devät'desiatych rokov 
sfažoval a to niekol'kokrát. Podobne ako pani námestníčka Juriková aj on chcel 
odo mňa mená konkrétnych pracovníčok pošty. Keď som argumentoval tým, že 
žiadna pracovníčka pošty sa mi ešte nepredstavila, tak ma žiadal aspoň o kon
krétny deň a hodinu. Stalo sa a pri najbližšej príležitosti, keď na pošte nebola 
žiadna stránka a s výnimkou jediného okienka pri dalších taktiež nebola žiadna 
pracovníčka a ja som napriek urgenciám na výdaj doporučenej zásielky musel 
čakat' viac ako l O minút, znoÝu som sa mu stažoval už s uvedením konkrétneho 
dňa i hodiny. S určitost'ou viem, že dotyčná pracovníčka (dnes viem, že jej meno 
ie Jana, priezvisko však stále nepoznám) bola vtedy nejakým spôsobom pokar
haná, pravdepodobne prišla o čast' prémií. Jej reakcia však nedala na seba dl
ho čakat'. Pri najbližšom vyzdvihovaní doporučenej zásielky sa začala so mnou 
sprosto hádat' a od toho dňa sa mi na pošle snaží čo najviac strpčoval život 
nielen ona, ale (až na pár svetlých výnimiek) takmer všetky jej kolegyne. A keď 
sa Už nevedia vyvŕšil ináč, tak urobia aspoň to, že keď prídem na poštu krátko 
Pred záverečnou, ale pre náva l l'udí ma môžu vybavil až po záverečnej, tak 
jednoducho zavrú poštu a spolu s dalšími stránkami ma nechajú čakat', kým nie 
ie vybavená aj posledná stránka a až potom ma spolu s ostatnými pustia z poš
ty Von, namiesto toho, aby každej stránke otvorili ihneď, ako ju vybavia. Keď 

som sa na takéto správanie st'ažoval novej vedúcej pošty počas poslaneckého 
prieskumu, jej reakcia bola, že ona nič takého nezaregistrovala. Nato jej kole
gyňa MUDr. Bukovská trefne odvetila, že ryba smrdí od hlavy. Nuž a preto, že 
napriek niekol'konásobným st'ažnostiam som sa pravdy nikdy nedovolal, hoci na 
služby pošty sa mi ako poslancovi miestneho zastupitel'stva DNY nepretržite 
st'ažovali aj další spoluobčania, som sa nakoniec prestal st'ažovat'. 

Konkrétne prípady 
V odpovedi na druhú otázku som však Bc. Juríkovej z Riaditel'stva pôšt uviedol 

hneď niekol'ko konkrétnych prípadov. Tu sa zmienim len o dvoch z nich. 
Keď som si niekedy v mesiaci marci alebo apríli t.r. opät' raz prišiel vyzdvihnú! 
doporučenú zásielku, zas mala službu moja "stará známa" pracovníčka Jana. 
Keď zaregistrovala, že prichádza rad na mňa, nechala sa odvolal svojou kole
gyňou: "Janka poď sa napit'" a opät' ma nechala čakat' aspoň desat' minút. 

Podobne si sused Kevický bol vyzdvihnú( firemnú zásielku. Pracovníčky pošty 
mu ju však odmietli vydal, lebo vra j nemá výpis z obchodného registra. A úplne 
daromné bolo jeho vysvetlovanie, že podniká ako fyzická osoba na základe živ
nostenského listu, ktorý je vystavený na jeho meno a že nie je zapísaný v ob
chodnom registri a teda im ani nemôže výpis z registra predložil. Pracovníčky 
pošty 49 však nadalej ostali neoblomné a trvali na výpise z obchodného regis
tra. K týmto konkrétnym prípadom nevhodného správania sa pracovníčok pošty 
sa však už pani námestníčka radšej nevyjadrila. 

Zmeny hodín pre verejnosť 
Nakoniec sme sa dostali aj k problematike otváracích hodín pre verejnost'. 

Napriek písomne vyjadrenej ochote pani námestníčky rokoval o tejto téme, jej 
stanovisko počas rokovania bolo jednoznačné a neoblomné - predlžili sme vám 
prevádzkové hodiny v pracovných dňoch o celú hodinu, tak čo vlastne ešte chce
le. Okrem toho prevádzkové podmienky a režimy na pošle sú také, že sa hodiny 
pre verejnost' takmer nedajú menit' a teda sa menit' nebudú a najmä v sobotu už 
pošta nebude otvorená. Žiadne vecné argumenty pani námestníčka nebola 
ochotná akceptoval a keď už nemala ako, tak sa začala vyhováral na Zákonník 
práce a argumentoval tým, že okrem Slovenska nikde v Európe pošty v sobotu 
ani v nedel'u otvorené nie sú. 

V tejto súvislosti sa však ihneď musím opýtal, ako môže vedenie Slovenskej 
pošty na mieste prevádzkovej námestníčky riaditelstva pôšt lrpiet' osobu, ktorá na 
oficiálnom rokovaní svoje stanovisko obhajuje klamstvom. V Európe sú totiž poš
ty otvorené v sobotu aj v nedel'u prinajmenšom v Českej republike 
a v Chorvátsku, pričom v Chorvátsku sú dokonca aj cez týždeň otvorené až do 
21 ,OO hod . A čo sa týka prevádzkových režimov pôšt, tieto predsa určuje pre
vádzková námestníčka a teda ich môže aj men it'. A pokia!' lo nie je ochotná uro
bil a vyjst' tak v ústrety oprávneným požiadavkám užívateiOv poštových služieb, 
taktiež nemá čo hladat' na mieste prevádzkovej námestníčky. Riešení sa pritom 
ponúka hneď niekol'ko. Najjednoduchšie by bolo hodiny pre verejnost' posunút' 
namiesto od 7,30 do 19,00 tak, aby začínali od 8,30 alebo 9,00 a končili 
o 20,00 alebo 20,30. V takom prípade by pošta ani nemusela byt' otvorená v 
sobotu, pretože by sa doporučené zásielky dali vyzdvihnú!' aj po neskorom ná
vrate adresáta z práce. 

Ďalším riešením by mohla byt' jednosmenná prevádzka na pošle v pondelok 
tak, aby druhá smena mohla nastúpil v sobotu a vyhovelo sa tak požiadavkám 
Zákonníka práce na dni nepretržitého odpočinku, pričom v ostatné pracovné dni 
týždňa by pracovali dve smeny tak ako doteraz. Tretím riešením by mohla byt' 
napríklad dvojhodinová poludňajšia prestávka na pošte tak, aby potom z ušetre
ných hodín mohla byt' zabezpečená prevádzka v sobotu. A určite by sa našli aj 
dalšie možnosti, lenže to by pani námestníčka musela mat' o ich hladanie záu
jem. Keď totiž ja osobne pozývam svojho partnera na rokovanie o nejakom 
probléme, tak mám záujem tento problém vyriešil aj za cenu kompromisov a nie 
len prezentoval mu svoje stanovisko tak, ako to urobila pani námestníčka 
Juriková. 

A výsledok? 
Na záver musím uviest', že celé rokovanie na riaditel'stve pôšt vlastne nič nevy

riešilo a to aj napriek tomu, že všetci zúčastnení predstavitelia našej mestskej 
časti jednoznačne potvrdili nevhodné správanie sa prinajmenšom niektorých 
pracovníčok pošty Bratislava 49 v DNY. Na druhej strane ma dost' mrzí, že na 
zmene, resp. znovuzavedení hodín pre verejnost' v sobotu okrem mňa netrval 
žiaden z nich a to aj napriek príslušnému uzneseniu poslaneckého zboru našej 
mestskej časti. 

Ing. Mgr. Peter Marčák 

DEVEX 7 



Dedinský turnaj 
Bytovky- Kolónia 0:2 (0: l) 
(vlastný Krupčík, - Sith. Vl.) 
Grba - FC Kostolné 5 :0 (3:0) 

Smoleň úspešný 

Na majstrovstvách Sloven
ska juniorov do 20 rokov do
siahol pekný úspech 18 ročný 
Janko Smoleň z Šk STRELE C 
DNV. 

V uzavretom t urnaj i najle
pších juniorov Slovenska ob
sadil S. miesto, hoci so svojim 

Po stopách 
dejín 

Konečn e pri šla dlho očakávaná 
streda - deň, v ktorý sa zača la naša 2-
dňová exkurzia. Zišli sme sa triedy 9. 
A a 9. B s p. u č. Brunovskou a Pia tri · 
kovou . Počasie bolo ako stvorené na 
cestovanie , a tak sme zamierili hneď 
do prvého mesta . 

Navštívili Novú Baňu a je j Pohron
ské múzeum . Prvá časf bola venovaná 
na jmladše j sopke na Slovensku -
Vul kán Pútnikov vŕšok, v druhe j ča s ti 
sme sa niečo viac dozvedeli o meste 
Nová Ba ňa . Na jviac nás vša k za uja l 
model tohto baníckeho mesta. 

DEVEX 8 

ARABI vo finále 

(Madar 2, Kralovič Braňo, Zá horský, 
Glosik) 
Bytovky - Arabi 2:3 (l :2) 

ELO koeficientom bol naj
slabší. 
Poradie: 
1. E. Pintér, Nitra S 
2. L. Havlíček, Čadca 4,S 
3. P. Kalata, Košice 4,5 
4. š. Mačák, Košice 4 
5. J. Smoleň, ONV 3,5 
6. M. Meszáros, Dun. Streda 

3,S 
7. P. Vavrák, 
Slovan Brat islava 2 

mj 

Ďa lš ia zastávka bol Tajov. Pozreli 
sme si pamätný dom J. Murgaša - vy
ná lezcu telegrafu . Viseli tu jeho kresby 
i patenty. Hneď vedl'a sa nachádzal 
pa mätný dom J. G. Tajovského. 

Na stenách sa pýš ili obrazy jeho 
rodiny, vo vitrínach bolo vel'a jeho 
kníh . Jedna expozícia patrila i jeho 
žene, tiež spi sovatel'ke, Hane Grego
rove j. Bol tu starý drevený stôl so sto
l ičkou , je j fotografia , a ta ktiež mnoho 
kníh, na pr. Život musí maf cveng . A tý
mi to slovami sme sa rozlú č ili a po
kračova li do dal šieho mesta - Banskej 
Bystrice. Tu sme navštívili známe 
Múzeum SNP. Pozreli sme si pútavé vi· 
deo o priebehu SNP, rôzne exponáty 
a vypoču li si zau jímavý výklad. 
Ba nská Bystri ca je sku točne krá sne 

(Lorenc, Klemensich- Arbet 3) 
Grba - l . FC Trúnek 0: l (0:0) 
(Brondoš PK) 
Kolónia - Arabi 0: l ( 0 :0) 
(Nemec) 

l . FC Trúnek - FC Kostolné 4: l (4:0) 
(Roman Beleš ml. Hupka 2, Ri scher . 
Bohuš) 

O 3. miesto 
Kolónia -Grbe 4 : l (4 : l) 
(Ochaba 3, Sith Vl. - Kralov ič ) 

Finále 
Arabi - l . FC Trúnek 0:2 (0:0) 
(Benhauer ml. , lnder) 
l . l . FC Trúnek 
2. Arabi 
3. Kolónia 

Najlepší hráč : Jesenský Fr., Kolónia 
Najlepší brankár: Bordáč Marian , 1. 
FC Trúnek 

Najlepší strelec: Martin Arbet, Arab; 
riaditel' turnaja Ivan Kolenič 

MOTORSPORT RACING TEAM OMV STUAD BRATISLAVA 

usporiada v dňoch 20.- 21. 7. 2002 

preteky automobilov do vrchu 
SLOVAKIA - MATADOR 2002 

na trat i Pezinok - horský hotel BABA. 

Preteky budú Majstrovstvami Európy, Majstrovstvami Slovenska, 

Majstrovstvami Rakúska, súčasťou budú aj: Škoda Fabia Cup 

a celý rad ďalších zaujímavých pretekov. 

Tento rok na pezinskej BABE nebudú chýbať okrem tradičnej per

fektnej športovej atmosféry a špičkových automobilov a pretekárov 

ani zaujímavé osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského ži

vota Slovenska. Nenechajte si ujsť príležitosť zaž iť nevšedné dni 

v lone prekrásnej prírody plnej športu, napätia a pastvy pre oči. 

FABIA CUP 
Auto Sport Team Presskam 

predstaví na trati pretekov auto
mobilov do vrchu na pezinskei 
Babe iedenást' vozidiel Škoda 
Fabia a Audi 80, ktoré bude viest' 

mesto s milými l'uďmi . Podvečer sme sa 
ubytovali v hote li Úl'an ka a deň sme 
ukončili diskotékou . Ráno, hneď po 
raňajkách, naša cesta pokračovala ďa
lej. A to do malebnej ded iny Uhrovec
rodi ska dvoch významných osobností 
slovenského národa , L Štúra a A. 
Dubčeka . Navštívi li sme ich rodný dom. 
Prvá expozíc ia bola venovaná životu 
a dielu L Štúra. Na jeho pamätnej ta
buli stál citát: 
"My dali sme sa do služieb 
ducha , a preto mu síme 
prejs( cestu života tŕn i stú . " 

Druhá pamätná izba zachytávala 
významné medzníky života A. Dubče
ka . A. Dubček bol a zostane na jzná· 
mejším Slovákom novodobej histórie 
Slovenska vo svete. 

V Li edf st. Na vozidlách Fabia sa 

predstavia: 
V Dimov, P. Princ, M. Kramár, 
M. Jazerčák, V Liedl ml., 
V Veteška, M. Král, 8. Kríž, 
O. Pilný, P. Hudec a A. Strnad 
ml. 

Posledná zastávka bolo Lite rá rne 
múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. 
Toto múzeum bolo zamerané nielen no 
jeho tvorbu, ale bolo venované hlavne 
jeho rodine. 

Naša cesta sa skončila. Kedze srn• 
deviataci , toto bola naša posledná ex· 
kurzia na základnej škole. A tak so 
chceme podakovaf najmä p. uč . Bru· 
novskej za to , že pre nás takéto pekne 
a zaujímavé exkurzie organizovala. 
Nuž a na záver ešte citát od 
A. Dubčeka : 
"Nezahynie národ , ktorý sa riadi to~ 
svojím rozumom, ako aj svoj ím svedo· 
. " m1m. 

M. Bartošová, 9. Bh 

ZŠ P. Horova l 

INZERTNÉ RUBRIKY 

K, a 
ol . up 

02
. predaj 

03 
_ Volné miesta (ponúka, hlodá ) 

oA. služby (ponúka) 

os· Byty 

6 . Nehnutel'nosti 
o l" ' o1· Roz ICne 

CJ14!X~Iifi&RE~~\Iliti11fti1S 
, predám Škodu Forman 

Zn: v dobrom stave 
, predám starší Ro mayor. Zn: Lacno 

, požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 0903 133 94 

, TV servis Baláž - oprava televízorov. 

Na grbe 43 . 
Tel./zázn. : 6477 6963 

• právnik- právny servis. 
Tel. : 6477 854 

• Douč ím HJ, AJ cez leto. 
Tel .: 0907 103 945 

~~~-~~!ll!i!!!i!ll,o~:l~JI:a:~tFM :l!iťl!,~tľ;ll~!lllll v 
* Kúpim 2-izb. Byt v OS s balkónom 
(nie pri z., nie vrchné posch.) 

Tel.: 0905 768 082 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

FERMONT s. r. o., Stef ana Králika I, 841 07 Bratislava 
Tel./fax: 02164761125, 0903 219145 
e-mail: f erm ont@stonline.sk 

vykonávanie a realizácia bytových a občianskych stavieb, 

. jednoduché stavby a paddadávky, 

inžinierske a priemyselné stavby, 

sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve - vklady do katastra, 

listy vlastníctva, 

darovacie zmluvy, kúpna-predajné zmluvy, 

kompletný inžiniering (územné a stavebné povolenia, stavebný dozor 

- až pa kolaudáciu}, 

rekonštrukcie bytových jadier, ma/'by, stierky, 

vodoinštalačné práce, elektrikárske práce. 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 0216417 5375, fax: 02/6477 6371 

. ~~~Mtit: m@ltl.tk, kttp:llwww.Dtt.lfl; . 

PREDAJ * SERVIS POŽIČIAVANIE 

l 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 

vlastnikov bytov 

Hľadá: - spolupracovnikov 
za velmi výhodných 
podm ienok 

Kontakt: tel./zázn. : 647 61 997 
tel.: (8"' - 20"') 0903 835 997 

Allianz 
Douol'ujeme si Uám oznámiť , že dňa 1. 6. 2002 bola 

zriadená nouá agentúrna kancelária Rllianz poisťoune, 
a. s. u Deuínskej nouej Usi na ulici Š. Králika 1 

(1. poschodie). 
Tel .: 02 / 64 76 11 25, mobil: 0903 219 145, 0905 664 6 78 
Ponúkame žiuotné poitenie, poistenie majetku a mo

torouých uozidiel 
Rllianz - uiac ako poistenie 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
1-<empeienov·a 2 

KARLOVA VES 
l if Jax 02/6542 1727, E-rnail • parrnal@parmal sk 

l 
S týmto vystrihnutým kupónom získavate 

l_ pri j ednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

- ·-~--

Letná akcia ' 

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

tel./fax: 02/ 642 861 09 
e-mail: www.kerrnat.sk 

r 
i 
l 
l 
l 

i 
) 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/1 6 str. = 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 202S Sk, 1/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = 1 S Sk. K cenám treba pripočíta l' 
23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: l . strana + l 00%, 
Posledná strana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) t 30%. lnzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
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Z policajného 
zápis nika 

V piatok 14. 6. sa neznámi pá
chatelia vlámali do kostola Ducha 
sv., kde ukradli kalich zo žltého 
kovu. 

S prichádzajúcimi teplými noca
mi sa začínajú objavovať na brehu 
rieky Moravy pytliaci. Jedného ta
kéhoto "nočného lovca " chytila 
hliadka OO PZ ONV 18. 6. 2002. 
Pytliakov treba upozorniť, že ne
jde o priestupok, ale o trestný čin, 
ktorý nekončí pokutou ale súd
nym konaním. 
Týždeň po krádeži v kostole, ne

známi páchatelia vo večerných ho
dinách navštívili miestny cintorín, 
kde poškodili tri hroby, ukradli 
mosadzné svietniky a vázu na kve
ty. Doposia/' ani v jednej z krádeží, 
nikto nikoho nevidel. O tom, že si 
je potrebné všímať okolie netreba 
pochybovať a neznáme osoby už 
na poh/"ad podozrivé z nekalých 
úmyslov, je potrebné oznámiť -
ihneď na známe tel. čísla: cez deň: 
6477 7258, večer a v nočných hodi
nách na tel. č.: 158. 

Neznáma žena, ktorú už síce za
zreli aj naháňali, ale podarilo sa 

I{RÍŽOVI{A 
Vodorovne: A. Kryt proti plo
chým strelám -citoslovce údi
vu - druh fajky (hovor.). - B. 
Útok- oblieva vrelou vodou
koniec lana či reťaze. - C. 
Naparuj -stratilo lístie- tule
nia kožušina.- D. Okruh, kra
jec- vylučovacia spojka - cito
slovce pohrozenia. - E. Vyťa
huj meč- okropíte - kanadský 
dolár (kód). F. Rieka 
v Sudáne - pravoslávny obraz -
vzťahujúci sa na žabu. - G. 
Utratil -jeden i druhý- lenivec 
po česky.- H. Ktorým smerom 
- detská škôlka - priestranné 
siene. - l. Japonský mys - hore
ním zničila - lebka (zastar.). - J. 
Lesná žienka- tropická rastli
na - plytké nádoby. - K. 
Začiatok tajničky. -
Zvisle: 1. Koniec tajničky. - 2. 
Druhá kosba trávy - organická 
zlúčenina. - 3. Rieka v Rusku -
druh l'ahkej obuvi. - 4. Kolom -

jej uniknúť, navštevuje záhradkár
ske a chatové oblasti. Využíva ne
pozornosť majitel'ov záhrad 
a chát, ktorí pracujú v záhradke a 
z neuzamknutých chatiek kradne 
všetko, čo jej príde pod ruku a má 
akú-takú hodnotu. Od hodiniek, 
prsteňov, šiat, až po časti zariade
nia ako sú rádiá, elektrospotrebiče 
a pod. 

V ostatnom čase sa rozmnoží/i aj 
vlámania r:lo motorových vozidiel 
na sídliskách Kostolné a Podhor
ské. (Krádeže autorádií, reproduk
torov, všetkého čo v aute majite/' 
ponechá.) Nastavte "pasce" a vy
striehnite darebákov- stojí to za 
to. 
Vy na dovolenke -zlodeji v práci 

Blíži sa letné obdobie a s ním aj 
letná turistická sezóna. V tomto 
období sa mnohí z vás tešia na do
volenkové chvíle často krát tráve
né mimo svojho domova . Práve 
tento čas je pre páchatel'ov majet
kovej trestnej činnosti značne 
príťažlivý a vo zvýšenej miere ho 
využívajú k nezákonnému oboha
teniu sa, a to najmä páchaním krá
deží vlámaním do objektov 
a bytov. 

Nedajme zlodejom šancu a nevy
tvárajme im vhodné podmienky 
pre ich nezákonnú činnosť, ako sú 
napr.: 

ulica po francúzsky- obyvatel' 
Nemecka. - 5. Oparil - rub. - 6. 
Obruba sukne - ofúknu. - 7. 
Výrok Mohameda - drobné 
obslužné (gréc.). - 8 . Druh 
rastlinného gleja - patriace 
Ade. - 9. Džavotal - cudzie 
mužské meno . - 1 O. Utopí sa 
po česky - kremácia - udica po 

1 2 3 4 5 6 

A 

- otváranie vchodových dverí z by
tu neznámym osobám - páchate/' 
sa do objektu dostáva pod rôznou 
zámienkou (napr. vydáva sa za roz
nášača reklamných letákov, opra
vára .. .). Ak sa dostane do objektu, 
má dostatok času na úspešné pá
chanie trestnej činnosti, 
- neuzamkýnanie spoločných pries
torov- hlavného vchodu- a to nie
Jen v nočných hodinách, 
-nedostatočne osvetlené spoločné 
priestory, 
- nevyberanie schránky s poštou, 
čo svedčí o dlhodobej neprítom
nosti majitel'a bytu, 
- dlhodobé zatemňovanie okien, 
-ponechávanie otvorených okien 
(vetranie bytu) v čase neprítom
nosti - najmä v prízemných čas
tiach domov, resp. /'ahko dostup
ných častiach domov, 
- podávanie informácií širšiemu 
okoliu o plánovanom vzdialení sa 
z bydliska, 
-informovanie okolia o svojim ma
jetkových pomeroch. 
Polícia žiada spoluobčanov, aby ve
novali zvýšenú pozornosť ochrane 
vlastného majetku- zabezpečením 
objektu bezpečnostnými dverami, 
bezpečnostnými fóliami na okná, 
kvalitnými bezpečnostnými zámka
mi, signalizačným zariadením, po
užitím prítomnosti psa .. . - pre pá-

latinsky. - 11. Potreba kovboja 
-rúra, kanál po latinsky.- 12. 
Mohamedova matka - neprí
jemný fyzický pocit. - 13. Stred 
tajničky.-

Pomôcky: C. Sil. - E. CAD. - F. 
Od ar. - l. Om a. - 7. Hádes.- 1 O. 

Arno.- 11 . Canalis. -
d 

7 8 9 10 11 12 13 
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l 

J 
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chate/a je nepríťažlivý objekt k 
rý vykazuje známky sťaže'né~o. 
a spomal'ujúceho prístupu. o 

Je vhodné voliť i neštandarq 
spôsoby ochrany objektu, ktoré ~f 
pre páchate/'a ťažko predvídat 1~ . ~ ne. 

Snažte sa udržiavať dobré 
1 

sedské vzťahy, ktoré vám bu~: 
v prípade narušenia objektu Zár ~ 
kou privolania, resp. poskytnut 
pomoci. ta 

Ďalej polícia prosí spoluobč 
nov, aby si všímali neznáme osoba. 
ktoré sa pohybujú v objekte bYt~: 
vého domu a v jeho bezprostred. 
nej blízkosti s cielom zapamätaťr 
výzor a charakteristické znak; 
ktoré pomôžu pri identifikácii. ' 

OO PZDNv 

OJlilnun 

V minulom čísle na str. 3 
v článku Športový úspech v Pa. 
ríži sa pri prepisovaní textov "p0• 

darilo" zmeniť dve slová: na. 
miesto výmen sme uverejnili ne. 
správne výmien a nominovaní 
(bežci) boli s tvrdým y. Autorovi 
i čitatel'om sa ospravedlňujeme. 

Redakcia 

l{orenie života 
- Čo robí tvoj manžel? 
-Všetko, čo mu prikážem! ... 
- Čo máte proti vlastnej manžel· 
ke? - pýta sa psychológ v manžel· 
skej poradni . Veď je pekná ... 
- Topánky môžu by( tiež pekné 
a predsa dokážu neznesitel'ne 
tlači(, pán doktor. 

••• 
- Môj priatel' je fantastický. 
Obdivuje moje vlasy, moje oči, 
moje nohy ... 

-A čo ty obdivuješ u neho? 

- Jeho perfektný vkus. ... 
Chlapec sa pýta svojho nového 
dievča(a: 

-Ty si z dvojčiat? Takže keď nie· 
kedy namiesto teba príde na ran· 
de tvoje druhé dvojča, tak by soi11 
to ani nemusel pozna(? 
- Myslím, že by si to zbadal, rnój 

brat mi nie je velín i podobný! 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brotislovo-Devínsko Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovoveský 

37.-38. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Po prázdninách, dovolen
kách a povodniach prichádza 
začiatok šk~lského roka, ča
kajú nás volby. 

Jedna nelahká úloha nahrá
dza druhú . 

Aj keď sa na prvý pohlad 
zdá, že dovolenky do tejto ka
tegórie nepatria, nie je tomu 
celkom tak. · 

Nakoniec tí, čo pochodili 
kúsok sveta s otvorenými oča 
mi menej frfl'ú na iných, viac 
porovnávajú a súdia podl'a 
vlastného podielu na čomkol'
vek. Veď darmo omielame 
starú múdros( .,kol'ko a ako 
zaseješ, tol'ko budeš ža(". 
Stóle sa nevieme zbavi( spolie
hania sa na kohosi iného, čo 
zo nás urobí. .. stále sa spolu
nažívaním, ohladuplnos(ou ... 
a čo ja viem čím oháňame, ale 
týka sa to tých druhých, stále 
sme ochotní počúva( názory 
odborníkov, ale realizáciu pre
nechávame tým, čo sú ochotní 
a my .. . už potom opä( posu
dzujeme len výsledok. 

Viem, že sa nedá všetkých 
Posla( na skusy do sveta, ale 
Uči( sa na vlastnej škode? To 
trvá dlho. A zostáva vela času 
na ono frflanie a málo na onú 
muziku . Doprajme si poriadne 
zabra(, každý, aby bola muzi
ka Veselšia . To je aj o vol'bách. 

vydavatel' 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

6.9. 2002 Ročník: XII. Číslo: 14 bezplatne 

V čísle: OO Povodeií 20o2 

OO Z radnice * Info k vol'bám 

C) Kultúra G) Spoločenská kronika 

O Šport ~ Z policajného zápisníka 

Odpovede na otázky redakcie DE
VEX 
• Povodňové nebezpečenstvo je 
súčasťou krízových mimoriadnych 
udalostí, podobne ako požiarne ne
bezpečenstvo, nákazy. Civilná obra-

na vo všeobecnosti, a pre tieto situá
cie má mestská časť spracované krí
zové plány pre vyhlásenie konkrét
nych stupňov ochrany. 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Návšteva ve11ryslancov 

V súvislosti s odstraňovaním ná
sledkov povodne navštívili mestskú 
časť DNY vel\oyslonci USA o Chor
vátsko v Slovenskej republike. 

Yel\oyslonkyňo Chorvátsko p. 
Hercegovič v sprievode predsedu 
Chorvátskeho kultúrneho zväzu SR 
o Chorvátskeho kultúrneho spolku 
v DNY navštívili niektoré z postihnu
tých rodín . Yel\oyslonec USA p. 
Wei ser v sprievode ministro vnútro 
SR p. Šimko o starostu MČ DNY 
Ing . V. Mráza navštívil postihnuté 
lokality v DNY, aby so osobne zo
známil s rozsahom škôd. Storosto 
DNY Ing . V. Mráz vyhodnotil rez
sch postihnutého územia. V tento 
deň vel\.yslonec USA navštívi l i obce 
Devín, Čierny Balog o Ľubietová. 
Pre tieto obce vyčlenil humanitárnu 
pomoc vo výške 50 tis. USD, ktorá 
bude pridelená cestou Slovenského 
Červeného kríža. 

-AZ-

Proti komárom 
Tohtoročné povodne podporili 

neprimerané rozmnoženie komá
rov. Márny boj obyvotelov s týmto 
nepríjemným hmyzom so rozhodlo 
riešiť vládo rozhodnutím vyčleniť 
prostriedky o zabezpečiť ich likvi
dáciu postrekom. 

V nedel'u l . 9. so v Devínskej stre
tol minister l. Šimko so starostom 
MČ DNY V. Mrázom, zhodnotili si
tuáciu o už vo večerných hodinách 
začalo akcia proti komárom vo 
dvoch fázach, lokálne o v noci malo 
zabezpečovať postrek lietadlo. 
Keďže uzávierka číslo bola práve 
v čase realizácie tejto akcie nevieme 
posúdiť jej rozsah o dosah. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 29.8. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 12.9. 2002, 
číslo vyjde 27.9. 2002. 
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Miestna rada 27.8.2002 pred 
zasadnutím miestneho zastup i
tel'stva, prijala nasledovné 
uznesenia : 
-prerokovala plnenie uznesení 
miestnej rady a miestneho za
stupitel'stva a určila plnenie 
úloh s termínmi ich plnenia, 
- zobrala na vedomie správu 
miestneho kontrolóra o situácii 
automobilových vrakov na úze
mí mestskej časti 
- odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu schváliť kontrolnú 
správu o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mestskej časti pre 
kultúrne, spoločenské a športo
vé kluby, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o priebehu verejných ob
chodných súťažiach za prvý 
polrok roku 2002 a doporučila 
prijať navrhované opatrenia, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o plnení rozpočtu mestskej 
čast i , !stra Centra , Denovy 
a Obecného hasičského zboru 
a Správy bytov k 31.7. 2002 a 
-zobrala na vedomie informá
ciu o plnení rozpočtu DTV 
s.r.o. k 31.7. 2002 , 
- uložila komis ii výstavby, ar
chitektúry a dopravy prerokovať 

Povodeň v roku 1001 

(Pokračovanie z 1. strany) 

Pokiaľ vychádzam z chronológie 
vzniku tejto povodne, už 12. augus
ta vo večerných hodinách som do 
stavu bdelosti uviedol veliteľa obec
ného hasičského zboru a riaditeľa 

. De novy. Bolo to teda v čase, keď 
v regióne Bratislavy nebol vyhlásený 
ani l. stupeň pohotovosti. Následne 
v nadchádzajúcich dňoch začali čin
nosť krízové štáby na úrovni okresu 
i kraja. Mestská časť musela vzhľa
dom na predpokladaný rozsah ohro
zenia, ktorý očakával výšku hladiny 
pri Dunaji 1 060 cm, pripravovať 
opatrenia pre tzv. katastrofálnu ver
kú vodu, ktorou dosiaľ nebola po
stihnutá. Pre tento stupeň ohrozenia 

DEVEX !2 

zostatkový výkaz výmer stavby 
Chorvátskeho múzea a predložiť 
správu na rokovanie miestnej ra
dy, 
-odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu schváliť návrh rozpočto
vých opatrení tak v bežnom roz
počte ako aj kapitálovom, 
-odporučila miestnemu zastupi
tel'stva zobrať na vedomie infor
máciu o stave pohl'adávok mest
skej časti , Denovy , !stra Centra 
aOHZ, 
-nesúhlasila s odpustením a úl'a
vou dane z nehnutel'ností a odpo
ručila miestnemu zastupitel'stvu 
trvať na zaplatení dane, 
-odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu schváliť návrh na zmenu 
organizačného poriadku a zmenu 
organizačnej štruktúry z dôvodu 
prechodu kompetencií v oblasti 
ško lských a predškolských zaria
dení, 
-súhlasí s novelou a doplnkami 
Zásad poskytovania príspevkov 
z Fondu rozvoja bývania a odpo
ručila miestnemu zastup itel'stvu 
tieto zmeny schváliť, 
- prerokovala návrh zmluvných 
vzťahov na pokračovanie prípra
vy výstavby bytov s holandským 
partnerom a uložila legislatívnej 
komisii · pripraviť návrh zmlúv, 

-schválila odpredaj neupotrebi
tel'ného hmotného investičného 
majetku - osobných počítačov 
nemocnici s poliklinikou na 
Kramároch, 
- schválila umiestnenie chránenej 
dielne fy EMIT do nebytových 
priestorov v rámci projektu Zaria-

bolo nutné teda pripraviť i evakuáciu 
dotknutého obyvateľstva, hnuteľ
ného majetku, zvierat, zabezpečiť 
pre nich náhradné ubytovanie, stra
vovanie a samozrejme i ochranu ich 
majetku. 

Nemenej podstatné bolo zapojiť 
do záchranných prác okrem dobro
voľného obecného hasičského zboru 
i profesionálny Mestský požiarny 
zbor, vojsko, Policajný zbor SR, mest
skú políciu, pracovníkov zdravotníc
tva, právnické subjekty pôsobiace na 
území MČ DNV, samozrejme i správ
cov tokov Dunaja a Moravy. 

Veľmi dôležité bolo do celkovej si
tuácie zapojiť i samotných občanov 
a schopnosť získať chýbajúcu techni
ku (čerpadlá, agregáty, vrecia, pie
~ok, autá atď . ), vzhľadom na vel'mi 
obmedzené možnosti štátu a vzhľa-

den ia sociá lnych služieb v priesto
roch objektu Na grbe 2, 
-odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu schvá liť návrh zmluvy 
o nájme nehnutel'nosti na účely 
vybudovania a prevádzkovania 
Chráneného bývania a chráne
ného pracoviska v loka lite Koló
nia, 
- schválila návrh zmluvného vzťa
hu pre budovanie kanalizácie 
a sú hl asi la s vyč l enením finanč
ných prostriedkov na krytie inves
tičných akcii, 
- schválila budúc ich nájomcov do 
nebytových priestorov na ul. M . 
Marečka pre podnikatel'ské sub
jekty a schválila návrh zmluvného 
vzťahu, 

-schválila ka lku láciu nákladov na 
úpravu detského ihriska na ul. j. 
Poničana a výsadbu ze lene na ul. 
P. Horova, 
- prerokovala možnosť poistenia 
budov základných škôl a mater
ských škôlok, a odporučila zaobe
rať sa touto problematikou keď 
mestská časť preberie do svojej 
správy dané objekty, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o priebeh u delimitácie školských 
a predškolských zariadení 
- prerokovala spôsob zabezpeče
nia volieb do NR SR v septembri 
2002' 
-prerokovala správu o stave kroni
ky a činnost i letopiseckého výboru 
a zobrala na vedom ie túto správu, 

-odporučila miestnemu zastupi
tel'stvu zobrať na vedomie infor
máciu o stave požiarnej bezpeč
nosti za l. polrok a opatrenia na 

dom na rozsah povodní i v. ostatných 
regiónoch SR. 
* Dunaj kulminoval pri stave hladiny 
948 cm. Podstatné bolo, že sa rast 
hladiny nielen zastavil , ale začal kle
sať, čo bolo pre nás dôležité z pohľa
du rastu hladiny rieky Moravy. 
Situácia však nebola jasná počas ce
lých piatich dní i nocí. Miestny úrad 
na môj príkaz vopred, ešte pred vyto
pením nehnuteľností obišiel majitel'ov 
dotknutých nehnutel'nostf s tým, že 
požadoval od občanov ich požiadavky 
na pomoc, či už materiálnu (čerpadlá, 
technické pomôcky) alebo evakuačnú 
(nábytok, iný hnuteľný majetok) 
a v neposlednom rade sa v spolupráci 
s obvodným lekárom zistil zdravotný 
stav postihnutých občanov z pohľadu 
ich požiadaviek na lieky (hlavne 
Diabetes, srdciari, alergici a pod.) 

elimináciu požiarov v mestskej 
časti, 

-zobrala na vedomie informá. 
eiu o bezpečnostnej situácii 
v mestskej časti, 
-zobrala na vedomie informá. 
eiu o cenovej ponuke k priesku. 
mu sledovania médií v DNV 
a z dôvodu vysokej finančnej 
náročnosti neschválila realizá. 
eiu tohoto projektu, 
-odporučila miestnemu zastu. 
pitel'stvu zob rať na vedomie 
správu zo služobnej cesty v ob. 
ci Sv. Ilja v Chorvátskej republi
ke, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o účast i poslancov na roko. 
van iach orgánov samosprávy 
mestskej časti, 
- prerokovala žiadosť o zrušenie 
detského ihriska na Hradištnej 
ul. a nesúhlasila s jeho zruše
ním, uložila riaditelovi Denovy 
zabezpečiť č i stotu v dotykovom 
území, 
- potvrdila platnosť uznesenia 
miestneho zastupitel'stva ohl'a
dom neodpredávania objektu 
v líniovom centre vo vzťahu 
k žiadosti o kúpu tejto nehnu
tel'nosti, 
-odsúhlasila žiadosti o prenáj
my obecných pozemkov podľa 
schválených ka lkulác ii, 
- prerokovala návrh zvýšen ia 
sadzieb pre ošetrovate l'ky SČK 
vo vzťahu k inflácii a zvýšenie 
hranice pre posudzovanie zliav 
na stravovanie dôchodcov a od
súh lasi la tieto návrhy, 

zs 

Bolo jasné, že po fyzickom zaplave
ní nehnuteľností už môže prísť do 
úvahy len samotná evakuácia obča· 
nov do náhradných ubytovacích prie~ 
tor ov. 
Odhadom môžem potvrdiť, že z celko
vej výmery katastra DNV 2 422.8 ha 
bolo zaplavené územie s roz loh~U 
530 ha. Z toho predstavovali poha 
a záhrady rozlohu 314,5 ha, zvy!ok 
215,5 ha predstavovali lúky. 
Počet zaplavených rodinných domoi, 
ktoré mali vodu v dosahu minimálni 
v záhradách, dvoroch a pivniciach do
siahol počet 78. . b 
* Záchranné práce riadil krízovy !tá 
na čele so starostom a zástupco~ 
starostu. Ešte pred vznikom situá~·
a stavu ohrozenia som zverejni l rno 

1 

(Pokračovanie na 3. straotl 

po~odeň v rok.u. lOOl 

(Pokračovanie z 2. strany) 

1 
vé čísla oboch týchto funkcií pre 

0
epretržitý 24 hod. styk občanov so 
~tábom. Rovnako bola zriadená 
eustála pevná linka v hasičskej 

nbrojnici v DNV a neskôr i na miest
z orn úrade. Do záchranných prác bol 
napojený dobrovol'ný hasičský obec
z ý zbor, ktorý po celý čas riadil čin
n osť dobrovoľných i hasičov Mests
~éhO požiarneho zboru . Mimo ha
sičOV z DNV a Bratislavy u nás po
máhali dobrovol'né zbory zo Z. Bys
trice, Dúbravky, Volkswagenu, Istro
chemu a starého mesta. Krízový štáb 
nasadil do záchranných prác 1 O elek
trických čerpadiel, 15 motorových 
čerpadi e l , 3 agregáty na výrobu elek
trickej energie. Vďaka spoločnosti 
International Rescue System mal 
k dispozícii profesionálny záchranný 
tím. ktorý tieto práce vykonával 
i v okolitých štátoch (Česká republi
ka. Rakúsko, Nemecko .. . ) s ich špič
kovou technikou vrátane lekárskeho 
týmu a špeciálneho záchranného 
zdravotníckeho vozidla s plným vy
bavením chirurgických nástrojov 
i liekov, vrátane lekárov. Na zhotove
nie ochranných pieskových valov bo
lo použitých viac ako 12 000 vriec, 
dostupná ťažká a ľahká technika 

Denovy. Na záchranných prácach sa 
zúčastnilo 60 vojakov z útvaru vo 
Vajnoroch a Seredi, ktorí sa nepretrži
te v S-hod inových cykloch striedali. 
Okrem týchto, nám poskytol riaditel' 
útvaru vojsk hraničnej polície v DNV 
nepretržite 30 vojakov z areálu 
Policajnej akadémie v DNV. 

Samozrejme sa do záchranných 
prác zapojili i samotní občania DNV 
a to nielen postihnutí povodňou, ale 
aj ich bezprostrední susedia, či priate
lia. 
* Pomoc, ktorú sme očakávali hlavne 
od orgánov štátnej správy sa dotýkala 
hlavne materiálneho a technického 
vybavenia, možnosti však boli mini
málne. 

Preto sme museli priamo oslovovať 
okolité firmy (Volkswagen, Interna
tional Rescue System- IRS, riaditeľov 
Povodia Dunaja závod Malacky) ... 
Štátna a mestská polícia musela za
bezpečiť verejný poriadok v postihnu
tom území. 
* Osobne si myslím, že vel'm i dôleži
tým bola samotná príprava ešte pred 
stavom, ktorý nastal a to príprava 
skutočne na katastrofálnu vodu. Ten, 
kto tento fakt nepodcenil obišiel z tej
to situácie ďaleko lepšie. Dôležitým 
pre nás boli rady profesionálov z l RC, 
ktorí odborne riadili práce pri výstav
be ochranných valov a to tak, že sku
točne nápor,vody zdolali. 

Pozvanie primátora 
Starosta MC ONV Ing. V. Mráz dňa 28. augusta prijal pozvanie 

Primátora hl. m. SR Bratislavy, na ktorom sa zúčastnili krízové 
Protipovodňová štáby a záchranné jednotky pôsobiace počas 
Povodní v hl. m. SR Bratislave. Primátor hl. m. SR p. Moravčík vy
Slovil spoluúčasť hl. m. SR Bratislavy s najviac postihnutými 
lllestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves. Poďakoval sa 
Prítomným a zdôraznil potrebu orgánov samosprávy hlavného 
lll~sta SR Bratislavy venovať do budúcnosti zvýšenú pozornosť 
~ľiJatiu opatrení na elimináciu škôd plynúcich pre samosprávu 
ratislavy a jej občanov z týchto mimoriad!lych situácií. -AZ-

Vybrali sme z listu primátora 
~·-iiliený pán starosta 

dovorte mi, aby som Vám úprimne pod'akoval za Vaše pracovné 

V súvis losti s týmito opatreniami, 
ako i nepretržitou činnosťou hasičov 
na Vápencovej ulici, Na hriadkach, na 
lstrijskej ul. i na Ul. Mlynskej sa poda
rilo uchrániť pred ďalšími škodami 
takmer 30 nehnutel'ností a ich maji
tel'ov. 

Vel'mi dôležitým okamihom bolo 
vyhlásenie mimoriadnej situácie pred
nostom kraja, čím sme my starostovia 
mohli represívnymi opatreniami ces
tou štátnej a mestskej polície plne 
uzavrieť ohrozené lokality a vyslovene 
vytlačiť z nich tzv . .. zíračov" či pozo
rovatel'ov, ktorí vyslovene prekážali, 
marili práce záchranárov a vnášali pa
niku a nervozitu do už i tak napätého 
ovzdušia. 
* Nie je účelom menovite vyzdvihovať 
postavenie a úsilie jednotlivcov. Pre 
mňa je podstatné, že v tejto skutočne 
mimoriadnej krízovej situácii som 
spoznal vynikajúcich ľudí, bez ohl'adu 
na odbornosť, postavenie, spôsob vy
jadrovania, ktorí medzi sebou pôsobili 
tak, že spolupatričnosť. ľudskosť a hu
manita im nebola cudzia. 

Vytvoril sa tak bezprostredne tím 
l'udí, ktorých si osobne vysoko vážim. 
Verím, že i napriek mnohým krízovým 
momentom túto situáciu chápu ob
dobne. 

Patrí im všetkým moje poďakova
nie, rovnako i poďakovanie postihnu
tých týmto živlom. Určite sa k nemu 

pridá i poslanecký zbor našej mestskej 
časti. 

* Následky povodní sme začali po
stupne odstraňovať. Rozsah činností 
je samozrejme obsiahly. Súvisi s vyčis
tením priestranstiev, ich dezinfekciou, 
deratizáciou, opravami a údržbami 
poškodeného majetku. Nutné je i za
bezpečiť zdravotný stav občanov, po
môcť sociálne slabším skupinám. Pri 
nehnutel'nostiach postihnutých vodou 
preskúmať ich statický stav ako i po
môcť pri odstraňovaní bezprostred
ných a následných škôd. 
* Veľmi nepríjemné pre krízový štáb 
ako i samotných postihnutých povo
dňou bolo odpojenie elektrickej ener
gie a nefunkčnosť káblovej televízie 
a to priamo v dotknutej oblasti, ako 
i v časti DNV- Kolónia . Táto skutoč
nosť nám neumožnila pružne, pravi
delne a aktuálne informovať občanov. 
Opätovne sa ukazuje dôležitosť fun
kčnosti miestneho rozhlasu v DNV. 
Situáciu sme cestou miestneho úradu 
riešili roznosom informácií priamo do 
postihnutej lokality. Vzhl'adom na 
súčasnú situáciu je dôležité pre obča
nov sledovať informácie z miestneho 
rozhlasu, sfunkčňujeme haváriu na 
kábelovom rozvode, možnosť získania 
informácií do tohto času nám pre 
našich občanov ponúkol i slovenský 
rozhlas. 

- Ing. V. Mráz, starosta MČ 

nasadenie a profesionálny prístup, ktorý ste prejavili pri zabez
pečovaní protipovodňových opatrení v našom hlavnom meste. 

Mimoriadne oceňujem schopnosť aktuálne reagovať a zabez
pečiť pružnú kooperáciu všetkých zložiek, ktoré sa podielali na 
zvládnutí tejto mimoriadnej situácie. Zmysel pre zodpovednosť, 
spolupatričnosť a vzt'ah k hodnotám Bratislavy nám pomohli pre
konať riziká, ktoré so sebou priniesli tieto kritické chvíle. 

Pomoc postihnutým 
Mestská časť Devínská Nová Ves vyhlasuje zbierku na podporu 
a pomoc pre našich spoluobčanov , ktorých sa povodeň bezpro
stredne dotkla. Solidarita vyjadrená aj týmto spôsobom posiluje 
materiálne aj morálne. Pre tento účel bol zriadený"írčet čís o. 
0011497227/0900 v Slovenskej sporitel'ni, VS: 82002 POVO
DEŇ. Prostriedky zo zbierky budú prerozdelené pre jednotlivých 
občanov. Za vyjadrenú pomoc dakujeme. - - -

DEVEX 3 



---- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, ---
lstrijská 49, 841 10 Bratislava 

vypisuje verejné ponukové konanie na predaj pozemkov 
parc. č. 95512 o výmere 614 m• a parc. č. 95515 o výmere 472 m•, k. ú. 

Bratislava - Devínska Nová Ves, lokalita ílová ul., 
minimálna cena pozemku 1650 Sk/m'. 

Cenové ponuky musia byť doručené v zapečatenej obálke so spiatoč
nou adresou s oznámením {LOVÁ- neotvárať v termíne do 20.9. 2002 

do 11.00 h, vrátane návrhov odoslaných poštou na adresu: 
Miestny úrad Devínska Nová Ves, do rúk p. Lazového, 

/strijská 49, 84110 Bratislava. 
Podrobnejšie informácie poskytne pracovník Mú DNV p. Lazový, v pra

covných dňoch medzi 8.00- 9.00 h, tel.: 6477 5250, 6477 6250. 
Kúpna cena musí byť uhradená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy. 
Vyh/asovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 

a ukončiť ponukové konanie ako neúspešné. 

Informácia k volbám 
Predseda NR SR svojim rozhodnutím č. 279/2002 zo dňa 6. júna 

2002 vyhlásil termín konania volieb do Národnej rady SR na piatok 
20. 9. a sobotu 21. 9. 2002. Miestny úrad spracoval harmonogram 
organizačno-technického zabezpečenia prípravy týchto volieb. 

Dosial' bol vypracovaný stály zoznam voličov, MČ DNV vydala 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určila vylepovacie plochy, 

Návšteva 
v družobnej obci Sv. Ilja 

Na pozvanie predstavitel'ov 
obce a to predsedu miestneho 
zastupitel'stva J. Cikača a staros
tu obce F. Korpara sa v dňoch 
19. - 21 . Júla 2002 zúčastnila 
delegácia DNV na oslavách dňa 
obce. Za našu stranu sa osláv 
zúčastnil starosta V. Mráz, zá
stupca starostu P. Rajkovič, 

predseda kultúrnej komisie M 
Encinger, predseda komisi~ 
školstva L. Jaško a miestny kon. 
trolór K. Dedinský. 

V rámci os láv sa uskutočn il 
o slávnostné zasadnutie zastu. 
pitel'stva, na ktorom sa zúčast. 
nili predstavitelia oko litých obci 
ako aj predstavitelia varaždin. 
skej župy. Návšteva sa uskuto~. 
nila v rámci spoločných poduja. 
tí oboch obcí. 

Ing. P. Rajkovi~ 
zástupca starostu 

Dňom 1. 8. 2002 je Obvodné oddelenie Policajného zboru Devínska 
Nová Ves presťahované do nových priestorov na ul. Na grbe č. 2 (v 
priestoroch bývalej Materskej škôlky, vedl'a cintorína), 841 07 Bratislava 49, 
tel . 6477 5258, fax: 0961034709. 

doručila voličom oznámenia o zapísaní do zoznamu voličov a zo· 
znamy zaregistrovaných kandidátov. 

Starosta menoval zapisovatel'ov okrskových komisií, stanovil vo· 
lebné miestnosti. 
Starostovi zložilo sl'ub 121 členov vytvorených 11 -tich vol ebných ko· 
misií. Rozdelenie volebných okrskov a ulice, ktoré sú zač l enené do 
jednotlivých okrskov uvádzame v prílohe. 

-AZ· 

Rozdelenie volebných okrskov pre voľby do NR SR 20. a 21.9. 2002 

Volebná miestnosť 

Kino Devín 

ZS Charkovská 

Volebný 
okrsok 

2 

3 

4 

5 

ZS l. Bukovčana 3 6 

7 

8 

9 
ZS P. Horova 16 

10 

11 

DEVEX4 

Ulice patriace do volebného okrsku 

Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecová, Bystrická, 1/ová, Kremencová, Tehelňa, Tehliarska, 
Mečíková, Jána Jonáša, Janšáková, Záhradná, M. Pišúta 

---- Ň""a -vy"hu~dk;, -san;;;a: spá"d""o;á,-u( 1.-mái""á~ "N""á-Grb""e: "N""Ov·;;v;;ká---ro"dinni d~ň1ý,-o~i""ená,-- •• 
Kosatcova, Ma nezitová, Ml nská, Brežná, Bridlicová, Vá encová, Záveterná, Charkovská 
lstrijská 8, 10, 12, 14, 16, 18, Kalištná, Novoveská 10, 12, 14, 16, 18, Uhrovecká, Hradištná 

--l;trij;ki ~ ;;;;;,;é d~~Y,- t.J; Ka§ti;ii,-Ň; ;.;;;r;,-Ei;;,;r""o""v; -1: ši;vi;;c: Po-(i L.;"p~~ý,;.,~ ;;;;~""o;;;;,;{. 
--- --- ~~lf.a.!~ls.a.r _N_IJ;.Ij[/~t!fsf!c_fJ.z _N_a_ ~Js.l!l!!,_ ':!~'!':. §:. ~erJ.I~I.. E!!t!t:!CJ.f_S!f~._ ei!2fs9.Y_C_OJI~I.. '!t!P..f!'!.k_a_--- •• 

l. Bukovčana 

J. Po ni čana, M. Marečka 1, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22 

Eisnerova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
M. Marečka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

------------------ j~ šinr~kä 2.-4.-6. a~ 1a.-ii -14~ 16.-iB. 2ä~ 22 24~ 26,---------------- •• 
š. Králika 3, 5, a rodinné dom 

š . Králika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
P. Horova 22, 24, 26 

P.Horova, 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28 

Eisnerova 38, 40, 42, 44, J. Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11 

1. 9. - O šípkovej Ruženke , .... 
Nedel'nérozprávkové popoludnie- bábkovo-čino~erná roi:prá~kitt 
v podání Marty luchovej, vo velkej sále o 16.30 h, vstupné 20,- Sk · 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby 
v lstracentre, Hradištná 43 a lstrijská 6 

od septembra otvárame nasledovné pravidelné záujmové aktivity, krúžky a klu
by pre deti, mládež a dospelých: 
pfS Kobylka, pondelok a streda, 17.00- 19.00, vel'ká sála 
FSCrip, pondelok a streda 19.30-21.30, vel'ká sála 

Program kina 

@rnwiTfNl 
Tanečné Centrum ELEGANZA 

Devínska Nová Ves 
Vás pozvva 

do krúžku spoločenského tanca 
Nábor sa uskutoční: 

v priestoroch ZŠ P. Horova 
v stredu 11.9. o 18.00 hodine a 
vo štvrtok 12.9. o 18.00 hodine 

Nábor je určený pre deti od 7 do 11 rokov. 
Na nábor si doneste : 

chlapci - nohavice, tričko, topánky alebo cvičky 
dievčatá - sukiíu, tričko, topánky alebo cvičky 

TEŠÍME SA NA V.ÁS !!! TEŠÍME SA NA VÁS !!! 

Stúdia hereckej prípravy, pondelok, streda 14.00 - 17.00, lstrijská 6 
Stúdia baletnej prípravy, pondelok, streda, 14.00 - 16.45, velká sála Do nového Klubu dôchodcov sa 
Afrodita ll (moderný tanec), štvrtok, piatok 17.00- 18.30, velká sála pomaly schádzajú pekne oblečené 

kami od pani Lidky Preisingerovej. 
Kto vládal, tancoval veselé polky, 
valčíky, tangá aj čardáše. V tombole 
boli pekné ceny a každý čakal na 
vyžrebovanie. Na niektorých sa· 
usmialo šťastie, ini si povedali: 
"Nabudúce." 
Bolo nám veselo až do polnoci. 

Hudobno-spev. zbor Rosica, piatok, 18.00 - 20.00, velká sála dámy a páni. Všetci sa tešia na sta-
Ruoiice a Pašaki (tanec), piatok 20.00 - 22.00, vel'ká sála ranový ANNABAL. Otvára ho pani 
Klub paličkovania - tradičné techniky ručných prác pre ženy, Anička Maderová, slávnostným pri-
štvrtok, 19.00-21.00, prevádzka IC pitkom. Začína hrať hudba, celý 
Klubové stretnutia MO Matice slovenskej, prvý pond~lok v mesiaci, večer hrajú Mirko Šimek a Jožko 
19.00 . 21 .00, lstrijská 6 Pokorný. Stoly sú plné dobrôt, kto-
Chorvátsky štvrtok. tretí štvrtok v mesiaci, 18.00 - 22.00, lstrijská 6 ré si priniesli hostia. Výborne chutí 
Klub práce (pomoc nezamestnaným) štvrto_k.:.., _9._o_o_-_1_L_oo_:'_ts_tr_:ij_sk_á_6 ______ m_a_s_tn_:y:....' _ch_l_eb_,_·k_s_k_v_as_e_n..:ý_m_i_u_h_o_r-_______ K_r_is_tr_·n_a_H_o.:..iz_á_k_o_vá 

Knižnica 
rozširuje 

lstracentrum - Miestna knižnica, 
lstrijská 6, DNV 
rozširuje v rámci svojho objektu 
pon uku pre čitatel'ov zriadením 
študovne a čitárne, ktoré bude 
možné navštevovať a využívať vo 
výpožičných hodinách knižnice 
v nasledujúce dni: 
Pondelok - 12.00- 18.00 
streda - 12.00 - 18.00 
štvrtok - 12.00- 18.00 
Piatok - 8.00 - 12.00 

a 13.00- 16.00 

' 11sobotu l O. augusta sa priesto
V ry futbalového ~tadióna FCL 
v Devínskej zaplnili fanú~ikmi roc
kovej hudby. Viac ako 1200 poslu
chátom sa predstavilo desať po
pulárnych kapiel zo Slovenska 
a Ciech, medzi ktorými zaujali naj
mä ATEL/tR ll a Horkýte 5/ýte. 

Festival poctili náv~tevou staros
ta MC V. Mráz, pos/ucháti, fanú~
kovia i zvedavci. 

Od 16.00 hod. do času po pol
noci okrem produkcie hudby a slo
va, mali matnosť účastníci i tejto 
neobyčajnej spoločenskej a kultúr
nej udalosti, vyutiť internetovú ka
viareň, kde (v pojazdnom autobu
se) mohli, najmä deti, zadarmo 

STRED EURÓPY OKOLO ROKU 1000 
21. 7.-20.10. 2002 

Bratislavský hrad 
Pred tisíc rokmi sa v strede Európy sformovali krajiny a národy, ktoré 

teraz, na prelome druhého a tretieho tisícroč ia, vychádzajú zo svojich 
národných minu lostí smerom k novej jednote. 

Európa sa spája. Vzniká nová identita. 

VÝSTAVA 
Výstava "Stred Európy okolo roku 1 000" je česko-maďarskq-nemecko
Poľsko-slovenským spo ločným projektom. V ohnisku výstavy je téma 
Vzniku strednej Európy, ktorý začal pred viac ako tisíc rokmi vstupom 
západných Slovanov a Maďarov do západného kultúrneho okruhu. 

BliŽš ie informácie získate na : e-mail: feel ing@lucnica.sk, tel.: 5292 4341, 
alebo priamo na mieste výstavy na bratislavskom hrade. 

~ Rock-NIGHT -<?" 

Pruý-uydarený 
mailovať na siedmych počítačoch 
takmer do 22.00 hod., ale aj 
súťatiť o "modré tričko", finančnú 
odmenu, ponuku agentúry Fer
mont a reklamného partnera Fe
dex. 

Ako sme sa dozvedeli od pria
mych účastníkov, festival bol zátit
kom a u.t dnes sa te~ia na po
kračovanie zalotenej tradície, na 
budúci rok. 

Pripravit' sa -
pozor - štart! 

leto, slnko, kúpalisko, oddych -
jednoducho prázdniny, to už patrí 
k minulosti. Skolské lavice opäť 
zaplnili oddýchnutí žiaci . Od ustrá
chaných prváčikov až po ostriel'a
ných deviatakov. Bránou základnej 
školy neprešli len minuloroční de
viataci, z ktorých sa stali \JŽ stredo
školáci. Po úspešnom vykonaní 
prijímacích pohovorov boli 
umiestnení podl'a svojho výberu 
na rôzne stredné školy. 

V minulom školskom roku na 
našej ZS na Ulici l. Bukovčana 3 
ukončilo 9. ročník 113 žiakov. 

Z nich je dnes už 23 gymnazis
tami, S žiakov bude študovať na 
súkromných gymnáziách a na cir
kevných 4 žiaci. 54 žiakov sa roz
hodlo pre rôzne typy stredných 
odborných škôl. Stredné odborné 
učilištia bude navštevovať 36 
našich bývalých žiakov, pričom 11 
žiakov bolo prijatých na 4-ročné 
študijné odbory. Z 8. ročníka má 
naša škola na náročné päťročné 
bilingválne štúdium prijatú jednu 
žiačku . 

Za týmito číselnými údajmi sa 
skrýva deväť rokov viac či menej 
usilovnej práce. liaci si vyberali 
nielen podra svojich záujmov, ale 
aj podl'a schopnosti a výsledkov 
práce na základnej škole. Všetci 
majú predpoklady úspešne študo
vať práve vo zvolenom odbore. 
Teraz záleží len na nich, ako zvlád
nu štartovaciu čiaru. Všetci ich bý
valí pedagógovia im držia palce 
a želajú im na nel'ahkej ceste stre
doškolskými štúdiami vera, vera 
úspechov. Tak milí naši bývalí de
viataci - pripraviť sa - pozor - ús
pešný štart! 

Soňa Skulová 

DEVEX 5 



v týchto dňoch oslávili: 

70 rokov 
Eduard SCHREK 

Helena LACHKOVIČOVA 
štefánia RIMKOVA 

Stefan RONIN 
Amália SVOBODOV A 

Ľudmila]ANKOVIČOVA 
Valéria TAKAčovA 

Viola CHREN Č/KOVA 
Ľudovít GARAJ 

Vojtech KONKOLY 
Fedor TABAčiK 

Michal ONDRIAŠ 

75 rokov 
Katarína KRéMARovA 

Ratibor ZEMAN 
Helena ULBRICHTOVA 
]ozefGOLEMBIOVSKÝ 

80 rokov 
Stefan EBRINGER 

Barbora REIIAKOVA 
František POlÁK 

Teodor PEKAROVJČ 
Margita HOZÁKOVA 

85 rokov 
Sidónia VERNEROVA 

92 rokov 
Františka MARTANOVIČOVA 

95 rokov 
AnnaMURANYIOVA 

Mária BALOGOVA 

Blahoželáme! 

vo vile Košťálová 

Anna ZVONEKOVA 
a Ladislav PROCHAzKA 

Tatiana KRNAčovA 
a Ing. Miloš TADlANEK 

' ]anaKLEPOCHOVA 
a Peter TELAR 

Andrea FRATRJČOVA 
a]ánBAUMANN 

Helena VRANKOVA 
a Emil HRANEC · 

Antónia MINARčJKOVA 
aKamilBUČO 

v kostole 

Rút PALLAYOVA 
a Ján DINNYES 

Jana VAŠEKOVA 
a Peter PLECHAR 

Zo fia MALATINSKA 
a juraj MOčKA 

Blahoželáme! 

DEVEX6 

Materské centrum v ONV 

Po letnei prestávke znovu pozý
vame mamičky a ich ratolesti na 
pravidelné stretnutia do Klubu 
Púpav a. 

Začíname v utorok 10. 9. 2002 
o 9:30 v našich priestoroch v bu
dove ZUŠ na lstriiskei ul. 22. 
Môžete sa dozvediet' o programe 
Klubu Púpava na naibližšie týžd
ne, o novinkách a dalších aktivi
tách, ktoré sme pripravili. 

Tešíme sa na všetky mamičky, 
ktoré chcú aktívne trávit' čas na 
maferskei dovolenke. 
Bližšie informácie na tel. čísle 

0905 729 431 . Pú pova- pedago
gicko-psychologické služby, nezis
ková organizácia. 

Blahoželanie 

Pavlovi MARTANOVJČOVI 

k životnému jubileu vela 
šťastia, zdravia a lásky prajú 

dcéry s manželmi 

@• ·.: .. Spomienka ) 

Dňa 14. 8. 2002 uplynul 
druhý rok, čo nás navždy bez 

rozlúčenia opustila 
EMILIA LADISLAVOVA 

pri nedožitých 71 rokoch svoj
bo života.Za tichú spomienku 

dakujú manžel s rodinou 
a priatelia 

®~i~~g~ n~Uch;· :ra~g}J 
Ľudmila EBRINGEROVA 
Veronika EBRINGEROVA 

Pavel MARTANOVIČ 
Ladislav OROSZ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

AD: Voda prišla, voda odišla ... 
V čase výjdenía tohto článku 

o toh toročnej, v poradí už dru
hej, ve/'kej povodní na území 
našej mestskej častí väčšina 

z nás, ktorým škody nespôsobila 
(a lebo spôsobila len minimálne) . 
už zabudla. Určíte však neza
budnú tí občania Devínskej 
Novej Vsí, alebo i iní majitelia 
nehnute/'ností v zátopovom pás
me od Hriadok cez /stríjskú, 
Mlynskú, Vápencovú, Pod Kaš
tíe/'om a smerom na Devínske 
Jazero, ktorí prežívali bezsenné 
nocí a dní tretieho augustového 
týždňa . Ak občas nadávame na 
výpadok elektrického prúdu, čí 
krátku odstávku dodávok vody 
čí plynu, tak situácia po odstave
ní čerpadiel kana lizačného sys
tému, plošnom vypnutí elektric
kej energie a pri neustále stú
pajúcej hladine vody pripomína
la scény hororového filmu. 

Som ďaleko od úmyslu hod. 
notíť úroveň záchra nných Prác 
alebo pripravenosť občano; 
a mestskej častí na zvládnutie 
takýchto výnimočných situáci{ 
Nešťastia, tragické uda losti 
majú /'udí spájať. Majú! Neviem 
však čí všade, ale aspoň na 
Mlynskej ulici sme sí chvíľam; 
pripadali ako na výstave, alebo 
ako v tom vlaku, idúcom do 
kopca - jední sa vezú, druhi 
kráčajú vedia vlaku, a tretí vlak 
tlačia. 

Nechcem sa dotknúť ani jed;. 
ného občana, veď nakoniec tof. 
ko vody sa v živote jedinca mno
hokrát nevidí! 

Skôr je to naopak, chcem sa 
ospravedlniť všetkým, ktorých 
som pri záchranných prácach 
akýmko/'vek slovom, alebo skut· 
kom urazil. 

Vladímír Baranovič 

Výzva múzea vyslúžilých vojakov gen. M. R. Stefánika na Slovensku 

Pre zachovanie odkazu 
Spolok vyslúžilých vojakov gen. M. R. Stefánika na Slovensku má dlhú 

a dôstojnú tradíciu . Z pôvodnej myšlienky - mať podporný spolok pre 
vojakov, najmä účastníkov vojen - sa jeho náplň a činn osť rozvi nula 
v širšiu spoločenskú aktivitu a vyslúžilí vojaci si získa li na Slovensku 
všeobecnú vážnosť a úctu. 

Zúčastňovali sa všetkých verejných slávností v obci, meste, s pietou 
odprevádzali svojich druhov na ich poslednej ceste. Dnes pokračujeme 
v starej tradícii, aj keď sme niektoré svoje činnosti prispôsobili dnešným 
podmienkam. Máme svoj klub, kde sa môžeme schádzať. (Ul. 
Detvianska č. 12, Bratislava - Rača). Zakladáme izbu tradícií nášho spol· 
ku, Zväzu vyslúžilých vojakov gen: M. R. Stefánika na Slovensku. 

V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou, pretože sme infor· 
movaní, že medzi Vašimi blízkymi boli aj členovia nášho spolku. 

Ak sa v ich pozostalosti ešte nachádzajú predmety alebo dokumen~ 
o činnosti spolku z minulých a dávnominulých rokov, a pre Vás nemal~ 
takú hodnotu, radi by sme ich prijali a využili pri zriaďovaní nášho rn~ 
zea. Ide o súčasti uniforiem, a iných vojenských predmetov, písomno~b 
spolku, listy a pozdravy z frontu, vyznamenania, fotografie, zástavy, knll· 
né publikácie o živote gen. M. R. Stefánika, obrazy, noviny a podobne· 
Naším ciel'om je zachovať odkaz našich pradedov, dedov a otcov pre 
ďalšie generácie. 

Naši poverení členovia Vás môžu na Vaše pozvanie navštíviť a pos~· 
diť vhodnosť predmetu pre náš zámer alebo písomne na adresu: zvä~ 
vyslúžilých vojakov gen . M. R. Stefánika na Slovensku Ul. Detvianska 

8 12, 831 06 Bratislava - Rača, prípadne tel. klub po 17.00 h č. tel. 448 

6205. Za vašu ochotu vopred ďakujeme: á
Jozef Moravanský, predseda Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Stel 
nika na Slovensku. 

Spoločnost' VOLKSWAGEN 

SLOVAKIA, a .s. vyrobila v p r

vom polroku ll 0.556 vozidiel, 

]56.496 prevodovi e k a 8,87 
milióna komponentov pre p re-

vodovky. Cel ková výroba tak 

dosia hla ú roveň 49,99 mil iárd 

SK. Za s ledované · o bdobie 

p redstavoval impo rt 35,12 mi

liá rd SK. Export d osia hol úro -

veň 48,52 mil iárd SK. Prvý pol

ro k 2002 bol tak ukončený ak

tívnym sa ldom zahran ično-ob
chod nej bilancie vo výške 

13,39 miliá rd Sk. 

Zníženie hodnoty importu 

v prvom polroku 2002 ovplyvni

lo postupne dobudovanie a ná-

sledne využ itie nových techno

log ických kapacít vo vlastne j 

výrobe. Ekonomi ckým efektom 

je vyšší stupeň p ridanej hodno

ty. K 30.06.2002 zamestnáva

la spoločnost' VOLKSWAGEN 

SLOVAKIA, a.s . 8.1 41 pracov

níkov. 

Prehlad vybraných hospodárskych ukazovatelov: 

import 

export 

saldo 

výroba !ovo ru 

tržby spolu bez DPH 

počet zamestnancov 

l . polrok 2001 

43,47 

47,87 

4,40 

49,31 

48,23 

7.390 

•1 ukazovatele l až 5 sú uvádzané v mrd. SK 

l . polrok 2002 

35,12 

48,52 

13,39 

49,99 

49,105 

8.141 

+l -

-8,35 

+0,65 

+8,99 

+0,68 

+0,8ľl 

+751 

• šport * Iport * Iport * Iport * Iport *šport * Iport * Iport * Iport ** Iport *šport * Iport *šport * Iport *šport * Iport * Iport *šport *šport * 

MOTORŠPORT 
Baba 

opäť presvedčila 

V tretí júlový víkend sa na pezin
skej Bobe u s kutočnilo dalšie podu
jatie tohtoročného 11 -dielneho se
riálu majstrovstiev Európy, kto ré 
bolo zároveň súčo s(ou FIA Európ
skeho pohá ra i maj strovstiev 
Slovenska, Rakúsko, Mobil Cup-u, 
Fabia Cup-u o da lších zauj ímavých 
podujatí. 

Na štarte, medzi viac oko sto 
preteká rmi , zaujal i mená preteká
rov eu rópskeho ra ngu - N. Puli č , 
l.Sász, D.Nevi ei'il, R.Wanek, J. 

MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVY V .. BLESKU" 
V silnej konkurencii 26 hrá~ov si priš li 

SVoje umenie v bleskovej hre na 2x5 minút 
Odskúšať aj piati h rá~i $K STR ELEC 
Devinska Nová Ves. Zatiaľ, ~o pekný výsle
dok dosiahol stále sa lepšiaci Julo Hipszki a l Bezúch s J ur~ákom dosiahli dobré výsled
J' slabšie zahral Szollos, sklamal Tóth-
K o ňo a doslova prepadol Smo l eň . 
one~né poradie· 

1· Igor Dorica . 9 
2· Karol Blro 8 
3· Jozef Jánéš 8 
4· Miloš Hebelka 7,5 

Krejčí P.J ureňa, ale oj herec Maroš 
Kra már, Viliam Veteško st. a ml. , 
V.Liedl ml v skupine A- 1400 na 
Fobiach v Auto Sport Team 
Presskom, či Andrej Studenič 
a Viliam Liedl st. v skupine ST-
2000. V skupine E-2000 sme videli 
o j Žarko Šim kov i ča v kokpi te Opel 
Lotus. 

Na jlepší čo s v pretekoch dosia
hol László Sász na Reynorde, ktorý 
okrem ví(azstva vo svojej ka tegórii 
sa stal o j absolútnym ví(ozom. 
Výsledky: absolútne poradie GP 
Slovakia Matador: (l 07 preteká
rov) 
l/ LSzász- H - Rensrd 93D 
6/ J. Kra j čí - CZ- Lollo F3000 

5. Peter Petrán 7 
7. Martin Jánoš 7 
Umiestnenie hrálov ~K Strelec: 
12. Martin Bezúch 6 
15. Marián Jur~ák 5 
18. Ondrej Szollos 5 
20. Ján Smo leň 4, 5 
21.Július Hipszki 4, 5 
23. Tóth-Vaňo Peter 5 

mj 

FUTBAL® 
4. kolo 
ONV - Polygraf 
5. kolo 
C': unovo - ONV 

0:0 

3:1 

13/ P.Ruisl - SK - Licchini P3-95 
16/ A. Studenič - SK - Aud i A4 
Quatro 
22/ V. Liedl st. - SK- Audi 80 
34/ Ž.Šimkovi č - SK - Opel Lotus 
83/ V.Liedl ml - SK - Š Fabia 

absolútne poradie v skupinách 
sk. A {cestovné vozidlá) 
12/ M.Jazerčák . 
14/ V. Li edi ml. 
15/ V. Dimov 
16/ M.Král 
17/ V.Veteška ml. 
18/ O .Pilný 
19/ B. Kríž 
20/ A.Strnod 
21/ P. Princ 

g.: Sith 
DNV je po piatich kolách na 12. mieste. 

Futbalu červená 
Starosta prerokoval, prednostka 

predložila, Miestna rada doporučila 
a poslanci Miestneho zastupiteľstva 

schválili návrh zmluvy na prenájom reš
taurácie na futbalovom štadióne. 
Nie futbalisti - netešte sa. Návrh zmluvy 
bol schválený pre doterajšieho nájomcu, 
s ktorým sú problémy napr. splatením 
nájomného od začiatku jeho nájmu. 

Nuž a ako? Ako ináč . Samozrejme 

22/ V.Veteška st. 
Z 24 preteká rov - všetc i z Auto 
Sport Teom Presskam DNY no vo
zidlách škoda Fabia 

sk. ST {superturismo) 
l/ A. Studen i č 
2/ V.Liedl st. 

sk. E {formula 3000) 
l/ L.Szász 

l O/ Ž. Šimkovič 

sk. CN 
{športové produkčné vozidlá) 
l / F. Tschager lto 
7/ P.Ruisl Motorsport Stuad 

bez výberového konania. S nižšfm ná
jomným cca o 1 OO t is fc korún sloven
ských ročne ako doteraz. 

Zrejme aby mohol vráti ť zálohu 130 
tisfc korún, ktorú dostal od MC': na 
výstavbu sociálnych zariadení, ale ich 
nezrealizoval. 

Je tu vidi eť úprimnú snahu o riadne 
spravovanie majetku M( ktorý má 
v správe. A samozrejme bez populiz
mu. 

Nuž čo dodať? Možno prfde v bu
dúcnosti k obratu a futbalisti dostanú 
zelenú pre svoje a naše potešenie. 

Ing. Peter Ebringer 

DEVEX 7 



Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Devínskej Novej Vsi - bilancoval dakovanie členkám výboru za 
prácu vykonanú v uplynulom 
období a prejavili najväčšie 
uznanie predsedníčke miestne
ho spolku SCK ONV pani 
Hanyovej, ktorá je dušou všet
kých podujatí organizované 
SCK. 

Baranovičovej a kvetinárstv 
Begra, ktorí svojim vždy ocho~ 
ným prístupom sa pričiiíuj. 
o zdarný priebeh uvedenýc~ 
činností MS SCK. 

Rozdávajú každý deň 
Miestny spolok (MS) Slo

venského červeného kríža 
(SCK) v ONV bilancoval na 
slávnostnej členskej schôdzi 
v ZS Bukovčana 1. úvodná bá
seň v podaní M. Hanyovej 
a bohatý kultúrny program vy
tvorili príjemnú atmosféru 
a dobrú pohodu aj vdaka milé
mu vystúpeniu žiakov ZS 
Bukovčana 1 a ZUS. 

Hlavným bodom programu 
bola správa o činnosti, udele
nie vyznamenaní a podakovaní 
za spoluprácu. Podakovanie 
udelili M. G/osíkovi, V: Mrázovi, 
M. Baranovičovej, Zväzu teles
ne postihnutých a ZS /. Bukov
čana. Vyznamenali za dlhoroč
nú a obetavú prácu členky: 
P. Krajčírovú, H. Milošovičovú, 

B. Agaiovú, M. Ka/novú a M. 
Rajch/ovú. 

V správe o činostiach MS 
dominovali aktivity najmä v ob
lasti bezpríspevkového darcov
stva krvi, úspešne realizované 
v F-centre. Da/šou dôležitou 
aktivitou bola a je návšteva 
chorých, bezvládnych občanov 
a osamelých, ktorá patrí 
k stálym činnostiam MS SCK 
v ONV: 

K činnostiam MS SCK ONV 
možno zaradiť i akciu Deň nar
ci sov. V roku 2001 vyzbierali 
čiastku vo výške 5 000,- Sk, 

· tohto roku bolo vyzbieraných 6 
312,- Sk. Tohtoročnej akcie sa 
zúčastnila - M. Hanyová so 
spolužiačkou z konzervatória. 
Dakujeme im za ochotu a na
dšenie, s akým sa zhostili tejto 
nie lahkej úlohy a tak ukázali, 
že utrpenie /'udí im nie je /'aho
stajné. 

Zdravotná služba pri kultúr
nych podujatiach počas roka, 
ktoré sú poriadané MC ONV. 
nikdy nechýba. 
Okrem týchto podujatí prvú 
pomoc poskytujú členky vo 
svojom susednom okolí a tým, 
ktorí o ňu požiadajú. 

Neodmyslitel'nou aktivitou je 
prejav úcty k starším v mesiaci 
októbri. 

Pri tejto príležitosti vykonali 
návštevy v domoch dôchodcov 
v Rači, Lamači a v opatrovate/'
skom zariadení v Dúbravke. Pri 
všetkých návštevách odovzdali 
balíčky v hodnote cca 80,- Sk. 
Nejde tu o vef'kosť daru, ale 
o spoločné stretnutie, posede
nie, podebatovanie a príjemné 
chvíle prežité vdaka tomu, že si 
človek vie uctiť i človeka, na 
ktorého si málokto spomenie. 

DEVEXB 

Ku koncu roka býva predvia
nočné stretnutie osamelých, čo 
patrí už vdaka pani Hanyovej 
k tradícii v Devínskej Novej Vsi. 

Už po tretíkrát, i vdaka spo
lupráce s F-centrom, sa úspeš
ne vydarila akcia Vianočné po
sedenie - štedrá večera s osa
melými občanmi. 

Pani Hanyová s manželmi 
Danišovými usporiadali milé 
posedenie pre osamelých. 
Prítomnosťou pána farára K. 
Moravčíka toto stretnutie bolo 
obohatené o pochopenie pra
vého zmyslu Vianoc a tak bola 
potvrdená existencia dobra 
v srdciach vnímavých /'udí. 

Ked"že počet členov tohto 
spolku klesá, je jedným z úloh 
získavat" nových členov. 

Priemerný vek v MS SCK 
Devínska Nová Ves je dost" vy
soký, preto je potrebné stále 
získavat" nových hlavne mla
dších členov, ktorí budú i aktív
ni. 

Prítomní boli dalej obozná
mení so zakúpením BIO V lam
py pre ozdravovacie a liečebné 
účely. 

Prezentácia tohto výrobku 
v reštaurácii Rolanda umožnila 
zúčastneným využit" nahrieva
nie lampou a tak pocítit" jeho 
účinky. 

Kto chce použit" jej vplyv na 
svoj organizmus, môže príst" do 
F-centra v čase, ako meranie 
tlaku, každý utorok od 14.00 do 
15.00. 

Na záver správy vyslovili po-

Vdaka patrí tiež sponzorom 
menovite M. G/osíkovi, M. 

Ing. Silvia Vachálková 
tajo"}níčk~ MS se,( 

v DevmskeJ Novej Vs; 

Edícia DUCHOVNÝ ŽIVOT 
Anselm Grun: SNY NA DUCHOVNEJ CESTE 

Ak nepoznáme súvislosť medzi snami a duchovným životom, toto 
dielko nám pomôže objaviť duchovný význam snov na našej ceste 
k Bohu. 
71 s./85,- Sk 
Bob Lepine: KRESŤANSKÝ MANŽEL 

Autor poukazuje na posväcujúcu úlohu, ktorú má naprňať manžel 
v živote svojej manželky a čo pre neho znamená udržiavať svoju ne
vestu bez poškvrny. 
252 s./145,- Sk 
Carlo Maria Martini: PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi 

Jeremiáš, trpiaci a oddaný Boží priatel", je skutočný samotár- nepo
chopený a prenasledovaný, dokonca aj členmi vlastnej rodiny. Boh 
použil jeho samotu ako prostriedok na hlásanie Božieho slova a kona
nie božským spôsobom. 
171 s./138,- Sk 
LITURGIA HODIN 

Tak, ako v stredoveku zl"udovela modlitba ruženca, tak sa dnes stáva 
aktuálnou modlitba Liturgie hodín. Dnes sa ju už modlia nielen kňazi 
a rehol"níci, ale i mnohí l~ici. Toto vydanie obsahuje na 1557 stranách 
bibliového papiera obidva piliere tejto modlitby: Ranné chvály 
a Vešpery, a to na všetky liturgické obdobia, slávnosti, sviatky i spo
mienky. Je vhodné najmä pre laické spoločenstvá i jednotlivcov, ale je 
dostačujúce napr. i pre stálych diakonov. Z doplnkových modlitieb ne
obsahuje Modlitbu cez deň a Posvätné čítanie; obsahuje Kompletó
rium a lnvitatórium. Ide zatial" o najnovšie vydanie Liturgie hodín, do
plnené o sviatky nových svätcov, vyhlásených terajším Svätým otcom 
Jánom Pavlom ll. 
1557 s./11 OO Sk 

Uvedené knihy si môžete kúpiť v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po- pia: 15.30- 18.00, so : 8.00- 10.00 h. 

Kuchynské štúdio ~tyle ~lou~ki~ 
Vás srdečne pozýva do novej predajne na ul š. Králika 3C (vedia plavárne) 

v našej ponuke nájdete: 

..í slovenské kuchyne za slovenské ceny 

..í výroba na mieru i sériová produkcia 

..í zameranie, doprava, montáž 

..í vstavané elektrospotrebiče, drezy, batérie 

..í pracovné dosky. chrómové doplnky 

na september sme pripravili akciový balík výrobkov: 

..í akciové zostavy Decodom 220 cm za 13 300,-

..í špic1wvý latexový matrac Materasso 

..í páková batéria Naos Myjava 

..í nerezový drez ETX 611 Franke- komplet 

..í digestor s bočným vývodom Radlo 

4190,-

1090,-

1490,-

2 590,· 

..í antialergické a ortopedické matrace na mieru, ..í vstavaná elektrická rúra Ardo 7 990,-

zdravotné rošty ..í ustav. plyn. platňa s el. zapalbvan{m A1·do 4 290,-

..í interiémvý nábytok . ..í pracovná doska carrara šedá- na mieru 659,-/bTTI 

..í bezplatný návrh novej kuchynskej linky s kalkuláciou ceny. vrátane počítačovej grafiky po objednanf 

kuchyne 

..í pre vel"ký úspech p red{žená akcia dýhova11á linka s masívnym rámom za cenu plastovej - do kon· 

ca roka! a to ešte nie je všetko ... 

Otvorené: Ut, St, Pi: 10.00- 13.00, 14. 00- 18.00, Po, St.: 14.00- 18.00, So: 9.00- 12.00 
e-mail: style.slovakia@nextra.sk, tel./fax: 6478 9168, www.masterwood.sk, www.decodom.sk 

sPOTREBNÝ TOVAR 
pRE VÝPOČTOVÚ 

TECHNIKU 

pisketa Verbatim : 
18.-, 

No Name : 8 . -, 

CD-R TDK 74 : 34.-, 

myš Genius Easy 
PS / 2: 137.-

obal na CD od 10 . -

a iné od A po Z 
objednajte v Devexe 

..L Stavebná 
CSOB sporiteľňa 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

~ -medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu oprav 
pre spoločenstva 
vlastníkov bytov 

'.{ ':.: <·X"'" 

Hľada· - spolupracovníkov 
za veľmi výhodných 
podmienok 

Kontakt· tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (ir'- 20"') 0903 835 997 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

[Q)!E~ [Jdl©!llla.nlk~m ~Oa.n~ä®!bl 
,(), 

VYDAVATEĽ.STVO: knihy, časopisy, bulletin~!:ospekty.. . W 

TLAČIAREŇ: tlofivá všetkých druhov, od hlavičkových papierov, firemných tlačív, prospektov ož po pl
nofarebné pútače, do formátu A2 
VIZITKY: klasické o exkluzívne, OZNÁMENIA: svadobné, promočné ... [j 
KOMPLETNÁ REKLAMA vyhotovenie nápisov o obrázkov no výklady, budovy, autá, vybavenie 
budov infosystémom 
PEČIATKY: všetky druhy o príslušenstvo: klasické drevené, Trodot somonomáčocie, 
~ náhradné gumy, náhradné podušky, ... 
MENOVKY: o ŠTÍTKY no dvere, kancelárie, pulty, regá~. .. ~ ... 
KANCELÁRSKE POTREBY tlačivá, tonery do tlofiorní, diskety, kompletné potreby do kancelárií 
/ I8J ~ 
OARČEKOV!: PREDMETY perá, zopolovoče, klučenky, stojany o iné s potlačou logo vašej firmy 

PRE FIRMY MNOŽSTEVNÉ Z(AVY 
INZERCIA - REKLAMA: v dvojtýždenníku DEVínskonovoveský EXpres, vychádza 

už jedenásť rokov v Bratislave MC Devínska Nová Ves pre 17 tís. obyvatelov DNV 
tel./fox: 07 l 6477 5275, mobíl: 0903 429 485 

email: krug@mail.víopvt.sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03 · Vol'né miesta (ponúka, hladó) 
04 ·Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 · Nehnutel'nosti 
07 · Rozličné 

• Predám oblečenie pre bábät
ko. Tel.: 6477 6467 
• Predám koženkovú sedaciu 
súpravu. Tel.: 6477 8025 
• Predám svadobné šaty maslo
vej farby, jednoduché, elegant
né. Cena: 2500 Sk. 
• Tel.: 0907 732 879 

Predám lis na hrozno, SO l de
llližóny, aj menšie, umelohmot
~é sudy a SO l keramický sud na 
apustu. Zn: Pri kompletnom 

Odbere vel'ká zl'ava. 
Tel.: 6476 1085 

alebo 0903 929 637 

* Predám chodítko Peg Perego, 
S-kolieskové cena: 3SO Sk. 
Predám detské veci od O do 2 
rokov. 
Cena dohodou. 

Tel.: 0903 972 905 
* Predám prebal"ovací pult 
(6-mesačný) v dobrom stave, ce
na 1600 Sk. 

Tel.: 0907 988 791 
* Predám hrozno. 

Tel.: 6477 5571 

* Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, mal"ovky. Interiér 
i exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
* Naučím deti hrať na el. klavíri. 
1 h/1 00,-. 

Tel.: 6477 7407 

* Kúpim 2 až 3-izbový byt 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

700 -1800 
7 OO _ 12 OC• 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
1-<empelenova 2 

KARLOVA VES 
if ,fax: 02/6542 1727, E-nl ail : parrnai@parmal sk 

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

~< -

-STAVEBNA 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 84J 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 02/6477 6J71 

llfUUI: •tl@•tuk, fr;ttp:/lwww.m.#k 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

v DNV. Platba v hotovosti+ HÚ. 
Tel.: 0905 240 811 

* Vymením 2-izb. byt v OV * Dám do prenájmu garáž. 
v DNV + doplatok za starší RD Tel.: 6477 9S33 
v DNV, alebo stav. pozemok. * Dám do prenájmu garáž na ul. 

Tel. : 0905 714 347 ~- Králika. Tel. : 5541 0077 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 sir. = 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, 1/4 str. = 202S Sk, 1/2 sir. = 40SO Sk, l sir. = 81 OO Sk. l cm = l S Sk. K cenám treba pripočílat' 
23% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zameslnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. slrana + l 00%, 
Posledná slrana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.lnzertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora nad pošlou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 9 



Z policajného 
zápisnika 

V utorok 27. 8 . 2002, za 

účasti ministra vnútra SR l. 

Šimka, riaditel'ov KR PZ, OR 

PZ, starostu MČ ONV a verej

nosti slávnostne otvori l i nové 

priestory OO PZ (Obvodné od

delenie policajného zboru) 

v ONV na ulici Na Grbe č. 2 
(vedl'a cintorína v bývalej škôl

ke). Tel. č . 6477 7258 zostáva 

nezmenené. 

- V čase povodňového ohroze
nia zabezpečovali členovia 

OO PZ ONV plynulosť pre
mávky a koordináciu pohybu 
chodcov, dopravy a mechaniz
mov v priestoroch ulíc: Na 
hriadkach, Vápencová, Mlyn
ská a lstrijská. 
- Neznámi páchate l ia ~a 22. 7. 
vlámali do Reštaurácie na šta

dióne, kde odcudzili cigarety 

a alkohol. 

- Vo štvrtok 25. 7. sa neznámi 
páchate/'- páchatelia vlámali 
do chatiek v chatovej oblasti 
Železničiar, kde odcudzili ví
no, demižóny, prepravky a čo 
im prišlo pod ruku. 
-Zlodeji, ktorí sa vlámali do 

Reštaurácie na štadióne si ús

pešný pokus zopakovali 30. 7. 
(alebo to boli iní?) a opäť šafá

rili s cigaretami a alkoholom. 

- V prvej polovici augusta t. r. 
šarapatili páchatelia v chato

vých oblastiach Glavica a De

vínske jazero, kde odcudzili 

potraviny, náradie a elektroni

ku. 

- V stredu 21. 8. neznámi pá
chatelia odcudzili na ul. Š. 
Králika 5 zo všetkých poschodí 
hydrantové hadice. 
Opäť je potrebné pripome

núť, aby si občania všímali po

hyb cudzích osôb v bi ízkosti 

ich obydlí, podozrivé správa

nie aj známych osôb a podo

zrenie ohlásili na známe číslo: 

6477 7258, 158. 

OOPZDNV 

Okresné riaditel'stvo Hasič-ského 
a záchranného zboru zaregistrova
lo na území hlavného mesta 
Bratislavy za obdobie január až júl 
2002 spolu 621 požiarov. Z tohto 
pomerne vysokého počtu bolo 67 
požiarov odpadkových kontajnerov 
a 77 požiarov rôznych skládok od-

Spal'ovanie 
odpadu a smetí 

podkov a smetí, čo spolu tvorí 144 
požiarov a teda požiare odpaqov 
tvoria l/ 4 všetkých vzniknutých po
žiarov. 

Pri požiaroch kontajnerov sú 
všeobecne dve hlavné skupiny vinní· 
kov, ktorí požiare spôsobujú. 

Predovšetkým ide o nedisciplino
vaných fajčiarov, ktorí svoje nedo
statočne uhasené nedopalky odha
dzujú bezstarostne do smetných 
nádob a nie do priestoru na vrchu 
modernejších kontajnerov, ktoré sú 
práve na tento účel navrhnuté. A sa
mozrejme ak nedopalky hádžu na 
zem iba tak, stávajú sa nevedomky 
vinníkmi vzniku dalšej vel'kej skupi
ny požiarov a to trávnatých poros· 
lov. Okrem nedbalosti fajčiarov ho
ria kontajnery často následkom hry 
detí s otvoreným ohňom alebo pria
mo úmyselným zapálením mladými 

výtržníkmi.Požiare rôzneho smetia 
a nelegálnych skládok odpadov sú 
väčšinou zapalované s ciel'om 
spalova( odpad. Fyzické osoby, kto
ré takto konajú, by si mali uvedo
mí( že spalovanie odpadu je mož
né iba na miestach, kde nemôže 
dôjs( k jeho rozšíreniu. 

Právnické osoby a podnikajúce 
fyzické osoby navyše v zmysle záko
na č . 314/200 l o ochrane pred 
požiarmi nesmú spalova( horl'avé 
látky na vol'nom priestranstve bez 
predchádzajúceho písomného súh 
lásu Okresného riaditel'stva Hasič
ského a záchranného zboru v Bra
tislave. Za nedodržanie tejto povin
nosti je Okresné riaditel'stvo opráv
nené vinníkovi uloži( pokutu až do 
výšky 500 000,- Sk. 

Toto sa v súčasnosti týka najmä 
rôznych stavebných firiem a podob
ne, ktorým či už pri búraní starých 
objektov, úprave plôch alebo stavbe 
nových objektov vzniká vel'ké množ
stvo prevažne dreveného odpadu, 
ktorý svojvol'ne spal'ujú a tým po
rušujú zákon. 

Často nasleduje zbytočný výjazd 
techniky, ktorý nadarmo odčerpáva 
sily a prostriedky, ktoré v danej chví
li môžu by( potrebné na záchranu 
životov a materiálnych hodnôt na 
inom mieste. 

Okresné riaditel'stvo Hasičského 
a záchranného zboru v Bratislave 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
a v súlade so Statútom hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov boli MC 
ONV s pôsobnostbu od 1. 7. 2002 zverené základné školy, materské školy a zaria
denia školského stravovania pri materských školách. Do pôsobnosti MC ONV boli 
zverené 3 základné školy (ZS), 5 materských škôl (MS) a 5 zariadení školského 
stravovania pri materských školách (ZSS pri MS). 

Napriek tomu, že v zmysle citovaného zákona boli školské zariadenia zverené 
Mestskej časti ONV od 1. 7. 2002, MC nedostala do dnešného dňa delimitačné 
protokoly. Mú ONV však zabezp~čil nevyhnutné základné podmienky, aby nebol 
ohrozený začiatok nového školského roka 200212003. Základné školy s právnou 
subjektivitou si zakladali nové účty v peňažných ústavoch vo vlastnej kompeten
cii. V mesiaci júl a august boli poukázané zálohové mesačné (príspevky) preddav
ky na prevádzkové náklady pre ZS, MS a ZSS pri MS a v auguste boli poukázané 
prostriedky na mzdové a poistné náklady za mesiac júl. . 
Vzhľadom na to, že do dnešného dňa nedostala MC ONV delimitačné protokoly 
týkajúce sa školstva, (nie je to zatiaľ majetok MC ONV) nerieši MC ONV odstraňo
vanie havarijných stavov. mš 

Chovatelom psov 
Miestny úrad mestskej časti Bratis
lava - DNY vyzýva občanov - cho
vatelov psov, ktorí doteraz nezapla
tili poplatok za psa za rok 2002, 

aby tento bezodkladne uhradili po
čas úradných hodín v hotovosti na 
Ekonomickom odbore miestneho 
úradu Devínska Nová Ves, č. účtu 
1624-042/0200, V. symbol 354 
pes 2002. 

DEŇ OTVORENÝCH DVEI{j 

Obvodného oddelenia PZ SR 
v Devínskej Novej Vsi 
Dňa 27. augusta 2002 navštívil 

mestskú časť Bratislava - ONV rn;. 
nister vnútra SR p. Šimko, v sprie. 
vode prezidenta PZ SR. 

V tento deň oficiálnym prestrih. 
nutím pásky sa začal Deň otvore. 
ných dverí novozriadeného Ob. 
vodného oddelenia PZ SR v DN\! 
na ul. Na Grbe 2. Priestory a vy. 
bavenie oddeleniu poskytla M~ 
ONV. Na otvorení minister vnútra 
a starosta MČ ONV Ing. V. Mráz 
pozitívne hodnotili súčinnosť or. 
gánov štátnej správy a samosprávy 
na úseku bezpečnosti a verejného 
poriadku. Minister vnútra SR p. 
Šimko na základe rozkazu prez;. 
denta PZ SR udelil plaketu "Za 
zásluhy o rozvoj Policajného zbo. 
ru" prednostke OU BA IV p. 
Navrátilovej, starostovi MČ DN\! 
Ing. V. Mrázovi a riaditeľovi 
Okresného oddelenia PZ SR p. 
Bôžikovi. 

Minister vnútra p. Šimko 
v sprievode starostu MČ ONV 
a poslancov miestnej rady- ONV 
navštívil rekoštruované priestory 
"Vily Košťálová", kde diskutovali 
na tému bezpečnosti, verejného 
poriadku a aktuálnej povodňovej 
situácie. 

-AZ-

l{orenie života 
- Demokracia je, keď vás pošlú do 
zadku a vy si idete kam chcete .. . ... 
- Čo urobíš, keď ti malomocný podá 
ruku? 
-Podám mu ju naspäť. 

- Prečo sa hneváš, že ti ten mladík 
ponúkol miesto v autobuse? 
- Lebo ja som sedel a on stál. 

••• 
• Ktoré zviera je najprítulnejšie? 
- Pylón. Keď človeka objíme, do 
smrti ho nepustí. ... 
- Povedz vetu so slovami "nakol'ko' 
a "pravdepodobne". 
- Naša babka beží cez dvor a nesie 
noviny Ujszó. Nakol'ko nevie madar· 
sky, pravdepodobne beží na záchod. ... 
Preklepy: 
• Pred operáciou padenta upchali. 
• Liečba šekom zvyšuje prosperitu. 
• Analytici pr dpovedali ••• 

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-lB.OO, 
so: 8.00-11.00. Uzávierka číslo: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Nevychádza v auguste. 
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DEVEX 10 

rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

39.-40. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Jarmoky, folklór, burčiak 
znaky jesene, na ktoré l'udí ne
treba zvlášÍ lákaí bilboardmi, 
priš li prirodzene. Ponuka zod
povedá potrebám . V čase vol'
na, cez víkendy. V ostatné dni 
bývajú ponuky rôznorodé a šir
šie. Či kvalita zodpovedá potre
bám, o tom svedčí účasí. 

V obchodoch, na trhoviskách 

o v práci je účasí prebohatá, 
hoci o prácu má možno záujem 
viac l'udí, ako poskytujú ponuky. 
Človek má občas dojem, že ab· 
sentujú ponuky informácií o l'ud
ských vzíahoch, spolunažívaní, 
kultúre prejavu ... Alebo niet 
záujmu? 

Mnohí, už pri kúpe štvorno· 
hého priatela uvažujú o jeho vý
cviku. Možno si ani neuvedomu
jú, že poriadok je základom aj 
vesmíru a spôsoby, ktoré pria
tela naučia (alebo si ich osvojí?) 
budú slúžií všetkým . 

Od štvornožcov vyžadujú. 
Na seba zabúdajú. 

O ponukách a potrebách by 
sa dalo diskutovaL Žial', keď 
Však konštatujeme, že to, či ono 
sa "zopsulo", neviem, či si ktosi 
uvedomí aj vlastný podiel. Áno, 
Presne tak ako hovorí sused: 
Nikdy nie je neskoro začaí. 
Hlavne od seba. "Úroda" výs
ledkov vždy poteší. Chceme byí 
Vari horší ako ten (iný, druhý!, 
0 ktorom to občas tvrdievame? 

k O čom to horím? Kto vie, vie, 
lo nevie, žia l' .. . 

Vydavatel' 
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O Šport ~ Z policajného zápisní~a 

Na tomto do Európy? 

Obyvatelom Kolónie a ulíc 

Vápencová, Mlynská, 

Záveterná a Brežná 

Bez signálu 
Prerušenie signálu Televízneho 

káblového rozvodu (od 14. 8. do 

31. 8. 2002) bolo spôsobené 

povodňami . Podla zmluvy o zria

dení a prevádzkovaní televízne

ho káblového rozvodu sú postih

nutí účastníci oslobodení od pla

tenia ceny za obdobie, ktoré 

prekračuje 14 dní. Čiastka tvorí 

výšku jednej mesačnej splátky t. 

j. 81 , · Sk. Táto čiastka vám bude 

odrátaná z polročnej splátky za 

l. polrok 2003. 

Prídavky na dieťa po novom 
Dňom 1.7.2002 nadobudol účinnosť zákon č.281/2002 Z.z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídav

ku na dieťa. Zásadnou zmenou v doterajšom vyplácaní prídavkov na deti je, že prídavok na dieťa sa 
v zmysle tohto zákona poskytuje všetkým nezaopatreným deťom bez testovania príjmu. Prídavok a prís
pevok sú štátne sociálne dávky, ktorými štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. 

Oprávnená osoba 
Prídavok no dieťa si uplatňuje 

oprávnená osobo (žiadat,e/), ktorá 
je: 
- rodič nezaopatreného dieťaťa 
- osobo, ktorej je nezaopatrené 
dieťa zverené do starostlivosti na
hrádzajúcej starostlivosť rodičov na 
základe právoplatného rozhodnu
tia príslušného orgánu 
-plnoleté nezaopatrené dieťa, ak 
nemá rodičo, alebo ak toto dieťa 
má upravenú vyživovaciu povin
nosť od rodičov 
-plnoleté nezaopatrené dieťa, kto
ré uzavrelo manželstvo, alebo kto
rého manželstvo zaniklo. 
Ak je viac oprávnených osôb, ktoré 
spfňojú podmienky nároku na prf-

davok, prídavok patr! len jednej 
z nich. 

Spôsob uplatnenia 
Oprávnená osoba (žiadate/) si 

uplatňuje nárok na prídavok na 
dieťa a príspevok podaním písom
nej žiadosti: 
l. u toho, kto vykonáva jej nemo
censké poistenie, t.j. : 
- zamestnaní u zamestnávate/a 
-zamestnani v malom podniku (do 
20 /'udO v Sociálnej poisťovni 
- živnostníci, ktorf sú nemocenskí 
poistení v Sociálnej poisťovni 
2. poberatelia dôchodku - v poboč
ke Sociálnej poisťovni 
3. ostatné prípady (napr.nezamest
nanO na príslušnom okresnom úra
de - odbore sociálnych vecí. 

Okresné úrady sa stanú jediným 
p/atitelom tejto štátnej sociálnej 
dávky až od l. 7.2003. 

Podmienky 
Aby mohol byť prídavok na 

dieťa vyplatený oprávnenej oso
be, musí splniť nasledovné 
podmienky: 
- oprávnená osobo musf zabez
pečiť starostlivosť o nezaopatrené 
dieťa 

(Pokračovanie na 6. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 12.9. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 26.9. 2002, 
číslo vyjde 4.1 O. 2002. 
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Miestne zastupite l'stvo 
mestskej časti Bratislava De
vínska Nová Ves sa z išlo na 
svojom pravidelnom rokovaní 
dňa 3.septembra 2002. 

Z programu rokovania po 
prerokovaní jednotlivých bo
dov bo li pri jaté nas ledovné 
uznesenia : 
- zobralo na vedomie i nfor
máciu o plnení uznese
ní miestneho zastupite.l'stva 
a miestnej rady a určilo ter
míny plnení jednotlivých uz
nesení, 
-zobralo na vedomie kontrol
nú správu k situác ii automobi
lových vrakov na území MČ 
predkladanú miestnym kon
tro lórom, 
- schválilo správu o poskyto
vaní dotácií z rozpočtu MČ 
a ulož il o prednostke MU pre
rokovať s vydavate lom Deve
xu spôsob finančného vyspo
riadania za obdobie roku 
2001 v termíne do októbra to
hoto roku, 
- zobralo na vedomie i nfor
máciu o priebehu verejného 
obstarávania za !.polrok 
a schváli lo kontrolnú správu 
k priebehu verejného obstará
van ia, 
- zobralo na vedomie infor
máciu o plnení rozpočtu 

mestskej časti , Denovy, lstra 
Centra, Správy bytov a Obec
ného hasičského zboru 
k 31.7. 2002, 
- zobralo na vedomie infor
mác iu o bezpečnostnej situá
cii v mestskej časti z pohl'adu 
mestskej polície, 
- zobralo na vedomie i nfor
máciu o stave pohl'adávok 
mestskej časti, Denovy, lstra 
Centra a Obecného has i čs

kého zboru k 30.6.2002, 
- schválilo návrh zmeny 
Organ i začnej štruktúry miest
neho úradu a Organ i začnú 

štruktúru samosprávy MČ 

z poh l'adu prenosu kompeten
cií v oblasti školstva, 

DEVEX2 

- zobralo na vedomie platný stav 
Zásad poskytovania príspevkov 
z Fondu rozvoja bývania, 
- zobralo na vedomie návrh 
zm luvných vzťahov na pokračo

vanie prípravy výstavby bytov 
s ho landským partnerom a ulo
ž il o zástupcovi starostu predlo
ž i ť sp ripom ie nkovaný návrh na 
rokovan ie miestneho zastupitel'
stva, 
-zobralo na vedomie info rmá
ciu o stave príprav projektu 
Chránené bývan ie a chránené 
pracovisko na Opletalovej ul ici 
a zároveň schvá lilo uzav retie 
zmluvy o nájme nehnute l' nost i 
k danému pozemku, 
- schválilo zm lu vu o budúcej 
zmluve o združení prostriedkov 
na budovanie kana lizácie a vo
dovodov spolu s Vodárňami 

a kana lizáciami na území mest
skej čast i , 

-schválilo zmluvný vzťah s ná
jomcam i nebytových priestorov 
na ul. M. Marečka na zabez
pečen ie poskytovan ia sl užieb 
v danom objekte, 
-zobralo na vedomie informá
ciu o priebehu delimitácie ško l
ských a predško lských za ri ade
ní, 
-zobralo na vedomie info rmá
ciu o súčastnom stave ne hodo
vosti a spôsobe dopravného 
riešen ia križovatky cesty 11 ./505 
a pr i vádzača do ONV, 
- prerokovalo žiadosť obyva
telov zo spo l očenstva vlastníkov 
na Hrad ištnej ul. k zrušen iu det
ského ihriska na tejto ulici a ne
súhlasi lo s predloženým návr
hom. Ulož ilo riaditelovi Denovy 
opraviť oploten ie tohoto ihriska 
a zabezpečiť upratovanie tohoto 
priestoru, 
- uložilo prednostke MU rieš i ť 

podnet občanov vo veci nákla
dov na dodávku tepla v rámci 
MČ a pred l ož i ť stanovisko 
miestneho úradu k da nej proble
matike na októbrové zasadnutie 
miestneho zastupitel'stva, 
-zobralo na vedomie darovaciu 
zmluvu medzi MČ ONV a spol. 
lnteriery a schvá li lo zmluvu 
o výpož i čke drob ného hmot
ného i nvest i čného majetku me
dzi mestskou časťou ONV 
a okresným odde lením policaj
ného zboru SR, 

- schválilo odpredaj prebytoč -

ného osobného počítača za sym
bolickú l Sk pre potreby NsP 
Kramáre, 
-schválilo um iestnenie prevádz
ky chránenej dielne EM IT v rám
ci projektu Domova sociá lnej 
starostlivosti do objektu Na Grbe 
2 a schválilo ďalší postup koord i
nácie tohoto projektu, 
- schválilo návrh rozpočtových 
opatrení rozpočtu mestskej časti 
na rok 2002 pod l'a pred loženého 
návrhu a pripomienok poslancov. 
Zároveň pož iada lo fu nkcioná

rov MČ priprav i ť opatren ia pre 
sanáciu nákladov na povodne vo 
výške 450 000,- Sk a náv rh od
mien pre pracovníkov krízového 
štábu, 
- schválilo návrh novej nájomnej 
zmluvy na nebytové priestory na 
Eisne rovej ul. v prevádzke Farby 
laky, 
-zobralo na vedomie info rmáciu 
o stave prerokovan ia Urban istic
kej štúdie záhorskej časti Bratis
lavy a návrh zmien a dop lnkov 
Aktual izác ie ÚPN hl. m. SR Bra
tislavy, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o možnosti poistenia budov zá
kladných a materských škô l 
a skonštatovalo , že z dôvodu ne
zverenia a neprebratia budov do 
sp rávy MČ ni eje možné u zav ri eť 

poistné zmluvy, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o zabezpečení vo lieb do NR SR 
v roku 2002, 
-zobralo na vedomie informác iu 
o činnosti matričného úradu 
a Zboru pre obč i anske záležitosti 
za l, polrok 2002, 
-zobralo na vedomie info rmáciu 
o stave kron iky a č i nnosti letopi
seckého výboru, 
- berie na vedomie informáciu 
o postupe MU pri riešení znečis
tenia potoka Mláka a súh las í 
s uvo lnením 30 t isíc Sk na finan
covanie 50 % nákladov na mera
nie znečistenia v prítokoch poto
ka, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o účasti poslancov na zasad nu
tiach orgánov samosprávy MČ, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o príprave usporiadania fest ivalu 
Kultúra bez hraníc, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o výsledku ankety- režim pošty, 

- nevyhovelo žiadostiam o od
stránenie tvrdosti zákona o úl'avu 

dane z nehn utel'nosti z dôvodu 
tvrdosti zákona, 
- schválilo správu o činnosti 

miestneho kontrolóra za l. Pol. 
rok 2002 a schvá lilo odmenu 
vo výške l ,25 násobku mesač. 
ného platu, 
- schválilo odpredaj pozemkov 
a obecných bytov na ú;>:erní 
MČ ONV, 
- uložilo prednostke miestneho 
úradu zabezpeč i ť kontrolu 
funkčnosti miestneho roz hl asu 
a pripraviť návrh krytia f i nanč. 

ných nákladov na odstránenie 
zistených závad, 
-uložilo prednostke MU zve. 
rejniť v DTV a Devexe výšku 
zl'avy za prerušen ie dodávky 
signá lu TKR v období od 6 . 

31. 8. 2002, 
- zobralo na vedomie správu 
zo služobnej cesty do obce 
Sv. Ilj a v dňoch 19. - 20. 7. 

2002, 
-zobralo na vedomie informá
ciu k stave pož iarnej bezpeč
nosti na území MČ a uložilo 
velite l'ovi hasičov vykonať pre
hl iadky dodržiavania Požiar
neho poriadku MČ, 
- zobralo na vedomie zadanie 
spracovani a ra t i ng u mestskej 
časti a vykonať prieskum po
núk pre zadan ie sp racovania 
ratingu, 
-zobralo na vedomie informá
ciu o priebehu povodne a č i n· 

nosti štábu p rotipovodňovej 

ochrany MČ ONV, 
-zobralo na vedomie informá· 
eiu o zastupovaní konatel'a 
DTV s. r.o. ing . P. Rajkovičom 
a ing. Mgr. P. Marčákom, 
- schválilo účelovo viazanú do· 
táciu vo výške 22tisíc Sk pre 
spevácky zbor Nádej na úhra· 
du cestovných nákladov na fes· 
tival, 
-zobralo na vedomie informá· 
eiu o oprávnenosti výkonu po· 
slaneckého mandátu riaditeľa 
ško ly l. Bukovčana l p. L. 

jaška, 
-žiada starostu pož i adať legis· 
latívno-právny odbor minister· 
stva vn útra o výk lad spornéhO 
výk ladu zákona o strete záuj· 
mov a p redložiť správu na ok· 
tóbrové zasadnutie, 

% diára starostu 
rJio/o• ONV Ing. V. Mr*za . , 

Ýyber*me: 

z.9. rokoval so zástupcami 
dboru poľnohospodárstva 

: Jesného fondu okresu BA IV 
vo veci geometrického plánu 
a majetko-právneho vysporia
dania pozemkov v lokalite ul. 
Nf/ynská, kde sa má realizovať 
preložka tejto komunikácie. 
oU Ba IV v predmetnom úze
mí vydal rozhodnutia k uplat
neným reštitučným nárokom 
pôvodných vlastníkov. 
3.9. prebehlo rokovanie 
správneho výboru okresného 
úradu práce BA IV. Vzhľadom 
na stavebnú nepripravenosť 
objektu Mš 120- na Grbe 2, 
správny výbor očakáva fina
nčné krytie nákladov len v roz
sahu pripravenom spoločno
sťou EMIT, s.r.o. pre zriade
nie chráneného pracoviska 
poskytujúceho rehabilitačné 
služby. 

V tento deň rokovalo miest
ne zastupiteľstvo Mč ONV. 

V súvislosti s pripravovaným 
návrhom zmien a doplnkov ak
tualizácie územného plánu BA 
bola komisionálne vykonaná 
obhliadka v lokalite Devínske 
jazero, kde sa navrhuje funkč
ná zmena z poľnohospodár
skeho pôdneho fondu a les
ného pozemku na šport a re
kreáciu. 
4.9. starosta rokoval s katas
trálnym úradom o vydoklado
vaní vlastníctva a užívacích 
vztahov k dotknutým pozem
kom v Dev. Jazere, pre dosiah
nutie udelenia súhlasu z minis
terstva žp na vyňatie dotknu
tého lesného pozemku pre 
účely rekreácie a športu. . 
V tento deň sa zúčastnil na ro
kovaní finančnej komisie hl. m. 
SR Ba. Táto prerokovala mate
riál na rokovanie mestského 
zastupiteľstva BA. 
5.9. rokovala mestská rada hl. 
m. SR Bratislavy. Mimo iné, do
poručila mestskému zastupi
teľstvu schváliť predložený ná
vrh zmien a doplnkov aktua
lizácie územného plánu hl. m. 
SR Ba v časti západnej Bratis-

Priemyselný park DNV 
Mestská časť Devínska Nová Ves spolu s hlavným mestom SR 

Brauslavy podala v auguste roku 2001 žiadosť o poskytnutie podpo

ry na zriadenie priemyselného parku. Vláda SR, rozhodnutím zo 4. 

septembra podporu poskytla. V tejto súvislosti sme položili niekol~ 

ko otázok zástupcovi starostu MČ Ing. P. Rajkovičovi. 

• Pán zástupca starostu , vybavenie žiadosti za jeden rok je dosť dlhá 

doba ... 
·lia dosť, ktorú sme podali na ministerstvo hospodárstva bola posu

dzovaná podl'a manuálu vydaného ministerstvom. Doklady a projek

ty, ktoré sme predložili predstavovali výšku 30 cm. Zároveň prečo sa 

vybavenie tak predlžovalo bolo podl'a mňa aj nie úplne jasné znenie 

a v neposlednom rade aj predlžovanie stanoviska Sa ria , ktoré robilo 

posudok a ktorý bol niekol'kokrát prepracovaný. 
• Mohli by ste špecifikovať rozsah výstavby a investície, ktoré sú 

smerované do priemyselného parku? 
· Celková výmera parku je určená rozsahom- 312 419 m2. V parku bu

dú etablovaní traja hlavný investori. Výška nákladov na investície do" 

sah uje výšku 3,2 mld. Sk. Prevádzku v parku, z hl'adiska životného 

Prostredia, posúdili na· Minist~rstvli! životného prostredÍa a výsledky 

hodnotenia ukazujú , že všetky parametre dosahujú také hodnoty, 

ktoré sprňajú zákonné požiadavky platné na území SR, ako aj požia

~avky v súvislosti s aproximáciou legislatívy SR na požiadavky EU. 

Do priemyselného parku je zahrnutá aj lokalita bývalej tehelne, 

lctord vytvárala pracovné príležitosti pre obyvateľov ONV? • 

· led nou z podstatných častí o ktorých sme diskutovali pri príprave 

tohoto projektu boli aj novovytvorené pracovné príležitosti. Park bu

~e ~udovaný v dvoch etapách. V prvej etape , ktorá v súčasnosti už 

~ŽI bude po celkovej dostavbe vytvorených 665 nových pracovných 

Pnležitostí. z tohoto počtu už sú mnohé obsadené a po dohode s in

V~s~ormi sú práve. nové príležitosti ponúkané obyvatel'om našej mest

s el časti. v druhej etape .by malo byť vytvorených d'alších 300 pra

Covných miest. Celkovo park poskytne zamestnanie pre 965 zamest

~ancov. Tento počet môže byť upravovaný smerom hore pod l' a za-

ezpečenia chodu jednotlivých výrobných prevádzok. _ 

Javy (ONV, Dúbravka, Lamač, Z. 
Bystrica). 
6.9. navštívil ONV spravodajca 
európskeho parlamentu pre SR 
p. San Mirinus Wiersna so 
sprievodom. V ONV navštívil lo
kality postihnuté povodňou, 
pričom o zistených skutočnos
tiach bude informovať Európ
sky parlament. Na záver roko
vania sa vyjadril o podpore eu
rópskeho parlamentu SR pre 
budovanie systémových proti
povodňových opatrení. 
10.9. starosta za účasti pos
lanca p. Baranoviča rokoval so 
Slovenskou sporiteľňou k po
nuke o poskytnutí humanitár
nej pomoci povodňou postih
nutým občanom. Táto pomoc 
bude konkretizovaná po posú
dení komisie pre odškodnenie 
povodňou postihnutých obča

nov ONV do 10 dní. 
11.9. rokoval so zástupcami 
magistrátu a GIB-u o realizácii 
dopravných stavieb v ONV. 
Okružná križovatka pri VW 
Slovakia v objeme 9 mil. Sk 
vstupuje do realizácie v októbri 
tohto roka. Prípravu a začatie 

prác na stavbe "preložka 
Mlynská" v tomto roku odha
duje GIB na objem 3 mil. Sk. 
12.9. rokoval s riadite/bm ma
gistrátu hl. m. SR Ba k proble
matike prerokovania urbanis
tickej štúdie v orgánoch hl. m. 
SR Ba, ako i k stavu delimitač
ných protokolov školských 
a predškolských zariadení. 
13.9. rokoval klub starostov 
bratislavských mestských čas
tí. Prerokoval správu k povo
dňovej situácii, problematiku 
prechodu školských zariadení 
pod mestské časti a prípravu 
volieb do NR SR. Vo večerných 
hodinách sa starosta stretol 
s podpredsedom vlády Chor
vátskej republiky, ktorý prejavil 
záujem o rozsah škôd spôso
bených povodňou v Mč ONV, 
pričom prisľúbil možnú pomoc 
z Chorvátskej vlády. 
14.9. s členmi komisie pre po
súdenie odškodnenia občanov 
postihnutých povodňou navští
vili majitelbv nehnuteľností, pre 
verifikáciu rozsahu škôd a po
súdenie možných foriem po
moci z Mč ONV. -AZ-

*Stretávali ste sa pri príprave a realizácii tohoto zámeru s problé

mami, ktoré ovplyvňovali úspešnosť tohoto zámeru? 

-Túto oblasť môžem rozdeliť do dvoch častí. Jedna je legislatívna, 

z pohl'adu zákona - zákon o priemyselných parkoch rieši pozíciu tzv. 

zelených parkoch t.j výstavbu na zelenej lúke. V našom prípade sme 

mali kombináciu výstavby na zelenej lúke a prestavbu výrobného zá

vodu. Tu sme museli vyriešiť a vydiskutovať si mnohé otázky hlavne 

z pohl'adu životného prostredia a výkladu zákona. Druhá oblasť je vy

bavovanie povolení pre výstavbu. Investori majú požiadavky na ovel'a 

pružnejší prístup, aby bola dosiahnutá väčšia koordinácia medzi pro

jekčnými prácami a stavebnou činnosťou na jednej strane, a vyjadre

niami kompetentných orgánov na druhej strane. Z tohoto pohl'adu 

môžem povedať, že realizácia mohla byť pružnejšia ale pri konštato

vaní súčastného stavu som rád, že sa nachádzame v tomto štádiu, 

v ktorom sme. 
* čas a vynaložené úsilie za obdobie jedného roku boli nemalé. 

Nemali ste niekedy snahu toho nechat? 
- Takéto situácie sa niekol"kokrát vyskytli. Bolo to hlavne v tom čase 

ked' po doplnení žiadostí o požadované doklady prišli d'alšie požia

davky a odd'al'ovanie termínu rozhodnutia. Aj v tomto prípade sa 

vel'akrát potvrdila známa byrokracia , ktorá vyžaduje doklad pre do

klad. Našťastie tieto ťažkosti sme prekonali a pracovné miesta, ktoré 

sú vytvorené sú určitým zadosťučinením za túto námahu. 

* Jedna časť práce je ukončená , druhá je, ako sa hovorí, predo 

dvermi ... 
-V tomto období je potrebné pripraviť hlavne trvalé prepojenie ulíc l 

Jonáša a Opletalovej aby sme zabezpečili kapacitne vyhovujúcu ko

munikáciu pre celú lokalitu Blížneho Zamejerského. To znamená , že 

realizáciou projektu priemyselného parku otvoríme vstup do celej tej

to časti a vložené investície do infraštruktúry budú slúžiť aj ostatným. 

Následne začínajú investori prípravu na budovanie druhej etapy. 
Týmto projektom mestská časť spolu so zúčastnenými investormi 

vytvára nielen nové pracovné príležitosti a stým súvisiace zárobkové 

možnosti pre obyvatel'om, ale je to aj príspevok do rozpočtu mest

skej časti, kde z takto získaných finančných zdrojov vieme zabezpečiť 

realizáciu projektov hlavne v sociálnej oblasti, ale aj kultúry, športu 

a taktiež investičnej výstavby 

Za rozhovor ďakuje r 
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

l stra centrum, Miestny úrad, oddelenie životného prostredia, Eko
centrum Dafné, Devín Clean up the world 

Vyčistime Devínsku 
23. 9. -27.9. 2002 

Motto: Zem nie je na jedno použitie· 
* Upratovanie školských areálov, výsadba drevín, zber 
*Exkurzie na Devínsku Kobylu pre deti a dospelých 

*Prednášky na tému 11 Giobálne problémy Zeme" 
*"Vyčistime rozprávku"- divadelné predstavenie pre deti ZŠ 

*Ma/ovanie kriedkou na chodníky- deti MŠ 

Milí Novovešťania, 
v septembri sa už po siedmy 

krát naša mestská časť zapojí 
do celosvetovej kampane za 
čistý svet okolo nás, za zdravé 
životné prostredie. Miestny 
úrad Devínska Nová Ves spolu 
s /STRACENTROM, centrom 
pre vol'ný čas a Ekocentrom 
Daphne v Devíne pripravil po
nuku celotýždňových aktivít, 
do ktorých sa môžete zapojiť aj 
Vy. 
* Streda 25. septembra od 
15, OO do 18, OO hod zber texti
lu 
na dvoch miestach v ONV -
pod terasou M. Marečka a pred 
poštou. Zozbieraný textil bude 
odovzdaný do zberu. 
* V stredu 25. septembra 
o 18,00 Vás pozývame na 
prednášku 
Mgr. Vladimíra Kočvaru: 

Globálne problémy Zeme 
v priestoroch lstracentra na 
lstrijskej ulici č. 6 (pri knižnici) 
* Nadá/ej prebieha zber hliníka 
na ZŠ /. Bukovčana 1 a /. Bu-
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kovčana 3. Do zberu ho bude
me odovzdávať v piatok 27. 
septembra, dovtedy ho môžete 
nosiť. Kto sa chce zapojiť v bu
dúcnosti, ďalší termín bude 
v apríli 2003. 
*Zber použitých batérií (ceruz
kové batérie, batérie z hodi
niek, bateriek a pod.) môžu 
Vaše deti odovzdať v každej 
základnej škole v Devínskej 
Novej Vsi počas celého týždňa 
* V sobotu 28. 9. od 9,00 do 
13,00 hod. budú pracovníci fir
my EPSOL odoberať od obča~ 
nov škodliviny, ktoré nepatria 
do komunálneho odpadu: zvy
šky náterových hmôt, staré ole
je, zvyšky chemikálií z domác
ností a pod. na troch miestach 
-pod terasou M. Marečka 
- pred poštou 
-pri hoteli Morava 
Ak Vám záleží na tom, aby ste 
žili v peknom a čistom prostre
dí, pridajte sa a v tomto týždni 
poupratujte okolie svojich do
mov. 

RNDr. Mária Šimonová, MÚ 

Program kina 

@~WIT[r\!] rem i eta neP 

..... 

Informačný stánok pod hradom Devín 

Ekocentrum Daphne, ktoré 
tvorí súčasť mimovlódnej orga
nizócie DAPHNE, bude počas 
septembra organizovať infor
mačný stónok pre verejnosť 

pod hradom Devín. 
Stónok bude umiestnený 

pod hradným bralom počas ví
kendov. Cieľom stónku je pod
nietiť aktívny zóujem verejnosti 
o aktivity týkajúce sa ochrany 
prírody. 

K dispozícii budú informačné 
materióly týkajúcich sa najmä 
dvoch významných chrónených 
území: nivy rieky Moravy a prí
rodnej rezervócie Devínska 
Kobyla. 

Taktiež bude možné získať 
materióly týkajúce sa Geolo
gického múzea v Devíne alebo 
Nóučného chodníka pri rieke 
Morave, či dozvedieť sa viac 
o projektoch, ktoré realizuje or-

ganizócia DAPHNE. Počas me. 
siacov júl- august sa pri stónku 
zastavilo viac ako 1 500 l'udf 
ktorí získali informócie o prírod: 
ných zaujímavostiach regiónu. 

Stónok navštívili najmä 
miestny obyvatelia a turisti, kto. 
rí využili aj možnosť zakúpenia 
si informačných materiólov. 

Projekt informačného stánku 
podporilo Vel'vyslanectvo Veľ
kej Britónie a Severného frska 
prostredníctvom Ministerstva 
pre medzinórodný rozvoj 
(DFJD). 

Bližšie informácie: 

Mgr. Vladimír Kočvara 
Ekocentrum Daphne 

Rytierska 2, Bratislava 841 10 
Te./fax: 07/657 300 50 

e-mail: ekocentrum
daphne@changenet.sk 

Pozvánka 
Ekocentrum Daphne z Devína pozýva Vás pozýva v sobotu 

28. septembra 2002 na pešiu exkurziu Devínskou Kobylou. 

Navštívime malebné zákutia jej masívu, 

prejdeme sa miestami, ktoré využíval človek pri svojej činnosti· 

Weitov lom, ako aj jednu z významných geologických lokalít na 

Slovensku - Sanberg, kde si povieme najmä o histórii vzniku 

Malých Karpát. Počas výchadzky budete mať možnosť pozoro

vať vtáčky stacionárnym ďalekohládom a počúvať ich spev. 

Stretneme sa o 900 pri Kultúrnom dome v Devíne. 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 

daruje sadenice kríkov 
Ak máte vzťah k práci so zeleňou, 

máte predstavu o tom, ako by malo 
vyzerať verejné priestranstvo v okolí 
Vášho domova, napíšte do 30. sep
tembra žiadosťo poskytnutie sadeníc 
kríkov na miestny úrad . čo má taká 
žiadosť obsahovať? 

* Meno a adresu žiadateľa 
* Nákres okolia Vášho domu so 
súčasným stavom zelene, inou far
bou Vašu predstavu o novej výsadbe 
• Zoznam požadovaných druhov krí
kov, počet ks jednotlivého druhu 
* čestné prehlásenie, že darované 

sadenice vysadíte podľa nákresu a 
budete ich po lievať a ošetrovať rnin. 
do konca roka 2003 
• Telefonický kontakt na Vás alebo 

Váš e-mail. .•. ú 
Vaše žiadosti budú posúdene, c1 s 

v súlade s Generelom a koncepcioU 
zelene v našej mestkej časti a 50 

súčasným, resp. plánovaným využitllfl 
dotknutej lokality. V prípade rozporu 
sa pokúsime nájsť spoločné riešenie-

RNDr. Mária ~imonoVN~; 
MúD' 

tJ týchto dňoch oslávili 
70 rokov 

MilanšOBEK 
Anna ŽIAKOVA 
Imrich DUFFEK 

Marcela TOLLOVA 
IvanDEAK 

75 rokov 
Mária KOČIŠOV A 

]án SKOKAN 
Edvard ŽIŠKA 

80 rokov 
ľudmila TAMEROVA 

]ánŠIPKA 
Blahoželáme! 

(ešte v júni t. r.) 
Vendel MARTANOVIČ 

Nech odpočíva v pokoji! 

Poštové 
služby 
a nový Zákonník práce 

Do redakcie sme dostali list, 
vlastne kópiu listu, bez patrič
ných náležitostí (odosielate!; ad
resát). Ide však zrejme o list 
z riaditeľstva póšt MC DNY, kto
rý môže občanov Devínskej zau
jímať. Vybrali sme z neho 
dôležité partie. 
Dňa l. 4. 2002 nadobudol 

účinnosť nový Zákonník práce. 
Znenie niektorých paragrafov 
ZP skomplikovalo podmienky 
na poskytovanie služieb na poš
tách v pósobnosti OZ Riaditeľ
stvo pôšt Bratislava a následne 
našim zákaznfkom. Aby sme za
bezpečili všetky poskytované stu
iby v plnom rozsahu a pritom 
rozvrhli zamestnancom póšt 
Pracovný čas v zmysle znenia f 
93 ods. 1 - 3 Zákonníka práce, 
Pristúpili sme v súvislosti s po
Vahou práce a podmienok pre
Vádzky Pošty Bratislava 49 
k zmene hodín pre verejnosť 
v sobotu. Takéto opatrenia boli 
~konané na cca 20 poštách na 
~zemí Bratislavy. 

A.ko náhradu za zrušenie ho
dín Pre verejnosť v sobotu sme 
v ostatných dňoch v týždni, t. j . 
v Pondelok až piatok, pred{žili 
bodiny pre verejnosť o jednu ho
dinu. Možnosť pred{žiť otvára
Cle hodiny o d'alšiu polhodinu 
S>tte obyvatel'om Devínskej No
Vej Vsi navrhli formou artketo-

Milý pán redakfor, 

Pišem deň pred mojimi 7 4-tými 
narodeninami a deň pred našim 

40-ročným výročím nášh~ smútku. 

Tak som vždy trochu smutný. 
Preto mám z každej sebamenšej 

správy z "Novej Vsi" vel'kú rados(! 

Aj keď tam náš rodný domček pre· 
dávame, predsa len stále väzím na 

"mojej dedinke", s ktorou som do
dnes zrastený. Rád do nej chodím, 
rád sa tam zdržujem, rád si z moji

mi vernými priatel'mi prehovorím, 
proste patrím tam, medzi nich ... 

Každoročne sa teším na stretnu
tie s "našimi" Chorvátmi a dokial' 
mi to zdravie dovolí budem do mo

jej milovanej Novej Vsi vel'mi rád 
chodi( Dúfam, že to bude ešte dl-

vých lístkov, ktoré boli náhodne 
vkladané do domových listo
vých schránok. Anketové lístky 
obsahovali aj otázku ako sú 
obyvatelia spokojní so službami 
pošty. 

Pre Vašu informáciu sme rozo
slali 220 ks anketových lístkov, 
z ktorých sa vrátilo 93 ks, t.j. 
42,27 %. Na 93 anketových Ust
koch sa obyvatelia k súčasným 

ohlasy* ohlasy* 
ohlasy* 

i navrhovaným hodinám pre ve
rejnosť vyjadrili nasledovne: 
- 75 obyvatel'ov zrušenie hodín 
pre verejnosť v sobotu nevadí, 
- l O obyvatelia by prijali pred
lženie hodín pre verejnosť o pol
hodiny, t. j. do 19-3 O h, 
- len 4 obyvatelia požadovali po
skytovanie služieb v sobotu, 
- 4 obyvateľom je jedno aké sú 
na pošte hodiny pre verejnosť. 

Nevrátených 127 anketových 
lístkov považujeme za súhlas 
občanov so súčasnými hodina
mi pre verejnosť. Na základe vý
sledkov ankety sme sa rozhodli, 
že zatiaľ k pred{ženiu hodín pre 
verejnosť do 19-30 h nepristúpi
me, nakoľko takýto krok pred
chádzajú iné náročné opatrenia 
napr. zmena cestovného-poriad
ku poštových kurzov, imena in
formačného systému a d'alších. 

Sme si vedomí, že jedným 
z parametrov komerčného úspe
chu Slovenskej pošty, š. p. je 
a bude osobný kontakt so zá
kazníkom u priehradky pošty 

Pán Mašek vpravo 

hé roky trva( Ved' moje srdce patrí 
tam medzi vás všetkých. Roky mi 

pribúdajú, ale čím ďalej tým viac 

ma to do mojej starej domoviny 
tiahne. Ako 20-ročný som odišiel 

a veru už tu, vo Švajčiarsku temer 
50 rokov žijem! 

Keby som tu nemal tak vel'kú ro· 

alebo pri doručovaní zásielok. 
Preto zamestnancov pôšt sústav
ne vedieme k zvyšovaniu odbor
nosti, k zdvorilosti a ochote vy
počuť si požiadavky zákazníka. 
Napriek tomu dochádza na poš
tách k situáciám, kedy zákazník 
prejaví nespokojnosť s poskyto
vanými službami. Na základe 
našich analýz zvyčajne zákaz
m'k vyslovuje svoj subjektívny 
názor na obsadenie pracovísk 
na pošte, na vystupovanie za
mestnanca alebo na neschopno
sť vedúceho zamestnanca pošty, 
ak tento nemôže splniť jeho po
žiadavky. Nie vždy móže za
mestnanec zákazm'kovi vyho
vieť, nakol'ko sa musí riadiť 
ustanoveniami Poštového po
riadku, ktoré sa niekedy zákaz
m'kovi móžu zdať pn1iš zložité 
alebo prísne. 

Pošta Bratislava 49 je dodáva
co u poštou pre miestnu časť 
Devínska Nová Ves, doručova
nie zásielok zabezpečuje ll lis
tových a l bal1'kový doručova
tet; u priehradok a v zázemí po
šty pracuje 12 zamestnancov 
vrátane vedúcej pošty v dvoj
zmennej prevádzke. Počet za
mestnancov pošty sa odvíja od 
kategórie a výkonov pošty. 
Stáva sa, že sú aj také situácie, 
keď sú čakacie doby pri prie
hradkách dlhšie ako by st zá
kaznfk želal. V mesiaci jún sme 
na Pošte Bratislava 49 v poobe
dňajších hodinách v čase od 
18.00 do 18.30 ha od 18-30 do 
19. OO h sledovali pohyb zákaz
nílzov na pošte a počty poda-

dinu: syna, 3 dcérky a pä( vnúčat, 
ba veru, nič by ma tu nedržalo. Na 
otázku kto som, čo som vždy bol -

poviem: som Čechoslovák, veď 
otec bol Čech a mamička Slovenka 
a vyrástol som na brehu rieky 
Moravy, tak v prvej rade patrím 
tom! 

Už dnes sa teším na t. r. chorvát· 
ske oslavy, na pobavenie s mojimi 
"novoveš(anmi" . Tiež sa teším na 
kopu Devexov, ktoré mi dávate na 

stranu. Takto sa, aj keď oneskore· 
ne, dozviem čo sa deje doma. 

Po ich prečítaní ich posielam do 

Mníchova, Mirkovi Vosláňovi, tiež 
vernému novoveš(anovi, ktorého 

starí "novosielci" tiež poznajú. 
Dúfam, že budete DEVEX ešte 

dlhé roky vydáva( a úspešne redi
gova(. 

Do videnia v júni a do tej doby 
s prianím všetkého najlepšieho zo· 
stávam 

Váš Jaroslav Mašek 

ných a prevzatých oznamových 
zásielok. 

V čase od 18.00 do 18-30 h 
poštu navštívilo v priemere JB 
zákazm'kov, ktorí podali alebo 
si prevzali oznámené zásielky. 

Nie sme presvedčení, že z uve
denej pošty odchádza každý zá
kazník nespokojný, tak ako by 
sa dalo usudzovať z kritického 
článku. No napriek tomu bude
me pošte venovať zvýšenú po
zornosť a pri prípadných kon
krétnych sťažnostiach na sprá
vanie sa zamestnancov pošty 
budeme analyzovať príčiny 
a operatívne ich odstraňovať. 

Záverom si dovoľujeme konš
tatovať, že zmenou hodín pre 
verejnosť v sobotu, podl'a našich 
zisten{ sme nevyvolali až takú 
patovú situáciu v Devínskej 
Novej Vsi, ako je prezentovaná 
v miestnych médiách. Veríme, že 
naše vyjadrenie k hlavnému na
stolenému problému je dostatoč
né, na d'alšie prípady uvedené 
v článku miestnych novín (nie
ktoré spred dvoch rokov) sa po
zeráme ako na právo slobod
ného prejavu. 

Poznámka redakcie: Do re
dakcie sme dostali iba kópiu lis
tu bez podpisu, preto ho ne
m6žeme uviesť. Zároveň sme 
dostali list od poslanca MC DNY, 
a obyvatel'a DNv, ing. Marčáka, 
po odovzdaní kompletného čísla 
do tlačiarne, ktorý s jeho súhla
som uverejníme v nasledujúcom 
čísle. 

Redakcia 
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Prídavky na 
dieťa po novom 
(Dokončenie z 1. strany) 

- oprávnená osoba aj nezaopatre
né dieťa musia mať trvalý alebo 
prechodný pobyt na území 
Slovenskej republiky. V prípade, te 
oprávnená osoba je cudzinec, musí 
mať na územ! SR prechodný pobýt. 

Nezaopatrené dieťa 
Za nezaopatrené dieťa sa po

važuje dieťa do skončenia povinnej 
školskej dochádzky: 
l . Najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, 
ak sa 
- sústavne pripravuje na budúce 
povolanie štúdium, alebo 
- nemôže sa pripravovať na budú
ce povolanie alebo vykonávať zá
robkovú činnosť pre chorobu alebo 
úraz 
2. Najdlhšie do dovŕšenia plnole
tosti (18.rokov) ak dieťa 
-je neschopné sa pripravovať na 
povolanie a vykonávať zárobkovú 
činnosť pre dlhodobo nepriaznivý 
zdravotný stav (iba do 18.rokov) 
-po ukončení povinnej školskej do
chádzky sa sústavne nepripravuje 
na budúce povolanie, nie je v evi
dencii občanov na okresnom úrade 
práce a nevykonáva zárobkovú čin
nosť (iba do 18.rokov) 

Za nezaopatrené dieťa sa 
nepovažuje dieťa: 

- ktorému vznikol nárok na invalid
ný alebo sociálny dôchodok 
- ktoré už skončilo jedno vysokoš
kolské štúdium a bol mu uznaný 
akademický titul (s výnimkou titulu 
bakalár), a pokračuje štúdium na 
ďalšej vysokej škole 

Sústavná príprava na budúce 
povolanie 

Za sústavnú prípravu na budúce 
povolanie sa považuje: 
- štúdium na strednej škole (okrem 
štúdia popri zamestnanf, kombino
vaného štúdia a štúdia jednotlivých 
vyučovacfch predmetov) 
-štúdium na vysokej škole (okrem 
externého štúdia) 

Začiatok a koniec sústavnej 
prípravy na budúce povolanie 

l. Na stredných školách: začfna: od 
1.9. školského roka 
končí: a) 37.8. školského roka, 
v ktorom dieťa ukončilo štúdium na 
strednej škole v prfpade, te dieťa 
pred týmto dátumom nezačne vy
konávať zárobkovú činnosť alebo 
sa nezaradí do evidencie úradu 
práce 
b) od 31.8. školského roka, v kto
rom dieťa ukončilo štúdium na SS, 
do zápisu na VS, najneskôr do 
konca októbra (zápisom na VS 
začína príprava na budúce po 
c) prerušením štúdia 
2. Na vysokých školách: začína: 
dňom zápisu na vysokú školu 

DEVEX6 

končí: a) vykonaním štátnej závere
čnej skúšky, najdlhšie do 31 .8. 
školského roka, v ktorom malo byť 
štúdium skončené 
b) prerušenfm štúdia 

Stúdium v zahraničí 
V prípade, ak dieťa študuje v za

hraničí, oprávnená osoba je povin
ná predložiť rozhodnutie Minister
stva školstva SR o tom, te štúdium, 
ktoré dieťa absolvuje možno po
važovať za sústavnú prfpravu na 
budúce povolanie. 
Prehľad súm pr!davku na dieťa 

a príspevku k prídavku na dieťa 
A - prídavok na dieťa 
Od O do 6 rokov= 480,- Sk 
Od 6 do 75 rokov= 590,- Sk 
Od 15 do 25 rokov= 620,- Sk 
8 - príspevok k prídavku na dieťa 
Od O do 6 rokov= 200,- Sk 
Od 6 do 15 rokov= 240,- Sk 
Od 15 do 25 rokov= 270,- Sk 

Pri uplatňovani nároku na prída
vok a na príspevok je oprávnená 
osoba povinná preukáza{ 
a) rozhodujúce skutočnosti, ktoré 
majú vplyv na vznik nároku, na výš
ku a na výplatu prídavku a príspev
ku 
b) do 8 dní písomne oznámiť zme
ny v rozhodujúcich skutočnostiach, 
ktoré majú vplyv na nárok na prída
vok a na príspevok a na ich výpla
tu. 

A -prídavok na dieťa: v prípade 
uplatňovania si prídavku na dieťa 
sa neskúma príjem. Oprávnená 
osoba k žiadosti dokladá: občian
sky preukaz tiadateľa, rodný list 
dieťaťa (originál+ fotokópia), prá
voplatný rozsudok o určení výživ
ného a rozvode, v prfpade vdovstva 
- úmrtný list otca dieťaťa alebo 
matky, u deti nad 15 rokov - potvr
denie o návšteve školy. 

8 - príspevok k prídavku na 
dieťa: pri uplatňovaní prfspevku sa 
skúma príjem za kalendárny rok, 
ktorý predchádza obdobiu, na ktoré 
sa posudzuje nárok na príspevok. 
Tento prijem sa zisťuje vždy v sep
tembri kalendárneho roka a platí 
pri posudzovaní nároku na príspe
vok at do konca augusta nasledu
júceho kalendárneho roka. 

Poznámka: pokia/" si oprávnená 
osoba uplatňuje prfspevok k prídav
ku na dieťa na obdobie júl, august 
2002, skúma sa prijem za rok 
2000. Pri uplatňovan! príspevku od 
1.9.2002 sa skúma prijem za rok 
2001. 
Od 1.Z2002 už nestačí doklad 

· o tom, že začalo konanie vo veci 
úpravy vytivovacej povinností, za 
doklad sa ut len povatuje právo
platný rozsudok. 

Nárok na prfspevok k prídavku na 
dieťa má oprávnená osoba, ktorá 

spfňa podmienky nároku na prída
vok na dieťa a ak jej prijem a prí
jem s ňou spoločne posudzovaných 
osôb za rozhodujúce obdobie ne
prevyšuje 1,37 - násobku život
ného minima. 

Nárok na príspevok nevzniká, 
ak spoločne posudzovaná osoba 
v kalendárnom roku, za ktorý sa 
zisťuje prijem, nevykonávala zárob
kovú činnosť viac ako tri po sebe 
nes/edujúce mesiace a nebola 
v tomto čase zaradená do eviden
cie úradu práce. 

Oprávnená osoba k žiadosti 
o príspevok k prídavku na dieťa 
dokladá: občiansky preukaz tiada
teľa, rodný list dieťaťa (originál+ 
fotokópia), právoplatný rozsudok 
o určen! výživného a rozvode, v prí
pade vdovstva - úmrtný list otca 
dieťaťa alebo matky, u detí nad 15 
rokov - potvrdenie o návšteve školy, 
prijem žiadateľa a spoločne posu
dzovaných osôb za sledované ob
dobie (napr. prijem zo závislej čin
nosti, dávky nemocenského poiste
nia, rodičovský príspevok, dávky dô
chodkového zabezpečenia, podpo
ra v nezamestnanosti, prijem prijatý 
v rámci vyživovacej povinnosti, opa
kované štátne sociálne dávky, 
peňažný príspevok za opatrovanie, 
prijem plynúci zo zdrojov v zahra
ničí, daňové priznanie). 

Výplata prídavku na dieťa a prís
pevku 

Prídavok a príspevok na dieťa sa 
vypláca mesačne pozadu. 

Prídavok a prfspevok k prídavku 
na dieťa platiteľ môže na základe 
žiadosti oprávnenej osobe vyplácať 
v hotovosti (~j, poštovým okruhom) 
alebo na jej úče~ resp. úče~ ku kto
rému má dispozičné právo. 

V takom prfpade je povinnosťou 
žiadate/a k žiadosti doložiť fotokó
piu dispozičnej karty k účtu a pred
ložiť na overenie originál karty. 
Prídavok a prfspevok sa nevyplá
cajú do cudziny. 

Spoločne posudzované osoby 
(koho spoločne posudzujeme, toho 
prijem započítavame) 

Ak oprávnená osoba (žiadate/) 
je rodič nezaopatreného dieťaťa, 

spoločne s ňou sa posudzujú: 
l. druhý rodič a ich nezaopatrené 
deti, ktoré sú v ich starostlivosti 
2. jej manžel, ktorý nie je rodič ne
zaopatreného dieťaťa, ak má trvalý 
pobyt s oprávnenou. osobou a 
ich nezaopatrené deti, ktoré sú 
v ich starostlivosti 
3. druhý rodič, ktorý nie je manže
lom a ich spoločne nezaopatrené 
deti, ktoré sú v ich starostlivosti 
4. nezaopatrené deti, ktoré sú v jej 
starostlivosti 
Ak je tiadateľom plnoleté neza-

opatrené dieťa, ktoré uzavrelo mon. 
želstvo, spoločne s ním sa posudzu. 
je jej manžel a ich spoločné nez0• 

opatrené deti, ktoré sú v ich starost
livosti. 

Ak je v okruhu spoločne posu. 
dzovaných osôb nezaopatrené 
dieťa, ktoré má dlhodobo nepriazni
vý zdravotný stav, zvyšuje sa nás0• 

bok súčtu súm o výšku sumy podľa 
·veku dieťaťa. 

Ak sa posudzuje iba rodič (s/0• 

bodný/á/ alebo rozvedení manželia 
, ktorí nežijú v spoločnej domácnos. 
ti) a nezaopatrené dieťa, ktorému 
bola upravená vyživovacia povinno. 
sť rodiča, alebo ak tomuto dieťaťu 
vznikol nárok na sirotský dôchodok 
zvyšuje sa násobok súčtu sú~ 
o 2.100,- Sk. 

Do okruhu spoločne posudzova
ných osôb nepatrí napr. rodič, ktoré
mu je voči nezaopatrenému dieťaťu 
upravená vyživovacia povinnos~ no 
základe právoplatného rozsudku 
príslušného súdu. 

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný 
stav dieťaťa 

Od l . 7.2002 príslušný okresný 
úrad rozhoduje o dlhodobo ne
priaznivom zdravotnom stave 
dieťaťa na základe pfsomnej žiados
ti oprávnenej osoby. Oprávnenó 
osoba v prípade, že má právoplat
né rozhodnutie príslušnej pobočky 
Sociálnej poisťovne o dlhodobom 
ťažkom zdravotnom postihnut! 
dieťaťa, resp. o mimoriadnej sta
rostlivosti, toto predlož! k žiadosti 
o príspevok k prfdavku na dieťa. 
Rozhodnutie Sociálnej poisťovni pla
t! najdlhšie do 31. 12.2003. 

Odňatie a zastavenie výplaty prí
davku a príspevku 

Platíte( pr!davku a príspevku k prí
davku na dieťa je oprávnený zasta
viť výplatu oprávnenej osobe ak: 
a) si oprávnená nesplnila oznamo
vaciu povinnosť 
b) vznikol dôvod na prešetrenie, či 
oprávnená osoba nad'alej spfňa 
podmienky nároku na prfdavok ale
bo príspevok a na ich výplatu. 

Oprávnené osoby si žiadosti 
o prídavok a príspevok k prídavku 
na dieťa môžu podať na Okresnom 
úrade Bratislava IV, Karloveská 2 no 
č. dv. 31 O, v stránkové dni: 

-pondelok: od 8.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00 hod. 

-streda: od 8.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.30 hod. 

-piatok: od 8.00 do 12 OO hod. 

Vypracovalo: 
Mgr. M. MichefeoVÓ 

- vedúca odd. štátnych sociálnYchk 
. dáVO 

Miestny úrad Bratislava ONV 
vrhlasuje: 

Sút'až 
Vyhradené parkovacie 

miesta 
Miesto: P. Horova 26: 
4miesta 
obdobie: 
1. 11. 2002-31. 10. 2003 

tiadosti o pridelenie parko
vacieho miesta je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke 
s označením 

"SúiAt- PARKOVANIE-
NEOTVARAi" 

na Miestny úrad v Devínskej 
Novej Vsi, lstrijská 49, 843 10 
Bratislava 
Ziadosť musi obsahovať: 

. meno, priezvisko a adresu tr
valého pobytu žiadateľa, 
• typ automobilu, farbu, šPZ 
• kto je vlastníkom automobilu, 
• v prípade, že vlastníkom je 
fyzická osoba, údaj o tom, či 
sa využíva alebo nevyužíva na 
podnikatelskú činnosť, 
. cenovú ponuku za vyhradené 
parkovacie miesto na obdobie 
jedného roka. 
Poplatok za 1 parkovacie 
miesto: 

Paušálna suma poplatku sa 

určí pre všetky vyhradené par
kovacie miesta na jednom par
kovisku rovnaká pre všetky vy
hradené parkovacie miesta, 
a to vo výške priemernej ceno
vej ponuky uchádzačov, kto
rým bolo parkovacie miesto na 
danom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku 
nemôže byť mzs1a ako 
7200,Sklročne alebo 600,
Sklmesačne a nemôže byť vy
ššia ako 40 000,- Sk!ročne ale
bo 3300,- Sk!mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré nepo
užívajú osobný automobil na 
podnikanie, majú znížený po
platok za vyhradené parkova
cie miesto pre osobný auto
mobil, ktorý nie je vo vlastníc
tve právnickej osoby, na jednu 
tretinu. Znížený poplatok je 
možné uplatniť obyvateľmi 

jedného bytu spolu iba jeden
krát. 
Uzávierka prihlášok: 
16. 10. 2002 o 14.00 hodine
v tomto termíne sa zároveň 
uskutoční na miestnom úrade 
aj verejné otvorenie obálok. 
Vyhodnotenie súťaže: na najb
ližšom zasadnutí miestnej ra
dey. 

mš 

Vo/né vyhradené parkovacie miesta: 

Jána Poničana (pri dome Eisnerova 
9- 13): 4 miesta 
Jána Smreka 18: l miesto 
Štefana Králika 20: l miesto 
Eisnerova ul. - pred VÚB: l miesto 
Eisnerova 5 - 7: 2 miesta 
Jána Poničana (pri domoch J. 
Poničana 7 · ll): l miesto 

S~oVo maJÚ 
IN!ov© ve~t"Cinia 

Fajn prehľad 
Som naozaj rád, že pro

stredníctvom DTV môžem 
Vstúpiť do intimity poslancov 
~iestneho zastupit~l'stva pri 
1:h rokovaní. Aj napriek slabej 
Učasti, iba 56% poslancov, 
Poskytol tento program ostat
ného zasadnutia miestneho 
l~stuzpi.tel'stva zaujímavý po
hlad. Napohl'ad nedisciplino
Vaným aktérom zasadnutia 
~eprekážala správa . o DTV, 
de 40% príspevkov je orien

tovaných len na predstavenie 
Práce predstavitel'ov našej 
Obce a za aké peniaze, ale 

Žiadosti na vyhradené parkovo· 
cie miesta posielajte na Miestny 
úrad v Devínskej Novej Vsi, 
lstrijská 49, 843 l O Bratislava. 

Informova( sa môžete na tel. č. : 
6477 7250 kl. 117 alebo osobne -
l dv. ll. 

nepodporili ani svojho kole
gu Ing. Marčáka v informácii 
o službách pošty, a v otázke 
riešenia čistoty v obci, kde 
komunálny odpad nosia 
obyvatelia rodinných domov 
do kontajnerov na sídlisku, 
nemajú poslanci vari ani po
tuchy a nezaujíma ich to. 
Reagujú chtivo iba keď ide 
o ich osobné záujmy (naj
mä stranícke a lobistické), 
to však musí divák dávať 
vel'mi dobrý pozor aby ich 
postrehol a nenechal sa 
prekvapiť až niekol'ko týž
dňov po rokovaní výsledka
mi uznesení. A kde je 
občan? Až kdesi tam, kde 
treba jeho hlas pri vol'bách. 

ms 

_-Edícia DUCHOVNÝ ŽIVOT 
Anselm Grun: SNY NA DUCHOVNEJ CESTE 

Ak nepoznáme súvislosť medzi snami a duchovným životom, toto 
dielko nám pomôže objaviť duchovný význam snov na našej ceste 
k Bohu. 
71 s./85,- Sk 
Bob Lepine: KRESŤANSKÝ MANÍEL 

Autor poukazuje na posväcujúcu úlohu, ktorú má naprňať manžel 
v živote svojej manželky a čo pre neho znamená udržiavať svoju ne
vestu bez poškvrny. 
252 s./145,· Sk 
Carlo Maria Martini: PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi 

!eremiáš, trpiaci a oddaný Boží priatel', je skutočný samotár. nepo
chopený a prenasledovaný, dokonca aj členmi vlastnej rodiny. Boh 
použil jeho samotu ako prostriedok na hlásanie Božieho slova a kona
nie božským spôsobom. 
171 s./138,- Sk 
LITURGIA HODIN 

Tak, aka v stredoveku zl'udavela modlitba ruženca, tak sa dnes stáva 
aktuálnou modlitba Liturgie hodín. Dnes sa ju už modlia nielen kňazi 
a rehol'níci, ale i mnohí laici. Toto vydanie obsahuje na 1557 stranách 
bibliovéha papiera obidva piliere tejto modlitby: Ranné chvály 
a Vešpery, a to na všetky liturgické obdobia, slávnosti, sviatky i spo
mienky. Je vhodné najmä pre laické spoločenstvá i jednotlivcov, ale je 
dostačujúce napr. i pre stálych diakonov. Z doplnkových modlitieb ne
obsahuje Modlitbu cez deň a Posvätné čítanie; obsahuje Kompletó
rium a lnvitatórium. Ide zatial' o najnovšie vydanie Liturgie hodín, do
plnené o sviatky nových svätcov, vyhlásených terajším Svätým otcom 
Jánom Pavlom tt. 
1557 s./1100 Sk 

Uvedené knihy si môžete kúpiť v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po· pia : 15.30 - 18.00, so: 8.00 - 10.00 h. 

STRED EURÓPY OKOLO ROKU 1000 
21. 7. - 20. 1 o. 2002 

Bratislavský hrad 
Pred tisíc rokmi sa v strede Európy sformovali krajiny a národy, ktoré 

teraz, na prelome druhého a tretieho tisícročia, vychádzajú zo svojich 
národných minulostí smerom k novej jednote. 

Európa sa spája. Vzniká nová identita. 

VÝSTAVA 
Výstava "Stred Európy okolo roku 1 000" je česko-maďarsko-nemecko
pol' sko-slovenským spoločným projektom. V ohnisku výstavy je téma 
vzniku strednej Európy, ktorý zača l pred viac ako tisíc rokmi vstupom 

západných Slovanov a Maďarov do západného kultúrneho okruhu. 
Bližšie informácie získate na: e-mail : feeling@lucnica.sk, tel.: 5292 4341, 

alebo priamo na mieste výstavy na bratislavskom hrade. 

V klube dôchodcov na tohtoročnom Anna bále 

DEVEX 7 



MOTORŠPORT 

Triumf 
Studeniča 

V sobotu 7. septembra tri 
týždne po pretekoch F1 s~ na 
~aďarskom okruhu Hu~garo
rmg uskutočnilo ďalšie prestíž
ne podujatie - preteky seriálu 
majstrovstiev Európy- FIA CEZ 
Trophy v pretekoch automobi
lov na okruhoch, kde vo vel'mi 
silnej konkurencii zvíťazil v ab
solútnom poradí reprezentant 
Slovenskej republiky a jazdec tí
mu Motorsport RT OMV Stuad 
Andrej Studenič na vozidle 
Audi A Quattro. Na štarte pre
tekov stálo 28 vozidiel renomo
vaných značiek Audi, Porsche, 
BMW, Mercedes, Mazda, Alfa 
Romeo. V strhujúcom súboji sa 
Andrej Studenič dostal v pia
t?~ kole na čelo a svoje ďalšie 
Vltazstvo si už nenechal ujsť. 
Druhý do ciel'a došiel lstvám 
Rácz na vozidle Porsche GT3 
pred tretím Lászlom Brachnom 

FUTBALe 
St. dorast 

Ili. liga 

4. kolo 

Rusovce - ONV 

DNV je na 7. mieste 

Ml. dorast 

111. liga 

4. kolo 

Vajnory- ONV 

DNV je na 2. mieste 

1:1 

0:4 

tiež na Porsche GT3. Slovenský 
jazdec Viliam Liedl st. s vozid
lom zn. Audi dojazdil na S. 
mieste. 
* Výsledky FIA CEZ Trophy - ab
solútne poradie: 1. Andrej 
Studenič (Audi Quattro) 
25:22,69, 2. Rácz (Porsche GT3) 
25:35,30, 3 . Brachna (Porsche 
GT3) 26:07,83. Andrej Studenič 
dosiahol celkovo najlepší čas 

kola (1 :47, 76) pri priemernej 
rýchlosti 132,8 km/h. 

St. žiaci 

4. kolo 

ONV- Malacky 

DNV je na 8. mieste 

Ml. žiaci 

4. kolo 

ONV- Malacky 

DNV je na 9. mieste 

Seniori 

7. kolo 15.9. 
MŠK Petržalka - ONV 

0:0 

1:1 

1:0 
r 

·············· ·· ·· ·· ··········································································································· 
TURISTICKÉ VÝLETY 

pre všetkých záujemcov poriada MO MS v DNV 

22. 9. - bicyklový výlet do lesa Kamenného mlyna a späť. 

~tretnutie na rohu Eisnerovej a M. Marečka pri novinovom stánku. 

o 8.00 h. Info:. tel.: 6477 8269, 0905 251 570. 
............................................................................................................................ : .. : 
Požiarovosť 
na území hlavného mesta 
Bratislavy v mesiaci august 
2002 

Okresné riaditel'stvo Hasič
ského· zboru zaregistrovalo na 
území hlavného mesta Bratis
lavy v mesiaci august 2002 cel
~om 91 požiarov, pri ktorých 
vznikli priame škody vo výške 
1 728 000,- Sk. 

DEVEX8 

Pri týchto po~iaroch bola jed
na osoba tažko zranená násled
kom intoxikácie splodinami ho
renia pri požiari pivníc na 
Mestskej ulici, ktorý vznikol18. 
8.2002. • 

Tento mesiac neutrpeli žiadne 
osoby smrtel'né zranenia. U~h
ránené hodnoty boli vyčíslené 
vo výške 4 878 000,- Sk. ' 

Orhzz Ba 

..., 

Z
ila dávno, ešte na začiatku mi· dávala, keď bolo horúco. A tak a· 
nulého stoŕočia, na Slovinci, vtedy raz. Až lu babka počuje 0~ 
na samom jeho vrchu, teda na d~ kuc_hynky, .ako-~a P~ ch~rvéJts~ 

Skale, ako sa to aj teraz tam volá . pnhovara : ,,Al nuctce papa], né nag 
V malom osamelom domci, čo svojou mlíčko" . 
belobou svietil dodaleka. Pozrie von a skoro spadla z nôh 

Jej mladého otca zobrali do prvej Na strome sa hlučne klbčili vrabce. 

svetovej, ked' bola v perinke, bojova( mladé kozie dočahovalo cez Plo; 
za cisára pána. Jej mladá mamka konáre agátu, a Dunčo pri nej Vrtí 

bola prinútená ís( slúži( k pánom, za chvostom. A na stole, s papuloo 
Moravu do v tanieri dl. 

:~:ús!~~; MARIJ KA ~:dk~ ns~~ 
z čoho ži(. be mliečko 

Chodievala peši cez most ponad 
rieku, čo bol pod Mýtnicou. 

A tam, pri soche sv, Floriánka, sa 
vždy vrúcne pomodlila cestou ta 
i spä( za muža vo vojne, za zdravie 
malej a za babku, čo ju opatrovqla. 
Čo však ako prosila, naraz došiel 

oznam, že je muž nezvestný. 
Chodila ako zmátožená, až r.az 
v zúfalstve skočila z mosta do hlbo· 
kej rieky. Utopila sa. 

No on, jej muž, sa akoby zázra· 
kom odrazu len vrátil, úplne slepý. 
A ešte toto neš(astie, že zostal len 
s babkou a tá mala toho veru dos( 

o dušu. 
Marijka, s lyžicou v ruke napomj. 

naia ho. Babka celá bez seba Zo· 
brala ju dnu, celá sa trasúc. Nebola 
schopná slova, pokarha( ju. 

Spoznala totiž, že je lo užovka 
no uspokojila sa len s tým, že jej di: 
e(a sl'úbilo viac také nerobi( aby jo 
neušli plo. 

Chodievala s babkou na bylinky, 
ktoré sušili na čaj, ten potom v zime 
ich aj liečil, spolu s lipovým, čo mali 
na dvore, A tak čas plynul, až da· 
spela. 

No nenarástla vel'ká. Bola malič· 
ká, útla, a volali ju preto malá 

Sedával ClO dvore zamyslený Marka, a takto ju aj všetci poznali. 
a stružlikal z dreva všakovaké drob· Babku časom dochovala, a aj po· 

nôstky, ticho si pritom pospevujúc 
stále iba jednu, čo doniesol odlial': 
"Mesia.čik za mraky sa s(ahuje, 
do zákopov tiahnu rady bojové ... " 

Jeho ma( babka, bola z toho 
smutná a vždy iba malú vyobjímala, 
nazývajúc ju sirôtkou, mojou lasto· 
vičkou, slniečkom, motýlikom bela· 
vým, hladkajúc ju po plavej hlávke, 
pritúlila si ju do náručia vždy s po· 
hnutím. 

No asi po polroku jej aj syn, otec 
Marijkin zomrel, pretože bol aj inak 
ranený, na Íele i na duši . Zostali tak 
samé dve, odkázané jedna na dru· 
hú. Spolu sa trápili, tešili, plakali 
i smiali . A spolu sa aj takto za sú· 
mraku pred spaním po chorvátsky 
modlili: 
"Andela k môj, hôdy s manú na· po· 
kôj, da ~i moje tielo ~dpočine cl' moja 
dušié:a nezagyhe, tako mi Bog po· 
mágaj . .'. " 

Tak Marijka rástla a babka sa- len 
bála; aby nechorela. A Marijka, hoci 
počúvala na slovo, nie vždy sa jej to 
darilo, mala strach, dby nezostala 
sama. 

Raz v·lete ·si vynieslo von tanierik 
s obedom, že bude jes( vonku, ako 
vždy robila a sadlo si pod košatú Iip· 
ku ku stolčeku s lavičkou, čo ešte 
dedko volakedy zmajstroval. 

Mala v , .ňom mliečnu polievku 
s drobkami. V príjemnom chládku li· 
py, v tieni mohutnej ~oruny, rada se· 

chovala, a zostala v chalupe osa· 
melá. 

A hoci mala záletníkov, nevydalo 
sa, bárs Marek, vtedy jediný s ta· 
kým menom v dedine, čo ho prezý· 
val i Šume, lebo mal rád pivo s bo· 
halou penou, za ňou dobiedzal. 
Lenže ona nie. A keď bola v hornej 
krčme muzika, vždy sa vyšmykla 
a ušla. Keď sa jej potom pýtali pre
čo, pokrčila ramenami a odpoveda· 
la, že kto sa páči jej ten o tom ne· 
vie, a tohto že ona nechce, lebo ľúbi 
pi( 

Tak zostala sama, čo i mládenci 
na Ravnyci (ako voláme Pieskovec) 
máje stavali . l dobiedzali do nej, 
pekne spievajúc: 

"Ked sam šál k Merici, 

po úzkej ciestyci, 

Marica j~ stála 

,vany na ulici ... " 

Žila teda takto s~ma, ~ keď jej IO 

niekto vyčítal, vždy sa iba smiala. 
·zvrtlo so a ticho si pospevujúc za· 
strela si oči rukou, pozerajúc do sln· 
ka, čo sa skláňalo za Moravu, 
Tak žila. Po čase osivela, zostarlo 

a chalupa osirela. · 
Na malú Marku · Marijku zostala 

len spomienka v nás, čo ju ešte pa· 
mäláme a si ju aj zachováme takú· 

to. 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

Ť 1-<empele.no\;a 2 
KARLOVA VES l 02/6542 1727. E-mail • parrnai@parmal sk 

S týmto vystrihnutým kupónom získavate J 

pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 1 
(:)< _) 

Slovenské kuchyne 
v skvelých cenách 

Style Slovakia - Š. Králika 3c 

DNV (vedl'a plavárne) 

tel/fax: 6478 9168 

ortopedické a antialergické 

matrace a rošty namieru 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol· Kúpa 

02 ·Predaj 

03 · Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 • Služby (ponúka) 

05 ·Byty 

06 · Nehnutelnosti 

07 • Rozličné 

*FAVORIT 92 - dohoda. 
Tel.: 0903 755 095 

• Predám vysokú dets. drev. 
Stoličku . Tel : 6477 6978 
*Predám detský bicykel (4-7 r.), 
aj op. kolieska, cena 600,- Sk. 
Vyborný stav. 

Tel.: 6477 5928 
'Predám det. kočík 1/2 r. použí
Vaný, hlboký, nadštandardný 90 
ern. Cena dohodou . 

Tel.: 6477 6906 
' Predám hl. kočík, 2-komb., 
s vaničkou na prenášanie, tma
~?~?dro-biely, nast . rúčka + pr-
1Piasť +taška - 2000,- Sk, bugi

~lJ· rnodrú, polohovatel'nú, ve-
y úlož. priestor na spodku -

+ výroba namieru 

+ slovenský výrobca Masterwood 

+ zameranie, grafický návrh 

+ predaj na splátky QUATRO 

+ vstavané spotrebiče, drezy 

+ prac. dosky, batérie, montáž 

1500,- Sk, oba po 1 dieťati. 

Spolu: 3000,- Sk. 
Tel.: 0904 918 655 

* Predám 3-dielnu skriňu 

s nadst. - posuv. dvere a svadob. 
šaty. Tel.: 6477 6467 

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

*Tv servis Baláž- oprava televí
zorov. Na Grbe 43 . 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, mal'ovky. Interiér
exteriér. Tel.: 0908 543 991 
* Doučím Aj, Nj. 

Tel.: 0907 103 945 

* Nová jazyková škola angličtiny 
v DNV- začiatok 30. 9. 2002 

Zápis: Z~ l. Bukovčana 1 - 16. 9. -
29. 9. 02. 18.00. 19.00. 

Tel.: 6477 7912, 0905 363 995 

* Vymením 4-izb. št. byt 
v Dúbravke za 2-izb. V DNV. 

Tel: 6428 4053 

SPOTREBN TOVAR 
PRE V PO T OVÚ 

TECHNIKU 

Di s keta Verbatim : 
18.-, 

N'o Name : 8 . - , 

CD- R TDK 74: 34 . - , 

my Gen ius Easy 
PS/2: 137 . -

Obal na CD od 10 . -

a iné od A po Z 
objednajte v Devexe 

...L Stavebná 
csoa sporiterňa 

ul. $. Králika 1 
obchodné zastúpen ie 

Ponúka: • medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
• súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

$ťM~@ifutttt.j~L)M#itJ$1bill 

Hľadá: • spolupracovníkov 
za veľmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 6 1 997 
tel.: (IJ'O • 20"'} 0903 835 997 

Náhrobné p omníky 

Tel.: 6477 5881 , 0905 175 912 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Op!etalova GSI 843 02 Bratislava, tel.: 02i6477 sml fax: 02i6471 Gm 

llfUiit~ tlt:@tltuk, Mtp:/ /w"W.IU.4k 

* Predám záhradu v OV v D.úb· 

POŽIČIAVANIE 

ravke, 460 m', chata . Cena do
hodou. 

Tel.: 6436 7309 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, l/16 str. = 400 Sk, l/8 str. = 1000 Sk, l/ 4 str. = 202S Sk, l/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = 1 S Sk. K cenám treba pripočítal' 
23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zl'ovo 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, 
Posledná strano + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. Inzertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 
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Z policajného 
zápisnika 

V utorok 10. 9. v čase 21.00-
22.00 h sa snažil do počítačo
vej herne v ZŠ P. Horova do
stať mladík, ktorý tam mal zá
kaz vstupu. Ten si však vynu
coval päsťami tak vehement
ne, že službukonajúcemu 
spôsobil zdranenia až s otra
som mozgu ho odviezla sanit
ka do nemocnice na Kramá
roch. Polícia prípad vyšetruje 
ako podozrenie z trestného či
nu ublíženia na zdraví. 

O deň neskôr 11. 9. v čase 
15.30- 16.00 h, zatial' neznámi 
páchatelia na ul. M. Marečka 
odcudzili zosilňovač TKR roz
vodu, Cím vyradili z prevádzky 
televízny kábelový rozvod 
vchodov 5 - 7 na tejto ulici. 
Krádežou vznikla škoda 20 tis. 
Sk, poškodením zariadenia 
škoda 1 O tis. Sk. 

V ten istý deň v čase 14.00-
22.00 h sa v chatovej oblasti 

Učiť možno slovom ... pokračo
vanie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Organická zlúčenina -značka 
nákladného automobilu - zväč
šovacie sklo. - C. Vzorec karbidu 
tantalu - malá Etela - rozl'ahlý 
priestor.- D. Český básnik- va
kuje.· E. Anglická spojka a -od
parovacia spojka- plný po chor
vátsky- priestor za hranicou ih
riska . - F. Stoj! - české mužské 
meno - jeden po rusky. -
G. Rybárska sieť- ostrie po ma
ďarsky- podnik na asanáciu.- H. 
Hlavné jedlo dňa hora 
v Čechách -derivát amoniaku. -
l. Spojovali - nejaká nová vec. · 
J. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Letecká jédnotka · rie
ka v Rusku. - 2. Španielska exk
rál'ovná - napred po latinsky -
existoval. - 3. Tmavé časti dňa -
vetrom prinesie. - 4. Plienka -
začudovan i e. · S. Počítala - ba
ne. - 6. Trieska - cudzie mužské 

Devínske Jazero vlámal zatiaf'. 
neznámy páchate/' do motoro
vého vozidla Ford Tranzit, 
z ktorého odcudzil autorádio, 
koženú pánsku peňaženku 

s dokladmi a 2000 korunami. 
V piatok 13. 9. v dopoludňaj

ších hodinách 7.30 - 10.30 sa 
neznámy páchate/' vlámal do 
kočikárne na Kalištnej ulici č. 
1. Prekážkou mu nebola ani 
mreža na vchode do kočikÚ
ne. Odcudzil dámsky horský 
bicykel, nosič na auto ... 
Krádežou spôsobí/ škodu 15 
tis. Sk, poškodením zariadenia 
škodu 2 tis. Sk. 

Ako vidieť, nie je zbytočné 
upozorňovať na uzamkýnaníe 
vchodov, pozornosť, najmä 
cudzím /'ud'om potulujúcim sa 
v blízkostí vchodov, ale treba 
si všímať aj výhodne, lacno po
núkaný tovar z krádeží v záuj
me bezpečností vlastnej í suse
dov. Podozrivé prípady treba 
hlásiť. V ONV na tel. č. 6477 
7258 alebo na známe tel. č. 

158. 
OOPZDNV 

meno.- 7. Kilogram hovor.- roz-
štiepený kus kmeňa . 
8. Chemická látka z machu- vý
chodoslovenský kraj . - 9. Fran
cúzsky skladatel'- semená na si
atie. - 1 O. Vnútorné časti futba
lovej lopty - priemyselné mes
tečko pri Brne. - 11 . Opičí- juho-

1 2 3 4 5 

A 

Vykurovacie 
obdobie 

Zimné vykurovacie obdobie je spre· 
vádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiarov, rovnako od samotných 
systémov vykurovania, ako aj od ich 
nesprávnej obsluhy, o čom nás každo· 
ročne presvedčuje štatistika požiare· 
vosti. Najčastejšie zisťované nedostat
ky sú nevyhovujúci technický stav ko
minov, nesprávna inštalácia a obsluha 
vykurovacich telies, nedovolená mani
pu lácia s otvoreným ohňom a horľavý
mi kvapa linami, ponechanie deti bez 
dozoru, odkladanie žeravého popola na 
nebezpečných miestach a do horl'avých 
nádob a pod. V poslednom obdobi, ži
al', sme museli registrovať aj úmyselné 
podpaľačstvo. 
Niekol'ko dobre myslených rád: 
- neprekurujte vykurovacie telesá, ne
skladujte a nesušte v ich blízkosti ho
rl"avé materiály a neponechávajte ich 
bez dozoru 
- nepouživajte k rozkurovaniu horľavé 
kvapaliny, najmä benzin, petrolej či de
naturovaný lieh, 
-inštaláciu vykurovacfch telies zverte 
vždy odbornikom pri plnom rešpekto
vani pokynov výrobcu, 
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá -

· šporáky, pece a pod. boli umiestnené 
na nehorľavej podložke predpismi urče
ných rozmerov a odborne zaústené do 
komínových prieduchov, 

slovanská obec- tak po latinsky. 
- 12. Francúzsky revolucionár
obdariť. 

Pomôcky: 1. Snopa . - 9. Alain . -
11. Tuin.- D. Kainar.- G. El.-

d 

6 7 8 9 10 1112 
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.__, __ ~--+-~--~--T-_,---r--+-~~-+~ 

H 

- popol s vykurovacích telies vysypa·t 
zásadne do nehorl'avých a uzaviera: e 
ľných nádob, e. 
- v zimnom obdobi najmä na dedin 
vytvárajú požiarne nebezpečenstva Pr"~ 
mitívne drevené údiarne. Venujte úd 

1 

ni u potrebnú pozornosť, aby Vašu Pr:: 
eu nezničil požiar 
- nezabúdajte, že aj vianočný stromček 
pôsobiaci neopisatel'nú radosť najrn: 
deťom, už mnohokrát narušil čar: 
Vianoc vznikom požiaru od zapálenych 
sviečok. 

Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra deu 
pri stromčeku ponechaných bez doza. 
ru, 
- dbajte na to, aby neboli ponechané 
v prevádzke a bez dozoru také spotre. 
biče, ktorých technické parametre a vy. 
hotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako 
napr. tepelné spotrebiče bez automa. 
tickej regulácie, 
- dodržujte predpismi stanovené zása. 
dy pre skladovanie a používanie harfa. 
vých kvapalín, kovových tlakových ná
dob na propán-bután, tuhé palivá a iné 
materiály. 

Len dôsledným dodržiavaním týchto 
rád predídete možnému vzniku požia· 
rov vo Vašich domovoch. 

Požiarnici sú pripravení odborne 
Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám ro· 
bia problémy. Využite preto túto maž· 
nosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina pre· 
žili zimné obdobie spokojne a bez obáv 
z požiarov. 

l{orenie života 
Ide dedo na bicykli a vôbec nekrú~ 
pedálmi. Dežo sa ho pýta: 
- Dedo, vy nemusíte ťahať? 
- Nie, synak. Mňa tlačia topánky. 

Pýta sa policajt vodiča: 
- Prečo nemáte v aute lekárničku? 
- Ja za to nemôžem. Pochodil som 
všetky lekárne, ale ani jedna lekár· 
nička nechcela ís( so mnou. 

- Čo to robíte!? - skríkol inštruktor 
autoškoly na žiačku, ktorá sa za 
volantom postavila. 
- Ale, veď ste mi povedali, že na 
červenú musím stáť. 

V nemocnici sa pacient domáha no 
očné a ušné. 
-A čo vám je? 
- Nevidím to, čo počujem a čo po· 
čujem, to nevidím. 

.•. l' - Ako to, že tvoj milenec nepns1e · 
Z čoho budeme žiť budúci týždeň? 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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DEVEX 10 

:Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

41.-42. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Ani množstvo ani kvalita 
ponúkaných kultúrnych podu
iatí nezmení myslenie. 

Presvedčil som sa o tom ne
dávna pozývaním na niekol'
ko, a vel'mi zauifmavých, kul
túrnych poduiatí. "Nemám 
záuiem", - bola odpoveď 
svedčiaca o mizerných zákla
doch. Nemať možnosť, občas 
i čas môže spôsobiť "vyššia 
moc". Ale ... Keď Ján Chryzos
tom kardinál Korec k výstave 
Európa okolo roku 2000 ho
vorí: "Európa nebude nikdy 
iednotná, ak nezakotví v ied
note ducha , v spravodlivosti 
a láske" a zamýšla sa v súvis
losti so ziednocovaním: "A čo 
ku ltúra? Čo morálka?" ponúka 
a nielen on, vela podnetov na 
zamyslenie. 

Komu? 

Rozhl'aďte sa okolo seba. 
Ako môžeme bez základov 
poznania histórie, minulosti, 
kultúry ... zauiímať stanoviská 
k súčasnosti? Pritom to nie ie 
až taká tvrdá práca hlodať, 
vštepovať a osvoiovať si zákla
dy poznania už v rodine. 

"Ohýbai ma mamka .. . " má 
Viacero významov a potvrdzu
ie, že ovocie ie sladké iba keď 
sa oň staráme a ie dozreté. 
Deťom vysvetlíme, ale čo 

s dospelými? 

Vydavatel' 

~aii: krug @mail.viapvt.sk l 

informačný 

spravodajca 
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mestskej časti 
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V ČÍSLE: f) Z radnice O Poštové služby 

O Kultúra bez hraníc O Spoločenská kronika 

* Ocenili hasičov * Poďakovanie 

O Z policajného zápisníka * Šport 

Nový poslanec 
Martin Lacko {KDH) z Devínskej 

Novej Vsi nahradil v bratislavskom 
zastupitelstve poslanca Jána Žatka. 
Ten je na dlhodobom pobyte v za
hraničí, preto sa minulý týždeň 
vzdal poslaneckého mandátu. 
M. Lacko má 42 rokov a pracuje 
v a. s. Info-Gas . 

Bude kino? 
v Devínskej dalej premietat' alebo 
ho zrušia? Poplašné správy no túto 
tému sa nám do uzávierky nepo
darilo ani potvrdi( ani vyvráti( 
Majitelom je vraj mesto, prevádz
kovate/om firma Bioskop. Ak získa
me informácie, v najbližšom čase 
ich zverejníme. 

Negatívne aktivity v povodí Moravy 
Prírodné hodnoty 

Lužné lesy v povodí Moravy 

a Dyie vytváraiú hranicu medzi 

Českou republikou, Rakúskom 

a Slo-venskom. Trilaterárne úze-

mie lužných lesov rieky Moravy 

a prilahlé lužné lesy rieky Dyie 
predstavuiú neobyčajnú hodnotu 

nielen pre regionálnu ochranu bio

diverzity (prírodnei rozmanitosti), 

ale ai pre vel'ký vedecký, rekreaČ-

a Dyje 
ný a poznávací potenciál územia. 

Územie bolo zapísané do Ram

sarskei konvencie (zoznamu) ako 

mokrade medzinárodného význa

mu a bolo deklarované ako 
Významné vtáčie územie (IBA) or

ganizáciou Birdlife International 

v roku 1992. Lužné lesy Moravy 

a Dyie boli zaradené medzi do 

Natury 2000 v Rakúsku a sú za

radené v zozname potencionál-

(Pokračovanie na 2 strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 26.9. 2002. 

Úzavierka nasleduiúceho 
čísla bude 10.10. 2002, 
číslo vyide 18.1 O. 2002. 
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Výmena postov v mestskom 
zastupitel'stve 

Na poslednom rokova ní 
mestského zastupitel'stva hlav
ného mesta SR Bratislavy, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 19. 9.2002 
nastala vý mena poslancov za 
našu mestskú časť. Ing . j. Žatko 
sa vzdal poslaneckého mand á
tu. Na tento uvolnený mandát 
nastúpil In g. M. Lacko, kto rý 
získa l v posledných vol'bách 
ďalší naj vyšš í počet hlasov. 
Zároveň p. Lacko bol zvolený 
aj za č l e na mestskej rady. 

Na rokovan í mestského za
stupitel'stva bol stanovený aj 
počet poslancov pre ďa l šie vo
lebné obdobie, kde pre naš u 
mestskú časť ostáva nezmene
ný počet poslancov a to v poč
te troch. 

Návšteva v priemyselnom 
parku 

Podl'a uzneseni a vlády SR č . 

l 006 zo 4. septembra boli pri
delené finančné prostriedky na 
budovanie infraštruktúry v prie
myselnom parku vo výške 83,6 
mil. Sk. 

Na zá klade vzájomnej doho
dy bol pozvaný na prehli adku 
priemyselného parku podpred
seda vlády SR p. Fogaš. 

Na stretnutí a preh li adke ob
jektu sa zúčastnili predstavite
lia investo rov a to firi em DaK 
Kuster, DK Deve lopment ·a za 
mestskú časť sa zúčastnil zá
stupca starostu ing . Rajkovič, 
ktorý bol jed ným z inici átorov 

Negatívne 
aktivity 
(Pokračovanie z l strany) 

nych území Natury 2000 v Čes

kej a Slovenskej republike. Hoci 

trilaterálny región bol uznaný 

príslušnými Ministerstvami v kaž

dej krajine (Memorandum o po

rozumení) ako potenciálne úze

mie Natura 2000 a sú zaradené 

do' národných environmentálnych 

programov, stále je tu vel'ký eko-
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zriadenia priemyselného par
ku. 

Pokračovanie pomoci 
V stredu 25.9.2002 na zákla

de ponuky pomoci z chorvát
skej vlády a požiadavie k po
stihnutých občanov priviezli 
mate ri álnu pomoc týkajúcu sa 
stavebného mate ri álu a vybave
ní domácnosti. 

Na odovzdávaní pomoci sa 
zúčastnila za chorvátsku stranu 
vel'vys l a nkyňa p. Andrea Gus
tov i č Ercegovac, za chorvátsky 
zväz na Slovensku p. j. Cvečka 
a za mestskú časť zástupca sta
rostu p. P. Rajkov i č 

Pokračovanie v rozvoji 
Po odsúhlasení urbanisti ckej 

štúdie výrobnej zó ny v mest
skej časti , ktorá zahŕňa priestor 
výrobného závod u Volkswagen 
Slovakia a.s., priestoru medz i 
potokom Mláka a ul. j. jonáša 
a časťou medzi j. jonáša zasta
vanou časťou na Kolonii až po 
že l ez ničnú v l ečku do VW sa 
táto dokumentácia dosta la aj 
na rokova ni e mestského zastu
pitel'stva, ktorému prináleží 
schvalovacia funkcia rozvojo
vých aktivít v meste. 

Na zák lade schválenia 
v mestskom zastupite l'stve sme 
pokročili o krok ďal'ej v rozvo
jových aktivitách . 

Tento priestor je vyč l e n e
ný v jed nej časti pre výrobu 
a v druhej pre bývanie a stým 
súvisiace aktiv ity - sl užby, ob
chody, ško ly, športoviská a vol
né priestranstvá pre ze l eň . 

Ing. Peter Rajkovič 
Zástupca starostu 

nomický tlak. Regulácia rieky, ťaž

ba štrku a nevhodný rozvoj pred

stavujú vážne ohrozenia dnes aj 

v budúcnosti . 

Doteraz neboli vedené žiadne 

úvahy o negatívnych zmenách vo 

vodnom režime a úbytkoch mok

radových ekosystémoch zapríči

nených reguláciou vodného toku, 

ťažbou štrku a výstavbou priehrad 

a dolšej infraštruktúry. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

Mestské zastupiteľstvo 
Dňa 19.9.2002 sa na svojom 

septembrovom zasadnutí zišlo 
Mestské zastupiteľstvo. Pred 
sebou malo bohatý program 
v počte 52 bodov. Devínskej 
Novej Vsi sa z nich najviac dotý
kali tri body. 

MsZ stanovilo, že aj v ďal
šom volebnom období bude 
mať bratislavské zastupiteľstvo 
BO členov, medzi ktorými budú 
opäť traja zástupcovia ONV. Na 
rozdiel od zákona o obecnom 
zriadení sa zákon o Bratislave 
nezmenil a preto aj MsZ nepri
stúpi/o k redukcii počtu poslan
cov. 

Najvýznamnejším bodom pre 
ONV bolo schválenie zmien 
a aktualizácia územného plá
nu záhorskej časti Bratislavy. 

Týmto sa uzavrela niekoľko
ročná práca, ktorá umožňuje 
ďalší rozvoj našej mestskej čas
ti, pretože definuje priestory 
napr. pre nové obytné zóny, 
priemyselné zóny ale aj nové 
dopravné spojenia včítane ces
ty do Rakúska alebo nového 
pripojenia na dial'nicu. 

MsZ rokovalo aj o zmene 
štatútu mesta. Cielbm navrho-

rokovalo 
vanej zmeny bolo preniesr 
kompetencie v oblasti cestného 
hospodárstva, územného Plá. 
novania a stavebného konania 
na mestské časti, čím by sa 
rozhodovanie prenieslo bližšie 
k občanom, ako to predpok/a. 
dal kompetenčný zákon. 

Názor na takúto zmenu boJ 
však vel'mi rozdrobený a ná. 
s/edkom zdržania sa pri hlaso
vaní poslancov najväčšieho p0 • 

slaneckého klubu, kompetencie 
sa nepreniesli. Ich hlavným ar
gumentom bolo, že návrh ne
riešil problémy so stavebným 
konaním pri líniových stavbách 
a stavbách regionálneho význa
mu. 

Dôsledkom neprenesenia pô
sobnosti je, že zásluhou kom
petenčného zákona mestským 
častiam boli odobraté aj tie 
právomoci v stavebnom ko
naní, ktoré mali pod/'a starého 
zákona. 

Martin Lacko 

Mestská časť Bratislava - Lamač, Heyrovského 2, 84 1 03 Bratislava 47 
V zmysle§ 7a ods. 1 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v škols
tve a ško lskej samospráve v znení neskorších predpisov o výberovom 
konaní na vymenovanie riadite/á školy alebo riadite/á školského za ria· 

den ia, mestská čas( Bratisiava -Lamač vyhlasuje: 

na obsadenie funkcie riadite/á 

Základnej ško ly s materskou ško

lou na Malokarpatskom nám. 1, 
841 03 Bratislava s predpoklada

ným nástupom od 15. 11. 2002. 

Kvalifika čné predpoklady: vyso
koškolské vzdelanie príslušného 

študijného odboru, najmenej 5 

·rokov pedagogickej praxe, absol

vova nie /. kvalifikačnej skúšky 

alebo j ej náhrady, spôsobilosť 

používať slovenský jazyk v úrad

nom styku, znalosť legislatívy za

riadenia s právnou subjektivitou, 

osobnostné a morálne predpo

klady, preukázate/'ne dobré vý
sledky v odbornej a metodickej 

práci. 
Doklady k prihláške do výbero-

vého konania: doklad o vzdelaní, 
doklad o absolvovaní /. kvalifi· 

kačnej skúšky alebo j ej náhradY, 
profesijný životop is, vlastný pro· 

j ekt koncepcie riadenia ZŠ a MS 
(max. 2 strany), aktuálny výpis 

z registra trestov. 
Prihlášky ž iadame zaslať do 

2 1. 10. 2002 na adresu: Mestská 

časť Bratislava - Lamač, Heyrov· 

ského 2, 842 03 Bratislava 41. 

Vybavuje: Mgr. )arábková, /inka 

6418 0065 

Termín a miesto konania: , 
Výberové konanie sa uskutočni 
dňa 28. 1 O. 2002 o 14.00 hod

v budove Zák ladn ej ško lY na 

Malokarpatskom nám. 1, 84 1 oJ 
Bratislava 

Poštové služby v Devínskej N.ovej Vsi 
Opätovne sa po školských prázdninách vraciam k problematike 

poskytovania poštových služieb v Devínskej Novej Vsí, keďže sa 

nemôžem nevyjadrí( k listu, ktorý prevádzková námestníčka 

flíoditel'stva pôšt v Bratislave Bc. V. Juriková zaslala starostovi 

našej mestskej časti a ktorým zároveň reagovala na môj kritický 

článok uverejnený v 13. čísle Devexu dňa 5. 7. 2002. 

Hneď v úvode však musím 
konštatovať, že pani námestníč
ka sa nielen pri osobných roko
vaniach, ale už ani vo svojich pí
somných vyjadreniach neštíti 
tým najnehoráznejším spôso
bom klamať a zavádzať ako 
predstavitel'ov samosprávy našej 
mestskej časti, tak i celú občian
sku verejnosť. V tejto súvislosti 
sa preto budem musieť obrátiť 
už priamo na vedenie Slovenskej 
pošty v Banskej Bystrici a žiadať 
o vysvetlenie, ako môžu na ve
dúcej pozícii pošty v Bratislave tr
pieť takéhoto nekritického luhá
ra. 

Dalej sa už budem venovať 
konkrétnym klamstvám pani ná
mestníčky. Hneď v úvode svojej 
reakcie pani námestníčka Juriko
vá tvrdí, že v dôsledku novelizá
cie Zákonníka práce, ktorý hovo
rí, že pracovníkovi treba poskyt
núť v týždni dva po sebe idúce 
vol'né dn i, museli zrušiť sobotnú 
prevádzku na 20-tich poštách 
v Bratislave, medzi nimi aj na 
pošte Bratislava 49 v Devínskej 
Novej Vsi. Pani námestníčka však 
vel'mi dobre vie- a ja som ju na 
to osobne upozorňoval počas 
nášho rokovania v júni t.r. - že 
Zákonník práce priamo predpo
kladá, že toto ustanovenie v pra
xi nie vždy bude možné dodržať. 
Preto hneď aj stanovuje, že tými 
vol'nými dňami nemusia byť len 
sobota a nedel'a, ale môže to byť 
aj nedel'a a pondelok, resp. že 
pracovníkovi možno nevyčerpa
né vol'né dni poskytnúť aj kumu
latívne raz za dva týždne. Teda 
zrneny v Zákonníku práce vôbec 
nenútia vedenie Slovenskej poš
ty rušiť na poštách hodiny pre 
Verejnosť v sobotu a pokia!' to 
Pani námestníčka Juriková tvrdí, 
tak vedome klame. Riešenie so
botnej prevádzky na pošte 
Bratislava 49 je pritom vel'mi jed
noduché a uviedol som ho už aj 
Vo svojom vyššie citovanom 
č!ánku - stačilo by v pondelok za
Viesť na pošte jednosmennú pre
Vádzku a tak by druhá smena 
mohla nastúpiť v sobotu. A po 

týždni by sa samozrejme sobot
né smeny vystriedali. Pan i ná
mestníčke však zjavne nezáleží 
na spokojnosti verejnosti, ktorej 
má poskytovať služby, ale len na 
spokojnosti zamestnancov pošty. 
Pritom sa ešte nehanbí tvrdiť, 
ako .,vel'koryso" nám cez týždeň 
predfžila hodiny pre verejnosť 
o celú jednu hodinu . Zrejme 
však už zabudla, (alebo možno 
o tom ani nevedela), že ešte 
pred l O-mi a možno aj pred a
mi rokmi mala pošta Bratislava 
49 cez týždeň tie isté otváracie 
hodiny pre verejnosť ako dnes 
a pritom bola otvorená ešte aj 4 
hodiny v sobotu. Takže dnes sme 
sa vlastne ešte stále nedostali 
ani len na úroveň poskytovania 
poštových služieb spred l O-ich 
rokov. A to už ani nehovorím 
o tom, že na každej slovenskej 
dedine s 2000 a možno aj menej 
obyvatel'mi je pošta v sobotu 
otvorená. 

V Devínskej Novej Vsi, ktorá so 
svojimi 17000 obyvatel'mi je 
väčšia ako takmer polovica 
okresných miest na Slovensku 
a ktorá má pritom len jedinú do
dávaciu poštu, to však zrejme 
možné nie je. 

V ďalšej časti svojej reakcie 
pani námestníčka prezentuje vý
sledky realizovaného .,prieskumu 
verejnej mienky", z ktorých vraj 
vyplýva jednoznačná spokojnosť 
občanov našej mestskej časti 
s poskytovaním služieb na pošte 
Bratislava 49, pretože vraj len 
4 obyvatelia požadovali poskyto
vanie poštových služieb v sobo
tu. Z prezentovaných výsledkov 
však jednoznačne vyplýva, že pa
ni námestníčka jednak vôbec nič 
neovláda z matematickej štatisti
ky a taktiež nič nevie o štatistic
kých metódach vyhodnocovania 
prieskumu verejnej mienky. Keby 
totiž mala aspoň základné po
znatky z tejto oblasti, musela by 
vedieť, že výsledkom prieskumu 
na súbore 93 respondentov ne
možno pripisovať žiadnu vypove
daciu hodnotu. Aby totiž akýkol'-

vek prieskum mohol určitú vypo
vedaciu hodnotu mať, musel by 
sa vykonať na súbore minimálne 
l 000 respondentov. A pokia!' ide 
o nevrátené anketové lístky, tak 
takýto postoj občanov k priesku
mu možno ovel'a presnejšie in
terpretovať ako ich znechutenie 
z pošty Bratislava 49 a nie ako 
ich súhlas so súčasným stavom 
(ako si to trúfla interpretovať pa-
ni námestníčka). · 

Co sa týka samotného spôso
bu vykonania prieskum, rád by 
som sa pani námestníčky spýtal, 
kde ho vlastne robili? Za takmer 
14 rokov, čo bývam v Devínskej 
Novej Vsi, som totiž nestretol 
občana tejto mestskej časti, ktorý 
by bol so službami pošty Bratis
lava 49 spokojný, resp. ktorý by 
uvítal zrušenie hodín pre verej
nosť v sobotu. Musím sa však 
v tejto súvislosti priznať, že s ne
pracujúcimi dôchodcami zo sta
rej časti ONV sa prakticky nestre
távam. 

K problematike preukazovania 
totožnosti, ktorú pani námestníč
ka Juriková zoširoka rozvádza 
v evidentnej snahe odvrátiť po
zornosť verejnosti od hlavného 
problému na pošte v ONV, kto
rým sú hodiny pre verejnosť 
v sobotu a vystupovanie pracov
níčok pošty, by som uviedol len 
tol'ko, že konkrétnym prípadom, 
ktorý som popísal vo svojom vyš
šie uvedenom článku a v ktorom 
išlo o to, že občanovi nebola vy
daná zásielka napriek tomu, že 
sa preukázal ako živnostenským 
listom, tak i občianskym preuka
zom (splnomocnenie nemal, 
pretože sám bol majitel'om svo
jej prevádzky), sa pani námest
níčka vo svojej odpovedi opäť 
nezaoberala. Tým len zas doká
zala, že v skutočnosti jej ide iba 
o zavádzanie verejnosti a nie o 
riešenie konkrétnych problémov 
a sťažností. 

Dalej si dovolím tvrdiť, že pre
zentované výsledky prieskum 
u čakacích dôb a podaných, resp. 
vyzdvihnutých zásielok počas 
poslednej hodiny pre verejnosť 
(t.j. v čase od 18,00 do 19,00) sú 
len ďalším pokusom o zavádza
nie verejnosti. Som totiž ochotný 
uveriť tomu, že v uvedenom čase 
bolo podaných 6 zásielok a 13 
poukážok a prevzatých 9 ozna
movaných zásielok v rámci jed-

ného dňa ale nie v rámci celého 
mesiaca tak, ako to tvrdí pani ná
mestníčka . 

Zároveň by som sa jej ale rád 
opýtal, prečo neprišli robiť prie
skum čakacích dôb pred závereč
nou v čase, keď ešte pošta bola 
otvorená aj v sobotu a prečo sa 
neprišli pozrieť na tie rady ča
kajúcich pred záverečnou právev 
sobotu? 

Taktiež by ma zaujímalo, prečo 
sa nepýtali l'udí, ktorí chodievali 
na poštu v sobotu, či uvítajú 
zrušenie so!:>otných otváracích 
hodín pre verejnosť. 

Na záver svojho príspevku by 
som si dovolil prezentovať ešte 
jedno klamstvo pani námestníč
ky Juríkovej. Ku koncu rokovania 
s predstavitel'mi samosprávy 
našej mestskej časti v júni t.r. to
tiž sl'úbila, že stanovisko vedenia 
Slovenskej pošty k problémom 
s poštou Bratislava 49 bude 
ochotne prezentovať aj v de
vínskonovoveskej telévízii DTV. 

Napriek niekol'kotýždňovej 
snahe redaktorov DTV sa však 
natáčanie do dnešného dňa ne
uskutočnilo a teda pani námest
níčka zas len klamala predstavi
tel'om samosprávy aj v tomto prí
pade. 

Končiac tento svoj článok 
musím konštatovať, že je vel'kou 
trúfalosťou pani námestníčky 
Juríkovej, ak si za svoje štandard
né pracovné metódy vybrala lož 
a zavádzanie verejnosti. Ináč si 
totiž neviem vysvetliť jej závereč
nú spokojnosť s tým, že v Devín
skej sa vlastne v súvislosti so 
sťažnosťami na poštu v skutoč
nosti nič nedeje. 

Silne mi to pripomína totalitné 
časy nie tak dávno minulé, keď 
vševedúca štátostrana či už pria
mo alebo prostredníctvom svo
jich štátnych firiem diktovala 
občanom, čo skutočne chcú ale
bo môžu chci eť a čo vlastne ani 
nechcú, resp. chcieť nesmú. 
Všetci však vieme, ako táto štáto
strana, spokojná sama so sebou, 
nakoniec dopadla. 

Alebo si pani Juriková myslí, že 
donekonečna bude môcť pre
hliadať a ignorovať oprávnené 
sťažnosti a požiadavky občanov 
našej mestskej časti? 

Ing. Mgr. Peter Marčák 

DEVEX 3 
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ll. 10> Elá, hop! · 
rozprávkové · popoludníe · - 'čínoherná rn11nr~''k" 

v podaní divadla PIKI .· · ... 
vo vel'kej sále o 16.30 h, vstupné 20,- Sk 

Lampionáda 
Istracentrum vyhlasuje súťaž 
O najkrajší tekvicový svetlonos 
účastníci privezú svoje súťažné 

svetlonosy pred Istracentrum, 
kde budú vystavené na trávniku 
dňa 
28. 10. 2002 o 17.00 hod. vo ver
kej sále IC 

Istracentrum- Miestna knižnica, Istrijská 6, DNV 
návštevy a využitie služieb knižnice vo výpožičných hodinách: 

pondelok- 12.00 - 18.00 
streda. 12.00 - 18.00 
štvrtok- 12.00 - 18.00 

piatok- 8.00- 12.00 a 13.00- 16.00 hod. 

Kultúra bez hraníc 

MC DNV ponúkla, vo víkendové 
dni 28. -29. septembra, v rámci je
senných slávností pod názvom 
Kultúra bez hraníc za priehršt; 
a skutočne zaujímavých, podujatí. 

V sobotu 28.9. sa záujemcom 
a priaznivcom predstavili na otvo
renej ploche na ulici Na hriadkach 
obecné hasičské zbory z mestských 
častí záhorskej Bratislavy a domáci 

DEVEX4 

Obecný hasičský zbor. Hudbu náro
dov, tanečnú hudbu z tvorby klasi
kov v kostole Sv. Ducha predstavili: 
M. Brullová (gitara), V. Adamicová 
(cimbal), I. Encingerová (flauta) 
a T. Balážová (gitara). 

Kto si nechal ujsť túto jedinečnú 
príležitosť bezpochyby zaváhal. 

V nedel'u 29.9. sme očakávali 
v Istracentre "ná tresk" divákov. 

Program kina 

@rnwiTWJ 

Hoci detský folklórny súbor 
Kobylka Novovešťania poznajú, 
Hry z Liptova skutočne stáli za to, 
vidieť i počuť vyzretý prejav nášho 
domáceho súboru. Rovnako, iba 
nedávno zriadený folklórny súbor 
Črip, každým vystúpením zazna
menávajúci pokrok, stál za obeto
vanie času. 

Čo však povedať na "iba" stov
ku záujemcov o Diabolské husle 
J. Berkyho Mrenicu, špičkovú kape
lu, známu nielen na Slovensku ... 

rem i eta nep 

Ba ,.fajnšmekrom" zborového spevu 
určite ušla príležitosť Myslíme, že 
po prvý krát, sa v DNV predstavil 
Rodokmeň - komorný program 
Lúčnice. 

Osemčlenný mužský spevácky 
zbor (nechýbal v ňom ani riaditeľ 
Lúčnice a náš spoluobčan P. Corej), 
predviedol aký kultivovaný prejav 
dokáže ľudský hlas v podaní zanie
tencov poslucháčom ponúknuť. 

pk 

v týchto d1íoch oslávili 

70 rokov 

Milan ŠULGAN 

Albína PREDA]ŇOVA 

75 rokov 

Františka]URčAKOVA 

92 rokov 

Mária PŠENICOVA 

96 rokov 

Martina MARTANOVIČOVA 

Blahoželáme! 

V 14. čísle Devexu sa nám 

,podarilo" pridať pani Anne 

Murányiovej celých päť ro

kov, keď sme ju uviedli medzi 

jubilantmi 95-ročnými. 

V skutočnosti sa dožila pek

ných 90 rokov. Jubilantke sa 

ospravedllíujeme a želáme si, 

i jej, o päť rokov blahoželať 

so správnym dátumom. 

Redakcia 

vo vile Košťálová 

]anajANUščAKOVA 

a Lars HANDGE 

Marcela KOHúTKOVA 

a Rastislav KRAML 

v kostole 

Renáta BAGYANSZKA 

aPeterGECI 

jana HAMŠÍKOVA 

a Branislav POKORNÝ 

Blahoželáme! 

€dišli z našichťa.d:oť) 
Mária GAŠPARÍKOVA 

Nech odpočíva v pokoji! 

~ečllé'' p~ďcit<o~~~!~v · 
Pcí.novi, ktorý mi vrátil nájde

'1ú Pe1íaženku s dôležitými 

dokladmi i peniazmi. Srdečne 
ďakujem!!! Mikulášová 

Tohtoročné povodne spôso
bili nesmierne vel'a starostí 
a škôd. 

Vyžiadali si, okrem iného, vy
soké nasadenie a profesionali
tu všetkých záchranných a za
bezpečovacích zložiek. Ako 
sme už spomínali, nemalou 
mierou pri riešení zložitých si
tuácií sa podiel'al aj obecný ha- . 
sičský zbor z DNV. 

Aj po opadnutí vody hasičské 
jednotky odstraňovali naplave
niny a nánosy bahna z verej
ných priestranstiev, ciest, chod
níkov a mnohých budov v po
stihnutých oblastiach aj počas 

Podakovanie 
Voda, ako i oheň, sú dobrí sluhovia, ale 

zlí páni. 
Je však medzi nimi podstatný rozdiel. 

"Pred ohňom utečieš, pred vodou nie." 
Mnohým voda zobrala všetko, iným 

zničila zariadenia v domoch, spôsobila bez
senné noci a skľučujúce chvíle dní. 

Postihnutým povodňou a bezbranným 
voči nej, prišlo vela ochotných a obetavých 
rúk. Či boli hasiči, vojaci, ČK i pracovníci 
MÚ. 

Chcela by som sa touto cestou podakovať 
p. starostovi Mrázovi, jeho zástupcovi p. 
Rajkovičovi ako i pracovníkom MÚ, pri za
bezpečovaní záchranných prác pri povodni. 

niekol'kých nasledujúcich dní. 
Pokračovali v odčerpávaní zá
plavovej vody z pivničných 
a suterénnych priestorov rodin
ných domov, bytových domov, 
budov rôznych inštitúcií, studní, 
žúmp a terénnych zníženín, od
kial' voda gravitačne neodtekala 
a vykonávali hygienicko-epide
miologické opatrenia. 
Hasičom a záchranárom po

ďakoval aj predseda vlády SR 
M. Dzurinda. Poďakovanie ti-

Vďaka patrí p. Dzurilovi, velitel'ovi dobro· 
vol'ných hasičov a jeho obetavým členom, 
ktorí vo dne v noci odčerpávali vodu od 
našich domov, ktoré ohrozoval potok 
Mláka. 

Nemôžeme zabudnúť ani na mladučkých 
príslušníkov armády, ktorí vrecami s pies· 
kom robili zábrany pred stúpajúcou vodou. 

Po opadnutí vody nás navštevovala s hu
manitnou pomocou v podobe hygienických 
prostriedkov pani Hedka Milošovičová, 
členka ČK i s p. Blechovou. Nešťastie vie 
vždy stmeliť ludi, aby akýmkoľvek spôso
bom poskytli pomoc ľudom v ich nešťastí 
a núdzi. 

Istý filozof napísal: "Žime tak, aby ani 
jeden z nás, nepocítil, že je sám." 

močil na tlačovej konferencii 
23. 9 . 2002 štátny tajomník MV 
SR Ing. l. Budiak. 

Pri tejto príležitosti odovzdal 
zainteresovaným hasičským 
zborom ďakovné listy. 

Medzi inými ďakovný list 
štátneho tajomníka MV SR do
stal aj Obecný hasičský zbor 
v Devínskej Novej Vsi, ktorý 
prevzal velitel' J. Dzurila. 

My sme neostali sami, mali sme vás - dobrí 
ludia. Vdaka ešte raz. 
Teplíkovi, Pšenčíkovi a občania pos
tihnutí záplavami z Vápencovej ulice 

Poda kovanie 
Miestny zväz SDKÚ ďakuje všetkým 

občanom Devínskej Novej Vsi, ktorí odo
vzdali pri voľbách svoj hlas našej strane, za 
ich dôveru. Zároveň Vás, vážení občania, 
pozývame k volebným urnám komunál
nych volieb v Devínskej Novej Vsi dňa 
6. 12. 2002. Vašu dôveru nesklameme. 

Predseda miestneho zväzu SDKÚ 
Miroslav Encinger 

platená inzercia 

Škola našich prarodičov 
Tak ako mJ', i naši rodičia a prarodičia chodili do školy -

vzdelávali sa a rozširovali svoje obzory. Samozrejme, nie vž
dy sa učilo tou istou metódou a v týcb istých podmienkacb 
ako dnes. My, 9. A s tr. p. uč. Brzmovskou a 9. B s tr. p. uč. 
Strakavou, sme boli zvedaví, ako to v takej škole kedysi vyze
ralo. 

gógov patrili napr. Ferdinand Písecký či ľudovít Pánik, kto
rých obrazy v triede istotne nemohli chýbať. Učenie sústre
dili najmä na krasopis, počty, rétoriku. Videli sme ilustrova
né učebnice: logika, počtovnica a merba, čítanka, anglický 
a nemecký jazyk, otčina. Známky a absenciu zapisovali do 
tzv. katalógov. 

A tak sme 11avštívili Mestské múzeum v Bratislave v Starej 
radnici, kde sa práve takáto škola, teda lepšie poveda11é trie
da, nachádza. Tu bolo zhromaždenýcb ve/á zaujímavých ex
ponátov z ich školských čias, v ktorfcb bola zachytená časť 
života vtedajších žiakov. Už nás tu čakal milá pani, ktorá 
bola mimochodom bfvalou žiačkou tejto školy a oboznámi
la nás s jej minulosťou. Trieda nebola ·velhli vel'ká. V strede 
sa nachádzali drevené lavice z trocb rôznycb období, prispô
sobené správnemu sedeniu žiakov, ktoré sme si vyskúšali. 
Samozrejme tam bola i tabu/á, katedra a klavír. 

V takejto triede boli väčšinou spolu cblapci a dievčatá pr
vébo až piatebo ročníka, a tak dalo učitel'mi1 skutočne prácu 
všetky deti zamestnať. Medzi takýcbto obdivubodnýcb peda-

štvrtok bol určený modleniu, pi/nosti, hre na klavíri 
a spevu. Spolu organizovali rôzne hry, súťaže a krásne podu
jatia počas sviatkov. Aj vtedy sa žiaci nesprávali vždy iba 
slttšne, a tak ich neminuli tresty. Napríklad ich zatvárali do 
zvláštnej miestnosti. Tu sa občas ocitli i známi štúrovci, 
ktorí si svoje mená vyryli do dverí. 

Toto všetko je len zlomok toho, čo všetko sme videli a po
čuli. Pozreli sme sa na školu s trochu iného pohládu a zo
známili sme sa s jej staršou tvárou. Odniesli sme si odlial' 
pekné zážitky a nové poznanie. 
No a na záver už len citát: 
"Zivot učíte lá a vychovávatel'a je ako horiaca svieca, ktorá 
tým, že iným svieti, sama seba spalí.tje a borí. " 

Monika Bartošová, 9. B 
ZŠ Ul. P.Horova 16 
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Rozmiestnenie kontainerov 

l. polrok 2002 

Harmonogram rozmiestňova

nia ve!'kokapacitných kontajne

rov na objemný odpad z rodin

ných domov a domácností na ll . 
polrok 2002. 

Nepoužívat' na chemický od

pad, staré železo, lístie a orezy 

stromov! 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Voľné miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 
06 - Nehnuteľnosti 

07- Rozličné 

( ___ _ 0_2_-_PR_E_DA_' M_~) 

* Lacno predám funkčný liatinový ply
nový kotol MPO, vhodný na vykurova
nie domu. Tel.: 6477 6652 
* Ponúkam na predaj chryzantémy a si
rôtky na jesennú výsadbu . Šubín, Na 
Grbe 30. Tel. : 6477 0109 

4.-7. IO. 2002 ul. Delená -

Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

11.-14. IO. 2002 ul. Na vy
hliadke, Poniklecova, Spádová -

Delená 

18.-21. IO. 2002 ul. Janšáko

vá, S!ovniec, Záhradná 

25.-28. IO. 2002 

ul. Novoveská - J. Poničana, 

* Predám šteňa: belgický ovčiak, s ro
dokmeňom. Tel. : 6477 4590 

po 19.00 h, 0907 442 867 
* Predám lacno detskú postie/'ku s pre
ba/'ovacím pultom. Tel.: 6477 6284 

('-_03_-_V_O_(N_É_M_IE_ST_A_) 

* Kaderníctvo v DNV prijme kaderníč
ku. Spo/'ahlivú, šikovnú. 

Tel. : 0904 323 928 

('-__ 04_-_Sl_U_Ž:_BY __ ) 

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

* TV servis Baláž- oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 

nám. 6. apríla, Na kaštieli 

8.- ll. ll. 2002 ul. Na hriad

kach, Mečíkova, J. Jonáša - 2x 
kontajner 

15.-16. ll. 2002 ul. Pod lipo

vým, lstrijská, Kosatcova 

22.-25. ll. 2002 ul. Delená -

Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

29.-2. 12. 2002 ul. Na vyhliad

ke, Ponik/ecova, Spádová - Dele

ná 

* Murárske, obkladačské práce, sadra
kartón, ma/'ovky. Interiér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
* Doučím Aj, Nj . Tel.: 0907 103 945 
* Doučíme M a Sj, aj dyslektické deti . 
Púpava .n. o. Tel.: 0905 729 431 
* Dôchodca s VŠ pedag . vzdel. doučuje 
Aj, Nj, od 8 do 18 hod. denne, rôzne ve
kové a jazykové úrovne. Po 200 Sk/2x45 
min . sedenie, individuálne u mňa do
ma. Tel./zázn. : 6477 8835 
* Deviataci pozor! Pripravím vás na po
hovory na SŠ. Doučím Ma, Sj, Aj ·ZŠ. 

Tel.: 0903 215 069 

('-----=Oc.::....S --'-B:...:.Y-'-TY:___~) 

* Prenajmem l-izbový byt v tichej loka-

6. - 9. 12. 2002 ul. Janšákovó, 
Slovinec, Záhradná 

13.- 16. 12. 2002 

ul. Na hriadkach, Mečíkovo, J 
Jonáša - 2x kontajner · 

••• 
TRHOVISKO 

z rohu ul. M. Marečka-Eisnerov0 
je premiestnené na ul. P Horov0 

ved/á lekárne. ' 

l ite, 1 O min . od centra. 
Tel. : 0903 253 860 

* Slušný, zamestnaný 36-ročný abst 
nefaj č iar, zoberie do prenájmu 1- 2·: 
garsónku, 1- až 2-izbový byt, aj neza
riadený. 
Resp. 1 izbu. 

Tel.: 0905 909 766 

( ___ ....::.0.:....7 ....:.· R.:..::O-=Z=-Uc=· N=É-~J 

* Prenajmem novú garáž na ul. š. 
Králika. 
Cena dohodou - dlhodobá zľava . 

Tel.: 0904 525 f59 
2956 

* Dám do prenájmu garáž na ul. š. 
Králika. 

Tel.: 5541 0077 

ZIMNÁ PONUKÁ MOTORISTOM 
S nastávajúcou zimnou sezónou firma PNEUSERVIS - Bródy 

so sídlom na Pieskovcovej ulici č.16 v DNV ponúka svojím návštevníkom: 

PREDAJ: 
• zimných pneumatík všetkých značiek 

• oceľových diskov pre všetky typy vozidiel 

• autodoplnkov a autokozmetiky 

• akumulátorov 

SERVIS: 
• s využitím špičkových technológií 

SLUŽBY: 
• mimosezónne uskladnenie pneumatík 

• likvidácia ojazdených pneumatík 

• poradenstvo: odborné a informačné 

MICHELIN 

"WGIWIIIO 

@ntinentale 
MATADOR 

GOODfi'EAR 

SEMPERIT (5) 

AKCIE!!! ~DUNLOP 
• pri zakúpení 4 ks zimných pneumatík -10% zľava 
• pri zakúpení 4 ks ocel'ových diskov s pneumatikami -1 0°/o zľava 
• výrazné zl'avy na zliatinové disky 

Pohodlnú a bezpečnú jazdu na zimných pneumatikách svojím zákazníkom želá team PNEUSERVISU 

OTVÁRACIA DOBA: 
Po- Pia 8.00- 18.00 hod., So 8.00 - 13.00 hod. 

Tel.: 02/ 64 77 40 60 

DEVEX 6 
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l:íll#f-f!j~lljiJ;J!=J:I~t!Jil•f:l®~!I:J 
!<empelenova 2 

KARLOVA VES 
if,fax: 02/65421727, E-n-.ai i : · 

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

Slovenské kuchyne 
v skvelých cenách 

Stvle Slovakia Š. Králika 3c 

DNV (vedl'a plavárne) 

tel/fax: 6478 9168 

ortopedické a antialergícké 

matrace a rošty namieru 

+ výroba namieru 

+ slovenský výrobca Masterwood 

+ zameranie, grafický návrh 

+predaj na splátky QUATRO 

+ vstavané spotrebiče, drezy 

+ prac. dosky, batérie, montáž 

[Q)~~ [pl©llil01J~IID ~0011~ih~ful 

.ij. 
WOAVATEI:.SlVO: knihy, čosopisy, bulletiny, prospekty... W 

TLAČIAREŇ: tlačivá všetkých druhov, ad hlavičkových papierov, firemných tlačiv, prospektov až pa pl
nofarebné pútače, da formátu A2 

VIZITKY: klosické a exkluzívne, OZNÁMENIA: svadobné, pramačné ... l 
KOMPLETNÁ REKLAMA vyhotovenie nápisov o obrázkov na výklody, budovy, outó, vyhovenie 
budov infasystémom 
PEČIATKY: všetky druhy o príslušenstvo: klosícké drevené, Tradot somonamóčocie, 
,p nóhrodné gumy, nóhrodné podušky, 

MENOVKY: o ŠTÍTKY no dvere, koncelórie, pulty, regály... c;:J 

KANCELÁRSKE POTREBY tločivó, tonery do tločiorní, diskety, kompletné potreby do koncelórií 
/ IB] ,!;;~, 

DARČEKOVÉ PREDMETY perú, zapolbvoče, klučenky, stojany o iné s potločou loga vošej firmy 

PRE FIRMY MNOŽSTEVNÉ ZťAVY 
INZERCIA • REKLAMA: v dvojtýždenníku DEVínskonovoveský EXpres, vychádza 

už jedenást' rokov v Bratislave MČ Devínska Nová Ves pre 17 tis. obyvotelov ONV 
tel./fox: 07/ 6477 5275, mobil: 0903 429 485 

email: krug@moil.viopvt.sk 

SPOTREBNÝ TOVAR 
PRE VÝPOČTOVÚ 

TECHNIKU 

Disketa Verbatim: 
18.-, 

No Name : 8 . -, 

CD- R TDK 7 4 : 3 4 . -, 

myš Genius Easy 
PS /2: 137 . -

Obal na CD od 10.-

a iné od A po Z 

objednajte v Devexe 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
~ založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

81NI~t!ffffltti·hiffif,§'ťtij$lMiHI 
Hľadá: - spolupracovníkov 

za vel'mí výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8" - 2CJ") 0903 835 997 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

AKCIA-Jeseň 

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

tel./fax: 021642 861 09 
e-mail: www.kermat.sk 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova GS, ll4l 02 Bmtistava, tel.: 02/6477 ms, fax: 0216477 6371 

etMMtt: tJú@Dti.Ŕ, M.ep:l/www.m.ll& · 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

kALENDÁRE 
2003 

Stolové, nástenné kalendáre, diáre, minidiáre, troimesačné nástenné kalendáre si môžete už 

dnes obiednat' v Devexe. Pre firmy ponúkame ai dotlač loga alebo firemných údaiov. 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk, fax: 6477 5275 

Inzercia • Cenník: l znak = l ,30 Sk, l/16 str. = 400 Sk, l/8 str. = l 000 Sk, l/ 4 str. = 202S Sk, 1/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = l S Sk. K cenám treba pripočítať 
23% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zlava 50%. Príplatky: l. strana+ l 00%, 
Posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertnó kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

* Streľba v pohostinstve 
V stredu 25 . 9 . vo večerných 

hodinách v pohostinstve Country 
pub na ulici š. Králika použ il je
den z hostí pl ynovú pi štoľ, keď 

chcel za straš iť ml adíka dobiedza
júceho do jeho dcéry. Predmetom 
skúmania polície je ne legá lne 
držanie a použitie tejto zbrane. 
* Predmetom šetreni a a riešeni a je 
v s účas no sti aj krádež 17 - ročn ej 
páchatel'ky, ktorá zo spálne matky 
v noci z 24 . na 25 . 9. odcudzila 
7000 Sk a s kamarátkami ich mi
nula. 
* Vnuk okradol babku 

Tridsaťštyriročný páchate!' okra
dol svoju babku o 69 ti s. Sk. 
Násl edne ho v starom meste pre-

TENIS 

Dňa 14. 9. 2002 športová komisia pri MÚ 
ONV, usporiadala tenisový turnaj pre obča
nov ONV. 

Celkovo sa zúčastnilo 68 hráčov v štyroch 
kategóriách: deti - 20, ženy- 7, muži do 35 
rokov- 17, muži nad 35 rokov- 24 hráčov. 

l(RÍŽOV'I(A 
Vodorovne: A. Stále - k u kučkovitý 

vták - stelivo (zriedkavo) . - B. 

Rozsiahly priestor - koniec tajn i čky 

- značka elektrospotrebičov. - C. Skr. 

európskej odborovej konfederácie -

liala po česky- vzdor. - D. Odev staro

rímskych občanov - rod sl adkovod

ných červov- mesto v Nemecku. - E. 

Citoslovce hlasu žaby - výnos sultána 

- nedobrý. - F. Mesto v Taliansku -

mesto v USA (Texas) - základná 

číslovka . - G. Čaptavo - drža ni e tela 

pri státí. - H. Okresná detská lekárka 

(skr.)- znášali bolesť- lipne k nieko

mu. - l. Školák - mesto v Nórsku - ne

odborník. - J. Ostri e po maďarsky -

koniec tajničky - ty po nemecky. -

Zvisle: 1. Druhá časť tajničky -

podraďovacia spoj ka.- 2. Raz (krajo

vo) - vložil semeno do pôdy. - 3. In á 

po chorvátsky - jazykový útvar J'adov-

padli a po kračova nie vyšetrovani a 
je znemožnené, pretože páchate!' 
krádeže a zároveň obeť prepadnu
ti a lež í v nemocni c i a ni e je mož
né ho vypočuť. 

*šport *šport *šport *šport* šport *šport *šport *šport *šport* 

* Poškodenie rodinného domu 
K zaujímavému problému sa 

dopracovali susedi a. Sused suse
dovi navoz il k stene rodinn ého 
domu rôzny odpad, následkom 
čoho stena domu navlhl a a vznik
la škoda vo výš ke 1 SO tis . Sk. 
Prípad rieši políc ia . Prečo však 
muselo prísť až k ta kej škode? 
* Pri aznivá zmena 

Od 1. 1 O. 2002 príde do ž ivota 
tzv. skrátené vyšetrovanie. 

To znamená, že "vo vec i" musí 
byť rozhodnuté do 1 mes iaca od 
jej zač i atku. Podrobnosti prines ie
me v budúcich č ís l ach Devexu. 

OOPZDNV 

Umiestnenie v kategórii deti 
l . miesto: Martin Pavlovič 
2. miesto: Jakub Vaš 
semifinále: Matúš Zat'ko 
semifinále: Andrea Pániková 
Umiestnenie v kategórii ženy 
l. miesto Marta Krajčovičová 
2. miesto: Mária Fisterová 
semifinále: Mária Polakovičová 
semifinále: Katka Quinttnerová 

ca. - 4. Kresťanské združenie mladých 

-auto značky Fiat. - 5. Hrubý kolík

nezbav prísady trepaním. 6. Zasiahni 

žiarou svetla - dokon č il pitie. - 7. 

Druh koberca - čalúnená časť nábyt

ku. - 8. Japonský mys - bezmotorové 

lietadlo. - 9. Seter po česky- ponáša-

l 2 3 4 5 

MOTORŠPORT 
Na trati pretekov automobilov do vr

chu Ostrá lúka -Zvolen sa uskutočnilo 
v septembri posledné podujatie tohtoro
čnej sezóny. 

V kategórii otvorených aut (formule) 
zvíťazil skúsený P.Ruisl, tretí skončil Žar-

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poria
daMOMSvDNV 

6. 10. 

Nahliadnutie do blízkych lesov 

v Malackách a možnosť zberu 

húb. 
Stretnutie na vlakovej stanici 
vDNVo 6.45 h 

Umiestnenie v kategórii muži do 35 ro.kov 
l. miesto: Vladimír Pánik ml. 
2. miesto: Richard Kurica 
semifinále: Miloš Jurina 
semifinále: Alexander Áč 
Umiestnenie v kategórii muži nad 35 rokov 
l . miesto: Pavel Mikovič 
2. miesto: Jozef Prelovský 
semifinále: Juraj Surový 
semifinále: Peter Broškovič 

li. - 1 O. V túto chvíľu - presti erať. - 11 . 

Púzdro z franc. - meno sov. politiky 

Brežneva. - 12 . Zač i a to k tajničky 

predložka 3. pádu. -

Pomôcky: C. ETUC. - D. Rain . - F. 

Odem. - l. Eide. - 3. Splaz. - 8. Oma. -

d 
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J 

ko Šimkovič . Medzi tzv. plechovými au. 
ta mi obhájil minuloročný titul majstra 
Slovenska Viliam Li edi st.. 

V pohárových pretekoch Škoda Fabia 
Cup zvíťa z il M. Jazerčák, druhý skonči[ 
O.Pilný a tretiu priečku obsad il Viliam 
Liedl ml. - všetci z AMK PRESSKAM. 

>- Info: 6477 8269, 
0905 251570 

FUTBAL@ 
Seniori 
9. kolo 
Chorv. Grob - ONV 2:0 
FCL DNY je na 13. mieste 

Počasie nám prialo, bolo dobrá nálada. 
Ďakujeme i touto cestou sponzorom turnoja. 

Sú nimi: 

MÚ ONV, Aleš Zlocha ONV, Peter Melichár, fi 

Trime!, ladislav Frohlich, papier-hračky ONV, 

Dr. Peter Palovčík, ONV, Oleg Fabián, fi PPA 

TRADE, Eugen Krajčovič, ONV a Pavol Fister. 

ŠK D. Pániková 

l{orenie život a 
-Mamičke je už lepšie? 
- Čos koro bude zdravá. Včera mi 
dala pár faciek, len na otecka si eš
te netrúfa . 

- Ako sa volá lienka, ktorá chodí 
len po snehu? 
- Snehulienka . 

- Vždy, keď mi poradil i, kd e ist na 
dovolenku, moja stará otehotnela. 
Tento rok to urobím inak. Zoberiem 
ju so sebou. 

- Alkohol veru omladzuje. 
- Kto ti to povedal? 
- Lekár. Povedat že keď budem 
takto chlastať, staroby sa nedoži
jem. 

-Ja by som fa aj medzi svi ňami po· 
znal. 
- Ja veru nie. 

- Čo je menej ako raz? 
- Podraz. 

Keď už pravda nemôže u nás :zvítÍl
zi( tak nech aspoň remizuje .... 
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Príhovor 
vydavateľa 

Podľa ludových pranostík 
októbrové dažde predpove
dajú úrodný rok. Pravda, ak 
nebudeme sedie( sa založený
mi rukami, ale pripravíme se
ba i pôdu, nič nepadceníme 
a spoľahneme sa na, okrem 
predpovedanej priazne príro
dy, aj na vlastný; a tvrdý, pa
diel na predpokladanom výs
ledku. 

Nie menej vážne časy, ale 
aj onen vlastný podiel nás ča
kajú v dňoch budúcich aj 
v ostatných oblastiach nášho 
života . 

V sobotu 12. l O. bol po
sledný termín odovzdania 
kandidačných listín na starostu 
a poslancov miestnych zastu
piteľstiev. Aj toho nášho, kde 
o veciach verejných, teda na
šich, bude rozhodova( už nie 
30 ale 24 poslancov. Šetrenie 
na množstve by malo zvýši( 
kvalitu . O tom však budú roz
hodova( 5. a 6. decembra 
v komunálnych voľbách tí, čo 
prídu svojim hlasom podpori( 
kandidátov najdôveryhodnej
ších. Dvanásťročné skúsenosti 
voličov by mali občania zužit
kovať. Vlastné hodnotenia 
kandidátov síce tiež patria do 
oblasti propagácie, najlepšími 
Vizitkami však pre občana sú 
;Ysledky odrážajúce plnenie 
Ich potrieb a požiadaviek. 
Pôjde teda o konfrontáciu slav 
0 skutkov. 

Vydavatel' 

D EVínskonovoveský 
informačný 
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Obloha v tieto dni ponúkla málo zaujímavých záberov 

Prosba z Devína 
Kremel'ská ulica v Devíne je 

kvôli výstavbe kanalizácie už 
nieko/'ko týždňov uzavretá pre 
autá, ktoré cez Devín iba pre
chádzajú. Od začiatku októbra 
je výluka na hlavnej ceste 
rozsiahlejšia, takže doprava 
je vedená úzkymi bočnými 
uličkami pod Devínskym hra
dom. 

Napriek vyznačenému záka
zu vjazdu zo smeru tak od 
Devínskej Novej Vsi ako aj od 
Karlovej Vsi ranná a popolud
ňajšia kolóna áut pretrváva. 
Možno to súvisí s tým, že do
pravné značky z oboch prístu
pových smerov sú /'ahko 
prehliadnuteľné. 

Neprehliadnutel'né sú však 
hrbo/'até a deravé miestne ko
munikácie, ktoré neboli stava
né na takúto záťaž. Ešte horšie 

je to s obmedzeným priesto
rom, keď na ceste Jen 
s námahou vedl'a seba prejde 
auto povedla chodca. 

/sť s dieťaťom znamená vy
stavovať sa priamemu ohroze
niu. Priam ironicky vyznieva ob
medzenie najvyššej povolenej 
rýchlosti na 40 kmih, kde už 
dvadsiatka je prirých/a. Okrem 
toho Ježia na Slovanskom náb
reží ešte stále zvyšky bahna na
plaveného Dunajom počas au
gustových záplav. Keď tadia/' 
prechádzajú autá a hlavne au
tobusy MHD tou .,dovolenou" 
štyridsiatkou, zdvihnú sa zakaž
dým kúdoly prachu. Obyvatelia 
a spolu s nami návštevníci 
Devína tak zažívame mimoriad
ne nepríjemnosti. Nuž v mimo
riadnej situácii sa prirodzene 
niečo z toho musí zniesť. 

Iba dva dni 
Dovoľujeme si Vám oznámi( že 

Slovenská sporitelna, a. s., v súčas
nosti prechádza transformačným 
procesom, ktorého cieľom je zvýši( 
kvalitu a komfort poskytovaných ban
kových produktov a služieb. Meníme 
spôsob obsluhy klientov, čo si ryži a
da zmenu organizácie práce, ako aj 
úpravu interiéru obchodných miest 
banky. 

Z uvedeného dôvodu sa uskutoční 
interiérové úprava filiálky lstrijská 
76, Mestskej pobočky Bratislava, TPD 
Slovenskej sporiteľne, a. s., v termíne 
od 22. 10. do 24. 10. 2002. 

V dôsledku toho bude filiálka do
časne zatvorená. V čase pokladnič
ných hodín bude pre klientov k dispo
zícii najbližšia pobočka Pri kríži 14, 
Mestská pobočka TPD Slovenskej 
sporiteľne, a. s. v Bratislave. 

Niečomu sa však dá predísť. 
Inému zase zabrániť. Preto 
prosba z Devína: Na automo
bilistov, aby rešpektovali zá
kaz prejazdu. Na šoférov au
tobusov MHD, aby sa pozerali 
aj dozadu a videli, ako sa za ni
mi všetko balí do prachu a /'u
dia si zakrývajú nos i ústa. Na 
Miestny úrad v Devíne, aby 
.,konečne" nechal vyčistiť cest
nú komunikáciu na Slovan
skom nábreží a aby zabezpečil 
výraznejšie a vhodnejšie do
pravné značenie. Aj na políciu 
(miestnu i dopravnú), aby do
zrela na dodržiavanie poriad
ku. 

Pavel Mikluščák, 
Devín 

Úzavierka dnešnéh a čísla 
bola l O. l O. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 24.10. 2002, 
číslo vyjde 1.11. 2002. 
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Z diára starostu 
MČ DNV Ing. V Mráza 

-Starosta sa so zástupcami Hl. 
M. SR . Bratislavý zú častn il na 
koordinačnom stretn utí k rea
li zácii pontó nového prepojenia 
Rakúska a Slovenska v obci 
Marchegg. Osadenie pon tóno
vého prepojeni a sa plán uje na /. 
polrok 2003. 
- 24.9 . sa so starostami zo 
Záhoria a pracovníkmi Sloven
ského vodohospodárskeho pod
niku zúčastnil na vyh li adkovej 
plavbe po Dunaji. Témou roko
vania bo li protipovodňové opat
renia na riekach Dunaj a Mora
va. 
- V dňoch 28.-29.9. prebi eha l 
ďa l ší ročník festiva lu Kultúra bez 
hraníc. Jeho s ú časťou bo la s ú ťaž 
h as i čov o pohár J. Rotha s ú čas
ťo u rakúskych a chorvátskych 
ha s i čov, konce rt váž ne j hudby 
v kostole sv. Ducha a vystúpenie 
folklórneho súboru Lúčnica. 
- V dňoch 30.9 . a L l 0.2002 ro
kovalo mimoriadne zasad nu tie 
miestneho zastupitel'stva MČ 
ONV. Po dvojdňovej búr li vej 
d iskusii poslanci schvá lili pre 
vo lebné obdobie 2002-2006 
v ONV dva vo lebné obvody 
a v ni ch spolu 24 pos la neckých 
mandátov. 

- Starosta v rámci " Dňa otvo re
ných dve rí" navštívil všetky pre
dškolské za ri adeni a v ONV. 
Oboz nám il sa s denným rež i
mom detí predško lského veku 
a s techn ickým stavom budov. 

S ri ad itel'ka mi materských 
škô lok diskutova l o budúcej o r
gá nizač nej štruktúre týchto za
riade ní v systéme samosp rávy 
v ONV v rokoch 2002-2006. 
- Za ú čast i riadite l'a magi strátu 
a zástupcov OÚ Bratislava IV ro
kova l o nedostatkoch delimitač
ných protokolov týka júcich sa 
školských a predškolských zaria
den í. Pož adoval ich urýchl ené 
odstránen ie pre u skutočne ni e 
riadn eho prechodu kompeten
cie na MČ ONV. 

Rokova l so zás tupca mi 
Slovenského vodohospodá rske
ho podniku k problematike pro
tipovodňových opatrení. Vláda 
SR schválila program týchto 
opatrení už v r. 2002 s výhl'a 
dom do r. 201 O v dvoch va rian
toch. Vari ant l OO-ročn á voda 
+ 1 SO cm a var ian t l 000 ročná 
voda + 50 cm. K rea li zác ii tých
to opatrení je však nevyhnutn é 
za bezpeč iť fin a nčn é krytie ces
tou vlády SR. 
- Zúčastn i l sa na rokovaní mes t
ského zastup itel'stva hl.m. SR 
Bratislavy. Medz i najzávažnejš ie 
materiá ly patria transform ácia 
vodá rn í a kanalizác ií s vytvore
ním akc iovej spo l očnost i hl. m. 
SR Bratislava. Poslanci schvá lili 
6 -č l ennú dozornú radu tejto 
spo loč n ost i. 

-AZ-

So .zmenami k voľbám 
Miestne zastupitelstvo mest

skej časti Bratislava - Devínska 

Nová Ves podla §9 ods. 3 zá

kona SNR č. 346/1990 Zb. 

o vol'bách do orgánov samo

správy obcí v znení neskorších 

predpisov uzneseniami č. 
1023/9/2002 zo dňa 
30.9.2002 a č. 1024/10/2002 
určilo , že v mestskej časti 
Bratislava - DNY pre vol'by po

slancov do Miestneho zastupi

telstva mestskej časti Bratis lava 

- DNY budú utvorené dva vo

lebné obvody, a to: 

Volebný obvod č. 1 tvorib uli

ce: Devínske Jazero, J. Jonáša, 

Mečíková, Poniklecová, Byst

rická, Kremencová, Záhradná, 

DEVEX2 

Opletalova, ílová , Tehliarska, 

Janšáková, TeheiÍ'ía, M. Pišúta, 

Mlynská, Magnezitová, Záve

terná, Brežná, Vápencová, Na 

vyhliadke, Spádová, Samova, 

Bridlicovo, Charkovská, Novo

veská - rodinné domy, Na 

Grbe, Ul. l . mája, Kosatcová, 

Delená , Na kaštieli, l. Bukov

čana, M. Marečka, J. Poniča
na, Eisnerova - nepárne čísla 
domov, lstrijská ulica - čísla 
domov párne od čísla 20 a ne

párne od čís la 75. 

V tomto volebnom obvode sa 

volí 12 poslancov. 
Volebný obvod č. 2 tvoria uli 

ce: Š. Králika, J. Smreka, P. 

Horova, Eisnerova - párne čís-

Majetkové priznania 
do posledného októbra 

Majetkové priznanie sa podá
va do 31. októbra 2002 pod/'a 
stavu majetku k 31. 12. 2001 
(predtým to bolo k 31 . 12. 
2000). Povinnosť podať ho má 
osoba, ktorá má v Slovenskej re
publike trvalý pobyt alebo má 
povolenie na trvalý pobyt, ak 
v čase od 1. 9. 1999 do 31. 12. 
2 00 1 nadobudla nehnutef'ný 
majetok v súhrnnej hodnote vy
ššej ako 1,5 mil. Sk alebo hnu
tel'ný majetok v súhrnnej hodno
te vyššej ako 1,5 mil. korún. 

Vyhlásenie o nemajetnosti sa 
teda už nepodáva. V januári ich 
podalo 2 377 447 osôb, majet
kové priznanie 1 124 osôb. AkQ 
informoval M. Veselovský, tlačo
vý tajomník Daňového ríaditef'-

la domov, Pod Lipovým, Pies

kovcová, Podhorská, Slovinec, 

Prímoravská, Na ska le, Na 

hriadkach, Želiarska, Nám . 6 . 
apríla , Vápenka, Na mýte, 

Hradištná, Uhrovecká, Kalištná, 

Novoveská l O, 12, 14, 16, 18, 
lstrijská - rodinné domy nepár

ne čísla 3 až 69 a čísla 
8 , l O, l 2, 14, l 6, l 8 . V tomto vo

lebnom obvode sa volí 12 pos
lancov. Pre vol'by starostu 
mestskej časti Bratislava - De

vínska Nová Ves podla §9 ods. 

5 zákona SNR č . 346/1990 
Zb . o vol'bách do orgá~ov sa

mosprávy obcí v znení nesko

rších predpisov mestská časť 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

tvorí jeden jednomandátový 
volebný obvod. 

stva SR, zneužitia údajov z nich 
sa netreba obávať. Správca da. 
ne zodpovedá za zachovanie 
daňového tajomstva. Podobne je 
to aj v prípade majetkových pri
znaní, tu však treba podčiarknuť. 
že tí, čo ich vtedy podali, ich mu: 
sia podať do konca októbra zno
vu, už so stavom majetku k 31. 
12.2001. 

l Vybrali sme l 
z hodnotenia Rady pre verejnú 
informovanosť OTV a OEVEXu 

Rada pre verejnú informova
nosť v záujme skva litniť pôsobe
nie médií v našej mestskej časti 
oslovila nedávno novinárov, ktorí 
majú priamy vzťah k ONV a zís· 
kala dve vyjadrenia . 

Hlavnou výčitkou pre obe mé· 
diá pôsobiace v ONV bol nedo· 
statok invencie a tvorivosti. 

U oboch médií hodnotitelia 
jednoznačne postrehli rezervy vo 
vlastných možnostiach rozvoja 
a kva lite prejavu. Vyzdvihli prí· 
nos existencie oboch médií 
v mestskej časti, ale poukázali na 
ich jednoznačn ú oddelenosf. 
Všetky materiály, ktoré sa hodno· 
tenia týka li poskytla rada pre ve· 
rejnú informovanosť predstavi· 
teľom oboch médií. 

Zvýšená aktivita Rp Vl však pri· 
niesla aj prvé výsledky, keď maž· 
no konštatovať z lepšenie kvalit~ 
práce oboch médií a priebežne 
odstraňovanie kritizovaných ne· 
dostatkov. Zároveň sa postuPne 
de finujú ďalšie podmienky pre 
ich kvalitné fungovanie v budúC· 
nosti. 

tJegatívne aktivity v povodí Moravy Náklady na jeho výstavbu boli 

vyčíslené približne no 420 mil. Sk. 

Jeho dlžka mala byť do 80 m. 

Dimenzovaný bol aj pre nákladnú 

dopravu, avšak sa neuvažovala 

o jeho spriechodnení pre ňu, nado

lej mola zostať tonáž automobilov 

pre tento priechod do 3,5 t. 

Hrozby 
počas 90-tych rokov ekonomic

~ rast v území lužných lesov 

Moravy a Dyje sa stol prioritou pre 

národné vlády ako aj miestne sa

lf10správy hlavne v Česke j 

0 
Slovenske j republike. Najhoršie 

projekty sa týka jú rozvoja kaná la 

ouna j - Odra - Labe a výstavby 

dvoch premostení v Hohenau -

Morovský Sv. Ján a v Marcheggu. 

,Aj keď sú finančné zdroje obme

dzené v Slovenskej a Českej re

publike, stá le prevláda enormný 

1lak z radov obchodných spoloč
ností presadiť vel'ké priemyselné 

projekty, ktoré budú mať cez hra

ničný dopad. 

Kanál Dunaj - Odra 
-Labe 

Regulácia Moravy a Dyje pre 

rozvoj vodnej cesty Dunaj -Odra -

Lobe bola zahrnutá Národných 

slrotégiách vodného hospodárstva 

o je zahrnutá v regionálnych plá

novacích dokumentoch ako dlho

dobé ciele v Českej a Slovenskej 

republike. Ale počet projektov spo

jených s budúcim kanálom vrátane 

rozvoja prístavu v Devínskej Novej 

Vsi vzrastá, ako aj regulácia hor

ného toku Moravy v Českej repub
like. 

Výstavba priehrady pri Wolf

slale a nasmerovanie dolného toku 

Moravy sú časťami dlhodobými 

cielov. Na národnej úrovni je ka

nál obyčajne prezentovaný ako 

dôležitá medzinárodná dopravná 

lepna, nástroj pre z níž enie neza

mestnanosti ako aj významné 

merítko prispievajúce k vidieckemu 
rozvoju. 

Národné plány nedostatočne 
zohl'adňu jú fakt, že vodná dopra

va je drahá a neefektívna a ná

kladná doprava prinesie vel'mi ob

medzené možnosti vidieckeho roz
Voja . 

Podpora kanálu na miestnej 

úrovni sa mení od obce k obci, ole 

~Očš ina starostov projekt podporu

je s argumentmi, že to prinesie tisí

ce pracovných miest a priláka fi

nančnú podporu z Európskej únie. 

Rakúska strana spolu so sloven

skou požadujú vypracovanie SEA 

IStrateg ical Environmental Asses

illent) na uvedený zámer jednak 

Pre jeho rozsiahlosť ale najmä do

Pad pre územie Pomoravia. 

Slovenská republika 
Prístav "Ro-ro rampa"- projekt 

prístavu na ri e ke Morave. Účelom 
prístavu navrhnutého Českými 
prístavmi a. s. je preprava priemy· 

se lných produktov na rieke 

Morava. Projekt je v riešení pri 4 . 

kroku Posudzovania vplyvu na ži

votné prostredie (ElA) . Prvá štúdia 

bola schválená pred rokom a pol 

a Ministerstvo ž ivotného prostredia 

zaradilo projekt na posúdenie ElA. 

Konečná štúdia analyzujúca 

vplyv projektu na hodnotnú prírod

nú stránku nebola ešte schválená. 

Proj e kt sa nenachádza v jednom 

z troch variantov regionálneho 

plánu pre Bratislavský región. 

Momentálne sú aktivity v prospech 

jeho výstavby pozastavené. 

Cesty a mosty 
Cestný most "Devínska Nová Ves 

Marchegg". Mestský úrad 

Devínska Nová Ves - navrhoval 

cyklistickú lávku na existujúcom 

železničnom moste, Ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácií 

participovalo na projekte, ktorý 

prepracoval myšlienku cyklistic

kého mostu na cestný. 

K štúdii pre cyklolávku bolo 

Krajským úradom v Bratislave vy

dané stanovisko dňa 26 . 3 . 2002 

z hl'adiska ochrany prírody bola 

doporučená realizácia len cykle

prepojenia na existu júce cyklotrasy 

tak na slovenskej ako na rakúskej 

strane. Následne v roku 2002 bola 

vypracovaná UŠ MČ Záhorská 

Bystrica a v rámci návrhu zmien 

a doplnkov Aktualizácie ÚP hl. m. 

SR Bratislavy z r. l 993 bolo 

schválené mostné prepojenie o ko

munikácia pre vozidlá D. N. V. -
Marchegg . Financovanie projektu · 

a Dyje 
so predpokladá z PHARE CBS. 

Novrhovatelom je Generálny inves· 

tor Bratislavy (GIB) .(Reolizovonie 

projektu sa predpokladá no rok 

2003. Charakter prepojenia je vo 

forme pontónového mosta. Nie je 

známe, či sa jedná o most spájajú

ci Moravský Sv. Ján a Hohenau 

alebo bude použitý nový pontóno

vý most. Vzhladom na prepojenie 

priemyselného parku v Marcheggu 

o Volkswagenu na Slovensku pred

pokladáme, že po ňom budú cho

diť nákladné vozidlá. Náklady sú 

vyčíslené podl'a ústneho podania 

no l O mil. Sk, z čoho 3 mil. Sk by 

mal poskytnúť Magistrát hl. m. 

Bratislava. Posudzovanie vplyvu na 

Tento rok prišlo Ministerstvo 

obrany s možnostou darovať most· 

nú konštrukciu no tento účel 

Ministerstvu dopravy, pôšt a teleko

munikácií. Pôvodný zámer postaviť 

betónový most bol zamenený za 

železnú konštrukciu. 

Ministerstvo dopravy pripravuje 

štúdiu a podrobné parametre, kto

ré by mali byť vyhotovené do kon

co augusto. Je vel'mi pravdepodob

né, že sa bude snažiť vyhnúť ElA 

štúdii na nový most, argumentujúc, 

že bude mať rovnaké parametre 

ako predošlý betónový a teda že 

jeho zásah do územia nivy Moravy 

bude rovnaký. 

Preto je potrebné zistiť, či je 

znova potrebná ElA štúdia a keď 

áno, tok o ňu bezpodmienečne po

žiadať. Stále nie je vyriešená otáz

ka, kam sa presunie odstránený 

pontónový most. 

Most/Kompa v lokalite Záhorská 

Ves - Angern . Plánuje so mostné 

prepojenie medzi Záhorskou Vsou 

a Angernom . 

Most by mal byť napojený no 

komunikácie v Záhorskej Vsi . Ako 

podklad pre uvedenú myšlienku 

slúži Návrh územného plánu obce 

Záhorská Ves (apríl 2002) Územné 

o hospodárske zásady k Územné-
životné prostredie (ElA) musí byť mu plánu sídelného útvaru Záhor-

vypracovaná dovtedy z dôvodu, že ská Ves (júl 2000) a štúdia EURO-

projekt so nachádza v chránenom REGION POMORAVIE (2000). 

území. Vel'ký záujem na ňom má Toto prepojenie má vel'kú pod-

rakúska strana kvôli rozvoju no- poru od l'udí z Bratislavy a pril'a-

vého priemyselného parku v Mar- hlého regiónu . Financovanie by 

cheggu. Domnievame sa, že po vy- malo byť zabezpečené z fondu 

budovaní pontónového mosta PHARE CBC. 

(uvažuje sa v roku 2003) sa pristú- V súčasnosti je zahájené pripo-

pi k prebudovoniu no cestný most mienkovoné konanie (do 25 . 7.) na 

dimenzovaný na parametre dioľni- návrh mostného prepojenia, ku 

ce podl'o Dopravno urbanistickej ktorému existujú a projektové vyho-

štúdie nultého okruhu (ll . etapa), so lovenia. 

šírkou 22 .5 m o chodníkom pre Čaká sa no vyhotovenie štúdie 

cyklistov (3 m) a chodcov (2 m). o dokumentácie ohl'odne tvoru 

Rekonštrukcia pontónového mos- o parametrov mosta. 

ta Moravský Sv. Ján - Hohenau . Zabezpečovať by to malo Min is-

Prípravné práce na projekte reko- terstvo dopravy, pôšt a telekomuni-

nštrukcie mosta pokračujú v roku kácii v spolupráci s Okresným úra -

2002. dom v Moláckách . 

Zámer na rekonštrukciu bol vy- 1 Pre nás je tento variant najprija-

pracovoný v roku 1997 (Pro go- tel'nejšia zo všetkých mostných pre-

projekt}, správa o hodnotení v roku pojení na Morave. 

2000 (Dopravoprojekt) . Most mal 

byť betónový, trojpólový, predpätý. (Pokračovanie v budúcom čísle) 
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra , 

26.- 27. 10. C:chi-kung ; -
Lit\\poKJ·ačcJ. \ 1a111e série kurzov čínskych kondičných ..... 

sále, od 8.oo.do 17.00 h, účastnícky pÔplatok 
kurzom u zástupcu cvičitel'a p. S tanka 

Lampionáda 
Istracentrum vyhlasuje súťaž 

O najkrajší tekvicový svetlonos 
účastníci privezú svoje súťažné 

svetlonosy pred Istracentrum, 
kde budú vystavené na trávniku 
dňa 

28. 10. 2002 o 17.00 hod. vo ver
kej sále IC 

lstracentrum - Miestna knižnica, 

Istrijská 6, DNV 
návštevy a využitie služieb knižnice vo výpožičných hodinách: 

pondelok- 12.00 - 18.00, streda- 12.00 - 18.00, 

štvrtok- 12.00 - 18.00, piatok- 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby 
v /stracentre, Hradíštná 43 a /strijská 6 

Od septembra sme otvorili nasledovné pravidelné záujmové 
aktivity, krúžky a kluby pre detí, mládež a dospelých: 

DSF Kobylka pondelok a streda 1ZOO- 19.00, velká sála 

FC črip pondelok a streda 19.30- 21. 30, velká sála 

štúdio hereckej prípravy pondelok, streda 14.00 - 1 ZOO, /strijská 6 

Štúdio baletnej prípravy pondelok, streda 14.00- 16.45, velká sála 

Afrodita ll (moderný tanec) štvrtok, piatok, 1 ZOO- 18.30, velká sála 

Hudobno-spev. zbor Rosica piatok 18.00-20.00, velká sála 

Ruožice a Pašaki (tanec) piatok 20.00 - 22.00, velká sála 

Klub paličkovania 

tradičné techniky ručných prác pre ženy štvrtok 19.00- 21.00 pre

vádzka IC 

Klubové stretnutia MO Matice slovenskej prvý pondelok v mesiaci 

19.00-21.00, /strijská 6 

Chorvátsky štvrtok tretí štvrtok v mesiaci 18.00 - 22.00, Jstrijská 6 

Klub práce (pomoc nezamestnaným) štvrtok 9.00- 11.00, /strijská 6 

DEVEX4 

' -Program kina 

@rnwO~ 
nepremieta 

-
Spevokol Nádej 

v Mad'arsku 

Spevokol Nádej pod vede
ním p. Júlie Zúbkovej sa 28. 9. 
2002 zúčastnil na 3. ročníku 
medzinárodnej ekumenickej 
prehliadky slovenských ekume
nických zborov v Sarvaši v Ma
ďarsku. 

Dakujeme miestnemu zastu
pitel'stvu, menovite tým jede
nástim poslancom, ktorí pri 
hlasovaní zodvihli ruku za to, 
aby nám boli uhradené nákla
dy na cestu autobusom na toto 
podujatie. V spevokole sme 
prevažne dôchodcovia, a aj 
keď sme si museli všetky ostat
né náklady spojené so zájaz
dom hradiť sami, sme vel'mi ra
di, že sme tu mohli reprezento
vať našu mestskú časť Devín
sku Novú Ves a opäť ju zviditel'
niť na poli kultúry, čo sa nám aj 
podarilo. 

Koncert, za účasti ll zborov 
z 3 štátov sa konal v krásnom 
starobylom evanjelickom kos
tole za prítomnosti predsedu 
Celoštátnej slovenskej samo
správy v Maďarsku, primátora 
mesta Sarvaš (ktorému sme 
odovzdali ako dar monografiu 
Devínska Nová Ves), predstavi
tel'ov ev. cirkvi a miestnych 
občanov, z ktorých vel'ká časť 
sú Slováci. 

Po koncerte, ktorý mal vyso
kú úroveň, a slávnostnom obe
de, sme sa zúčastnili pietnej 
slávnosti, poriadanej na počesť 

vel'kého Slováka, gen. M.R. Šte
fánika. 

Slávnosť bola pri jeho soche, 
umiestnenej na budove slo
venskej školy, v ktorej štefánik 
v r. 1898 maturoval. 

Tu sa všetkým prítomným 
prihovorila tamojšia p. ev. fa
rárka v slovenskej reči. 

Spolu · so spevokolom 
z Banskej Bystrice a Liptova, 
ktorí celú slávnosť pripravili 
sme si zaspievali pieseň "Kt? 
za pravdu horí". Spevom sa pn· 
dali i Slováci z Nového Sadu 
z Juhoslávie. 

Obl'úbenou štefánikovou 
pesničkou "Keby som bol vtáč· 
kom" sme sa s týmto pekný~ 
mestečkom a jeho obyvatel'm1 

rozlúčili. 
Po takmer 7-hodinovej ceste, 

unavení, ale spokojní, že dobrá 
vec sa podarila, sme sa nesko
ro v noci vrátili domov s vedo· 
mím, že zasa sa nám podarilo 
naplniť to známe "Dedičstvo 
otcov zachovaj nám Pane". 

tlenovia spevokolu Nádeí 

Naši jubilanti i 

v týchto d1~och oslávili: 

70 rokov 
BoženaAGAIOVA 

75 rokov 
Anna DARAžovA 

80 rokov 
AnnaPEŠKOVA 

Blahoželáme! 

Milan POKORNÝ 
Stefan BELEŠ 

Tomáš ONDRlAš 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Október - mesiac úcty k starším 

Dôchodcom 
Miestna organizácia jednoty 

dôcbodcov Slovenska vás pozý
va na podujatia v Klube dô
chodcov v Devínskej Novej Vsi: 

23. 10. stretnutie 
s kaderníčkou, 14,30 h 
28. 10. varíme, pečieme 

s p. štejlovičovou, 15.30 h. 

VýborMOJDS 

Pozvánka 

Hotel MORAVA si vás dovol"u
je pozvať s vašimi deťmi 

na Mikuláša, 6. 12. 2002 
o 17.00 h v hoteli Morava. 

Kto má záujem, môže si pri
niesť mikulášske balíčky, ozna
čené menom dieťaťa. Najneskôr 
Však do 16. OO h. Pre deti je pri
Pravená diskotéka a občerstve· 
nie. 

Srdečne vás pozývame! 

Cez Devín? Nie! 
Zrejme som podcenil infota

but'u o neprejazdnosti cez De
Vín. Alebo ma pomýlila menšia 
0bcbádzka po začiatku rekonš
trukcie hlavnej ulice? Mal som 
čo robiť "preštrikovať" sa ulič
kami teraz, ked" uzatvorili d"a
lšiu časť hlavnej a treba hl"adať, 
~líčkami úzkymi a hrbol"atými, 
Výjazd na Bratislavu. Žiadny 
čas som neušetril, len čo som si 
~anadával. 

m.r 

Medzi občanmi našej republiky po· 
maly odoznievajú ohlasy na výs ledok 
parlamentných volieb zo septembra 
2002, a na dvere nám klopú volby dal
šie komunálne, ktoré budú 
6.- 7.12.2002. Kým v lých prvých sme 
sa rozhodovali pre budúci vývoj v štáte, 
tie druhú sú (alebo mali by nám byť) 
bližšie, pretože v nich vyberieme osoby 
a osobnosti, ktoré majú byť zárukou 
rozvoja našej mestskej časti na budúce 
štyri roky. Výrazom "bližšie" samozrej· 
me nepopiera me význam Jých prvých. 

Starosta MČ DNY Ing. Vladimír 
Mráz zvolal na 1.10.2002 zasadnutie 
mimoriadneho zastupitel"stva, ktoré ma· 

lo pre nastávajúce volebné obdobie 
určiť počet volebných obvodov a počet 
poslancov lposlankýň) v nich. V diskusi i 

o návrhu predkladanom starostom od· 
znelo mnoho argumentov pre zníženie 
počtu obvodov i poslancov, alebo po· 
nechanie súčasného stavu v troch vo· 
lebných obvodoch s tridsiatimi poslan· 
cam1. 

Návrhy na ponechanie súčasného 
stavu vychádzali hlavne zo zvyšovania 
počlu obyvatelov, v súvislosti s prebie
hajúcou i očakávanou výstavbou no· 
vých bytov, prechodom kompetencií 
štátu na obce i mestské časti i účastou 
občanov na samospráve obcí. Iná časť 

poslaneckého zboru argumenlovala ús· 
parami pri činnosti miestneho zastupi· 
telstva, celkovým trendom znižovania 
počtov poslancov v iných mestských čas· 
ti ach i obciach Slovenska. Pre obšírnosť 
diskusie tento krátky článok nemôže in· 

terpretovať kompletne názory poslan· 
cov. Časť z nich odznela vo vysielaní 
DTV v minulom lýžd ni . Na pokračujú
com zasadnutí MZ 2.1 0.2002 medzi 
návrhom radikálneho zníženia na 16 
poslancov, alebo ponechania súčasného 
stavu tridsať, napokon súčasní poslanci 
prijali kompromisný návrh s dvomi vo· 
lebnými obvodmi zhodne po dvanásť 
poslancov. Akých nám ich, obrazne po· 
vedene, Mikuláš prinesie, záleží len na 
našej účasti a našom slobodnom raz· 
hodnutí. Vladimír Baranovič 

Vol'by do NR SR 2002 ·výsledky 

okrsok 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll Spolu v% strana 

18 l o o l o o o l o o o 3 0,04 
25 o o o o o 3 o o o o o 3 0,04 
9 5 o o o o l l o - o o o 7 0,09 
14 o o o o l l o 4 o l o 7 0,09 
21 4 o o o l l o 4 o l o 7 0,09 
16 3 o 2 2 o 2 o 2 o l l lO 0,13 
3 o 4 4 l 2 l o 2 l o l 16 0,20 
15 5 l 2 4 2 l l o 2 2 o 20 0,25 
24 4 o o 3 2 o 3 2 2 7 o 23 0,29 
22 3 4 l l l 6 7 3 l 4 2 33 0,42 
7 2 4 8 l 5 l 4 2 3 6 6 42 0,53 
4 5 9 6 9 6 5 7 4 l 4 3 59 0,75 
19 7 6 7 3 5 7 8 8 15 8 7 81 1,03 
l 12 2 12 6 9 7 8 7 3 9 12 87 l' ll 

26 26 lO ll 8 18 38 12 20 12 8 ll 174 2,21 
23 32 17 16 24 30 30 16 19 22 19 14 239 3,04 
8 35 15 18 16 26 21 26 22 26 27 24 256 3,25 
ll 20 7 23 lO 26 35 20 26 29 34 27 257 3,27 
20 26 21 24 20 31 33 20 23 17 29 18 262 3,33 
lO 47 25 40 20 31 25 20 23 21 22 21 295 3,75 
12 48 35 20 44 52 47 39 54 50 42 39 480 6,10 
17 98 53 51 50 75 117 57 83 42 68 46 740 9,40 
6 93 90 63 78 93 76 39 81 55 60 64 792 10,06 
5 117 75 123 82 140 140 105 122 117 100 102 1223 15,54 
2 251 187 238 251 256 293 207 319 266 281 198 2747 34,91 

účasť 855 575 682 645 821 897 608 831 693 740 600 7869 

1\ zap. vd. 1433 791 1063 900 1192 1300 943 1138 1071 1121 896 l l 848 
% 59,67 72,82 64,16 71,67 68,88 69,00 64,48 73,02 64,71 66,01 66,96 66,42 
olat. hlas. 844 565 679 634 812 890 603 827 686 733 596 7867 

Čísla strán 
l - Strana zelených na Slovensku, 2 - Slovenská demokratická a kresťanská únia, 3 - Strana za demokratické prá
va občanov, 4 - Strana demokratickej lavice, 5 - Smer, 6 - Hnutie za demokratické Slovensko, 7 - Občianska kon
zervatívna strana, 8 - Hnutie za demokraciu, 9 · Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA, l O - Komunistická 
strana Slovenska, ll - Strana madarskej koalície - Magyar koalíció pártja, 12 - Kresťanskodemokratické hnutie, 
14 - Ľudová strana, 15 - Združenie robotníkov Slovenska, 16 - Ľavý blok, 17 - Aliancia nového občana, l 8 -
Béčko- revolučná robotnícka strana, 19- Žena a rodi'na, 20- Sociálnodemokratická alternatíva, 21 -Slovenská ná
rodná jednota, 22 - Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených, 23 · Slovenská národná strana 
24 - Robotnícka strana - ROSA, 25 - Rómska občianska iniciatíva SR, 26 · Pravá slovenská národná strana 
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Edícia DUCHOVNÝ ŽIVOT 
Anselm Grun: SNY NA DUCHOVNEJ CESTE 

Ak nepoznáme súvislosť medzi snami a duchovným životom, toto 
dielko nám pomôže objaviť duchovný význam snov na našej ceste 
k Bohu. 
71 s./85,- Sk 
Bob lepine: KRESŤANSKÝ MANŽEL 

Autor poukazuje na posväcujúcu úlohu, ktorú má naprňať manžel 
v živote svojej manželky a čo pre neho znamená udržiavať svoju ne
vestu bez poškvrny. 
252 s./145,- Sk 
Carlo Maria Martini: PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi 

Jeremiáš, trpiaci a oddaný Boží priatel', je skutočný samotár- nepo
chopený a prenasledovaný, dokonca aj členmi vlastnej rodiny. Boh 
použil jeho samotu ako prostriedok na hlásanie Božieho slova a kona
nie božským spôsobom. 
171 s./138,- Sk 
LITURGIA HODIN 

Tak, ako v stredoveku zl'udovela modlitba ruženca, tak sa dnes stáva 
aktuálnou modlitba liturgie hodín. Dnes sa ju už modlia nielen kňazi 
a rehol'níci, ale i mnohí laici. Toto vydanie obsahuje na 1557 stranách 
bibliového papiera obidva piliere tejto modlitby: Ranné chvály 
a Vešpery, a to na všetky liturgické obdobia, slávnosti, sviatky i spo
mienky. Je vhodné najmä pre laické spoločenstvá i jednotlivcov, ale je 
dostačujúce napr. i pre stálych diakonov. Z doplnkových modlitieb ne
obsahuje Modlitbu cez deň a Posvätné čítanie; obsahuje Kompletó
rium a lnvitatórium. Ide zatial' o najnovšie vydanie liturgie hodín, do
plnené o sviatky nových svätcov, vyhlásených terajším Svätým otcom 
Jánom Pavlom ll. 
1557 s./11 oo Sk 

Uvedené knihy si môžete kúpiť v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po- pia: 15.30- 18.00, so: 8.00- 10.00 h. 

IQ)~~ [pJ©mHwlkiiD ~DM~ÔCíilrbl 

.0. 
VYDAVATEUiTVO: knihy, iosopisy, bulletiny, prospekty... ID 

TLAČIAREŇ: tloiivá všetkých druhov, od hloviikových papierov, firemných tloiív, prospektov ož po pi· 
noforebné pútoie, do formátu A2 

VIZITKY: klasické o exkluzívne, OZNÁMENIA: svadobné, promoiné ... i 
KOMPLETNA REKLAMA vyhotovenie nápisov o obrázkov no výklady, budovy, autá, vybavenie 
budov infosystémom 
PEČIATKY: všetky druhy o príslušenstvo: klasické drevené, Trodot somonomáiode, 
,P náhradné gumy, náhradné podušky, 

MENOVKY: o ŠTÍTKY no dvere, kancelárie, pulty, regá~... G:J 

KANCELARSKE POTREBY tloiívá, tonery do tloiio rní, diskety, ko mpletné potreby do kancelárií 
/ ~ Q 
DARČEKOV!: PREDMETY perá, zopoľovoie, kľúienky, stojany o íné s potloiou logo vo šej firmy 

PRE FIRMY MNOŽSTEVNÉ Z(AVY 

Pozvánka na Silvestra 
Dovol'ujeme si pozvať vás na spoločný príchod Nového roka 

31. 12. 2002 od 19.00 h v priestoroch reštaurácie hotela Morava, 
spojený so silvestrovským programom a novoročnou tombolou. 

V cene vstupného I 000,- Sk je prípitok, 
večera, polnočný prípitok, kapustnica, kvalitná hudba, ohňostmj. 

Predpredaj vstupeniek na recepcii. 
Srdečne Vás pozývame! 

TURISTICKÉ VÝLETY 
pre všetkých záujemcov poriada MO MS v ONV 

20. 10. -Zber húb na Kamennom mlyne. 
Stretnutie na železničnej stanici v ONV o 6.45 h 

Info: 6477 8269, 0905 251 570 

DEVEX6 

Slovenské kuchyne 
v skvelých cenách 

Style Slovakia - Š. Králika 3c 

ONV (vedl'a plavárne) 

tel/fax: 6478 9168 

ortopedické a antialergické 

matrace a rošty namieru 

+ výroba namieru 

+ slovenský výrobca Masterwood 

+zameranie, grafický návrh 

+predaj na splátky QUATRO 

+ vstavané spotrebiče, drezy 

+prac. dosky, batérie, montáž 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

· OBCHODNO • TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletulova 65, 843 02 Bratislava, tel: 02/6477 5375, fax: 02/6477 6371 

.. -a, .tl@otuk, utp:/ /www • .t..•lf · 

PREDAJ * SERVIS* POŽIČIAVANIE 

Kl\LENDÁRE2003 
Stolové, nástenné kalendáre, 
diáre, minidiáre, trojmesačné 

nástenné kalendáre ... 
si môžete už dnes objednať v Devexe. 

Pre firmy ponúkame aj dotlač loga 
alebo firemných údajov. 

e-mail: krug@mail. viapvt.sk, 
fax: 6477 5275 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol . Kúpo 
02 ·Predaj 
o3 - Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 
o4- Služby (ponúko) 

0s · Byly 
06 • Nehnutel'nosti 
o7 · Rozličné 

• Predám detský bicykel na cca 3 r. 
a detskú sedačku na bicyke l. 

Tel.: 6477 6194,0905 991 712 
• Predám kočík STEGGI, 2-kombi
náciu a detskú autosedačku O - 1 O 
kg. Tel.: 6477 7608, 

0907 616 525 
• Predám vysokú det. drev. stolič
ku, cena 150 Sk, buginu zn. DE
MA, zeleno-modrej farby, cena 
1500 Sk. · Tel.: 6477 6684 

* PRIJMEME PREDAVAČKY (ve
dúcu) DO PREDAJNE TEXTILU 
V DN V. 

Info na tel.: 0905 604 094 

p 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo _ 18 c•o 

7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if Ja>c 02/6542 1727, E-mail• parmai@parmal sk: 

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

l~-------"3()1E'--<--
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* Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel. : 6477 8362, 

0903 133 994 
* TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na Grbe 43. 

* Dôchodca s VŠ pedag. vzdel. do
učuje Aj, Nj, od 8 do 18 hod. den
ne, rôzne vekové a jazykové úrov
ne. Po 200 Sk/2x45 min : sedenie, 
individuálne u mňa doma. 

Tel./zázn.: 6477 6963 

* Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, mal'ovky. Interiér- ex
teriér. 

Tel. : 0908 543 991 

Tel./zázn. : 6477 8835 

* Kúpim 2-izb. byt v OV v DNV do 
900 000,- Sk. 

Tel.: 0904 264 830 

..L Stavebná 
Csoa sporiteľňa 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka · -medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

d~ri!di~hi·6Rt·MifilMM 
Hľadá· - spolupracovníkov 

za veľmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8"' - 20"') 0903 835 997 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

* Slušný, zamestnaný 36 -ročný 
abst., nefajčiar, zoberie do prenáj
mu 1- 2-garsónku, 1- až 2-izbový 
byt, aj nezariadený. 
Resp. 1 izbu. 

Tel.: 0905 909 766 

ZIMNÁ PONUKA MOTORISTOM 
S nastávajúcou zimnou sezónou firma PNEUSERVIS - Bródy 

so sídlom na Pieskovcovej ulici č.16 v DNY ponúka svojím návštevníkom: 

PREDAJ: 
• zimných pneumatík všetkých značiek 
• ocel'ových diskov pre všetky typy vozidiel 

• autodop lnkov a autokozmetiky 

• akumulátorov 

SERVIS: 
• s využitím špičkových techno lógií 

SLUŽBY: 
• mimosezónne uskladnenie pneumatík 

• likvidácia ojazdených pneumatík 

• poradenstvo: odborné a informačné 

AKCIE!!! 

M ICHELIN 

'ltfiJJGIIUIIJ o 
@ntinentals 

MATADOR 

GOOD;f'ÝEAR 

SEMPERIT <S) 

i?DUNLOP 
• pri zakúpení 4 ks zimných pneumatík -10% :z:l"ava 
• pri zakúpení 4 ks ocel'ových diskov s E>neumatikami -1 0°/o zľava 
• výrazné zl'avy na z liatinové disky 

Pohodlnú a bezpečnú jazdu na zimných pneumatikách svojím zákazníkom želá team PNEUSERVISU 

OTVÁRACIA DOBA: 
Po- Pia 8.00- 18.00 hod., So 8.00 - 13.00 hod. 

Te l. : 02/ 64 77 40 60 

lnzerda • Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = 1000 Sk, l/ 4 str. = 202S Sk, 1/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = 1 S Sk. K cenám treba pripočítal' 
23% DPH. Zlovy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 10%, cel oročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'adám: 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 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- Vo štvrtok 3. 10. oznámili na 
miestne oddelenie polície krádež 
vlámaním do motorového vozidla 
na ul. l. Bukovčana 1, z ktorého 
neznámy páchate!' odcudzil auto
rádio a rezervnú pneumatiku, čím 
spôsobil škodu vo výške 14 tis. Sk. 
- Vlámanie do pivnice na ul. 
j. Smreka l hlásili poškodení 
7. 10. Tu, zatial' neznámy pácha
teľ, ukradol bicykel v hodnote 8 
tis. Sk. 
-O deň neskôr, 8. 10., ohlásil ma
jiteľ záhradnej chatky v Devín
skom jazere vlámanie do chatky, 
pričom mu neznámy páchateľ od
cudzil strunovú kosačku , rýchlo
varnú kanvicu, stolnú lampu, poš
kodil dvere a zariadenie. Celkovú 
škodu spôsobil do výšky S,S tis. Sk. 
-V ten istý deň predviedla hliadka 
MsP na OO PZ v ONV 14-ročného 
chlapca, u ktorého pri kontrole zis
tili , že má pri sebe upravenú rastli
nu neznámeho pôvodu (pravdepo
dobne marihuanu). Zadržaného 
prevzali · pracovníci kriminálnej 

l{RÍŽOVI{A 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -

B. Klesal k zemi - Mohamedov druh -

trápil, moril. - C. Mesto v Rusku - úst

na · peňažná sústava. - D. Zhotovil 

jedlo - farebnosť. - E. Starogrécky 

boh slnka a svetla - chem. zn. promé

tia - voľbou vyberie. - F. Mesto na 

Filipínach -ohraničená plocha - me

lódia. - G. Ošatila - podšívková tkani

na - domácke ženské meno. -

H. Súprava náradia- rýchlo zápalná 

látka z nafty - Emanuel domácky. -

l. Trápi, morí - namotávala - cudzie 

mužské meno. - J. Začiatok tajničky. 

Zvisle: 1. Spájal - koláč z chlebového 

cesta. - 2. Klobúk (hov.) - európsky 

spevák popmusic. - 3. Obdiv- nára-

die na nosenie obeda. 

4. Usporadúvala - mesto v Kamerune. 

- 5. Mesto v Mexiku - mesto v USA 

(Utah) . - 6. Na jar siata plodina - rie-

polície na ďalšie šetrenie. Výsledok 
kriminalistického expertízneho ús
tavu v Bratislave potvrdí, alebo vy
vráti podozrenie polície, či chla
pec z j. Smreka S prechovával dro
gu alebo nie. 
- Vo štvrtok 1 O. 1 O. okolo 19 .OO h 
prišlo k lúpežnému prepadnutiu na 
ul.~. Králika l v stávkovej kance
lárii. Pod hrozbou použitia zbrane 
pracovníčka stávkovej kancelárie 
musela vydať dvom neznámym 
ozbrojeným páchateľom vo veku 
18.- 21 rokov, 29 tis . Sk. 

jeden, asi l SO cm chudý, vyso
ký, v pletenom roláku čiernej farby 
a čiernych nohaviciach, druhý asi 
17S cm chudý, vysoký, .tiež v čier
nom svetri a čiernych nohaviciach 
mal na hlave letný plátený klobúk 
kávovej farby. 

Polícia žiada akékoľvek infor
mácie o neznámych páchateľoch, 
aby občania nahlásili na miestne 
oddelenie PZ na tel. č.: 6477 
72S8, alebo na tel. č. 1S8. 
-V ten istý deň nahlásili na miest
ne oddelenie PZ tragický prípad, 
keď obyvateľ na ul. Na vyhliadke 
osobné zdravotné problémy riešil 
obesením. OO PZ DNV 

ka vo Francúzsku. - 7. Letopis - tran

skripcia. - 8. Doslovný preklad - zisťo· 

vala mieru. - 9. Plán, sústava -válov 

na kŕmenie dobytka. - 1 O. L istili pra

ním po česky - urob morenie. - 11. 

Obsahujúca istú liehovinu - písacie 

potreby. - 12. Kus dreva, trieska -za-

Rozmiestnenie kontajnerov 

Harmonogram rozmiestňovania vel'kokapacitných kontajnerov na ob. 
jemný odpad z rodinných domov a domácností na ll. polrok 2002. 
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, lístie a orezy stromov! 
18.- 21. 10. 2002 ul. Janšáková, Slovniec, Záhradná 
25.- 28. 10. 2002 ul. Novoveská- J. Poničana, nám. 6. apríla, Na kaštieli 
8.- 11. 11. 2002 ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša - 2x kontajner 
15.- 16. 11. 2002 ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova 
22. - 25. 11. 2002 ul. Delená - Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
29.- l. 12. 2002 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová- Delená 
6.- 9. 12. 2002 ul. Janšáková, Slovinec, Záhradná 
13.- 16. 12. 2002 ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša- 2x kontajner 

Ako sa brániť proti platobnému rozkazu 

Ak vám súd do vlastných rúk doručil platobný rozkaz, máte viacero možnosti. 
Buď do 15 dní zaplatíte správcovi bytu vymáhanú sumu aj s trovami súdneho 
konania, alebo v tej istej lehote podáte na súd odpor. 

Odpor podajte písomne a nezabudnite ho zdôvodniť. V takom prípade sa 
zrušuje platobný rozkaz v plnom rozsahu a predseda senátu nariadi pojednáva
nie na súde. Nemusíte sa báť neúspechu, ak máte všetky platby uhradené. 
Správca bytu môže svoj návrh aj počas pojednávania na súde vziať späť. Dôkazy 
musí predkladať vždy správca bytu ako žalobca, teda ten, kto vymáha od vás 
dlžnú čiastku . Ak však odpor nepodáte, platobný rozkaz má po uplynutí 15 dni 
odo dňa, keď bol doručený obom stranám do vlastných rúk účinky právoplat. 
ného rozsudku. Co to znamená? Ak dlh ani potom neuhradíte, alebo sa so 
správcom bytov ani potom nedohodnete, môže dlh od vás vymáhať cestou súd
neho exekútora alebo nariadením výkonu rozhodnutia na súde. Výkon rozhod· 
nutia sa uskutočňuje napríklad zrážkami zo mzdy, alebo z dôchodku, alebo od
predajom nejakej hnutel'nej veci, nehnuteľnosti, dokonca aj odpredajom bytu, 
na ktorý je zo zákona zriadené záložné právo. 

nedbaj, zabudni. - 13. Predpisoval po

platok štátu - mäkká plastická látka. -

14. Tvar prídavného mena -vpred po 

latinsky. -

Pomôcky: C. llim. - F. Labak. - H. 

Napalm. - 4. Laro. - 5. Eloro. - 6. Save. 

d 

l{orenie života 
- Váš prípad je jasný pane, ste 
kleptoman! 
- A môžete mi na to niečo predpi· 
s at'? 
- Zatial' nie, hádam až mi vrátite 

blok a pero. ... 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 
~-+--~--~-4--~--+--4--~--+--4--~--+-~~-1 

Na súfaži krásy testujú blondínku. 
- Keby ste sa mohli zhovára( s veľ· 
kým myslitelom 20. storočia, ži· 
vým, čí mŕtvym, koho by ste si vy· 
brali? B 

~-r--r--r~~~~--4--4--4-~--+--+--+-~ 

c 
~-r--r--r~~4-~--4--4--4-~--+--+--+-~ 

D 
~+-~-4--~4--+~~~-+~-+~~*-~~ 

E 
~~~~~~~~-4L-4-~--4-~--+-~--~~ 

F 
~-+--~--~~--~--+--4--~--~-4--~--+-~~-~ 

G 
~-r--r--r~~~~--4--4--4L~--+--+--+-~ 

H 
~-r~r--r~~1-~--4--4--4-~--+--+--+-~ 

l 

J 

- Hádam živého. 

- Vy máte krásnu tmavú ple(, · 

nadchýna sa dievča. 
- Ja som miešanec. Matka je belo· 

ška a otec kominár. 

- Keby som ušla s cudzím mužo111• 

bolo by ti to Ioto? 
Muž chvíl'u rozmýšla. 
- Neviem, ako môžem l'utovof 

muža, ktorého vôbec nepoznÓiTl· 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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DEVEX8 

!v1estská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

45.-46. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Pani jeseň už začala používa( 
paletu s farbami o usilovne 
mol'uje krajinu okolo nás. A tak, 
oko padá jesenné lístie, opúšÍo 
svoje rodisko .. . 

Osudy l'udí sú jasné. Pripomí
name si ich v tieto dni návšteva
mi cintorínov. Spomienka no 
tých, čo od nás odišli , nás záro
veň núti zomýšla( so nad význa
mom nášho pôsobenia tu na 
tejto zemi, v tom krátkom čase 
niekol'kých desoíročí . 

Aké jednoduché je nostúpií do 
autobusu, keď vieme kam so 
chceme dosta( Aká Íažká je pre 
niekoho odpoveď, ok chceme 
poznoÍ ciele jeho života. A ten 
má vari väčšiu hodnotu ako za
obstaranie najnovšieho cédečko , 
nákup čohokolvek, návšteve ... 

Strávil som týždeň v kruhu 
mladých l'udí - stredoškolákov. 
Bol som prekvapený. U jedných 
z bezcielneho márnenie času 
u iných neuveritel'ným záujmom 
o poznanie. Spájali ich iba spo
ločné aktivity v športe, v škol
ských povinnostiach . Ba možno 
v tieto dni, v sprievode rodičov 
a rodiny všetci rovnako spôsob
ne navštívia cintoríny. Mnohí 
možno nebudú vedie( ani prečo . 

Kto im odpovie? 
O tom, či je účelné hovori( no 

tieto témy je zbytočné pochybo
Va( Kelendáre sa zopiÍíajú dňa
rni ktoré nám majú pripomína( 
Asi preto, že cítime potrebu to
ho, čo nám chýba, alebo je ne
dostatok. 

Vyd ava tel' 

e-rnail: krug@ mail.viapvt.sk 

v ínskonovoveský 

31.10. 2002 Ročník: XII. 

V ČÍSLE: O Z radnice * Vol'by starostu 

eo Vol'bv pos lancov 0 Kultúra 

Číslo: 

0 S poločensk á kron ika 0 Investície a cas* Zve rejnenie 

záme ru O Sa dili sme kríkV * Bol'avá doprava* Daph ne 

Babičkou roka 2002 v Klube dôchodcov sa stala K. Poláková. 

O možnostiach výstavby 
V nedelu 27. októbra navšlívila našu mestskú ča st' misia expertov z OECD. Pobyt bol zameraný 

na územia, v klorých sú umiestnené priemyselné parky resp. pripravuje sa ich výstavba. Devínska 
Nová Ves patrí do oblasti , ktorá je začlenená do metropolitného regiónu. S existujúcou zastavbou 
priemyselnej zóny ako aj s pripravovanými územiami, zahraničných experlov v našej mestskej 
časti oboznámil zástupca starostu ing. Peter Rajkovič a architekt mestskej časti ing. arch, Milan 
Beláček. Odborníci z oblasti priemyselných zón majú pripravit' štúdiu, ktorá bude informačným 
podkladom pre investorov zo západných štátov o možnostiach výstavby v tejlo lokalite , ktorá je 
začlenená do rozvojovej oblasti Viedeň - Bratislava · Budapešt'. zs 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

18 bezplatne 

Zmena termínov 

Vzhladom na blížiace sa ko 
munálne vol'by, v snahe umož nil' 
predstavenie kandidátov a ich 
programov a termínu predvoleb
nej kampane (19.11 . - 4 . 12.) 
výjde Devínskonovoveský Expres 
nasledovne: 
č. 19- uzávierka 14. 11 . číslo 

výjde 22. 11. 2002 
č. 20 - uzávierka 21 . 11 . číslo 

výjde 29. 11. 2002 

redakcia 

Rozpočet MČ Bratislava Devínska 
Nová Ves na rok 2003 

Dotácie 
V zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/ 1996 mestskej časti 
Bratislava - Devín ska Nová Ves zo 
dňa 22. 1 O. 1996 o poskytovaní do
tácií z rozpočtu mestskej časti 
Devínska Nová Ves právnickým a fy
zickým osobám pôsobiacim na úze
mí mestskej čas ti Devín ska Nová 
Ves , v znení neskorších zmien, 
Miestny úrad upozorňuje právnické 
a fyzické osoby na možnost' podat' 
si žiadost' o dotáciu z rozpočtu MČ 
Bratislava Devínska Nová Ves na rok 
2003. Žiadosti o poskytnutie dotácií 
zašlite najneskpr do 15. 11. 2002. 
Žiadosti zasielajte na adresu: 

Miestny úrad, Bratislava - Devínska 
Nová Ves, Ekonomický odbor 

lstrijská 49 
843 1 O Bratislava 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 24.1 O. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 14. 11. 2002, 
č íslo vyjde 22. 11. 2002. 
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Drobničky 
z radnice 
Mi estn a rada sa z išla 

29.10.2002 na svojom 62. ro
kovaní a prijala nasledovné 
uznesenia k jednotlivým mate
riálom rokovania : 
-zobrala na vedomie informá
ciu o plnení a kontrole uzne
sení miestnej rady a miestneho 
zastupitel'stva, 
- zobrala na vedomie správu 
o etapizácii sfunkčnenia miest
neho rozhlasu a uložila pred
nostke miestneho úradu za 
bezpečiť l. etapu sfunkčn e ni e 
rozhlasu s finančným krytím 
do 180 tisíc Sk, 
-odporučila miestnemu zastu
pitel'stvu vyspo riadať pohl a
dávky Denovy za spravovania 
nebytových priestorov za roky 
1999-2001 , 
- prerokovala správu o zapo
jení pracovníkov Denovy 
a Has i čského zboru pri od
st ráňova n í povodňových škôd 
a odporučila zastupitel'stvu 
schváliť odmeny daným pra
covníkom, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o čerpa ní rozpočtu Dena
vy k 30.9 . 2002, 
- odporučila zastupitel'stvu 
schvá li ť navrhovaný spôsob fi
nančného vyrovnania dane 
z nehnutel'nosti PD Devín, 

-zobrala na vedomie informáciu 
o rozp ise nákladov na nerozpoč
tované aktivity kultúrnych zdru
žení pôsobiacich pod lstra 
Centrom, 
- prerokovala materiá l o rekon
štrukcii tepelného hospodárstva 
a odporučila ho pre rokovať po 
doplnení stanovísk odborných 
komisií, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o pri eskumu trhu na vypracova
nie znaleckého posudku k výme
ne a li kv idác ii technologických 
za riaden í tepelného hospodár
stva a odporučila MZ urč iť spô
sob naloženia s prebytočným 
materiá lom oceneným podl'a 
znaleckého posudku, 
-zobrala na vedomie info rmáciu 
o návrh u skva litnenia signá lu 
TKR a spôsobe rozširovania po
nuky kanálov TKR, 
- zobrala na vedomie Správu ko
misie pre odškodnenie občanov 
postihnutých povodňami, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o podaní podnetu starostom MČ 
na okresnú prokuratúru na pre
skúmanie zákonnosti postupu or
gánov spoločnosti DTV s.r.o., 
- uložila riaditel'om predško l
ských a ško lských zar iadení pri
praviť Vnútorný poriadok škô l, 
- súhlasila s bezplatným poskyt
nutím nebytových pri esto rov 
v objekte Na Grbe 2 za podmie
nok schválených v januári roku 
2002, 
- uložila prednostke miestneho 
úradu pripraviť organizačnú 

štruktúru Klubu dôchodcov 
s účinnosťou od 1. 1. 2003, 
-odporučila schvá liť odmeny č le
nom kom isií neposlancom za 
prácu v tomto roku, 
- odporučila MZ zobrať na vedo
mie informác iu o stave pohl'adá
vok Mestskej čast i k 30.9. 2002, 
- zobrala na vedomie informáciu 
o inventari zác ii dlhodobých 
zmluvných vzťahov mestskej čas
ti , 
- zobrala na vedomie Správu 
k programovému vyhláseniu MZ 
za volebné obdobie rokov 
1998 - 2002 a odporučila správu 
prerokovať v miestnom zastupitel'
stve, 
- odporučila MZ sch vá liť návrh 
všeobecne záväzného nari adenia 
(VZN) o sadzbách dane z nehnu
tel'nosti a úl'avách pre rok 2003, 
- odporučila MZ schvá liť Návrh 
minimálnych sadzieb za prená
jom nebytových pri estorov a po
zemkov od 1.1 . 2002 v znení 
predloženého návrhu, 
- odporučila MZ schvá liť VZN 
o vy lepovaní predvolebných pla
gátov v ONV na verejných prie
stranstvách počas vo lebnej kam
pane volieb do orgánov samo
správy obcí, 
-zobrala na vedomie informáci u 
o čerpa ní rozpočtov mestskej čas
t i, lstra Centra, Obecného ha s i č
ského zboru, Správy bytov, DTV 
k 30.9.2002, 
-schválila kalkuláciu nákladov na 
archiváciu materiálov DTV za rok 
2001 a janu ár až august 2002 
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a ul ož il a predložiť zoznam ar. 
chivovaného materiálu , 
- zobrala na vedomie výpoveď 
z nebytových priestorov v ob. 
jekte VUZ z dôvodu neplnenia 
si zm luvných záväzkov, 
- schválila úpravu rozpočtu 
Obecného h asičské ho zboru 
v č l enení jednotlivých položiek 
- odporučila MZ schváliť prís: 
pevky z FRB na výstavbu no
vých bytových jednotiek, 
- zobrala na vedomie spôsob 
vedeni a vo lebnej kampane 
v DTV s.r.o., 
- schválila znížen ie sadzby za 
ľauj atie ve rejného priestranstva 
na ul. 1. mája, 
-schválila účelovú dotáciu pre 
Z~ Bukovčana č. 1 na riešenie 
havarijného stavu kotolne, 
- prerokovala žiadosti o poskyt
nutie finančných prostriedkov 
pre základné a materské škola 
a ulož ila ich doplniť o špecifiká
cie jednotlivých prác a následne 
prerokovať v miestnej rade, 
-súhlasila s dofinancovaním ná
kupu drvi čky dreveného odpa
du z fondu životného prostre
dia, 
- odporučila MZ schváliť kon
tro ln ú správu o dodržiavaní 
VZN o miestnych poplatkoch. 

****** 

ing. P. Rajkovič, 
zástupca starostu 

pre voľby starostu mestskei časti v Bratislave - Devínske; Nove; Vsi 6. a 7. decembra 2002 
Miestna volebná komisia v Bratislave- Devínskej Novej Vsi podlá§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vo/bách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov vyhlasu;e, že pre voľby starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidáto~ 

P. č. 
Meno. priezvisko, 

Vek 
akad. titul 

1. Ďurček Jozef, Ing. 59 

2. Jaško Ladislav, Mgr. 43 

3. Mráz Vladimír, Ing. 46 

4. Rajkovič Peter, Ing. 42 

DEVEX 2. 

Povolanie 

strojný inžinier 

pedagóg 

inžinier ekonómie 

strojný inžinier 

Trvalý pobyt 

Jána Poničana l 
Bratislava 

Milana Marečka IB 
Bratislava 

Janšákova 22 
Bratislava 

Štefana Králika 16 
Bratislava 

Politická strana, koalícia pol. strán a pol. hnutí 

Pravá Slovenská národná strana, 
Komunistická strana Slovenska, [avicový blok 

Nezávislý kandidát 

Nezávislé fórum 

Krestanskodemokratické hnutie, Demokratická strano, 
Strana m;darskej koalície - Magyar koalíció pártja, Smer 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY • VOLEBNÝ OBVOD Č.1 
pre voľby poslancov Miestneho zastupitelstva v Mestskei časti Bratislava - Devínska Nová Ves 6. a 7. decembra 2002 

Miestna ~olebná _komisia.~ Bratisla~e - Devínskej Novej Vsi podlá§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vo/bách do orgánov samosprávy 
obc1 v znem neskowch predp~sov vyhlasufe, že pre vo/by poslancov miestneho zastupite/stva zaregistrovala týchto kandidátov: 

Povolanie p. č. Meno. priezvisko, 
Vek akad. titul 

1. Adam Ján 48 technik 

2. Baňas František, JUDr. 54 právnik - refrent 

3. Baranovič Vladimír 52 technik 

4. Baumannová Lívia, 
52 

MUDr. lekárka 

5. Cvečka Peter, Ing. 59 stredoškolský učitel' 

6. Demek Stanislav 19 študent 

7. Dob;ík Vladimír, Mgr 44 redaktor 

8. Dobrocký Milan 40 podni kate/' 

9. Ďurček Jozef, Ing. 59 strojný inžinier 

IO. Ebringer [ubo, Ing. 55 ekonóm 

ll. Ebringerová Margita 55 vedúca školskej jedálne 

12. Encinger Miloš, Ing. 45 stavebný inžiniér 

13. Glatz Jozef, Ing. 55 elekto inžinier 

14. Glosík Michal 58 podni kate/' 

15. Hudecová Anna 41 ekonómka 

16. Kečkešová O/go 45 podnikatel'ka 

Kelová Mária, Mgr. 40 metodická pracovníčka 

38 manažér 

Trvalý pobyt 

Samova 6 

Jána Poničana 3 

Mlynská 24 

lstrijská B 

Záhradná B 

Jána Poničana l 

Jána Poničana ll 

Eisnerova 17 

Jána Poničana l 
Bratislava 

Na Vyhliadke IB 

Na Vyhliadke 14 

Magnezitovo 2 

lstrijská 75 

Na Vyhliadke 24 

Ivana Bukovčana 16 

Milana Marečka IB 

Jána Poničana 7 

Jána Jonáša ll 

Politická strana, koalícia pol. strán a pol. hnutí 

Nezávislé fórum 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, 
Smer, SMK-Magyar koalíció pártia 

Nezávislé fórum 

Nezávislé fórum 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, 
SNS, SD[ 

Pravá SNS, KSS, [avicový blok 

Nezávislé fórum 

Hnutie za demokratické Slovensko, 
Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

Pravá Slovenská národná strana, 
Komunistická strana Slovenska, [avicový blok 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

Nezávislé fórum 

Nezávislé fórum 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártja 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK - Magyar koalíció pártja 

[udová strana 

DEVEX 3 



19. Kováč Ferdina nd, Ing. 

z ef 20. Kraičír Jo 

21. Lazor V/adim ír, Ing. 

22. Lipkavá Da nie/a 

23. Mičvra Rv do/f 

24. Mráz Dezide r,Mgr. 

25. 0/ekšák Pave l, Ing. 

26. Pacachová R en á ta 

21. Padych An ton 

28. Raikovič Pete r, Ing. 

29. Rvžovič Ric hard 

30. Ryška S/av om ír 

31. Sekáč Šte fan 

32. Ševčík Mi ros/ av, Ing. 

33. 

34. 

35. 

36. 

31. 

38. 

39. 

40. 

41. 

·tos/av, ŠimkovičM1 
JUDr. 

Škríb Ja n 

Štupická E lena 

Štupnický D 
JUDr. 

ušan, 

Vaňová Eva 

Eva, Vargová 
Ing. are h. 

Vašíček Š te fan 

Vedei Ján , Ing. 

Vyžinkár Sta 
Ing. 

nis/av, 

\J 

DEVEX4 

36 

56 

56 

56 

42 

47 

50 

45 

52 

42 

64 

41 

44 

50 

48 

39 

38 

52 

40 

44 

52 . 

55 

43 

vodohosp. inžinier Ivana Bvkovčana 13 

technik Samova ll 

stavebný technik Na hriadkach 9 

včitel'ka Charkovská 22 

technológ Eisnerova ll 

lekárnik Prímoravská 12 

stavebný inžinier Novoveská 45 

podnikatel'ka Ivana Bvkovčana 8 

rušňovodič Novoveská 67 

stroiný inžinier Štefana Králika 16 

podni kate/' Na vyhliadke 9 

technik Jána Poničana 13 

chladiarenský mechanik Eisnerova 17 

inžiniér ekonómie Op/etalova 25 

komerčný právnik Hradištná 33 

technik Eisnerova 7 

finančný manažér Jána Poničana 9 

komerčný právnik Jána Poničana 9 

referent Jána Poničana 1 

architekt vl. 1. máia 3 

živnostník Záhradná 17 

ekonóm Jána Poničana 7 

podni kate/' Jána Poničana 7 

------ --

......... 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY • VOLEBNÝ OBVOD Č.2 -Nezávislé fórum 

pre vol'by poslancov Miestneho zastupitelstva v Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 6. a 7. decembra 2002 - Miestna volebná komisia v Bratislave - Devínskej Novej Vsi podlá § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vo/bách do orgánov samosprávy Nezávislé fórum 
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre vol'by poslancov miestneho zastupitelstva zaregistrovala týchto kandidátov: -Pravá SNS, KSS, Lavicový blok 

P. č. Meno. priezvisko, 
Vek Povolanie Trvalý pobyt Politická strana, koalícia pol. sti·án a pol. hnuti - akad. titul 

Nezávislé fórum 

- 1. Baranovič Vladimír 29 technik Mlynská 24 Nezávislé fórum 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
2. Bardač Emil 44 vodič Pavla Horova 23 Robotnícka strana ROSA 

SMK- Magyar koalíció pártia 

3. Bavolár [vbomír, 
57 -

podni kate/' Podhorská 21 HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD( ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 

Ing. CsC. 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 
4. ·Ci kra i Rastislav, Ing. 41 manažér Jána Smreka 12 ťvdová strana 

Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD( S. Dobrík Jozef, Ing. 52 ekonóm Pieskovcova 60 ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK - Magyar koalíció pártia 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
6. Dobríková Mária, 

45 vysokoškolský včite/' Jána Poničana ll Nezávislé fórum SMK - Magyar koalíció pártia PhDr., CSc. 

HZDS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 7. Dovičovič Pavol, Ing. 40 elektrotechnik Pavla Horova 19 ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK - Magyar koalíció pártia 

Pravá SNS, KSS, Ľavicový blok 
8. Encinger Miroslav Pod Lipovým 49 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 49 podni kate/' 
SMK - Magyar koalíció pártia 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 9. Gallo Rudolf, PhDr. 46 novinár Pavla Horova 26 SDSS 

Nezávislé fórum 
Garai ťvdovít, 

IO. 70 vysokoškolský včitel' Pavla Horova 19 Nezávislé fórum 
Doc. CSc. 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 

11. Grófová Tatiana 38 laborantka Milana Marečka 3 HZD~SDA,SN~ SD( 

ZOS, Sociálnodemokratická alternatíva, SNS, SD[ 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
12. Hoffer Jozef, Ing. 58 súkromný podni kate/' Pieskovcova 39 Nezávislé fórum 

SMK- Magyar koalíció pártia 
HókJozef, 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 13. RNDr., CSc. 
41 geológ Eisnerova 21 Nezávislé fórum 

SMK- Magyar koalíció pártia 

14. 
Jakvbík Igor, 58 stavebný inžinier Štefana Králika 51 Nezávislé fórum 

Pravá SNS, KSS, [avicový blok Ing., CSc. -
Nezávislé fórum 15. Jamborova Beáta 60 ekonómka Pieskovcova 24 HZD~SDA, SN~SD( 

-
Nezávislé fórum 16. JeckMilan 62 podni kate/' Pod Lipovým 32 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK - Magyar koalíció pártia -ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 

17. KmetoZdeno 45 operátor Štefana Králika 12 SDSS SMK- Magyar koalíció pártia --ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
Štefana Králika 17 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 18. Komora Ján, Ing. 60 podni kate/' 

SMK - Magyar koalíció pártia 
...... 

DEVEX 5 



19. Kovarík Ján 43 podni kate/' 

20. Lacko Martin, Ing. 42 informatik 

21. Maderová Anna 61 faiomník JDS 

22. Marčák Peter, Ing. 49 manažér 

23. Martiš Jozef, PhDr. 42 redaktor 

24. Mišurda Ladislav, Ing. 66 stroiný inžiniér 

25. Molnár Jozef 39 podni kate/' 

26. Moravec Aloiz 47 technik 

21. 0/gyayová Irena 55 ekonómka 

28. Ondrei ko vič Róbert, 
30 odborný radca 

Mgr. 

29. Ondriš Roman 42 podni kate/' 

30. Pistovčák Jordán 56 technik 

31. Poko;ný Fridrich 37 stavebný technik 

32. Spišiak Marian, Ing. 60 podnika tel' 

33. Šimon Ladislav, RNDr. 40 geológ 

34. Tóthová Mária 41 finančný poradca 

35. Turza Jaroslav 52 uči tel' 

36. Orge Oto, MUDr. 41 lekár 

31. Vepyová Terézia 36 podnikatel'ka 

38. Vitko Roland, Ing. 37 podni kate/' 

39. láboiník Jura i, 
40 manažér 

PhDr., Ing. 

40. Záborský Miroslav, 
36 štátny zamestnanec 

Ing. 

41. luka/ Peter, Ing. 40 podni kate/' 

DEVEX 6 

Štefana Králika 8 Nezávislé fórum 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
Eisnerova 38 

SÚK - Magyar koalíció párfia 

Štefana Králika 4 HZD~SDA,SN~SD{ 

ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
Jána Smreka 5 

SMK- Magyar koalíció pártia 

Pavla Horova 5 HZDS, SDA, SNS, SD{ 

Pavla Horova 26 Krestémská /údová strana 

Eisnerova 5 
ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 

Pavla Horova 13 HZD~SDA,SN~ SOť 

Pieskovcova 20 HZDS, SDA, SNS, SD{ 

Štefana Králika 2 HZD~SDA,SN~SD{ 

Eisnerova 15 Nezávislé fórum 

lstriiská 18 HZD~SDA,SN~SD{ 

Slovinec 11 Nezávislé fórum 

Novoveská 12 HZD~SDA,SN~SD{ 

Pavla Horova 20 
ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció párfia 

Jána Smreka 1 2 Ludová strana 

Štefana Králika 20 
ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 

Pavla Horova 18 
ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 

Pav/q Horova 36 HZD~SDA,SN~SDt 

Jána Smreka 20 Nezávislé fórum 

Jána Smreka 1 Nezávislé fórum 

Pavla Horova 1 Nezávislé fórum 

Štefana Králika 1 O 
ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, 
SMK- Magyar koalíció pártia 

-.. 

-.. 

-

-
-
-
--

Občianske združenie Rieka Mora.va v ohrození 
v spolupráci s F-centrom 
vás pozýva na stretnutie 

RNDr. Igor Kapišinský, CSc. 
úvod do diskusie 

Cestovanie s Hawking vesmírom 
V utorok 5. 11. 2002 o 19.00 hod. 

v F- Centre na lstrijskej ul. č. 4 v Devínskej Novej Vsi 
Cyklus: Spoznávame prírodu 

Vstup voľný 

Moia prázdninová kniha 
Leto ie už dávno za nami, ale spomienky na pekne prežité chvíle v lese, 

pri vode a dobrei knižke nám ostali ... 
To bolo ai cielóm našei sútaže Moia prázdninová kniha, aby sme sa pre

svedčili, že ai počas letných prázdnin kniha má svoie miesto v zálubách 
našich detí. Medzi na i lepšie vlastnosti kníh patrí ai to, že okrem zábavy 
kniha ponúka bohaté možnosti na rozmýšlanie a ponaučenie. Dôkazom 
toho bolo BO pekných prác detí zo ZŠ v DNV, ktoré sa do našei sútaže za
poiili. Naiviac prác bolo od žiakov zo ZŠ l. Bukovčana 3. Porota vybrala 
a ocenila nai/epšie práce peknými vecnými cenami. 
l. miesto: D. Frählich a Z. Haringová., ll. miesto: D. Muškátová, 
M. Gállová, 111. miesto: K. Púčiková, M. Macejková. 

Práce boli rozdelené do dvoch kategórií, pre deti l. a ll. stupňa. Ďalších 
20 detí za úspešnú účast v /iterámei súloži získalo bezplatné zapožičiava
nie kníh v miestnei knižnici počas roka 2003. Miestna knižnica 

Malinovská ruia 
Školský rok ie v plnom prúde. Pre našich žiakov začala ai bohatá mimo

školská činnost: sútaže, krúžky a iné aktivity. Po prvý raz sa naša ZŠ na ul. 
l. Bukovčana 3 zapoiila v tomto školskom roku do velmi zauiímavei sútaže 
MALINOVSKÁ RUŽA. Pod týmto názvom sa skrýva súlož v aranžovaní 
a viazaní kvetín pre základné školy, ktorú usporiadala Združená stredná 
škola záhradnícka v Malinove . 22. októbra sa naše troičlenné s úložné 
družstvo - Z. Latkóczyhová, M. lhnátová a A Vadovičová pod vedením pa
ni učitel'ky R. Dudíkovei pustila do s úložného zápolenia v troch disciplí
nach. Viazali venček zo suchého materiálu, zhotovovali vypichovanú misku 
lo živých kvetov, šperk z iesennei prírody. Ich bohatá fantázia pracovala 
no plné obrátky a pod ich rukami vznikli zauiímavé kvetinové variácie. 33 
Stítažiacich z 1 O škôl Bratislavského kra ia (z Bratislavy sa zúčastnila len 
naša škola a iedna škola z Petržalky) odovzdalo odbomei porote 99 vý
robkov zo suchého i živého materiálu . Hoci naše dievčatá neobsadi/i 
~ sútaži prvé miesta, na svo ie výrobky mohli byt právom hrdé. S dobrým 
Pocitom a v duchu hesla "Nie ie dôležité vyhra( ale zúčastnil' sa", odchá
d~ali z Malinovo s prís lubom, že sa sem o rok opät' vrátia. Soňa Škulová 

Program kina 

@~WITlNl P
remieta ne 

Slávici v Lomnici 

Návšteva Školy v prírode vždy pre 
deti prináša mnoho radosti . Veď pri 
otázke: "Čo sa ti najviac páčilo?", de
ti odpovedia, "večerná diskotéka, po
nocovanie, zábava, príroda, či veselé 
kamarátstva". 

Tak ako po mnohé roky, aj v začiat
ku tohto školského roka, rodičia aj 
deti možnos( zúčastni( sa školy v prí
rode privítali s ve l'kým nad šením. 
Vybrali sme sa teda s druhákmi 
a štvrtákmi zo ZŠ l. Bukovčana l do 
Tatranskej Lomnice. Po príjemnej ceste 
autobusom, spoznajúc okolitú krajinu, 
úvodnom ubytovaní a vybalení bato
žiny, prvých slzičkách a cnením za 
rodičmi, sa deti s rados(ou zvítali 
s tatranskou prírodou. Spočiatku nám 
počasie neprialo, no po čase, keď do 
Tatier zavítalo babie leto, sme absol
vovali mnoho krásnych výletov: Štrb
ské pleso, Popradské pleso, Belianska 
jaskyňa , okolie Tatranskej Lomnice. 
Veď pre deti z Bratislavy je samotná 

prítomnos( v horskom prostredí vel'
kým výletom. Okrem turistických akti
vít sme s potešením a záujmom priví
tali besedu s pánom Černickým , čle
nom horskej služby, ktorý nás ešte 
pred výletmi oboznámil s krásou, ale 
aj nebezpečenstvom tatranskej príro
dy. 

Aj večerné programy boli, najmä 
pre tých maličkých, nesmiernym 
zážitkom, veď niektorí z nich boli pr
výkrát na diskotéke, dokonca si moh
li vybra( spomedzi seba najlepšieho 
speváka- Slávika z Lomnice. 

Usínali sme s hlavou plnou zážit
kov. Každá škola v prírode však pri
náša aj nečakané situácie. Popaso
vali sme sa nielen s turistikou, a le aj 
s náhlu črevnou virózou, ktorú však 
všetky deti premohli. Aj napriek tomu 
sme domov prišli v poriadku, i keď 
trocha smutní, že je zážitkom koniec. 

MB 
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• ~aši jubilantf ; 

v týchto diíoch oslávili: 

75 rokov 

František HRUŠOVSKÝ 

80 rokov 

František ŠKO DL 

90 1·okov 

Ladislav MA]ERčAK 

Blahoželáme! 

Sila príkladu 
Keď som šla na večernú pre

chádzku v piatok 25. lO. netušila 
som, že po zotmení, bolo niečo 
pred pol ôsmou, budem sved
kom nevšedného zážitku . Akási 
skupina mladíkov v blízkosti ihris
ka na sídlisku Stred sa ,.bavila". 
Boli dosť ďaleko odo mňa 

a počuť ich bolo za všetkými roh
mi. Hulákali na plné hrdlá. Ale 
čo?! Ten slovník!! Vedia vôbec ro
dičia čo robia ich deti?? Večer, ale 
aj cez deň? Ako zmysluplne vy
užívajú vol'ný čas? 

Vo Francúzsku odsúdili mla
dého človeka. Po vynesení roz
sudku povedal: "Neobviňujem 
sudcov, pretože ma spravodlivo 
odsúdili podla zákonov. 
Neobviňujem dozorcov, preto

že si konajú svoju povinnosť, ale 
je tu, v súdnej miestnosti, jeden 
človek, ktorý je zodpovedný za to, 
že ja som teraz odsúdený: je to 
môj otec, ktorý mi dal zlý príklad 
a zanedbal moju výchovu·~ 

Kol'ko detí, potulujúcich sa bez
ciel'ne našimi ulicami, bude, ak 
vôbec neskôr budú schopné po
súdiť svoje konanie, budú rovna
ko ako z príklad vo Francúzsku 
odsudzovať svojich rodičov. 

A stať sa to môže. Budú sa 
chcieť vydať, oženiť, vstúpiť do 
možno lepšej spoločnosti v akej 
vy-rástli. Možno sa im naskytne 
príležitosť dobrého zamestnania. 
S akými kvalitami tam presve
dčia? O kom budú podávať sve
dectvo zo svojej nevychovanosti? 

Neodkladajte odpovede na tie
to otázky na neskôr. Môže byť 
neskoro! 

vm 

DEVEXS 

Láska obrusuje hranice v me
dziludských vzťahoch, poludšťu

je človeka, obohacuje, skrášluje. 
Kde inde by sme jej tol'ko našli 
ako u našich rodičov, u našich 
mám, či starých mám? 

Tieto myšlienky mi pri chodia 
na um pri návštevách klubov dô-

Babička Klubu 2002 
chodcov. Dominuje im aj pokoj, 
pohoda porozumenie. 

Ten nový klub v Devínskej pri
vítal svojich i hostí v nedeliL 20. 
októbra na slávnostnom progra
me Babička Klubu 2002. 

Pripravili si ho vlastne sami. 
Neúnavná vedúca klubu Anna 
Maderová, neúnavné a vynalie
zavé babičky. Svojou "troškou" 
prispeli aj, vždy veselý a pohoto
vý, moderátor Vlado Dobrík, 
DFS Matičiarik, a poslucháči 
konzervatória Marienka Hany
ová spevom, Veronika Zonnen
scheinová hrou na flaute. 
Predovšetkým však svojim prog
ramom súťažiace babičky. 

Kamila Poláková, Mária Hany
ová, Valéria Šimková, Vilka Cha
lúp ková a Terka Ivanová sa naj
skôr predstavili kúskom prózy, či 
poézie, predviedli zručnosť vyho
tovením nárezových tanierov, vo 
vol'nej disciplíne excelovali ne
uveriteľnou fantáziou a ume
ním. 
Babičkou klubu 2002 sa stala 

Kamila Poláková. Tak rozhodla 

Rád čítam vaše noviny. Po
vzbudený vašimi príhovormi by 
som rád napísal o jednom mo
jom silnom dojme ešte zo začiat
ku tohoto leta. 

Včas naplánujme 
Jeden z najväčších zážitkov 

tohtoročného aj minuloročného 
leta bol pre nás ,.sviatok Bocia
nov". Usporadúva to susedná ra
kúska obec Marchegg v období 
jánskych ohňov. Vaše noviny tiež 
informovali o tejto akcii. Jeden 
z najkrajších okamihov slávnosti 
je púšťa nie svietiacich sviečok no
čnou Moravou, vytvárajúc tak 
nádhernú scenériu. Slávnosť po
skytuje peknú príležitosť obyva-

"porota" divákov v preplnenom 
klube. Jej herecká kreácia vel'mi 
silne konkurovala aj našej prvej 
divadelnej scéne. Ostatné babič
ky sa, a celkom spravodlivo 
a spokojne, umiestnili na dru
hom mieste. 

Niektorí ludia majú schopnosť 
šíriť radosť a úsmev kde sa len 
zjavia. O našich dôchodcoch 
v Klube to platí stopercentne. 
pk 

Vedenie Klubu dá kuje sponzo
rom podujatia, bez pomoci kto
rých by ho nebolo možné usku-

tel'om blízkych obcí stretnúť sa, 
porozprávať a spoznať. 

Predminule leto boli brehy rie
ky Moravy prepojene pontónovým 
mostom. Tri dni tak mohli l'udia 
spoznávať svojich susedov. Tento 
rok pontónový most chýbal. 

Myslím, že to bola vel'ká chyba. 
Takéto okamihy sú vel'mi dôležité 
pre cezhraničné vzťahy. Nech už 
postavenie pontónového mosta 
stojí hocikol'ko, je to lacnejšie ako 
dodatočne naprávať vzťahy vznik
nuté neporozumením si. Píšem 
vám preto tak skoro pred začatím 
nového leta, lebo možno už 
v týchto chvíl'ach sa plánujú aktivi
ty, rozpočty a ktovie čo všetko na 
mnoho mesiacov dopredu. Rád 
by som povzbudil toho, kto to ma 
(alebo môže mat) na starosti za 

točniť.· Reštaurácia u Michala 
Potraviny Baranovičová, JUST 
FIT (plaváreň), Bistro ALDA 
Pedikúra a manikúra V. Verne: 
rová, p. Novák, Kaderníctvo Pod 
kinom, Klenoty Kleopatra 
MUDr. J. Kirňáková, ' 

Drogéria Stratený, MEDIREX 
(rehabilitačné stredisko), Kveti. 
nárstvo Margaréta, Kvetinárstvo 
Begra, Kvetinárstvo Iris, Kader. 
níctvo Lovasová, A. Culišová, 
Hodinárstvo Denisa, Mäsiarstvo 
Fabuš, E. Krížová, K. Jecková, 
Papiernictvo Flärich, pracovne 
prispeli na aranžovaní a pís
mom: A.Stoláriková a Ebringe
rová. 

slovenskú stranu, aby tomu ve
noval pozornosť. 

A ako píšete vo vašich príhovo_
roch o slobode a zodpovednosti, 
ak to má niekto na starosti, nech 
sa aj zodpovedá za svoje aktivity. 
Ospravedlňujem sa, že píšem 

vám. Neviem presne, kto by m~l 
byť adresátom tohoto listu. zv~hl 

· som vás preto, lebo mate s~lu 
média a poznáte trochu magis
trát DNV. 

Tiež by bolo dobre, aby infor
mácia o sviatku vyšla v novinách 
trochu skôr ako tento rok. K nál11 
do schránky prišiel Devex len pár 
dní pred akciou. 
Pozdravujem Vás a držím palce 
pri tvorbe Devinskon~voveskéhO 
Expresu. 

Martin Môťo11skÝ 

K tejto téme sme oslovili zá
stupcu starostu mestskej časti 

1
ng. P. Rajkoviča, ktorý má na sta
rosti, okrem iného, aj túto oblasť 
v rámci samosprávy. 

, V poslednom období, tj. septem
~er - október, sme zaznamenali 
zvýšenú aktivitu v stavebnej čin
posti v ONV. 
. projekty a hlavne ich termíny, 
ktoré boli naplánované v rozpočte 
mestskej časti sme museli od 'lu
gusta tohoto roku upraviť z dôvo
dU povodne, ktorá postihla našu 
mestskú časť. Práce na odstraňo
vaní dôsledkov povodne, ktoré 
sme vykonávali z vel"kej časti 
vlastnými prostriedkami prostred
níctvom Obecného hasičského 
zboru a pracovníkov Denovy, nám 
oddialili vykonávanie našich zá
merov. Preto obdobie od polovice 
septembra doteraz sme využili na 
realizáciu našich zámerov. Tieto 
boli rozčlenené do viacerých loka
lít našej mestskej časti. 
• Voda spôsobila mnohé škody 
a znepríjemnila život. Aké opatre
nia podnikla samospráva pre ďal
šie obdobie? 
. Túto problematiku by som ro
zčlenil do dvoch častí. Prvá, čo sa 
týka Moravy - tu sme požiadali 
o spoluprácu Povodie Dunaja 
a vyčíslením škôd by sme mali zís
kať určité finančné prostriedky na 
uskutočnenie opatrení na zabrá
nenie ďalších škôd. Druhá oblasť 
je ohrozovanie zrážkovými vodami 
a hlavne prívalovými. Tu sme na 
Vápencovej ul. začali s realizáciou 
odvedenia vôd vybudovaním prie
pustu odvádzajúcim vody z Grby 
a nadväzne obnovením odvodňo
vacieho rigolu pozdfž komuniká
cie. 
V tejto lokalite máme ešte naplá

novanú rekonštrukciu panelovej 
cesty z Vápencovej ulice smerom 
k potoku Mláka, ktorá by mala do
stať nový betónový povrch. 

Samozrejme musíme počítať aj 
s poveternostnými vplyvmi poča
sia. Oplotenie tréningového ihris
ka prispeje k väčšej bezpečnosti 
a ochrane majetku v tejto časti. 

V druhej lokalite, na Zeliarskej 
Ulici, sme pripravili obnovu odvod
nenia zo Slovinca , ktoré znepríje
mňuje život tunajším obyvatel"om. 
Výhl'adovo, tj. v najbližšom obdo
bí, je potrebné pripravit' projekt 
Odvedenia vôd z Prímoravskej uli
ce a ul. Na hriadkach smerom do 
alúvia Moravy. 
'Požiadavky a potreby nie sú však 
0rientované Jen "jednostranne" ak 
lllôžeme definovať realizované ak
Cie. Do ktorých oblastí sú zamera
né aktivity? 
·V Pôvodnej zástavbe viem, že je 
~lltrebné investoval' do rekon
Strukcií a opráv resp. do obnovy. 

Takýto projekt je obnova stre
Chy na lstrijskej ulici č.6, oprava 

nad knižnicou a spoločenskými 
priestormi. Tieto práce by mali byť 
ukončené do decembra, dúfam 
však, že budú skôr, lebo firma, 
ktorú sme vybrali v sút'aži bude 
pracoval' aj počas víkendov a tiež 
dúfam, že počasie nám bude 
priat'. 

V rámci tejto akcie má byť ob
novená aj fasáda tohoto objektu . 
(foto oprava strechy) 

Druhou aktivitou v oblasti kultúry 
ši oddychu je obnova prístrešku 
na Planírke , ktorá sa stala vyhl'a
dávaným miestom oddychu. Tu 
realizujeme len prvú etapu a to ko
nštrukciu prístrešku s jeho zastre
šením. Druhú čast' môžeme reali
zovať až na jar budúceho roku 
a to ohrádzku okolo prístrešku 
spolu s vybudovaním pevných 
ohnísk. Týmto by Planírka mala 
dostať ten pôvodný nádych víken
dových stretnutí, o ktorých hovo
rievali starší spoluobčania a čo 
bolo pre mňa podnetom na prípra
vu a realizáciu tohoto zámeru. {fo
to prístrešok) 
• Zatial' sme hovorili o aktivitách 
v pôvodnej zástavbe. Je o vás 
známe, že dbáte aby projekty a fi
nancie boli smerované do všet
kých lokalít a oblastí života. 
- Aktivity sú smerované aj na síd
liská. Na Podhorskom, na ul. P 
Horova, pracovníci Denovy vybu
dovali dlho očakávané parkovis
ko, ktoré pomôže zlepšiť situáciu 
s parkovaním v tejto lokalite. {foto 
parkovisko) 

Na Kostolnom sme začali s prí
pravou terénu pre In line ihrisko, 
aby bolo mimo zastavaného úze
mia. 

Denova vybudovala nový chod
ník medzi ul. l. Bukavčana a Ko
satcovou ul. Táto trasa je často 
využívaná smerom k športovému 
areálu. 

Okrem týchto aktivít sme ponúkli 
aj projekt "vlastná zeleň". 

Tu si obyvatelia domov objednali 
zeleň na miestnom úrade, sami si 
ju vysadia a prvý rok sa budú o ňu 
aj starať. 

Pre časť Na Grbe a Kolónia má
me pripravený projekt "obnova ze-

Jene", kde by som chcel aby 
suché a staré stromy boli obme
nené za nové. 
Dakujeme za rozhovor. 

r 

ZVEREJNENIE ZÁMERU 
Mobilná betonárka ELBA SUPERMOBIL ESM 60 

Navrhovateľ, Correkt betón spol. s r. o. so sídlom v Bratislave, predložil Ministerstvu životného 
prostredia SR pod/'a zákona NR SR č. 12711994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
zámer pre zistbvacie konanie Mobilná betonárka ELBA SUPERMOBIL ESM 60. 
· V zmysle§ 8 ods. 4 zákona NR SR č. 12711994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie info 

rujeme o tomto zámere verejnosť. 

Do zámeru je možné nahliadnuť na miestnom úrade ONV, Odbore výstavby; životného prostredia 
. a správy majetku na 2. posch., lstrijská 49, Devínska Nová Ves do 8. novembra 2002 v úradných ho
dinách 

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 životného prostredia 
SR, nám. Ľ.. $túra 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 18. novembra 2002. 

DEVEX 9 



Sa.di'l:i 
Potvrdilo sa, že u nás v Devín

skej žije vela l'udí, ktorým záleží 

na svojom okolí a sú aj ochotní 

priloži( ruku k dielu. Na ponuku 

miestneho úradu na darovanie 

sadeníc kríkov reagovali nielen 

majitelia rodinných domov, už 

tradične zvyknutí stara( sa aj 

o zeleň na "obecnom". Ešte viac 

žiadatelov bolo z novej Devínskej. 

Do nákupu kríkov a zeminy pre 

občanov investovala naša mest

ská čas( cca 50 tis. Sk. 

Jeseň je velín i vhodným obdo

bím na výsadbu drevín. Kríky po

čas jesene a zimy dobre zakore

nia , vysadené na jar vyžadujú 

vel'mi intenzívne polievanie. Na· 

druhej strane je však zima pre 

kríky nebezpečné obdobie, preto

že tie opadavé vyzerajú počas zi

my nenápadne, trčia zo zeme len 

ako prúty. Pekný zelený, prípadne 

kvitnúci kríček každý obíde, prúty 

nie je problém zašlapnú( alebo 

zlami( Preto je nevyhnutné vý

sadbu kríkov viditelne označi(, eš

te lepšie ohradi( a ohradu pravi

delne· obnovova( 

Je na nás všetkých, aby sme tr

pezlivo vysvetlovali delom, že tie 

kríky sú aj pre nich, aby na ne 

dávali pozor a z nedbalosti ich 

neničili. Počas suchých období je 

nevyhnutné hlavne prvý, možno 

aj druhý rok po výsadbe kríky vý

datne polieva(, počas horúceho 

leta aj viac krát týždenne. Keď sa 

kriky 
náklady na vodu rozpočítajú me

dzi všetky byty, stojí to len pár ko

rún na rodinu za rok. Táto investí

cia sa nám určite oplatí. 

Psychologickými štúdiami sa 

preukázalo, že upravené estetické 

prostredie znižuje kriminalitu 

a vandalizmus a celkovo pozitív

ne vplýva na duševný stav detí aj 

dospelých. Pri úprave ž ivotného 

prostredia pre ludí je úloha drevín 

nezastupitelná. 

Kríky výrazne znižujú prašnos(, 

zvyšujú vlhkos( vzduchu, pohlcujú 

exhaláty z priemyslu a dopravy, 

zlepšujú mikroklímu prostredia. 

Ak chceme ži( v peknom upra

venom prostredí, nikto ho namies

to nás nevytvorí. Nikdy nebude 

ma( naša mestská čas( tol'ko pro

striedkov, aby platila niekol'ko de

siatok záhradníkov. Na mnohých 

miestach na sídliskách v Devínskej 

boli už niekol'kokrát zrealizované 

výsadby stromov a kríkov. Neús

pešne. Po krátkom čase po nich 

zostali len jamy v trávniku. Tie, 

ktoré prežili, vždy niekto z blízke

ho domu strážil pred vandalmi, 

polieval, s láskou sledoval, ako 

rastú. Keď sa l'udia sami budú 

stara( o zel.eň pri dome, v ktorom 

bývajú (ako to môžeme vidie( na 

mnohých miestach), zostane pra

covníkom Denovy viac času 
a prostriedkov na starostlivos( 

o parky a väčšie zelené plochy. 

Mária Šimonová 

Boľavá doprava 
Už dlhšiu dobu sa Vám chys

tám napísat; ale stále som dúfa
la, že príde k určitému zlepšeniu 
podmienok cestovania z ONV 
smerom do BA autobusom 
MHD č. 21. Posledné týždne mi 
však nedajú zaujať stanovisko. 

Cestujem autobusom č. 21 už 
sedem rokov, ale v poslednej 
dobe je situácia naozaj neúnos
ná. Od konca letných prázdnin 
t. j. od 1. 9. 2002 cestuje
me naozaj ako zvieratá, možno 
i horšie. V rannej špičke, no i mi
mo nej je cestovanie z ONV 
naozaj hrozné. Večne vypadá
vajúce spoje, krátke autobusy 
namiesto tzv. harmoník. Tieto 
skutočnosti ma neustále viac 
presviedčajú, že naši poslanci 

DEVEX 10 

v ONV si zohrievajú svoje mies
tečká a údel cestujúcich obča
nov ONV ich vôbec nezaujíma. 
Ak by ich zaujímal, tak by už 
dávno dojednali s DP nápravu. 
V ONV sa rozširuje priemyselný 
park, zo Zš začali cestovať na 
stredné školy a učilištia najsil
nejšie ročníky (z čias, keď boli 
škôlky takmer nabité a praskali), 
ale autobusy sa nepridali. VW 
rozširuje svoje hranice, zamest
nanci cestujú i našim spojom, 
čím ho značne preťažujú, ale 
kompetentní sa ani len tomu ne
prizerajú. Nie je tomu tak dávno, 
čo bola v ONV anketa o spokoj
nosti obyvatelbv ONV s cestova
ním. Redaktor sa však pýtal na 
názor len starších /'udí - dô-

chodcov, ktorí necestujú denne 
a v špičke. Táto anketa nepouka
zova/a na skutočný stav cestova
nia, ak by tento redaktor prišiel 
ráno na zastávku autobusu urči
te by počul iné odpovede a urči
te by neboli pozitívne. 
Reči radnice ako sú neúnosné 

komunikácie v ONV pre nás ces
tujúcich a voličov poslancov 
ONV, je vel'mi malou náplasťou 
na denný stres, ktorý prežívame 
pri cestovaní z ONV a späť. 
Vážení poslanci, blížia sa komu
nálne vol'by, Váš čas sa neúpros-

ne kráti. Mali by ste sa zamysli 
nad riadkami, ktoré Vám ;r 
píšem, myslím si, že môj názaiJ 
. • . . .. -· r 

Je nazorom 1 vacsmy cestujúcich 
občanov a radi mi dajú za Pra~. 
du. Skúste sa niekedy ráno me. 
dzi 6.10- 7.30 h postaviť na za. 
stávku na sídlisku a prizerať S<i 

na to, ako sa Vaši občania tlači<~ 
do autobusu, ako si denne ne. 
vyberane nadávajú, keď sa do. 
ňho nezmestia, alebo rovno si ta 
vyskúšajte! Co vy na to? 

Ekocentrum DAPHNE 
vstúpilo do štvrtého roku existencie 

Presne l . októbra 1999 sa otvorili brány ekocentra DAPHNE. Prichýli( nás 
Devín, magická lokalita na sútoku riek Moravy a Dunaja, obkolesená dvorna 
takými rozdielnymi svetmi, ako je niva Moravy a Devínska Kobyla. 
Ekocentrum DAPHNE vzniklo v rámci spoločného projektu Phare Partnership 
"Príroda bez hraníc", ktorý zrealizovali DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekoló
gie a rakúska mimovládna organizácia' Distelverein . Založenie ekocentro by 
však nebolo možné bez úspešnej spolupráce s miestnymi komunitami, štátnou 
ochranou prírody a školami . 

Počas trojročného pôsobenia sa nám podarilo etablova( do povedomia 
miestnych obyvatelov regiónu ako aj oslovi( najmä nižšie vekové kategórie na 
základných a stredných školách prostredníctvom environmentálnej výchovy 
najmä v rámci Bratislavského krajo. Ale nevyhýbame sa oni starším. Pre vyso· 
koškolákov a učitelov pripravujeme školenia, ukážky praktických aktivít pri 
vyučovaní s možnos(ou zopožičiovonio enviroškatúl'. Ekocentrum poriada 
terénne exkurzie pre školy ole oj verejnos( do záujmových oblastí. 

Aj vo svojej štvrtej sezóne ekocentrum DAPHNE ponúka svoje služby v tak· 
mer nezmenenej podobe, pripravené sú ekovýchovné programy pre základné 
školy (l. a ll. stupeň). pešie o bicyklové exkurzie pre školy o verejnos(, ukážky 
praktických aktivít na školách, požičovňa enviromentálnych pomôcok pre uči· 
telov, školenia pre vysokoškolákov pedagogických zameraní ako aj somot· 
ných pedagógov a množstvo iných zaujímavých akcií, na ktorých sa možno 
zúčastni( 

Ďalšie informácie: 
Ekocentrum Daphne, Rytierska 2, 841 l O Bratislava, 

Tel./fax: 02/657 300 50 
E-mail : ekocentrum-daphne@changenet.sk, 

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Hanu lova 5/ d, 844 40 Bratislava, 
Tel./fax: 02/654 121 33 

E-mail: daphne@changenet.sk, Web: www.daphne.sk 

STAVEBNÁ ~ 
MECHANIZÁCIA ·~ 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Cpletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 5375, fax: 02/6477 6311 

· ,...;li: m®#tulc, lrttp:llwww.ltl.t~ 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01 - Kúpa 

oZ- Predaj 

o3. Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 

oJ. Služby (ponúka) 

os. Byty 

ob- Nehnutel'nosti 

o7- Rozličné 

• Predám lacno zachov. chlapč . 
enie a topánky na 3-7 r., 

novnú kolobežku, korčule 
r (na l'ad) a chrániče, nové, 

é lyže a lyžiarky (6·7 r.) 
zánovný detský písací stroj. 

Tel.: 6477 8378 - večer 

• Prijmem do trvalého prac. po

predavačku do potravín 

Tel: 6477 5959, 

0905-786 146 

p 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if Jax: 02/6542 1727, E-mail : parrnal@parmal sk 

~ 
i 

l 

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

l~--- ~--- -

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362, 

0903 133 994 

• TV servis Baláž - oprava televí

zorov. 

Na Grbe 43 . 
Tel./zázn.: 6477 6963 

• M urárske, obkladačské práce, 

sadrokartón, malovky. Interiér -

exteriér. Tel.: 0908 543 991 

• Dôchodca - býv. učitel' Aj, N j, 

doučujem individuálne (l ,5 hod. 

- 200 Sk) na dome. 

Tel.: 6477 8835 

• Deviataci pozor! 

Pripravím na prijímacie pohovory 

na SŠ. Doučím ZŠ Ma, Sj, Aj . 

Tel.: 0903 215 069 

....!L. Stavebná 
csoa sporiteľňa " 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponuka· - medziuvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
vlastnikov bytov 

1%1J:#I;ťffl1t{jdf$.f)t$I·i-:#iá:Z=:: .:@ 

Hľadá: - spolupracovnikov 
za veľmi vyhodnych 
podmienok 

Kontakt: tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (800

- 21Y") 0903 835 997 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

• Konverzácia- nemčina (DNY). 

Tel.: 6453 7251 + záznamník. 

• Za zbúranie domu dám mate

riál z búračky. 
Tel.: 6531 5854 po 19.00 h 

ZIMNÁ PONUKA MOTORISTOM 
S nastávajúcou zimnou sezónou firma PNEUSERVIS - Bródy 

so sídlom na Pieskovcovej ulici č.16 v DNY ponúka svojím návštevníkom: 

PREDAJ: 
• zimných pneumatík všetkých značiek 
• ocel'ových diskov pre všetky typy vozid iel 

• autodoplnkov a autokozmetiky 

• akumulátorov 

SERVIS: 
• s využitím špičkových technológií 

SLUŽBY: 
• mimosezónne uskladnenie pneumatík 

• li kvidácia ojazdených pneumatík 

• poradenstvo: odborné a informačné 

AKCIE!!! 

MICHELIN 

~CIIdUIJQ . 

@ntinentille 
MATADOR 

r.ooo/YEAR 

SEMPERIT (S) 

~DUNLDP 
• pri zakúpení 4 ks zimných pneumatík -1 0°/o zľava 
•. pri zakúpení 4 ks ocel'ových diskov s pneumatikami -1 0°/o zľava 
• výrazné zl'avy na zliatinové disky 

Pohodlnú a bezpečnú jazdu na zimných pneumatikách svojím zákazníkom želá team PN EU SERVISU 

OTVÁRACIA DOBA: 
Po- Pia 8.00- 18.00 hod., So 8.00 - 13.00 hod. 

Tel.: 02/ 64 77 40 60 

IAzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, l/16 str. = 400 Sk, l/8 str. ~ l 000 Sk, l/ 4. str. = 202S Sk, l/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = l S Sk. K cenám treba pripočitat' 
13% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac l O%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hľadám : zlava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, 
~osledná 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: 8.00-10.00 

DEVEX 11 



vého vozidla neznámy páchateľ. 
Odcudzil autorádio a iné veci, 
celkom v hodnote 20 tis. Sk. 

Ďalší zberači medailí 
~estská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápisnika 

-V noci z utorka na stredu 14. -
15. l O. sa neznámy páchateľ vlá
mal do predajne kvetov na 
lstrijskej 68. Odcudzil telefónnu 
ústredňu a poškodil vence, čím 
spôsobil škodu vo výške 20 tis. 
Sk. 

- Firma Nada Med z P. Horova l O 
oznámi la l, 8 . l 0. , že neznámy 
páchateľ na vonkaj šej strane poš
kodil kabrincový sokel v rozsahu 
6m2, čím spôsobil škodu 16 tis . 
Sk. 
- Neznámy páchateľ sa v ponde
lok 21. l O. vlámal do unimobun
ky na Ul. j . jonáša 19, z ktorej od
cudzil zememeračské náradie 
v hodnote 15 tis. Sk. 

Na tohtoročných Majstrovstvách 
Bratislavy mládeže sa predstavilo aj 
niekoľko nových šachových nádejí 
z SK Strelec Devínska Nová Ves a ich 
vykročenie bolo veľmi úspešné. 

V kategórii chlapcov do 18 rokov 
titul Majstra Bratislavy obhájil slo
venský reprezentant Ján SMOLEŇ, 
ktorý vyhral všetkých sedem svojich 
partií. Obdobný kúsok sa podaril 
v kategórii do 1 O rokov T. PEITLOVI. 

8 rokov v !iline, kde skončil na Vel' . 
peknom piatom mieste. Popri ~1 

pešných medailistoch bol zbieus. 
cenné turnajové skúsenosti aj ď rl~~ 
nováčik D. KOLÁRIK, ktorý má do~ SJ 

predpoklady úspešných výsledk ré 
do budúcnosti. 

0~ 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

- O deň neskôr 16. l O. sa nezná
my ·páchateľ vlámal do záhradnej 
chatky v Devínskom jazere . 
Vypáčil dvere, odcudzil rôzne . 
náradie a majite lovi spôsobil ško
du 20 tis. Sk. 

-V stredu 23 . l O. v priebehu dňa 
neznámy páchateľ odcudzil z ka
binetu v ZŠ l. Bukovčana 3 z voľ
ne odloženej kabelky l O tis. Sk. 

V tejto kategórii získala bronzovú 
medailu ďalšia naša nádej A. 
SOLÁR. V kategórii do 8 rokov získal 
striebornú medailu J. ŠOŠOVIČKA. K 
Jurkovi treba dodať, že začiatkom le
ta absolvoval svoj prvý turnaj v živote 
a to hneď Majstrovstvá Slovenska do 

Zdá sa, že v SK Strelec sa vytvá 
tretia generačná vlna úspešný r~ 
mladých hráčov. Chceli by srnec 
rozšíriť aj čo do počtu . Všetkých nl~ 
vých adeptov šachového umenia p 

0 

zývame do nášho klubu na klubo~~ 
stretnutia, ktoré bývajú v F-centre n 
Jstrijskej ulici č. 4 každú stredu a pia~ 1.....-------------------------------------------------~ 
tok 0 16.30 h s možnosťou zahrať si 41.-48. týždeň 2 2 .ll. 2002 Ročník: XII. Číslo: 19 beznlatne 
pobaviť a poučiť sa. ' l--------------------~-------------------__::_ ______ ~r __ _j 

-Z priestorov na úschovu bicyk
lov naj. Smre ka 24 v stredu 17 . 
l O. neznámy páchateľ, bez po
užitia násilia, odcudzil dámsky 
bicykel v hodnote 6 tis. Sk. 
- Na Ul. P. Horova sa v piatok 18. 
l O. vlámal do osobného motora-

- V ten istý deň sa neznámy pá
chateľ na Ul. P. Horova pokúsil 
odcudziť automobil Peugeot 307. 
Vytrhal káble, ale vozidlo sa mu 
ukradnúť nepodarilo. 

OO PZ ONV 

Hotel MORA VA si vás dovolítje pozvať s vašimi deťmi na 

Mikuláša, 6. 12. 2002 o 17.00 h v hoteli Morava. 

Kto má záujem, môže si priniesť mikulášske balíčky, 

označené menom dieťaťa. Najneskôr však do 16.00 h. Pre 

deti je pripravená diskotéka a občerstvenie. 

Srdečne vás pozývame! 

l{RÍŽ OVI{A 
náboženstvo - prehŕňal vlasy. -

6 . Vojenský transport - mesto 

v Iráne. - 7. Nekrútilo- aromatic

ká rastlina. - 8. Rody- urob reznú 

ranu. - 9 . Kresfanské združenie 

mladých - poskytovali. - l O. 
Vrátenie sa - názov ruského mora . 

KATALÓG 2003 
Uzávierka objednávok do katalógu obchodov a služieb 

pre obyvatelbv DNV pre rok 2003 je 15.11.2002 

Objednávky treba doručiť: do inzertnej kancelárie Devexu: 
Novoveská 14 (z dvora), po-pia: 15,3~18.00, so: 8.0~10.00, 

písomne: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, fax: 6477 5275, 

e-mail: krug@mai/. viapvt. sk. 

Termíny: *uzávierka: 15.11.2002 

(o predfžení sa treba informovať) *spracovanie: do: 30.12.2002 

*sadzba, zalomenie, korektúry. tlač: do 30.1.2003 
*roznos do každej domácnosti v ONV do 15.2.2003 

ll. Brat Márie a Mojžiša - žalo 

kosou. - 12. Dotýkal sa - pozývať 

po česky.-
Pomôcky: D. RNA . - E. Móly. - l. 
Lola. - 2. Pope. - 6. Tali. - ll. 
Áron.-

d 

l{orenie života 
- Chcel by som zarábal dvad· 

saí tisíc mesačne ako môj otec. 

- Tvoj ·otec zarába dvadsa( 

tisíc? 

- Nie, ale tiež by chcel. 

••• 

Príhovor 
vydavateľa 

Po 17. novembri neštekol 

er ani pes, a to je iba tri

rokov po zmene . Dva dni 

výročím sa síce v Devín

strielalo, ale iba cvične, 
•~hrrm,rtw•Jn ústavných činitelov 

prísnejší výber do po

Úspešne odštartovala 

l oredvc>let>na kampaň, dúfajme, 

aj výsledky budú znamena( 

Pre obec i občanov. 

pujúce oteplenie spôso

rozkvitnutie marhule pri 

Mláka a možno aj 

iných lokalitách, len sme sa to 

neskoro, aby sme fo

fi u priniesli v novinách . 

INet>nrlnr.•n~ predvolebné kam-

11Vel'kých volieb" poplašili 

Vodorovne: A. Začiatok tajničky . 

- B. Rastlinstvo na tom istom mies

te - skriňa. - C. Jemná hmla - že

ravá tekutina zo sopky - klinček s 

hlavičkou na podrážky. - D. Záber 

nožom - krovitá rastlina - tlačová 
agentúra Hongkongu (skr.). - E. 

Kópia listu - grammolekuly- jaz

večík . - F. Odroda kvalitného vína 

- patriaci predstavenému kláštora. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 

A~~-+--~+-~~--+-~~--+-~-1 
B 

kandidátov pre 
- Aký je rozdiel medzi teroris· • wm"nnoono vol'by, nuž .. . zákla-

tom a manželkou? nebudú asi iba sl'uby raz 

~~--~--+-~--~--+--4--~--+-~---b~ 
- S teroristom sa dá vyjedná· štyri roky, ale čosi iné. 

c vať. Samochvála môže byť nieke-
- G. Rozvíjaj sa! puč! - zem obklo-

pená vodou - býv. jednotkový ob

chod. - H. Malá Etela - spôsobil 

ujmu na cti. - l. Nestojí- stará po 

nemecky - planétke. - J. Koniec 

tajničky.-

Zvisle: l. Nevýdatne - buchot, lo

moz. - 2. Mesto v USA (Kalifornia) 

- viedenský zábavný park . - 3. 

Zapáchnu - popolavá. - 4. Cudzie 

krstné meno spisovatela Twaina -

ťažko tvoríš. - 5. Mohamedánske 

~~--~--~~--~--+--4--~--+-~---b~ 

D~~~~--~~-+~--~~-+~~ 
E 
L-~--~--+-~--~--+-~--~--+-~~~~ 

F 
~-+--~~~~~~~~~--~~--~~ 

G 
~~--~--+--4--~--+-~---b--~--~-+~ 

H 
~~~~--+-~--~--+-~~-+--+---~-+~ 

l ~~-+--~~-+--~+-~~--+-~-4 
JL-~~~--~._~_.~--~~----

•• • 
- Čo keby sme začali chovo( 

v byte prasa? 

- A čo ten smrad a špina? 

- Veď si zvykne ... 

••• 
· Kd' l v· • 1·1robí - e sa s necmcovy o e 

zo slnečnice, ako je to potol11 
5 

detským olejom? ... 
DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brati5lava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislav~, 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveskó 14 {z dvora) po-pia: 15.30-18-~e: 
so: 8.00-10.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci . Nevychádza v augu~ R 
Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/9° 

DEVEX 12 

sebazničujúca. Je smutné, 

osobnosti, ktoré dokázali 

životaschopnos( na 

h pôsobiskách nie sú 

a mnohému voličovi 

, keď má možnosť vybe

alebo ochutna( predvoleb-

, guláš . Aj tie už vlastne nie 

tom pravom slova zmysle, 

atmosféra mohla byt' ne

- aspoň niekol'ko 
1 radosti z volieb. 

Vydavatel' 

: krug@mail.viapvt.sk 

V ČÍSLE: O Z radnice * Volebné obvody 

O O kandidátke poslancov mestských 

O Kultúra * Šport O Spoločenská kronika 

OO K vol'bám ~ Z policajného zápisníka 

.za krajšiu Devínsku", asi tak budú hovoriť .všetci kandidáti na funkciu 
poslancov. Asi to občania očakávajú. Asi tak budú aj vyberať kandidátov. 

V sobotu otvorená 

Ako sme sa dozvedeli, dlhšie 
trvajúca otázka fungovania 
poštových služieb v sobotu, bu
de vyriešená. Od januára 2003 
majú byt' občanom k dispozícii 
poštové služby na pošte v ONV 
aj v sobotu. Presný čas otvore
nia zverejníme po oficiálnom 
potvrdení informácie. r 

Deň otvorených dverí 

SOU strojárske na ul. 

J. Jonáša 5 pozýva 27.11. 

2002 v čase 9.00 - 14.00 h 

Záujemcov na 

Deň otvorených clverí 
. ........................ ................................................................................................................................ .......................... ............... . 

O t uoren~ý 
l is. t 

redakcii spravodajstva TV 
Markíza 

S pol'utovaním konštatuje
me vysokú neprofesionálnosť' 
redakcie spravodajstva TV 
Markíza, odvysielaním správy 
v . hlavnom spravodajskom 
bloku dňa 31. 10. 2002. 

Správa dokumentovala ne
spravodlivosť v rozdelení prí
spevkov na zmiernenie ná
sledkov škôd spôsobených 
občanom Devínskej Novej Vsi 
povodňovými udalosťami 

v auguste 2002, z verejnej 
zbierky organizovanej Sloven
ským červeným krížom. 

Vzhladom na redaktorsky 
neprofesionálny prístup, kto
rým ste neumožnili vyjadrenie 

dotknutých občanov ako i čle
nov Komisie pre posúdenie 
škôd občanov postihnutých 
povodňou, ste vniesli pochyb
nosti i k samotnej návšteve 
spravodajcu Európskeho par
lamentu p. lana Marinusa 
Viersmana dňa 6. 9. 2002, kto
rý osobne navštívil rodinu pani 
Hanyovej, vo vašom spravo
dajskom bloku označenú ako 
neprávom odškodňovanú. 

Vaše konanie tak spôsobilo 
nedôveru občanov Slovenskej 
i Ceskej republiky v humanitár
ne poslanie dobrovoľných čle
nov Slovenského červeného 
kríža v konečnom dôsledku 
hlavne všetkých tých, ktorí do 
zbierky prispeli. 

My, dolupodpísaní členovia 
komisie sa od tohto vášho ko
nania dôrazne dištancujeme 
a zároveň v mene občanov 
Devínskej Novej Vsi vyslovuje-

me verejné poďakovanie všet
kým tým, ktorí do verejnej 
zbierky prispeli, či akýmkoľ
vek spôsobom prejavili svoju 
podporu postihnutým rodi
nám. 

Ing. Vladimír Mráz 
starosta 

MC Devínska Nová Ves 

MUDr. Viola Bukovská 
poslankyňa 

MZ MC Devínska Nová Ves 

Vladimír Baranovič 
poslanec 

MZ MC Devínska Nová Ves 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 14.11. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 22.11 . 2002, 

číslo vyjde 29.11. 2002. 
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~andidátov v DTV 

Kandidáti na funkciu poslancov mestského zastupitelstva 

Drobničky 
z radnice 
Miestne zastupiteľstvo ro

kovalo dňa 12.11.2002 na 

svojom pravidelnom 63 za

sadnutí. Bolo to ti ež predpo

sledné pravidelné rokovanie 

v tomto volebnom období ro

kov 1998 -2002 . 
Z programu MZ prijalo 

k jednotlivým bodom nasl e

dovné uznesenia : 

- prerokovala problematiku 

odvodnenia Vápencovej ul. 

na podnet tamoj ších obyva
teľov. Uložila vedúcemu od

delenia výstavby požiadat) 

o stanovisko projektanta 

k predloženému návrhu. 

Zároveň uložila miestnemu 

úradu požiadať Vodárne a ka

nalizácie o prečiste nie potru

bia splaškovej kanalizácii na 

Vápencovej ulici , 

- zobrala na vedomie informá

ciu o kontrole plneni a jednotli

vých uznesení a zaktualizovala 

termíny plnenia, 

-schválila rozpočtové opatrenia 

Denovy v bežných aj kapitálo

vých položkách podľa aktuálne

ho plnenia, 
-zobrala na vedomie Plán zim

nej údržby Denovy zabezpeču

júci zimné obdobie v našej 

mestskej časti, 

- schválila prípravu odpredaja 

obecného pozemku na síd l isku 

Podhorské, 
- schválila odpustenie penále 

z dlžnej č i astky za zaujati e ve

rejného pri estranstva s podmien

kou zaplatenia dlžnej č iastky, 

- schválila zakúpenie drvičky 

drevného odpadu pre Denovu, 

pre potreby miestneho podniku, 

ako aj pre poskytovani e služ ieb 

pre obyvateľov mestskej časti, 

v celkovej výške 135 300,- Sk, 

- schválila výsl edky súťaže na 

vyhradené parkovacie miesta na 

Volebné obvody 
Volebný obvod č. 1. tvoria tieto ulice: Devínske Jazero, Jána Jonáša, 

Mečíková, Poniklecová, Bystrická, Kremencová, Záhradná, Opletalo

va, flová, Tehliarska, Janšákova, Tehelňa, Milana Pišúta, Mlynská, 

Magnezitová, Záveterná, Brežná, Vápencová, Na vyhliadke, Spádová, 

Samova, Bridlicová, Charkovská, Novoveská rodinné domy, Na Grbe, 

Ul. 1. mája, Kosatcová, Delená, Na kaštieli, Ivana Bukovčana, Milana 

Ma rečka, Jána Poničana, Eisnerova nepárne čísla domov, lstrijská uli

ca čísla domov párne od čísla 20 a nepárne od čísla 75. 
V tomto volebnom obvode sa volí 12 poslancov. 

Volebný obvod č. 2 tvoria tieto ulice: Stefana Králika, Jána Smreka, 

Pavla Horova, Eisnerova párne čísla domov, Pod lipovým, Pieskov

cová, Podhorská, Slovinec, Prímoravská, Na skale, Na hriadkach, Ze

liarska, Nám. 6. apríla, Vápenka, Na mýte, Hradištná, Uhrovecká, 

Kalištná, Novoveská l O, 12, 14, 16, 18, lstrijská rodinné domy nepár

ne čísla 3 až 69 a čísla 8, 10, 12, 14, 16, 18. 

V tomto volebnom obvode sa volí 12 poslancov. 

Pre vol'by starostu mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 

podľa § 8 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o vol'bách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov mestská časť 
Bratislava - Devínska Nová Ves tvorí jeden jednomandátový volebný 

obvod. 

Kino Devín - ako ďalej ? 
V predposlednom čísle De

vexu bolo spomenuté kino 
Devín, ktoré v súčasností ab
sentuje vysielaním a tým obrne-

DEVEX2 

dzí/o možností kultúrneho vyží
tia v mestskej častí. Rokovania 
o zverení objektu kina do sprá
vy mestskej častí sa podarilo 

ul. P. Horova na obdobie od 

1.11 .2002 do 31.10.2003. 
-uložila komisii výstavby, archi

tektúry a dopravy o prerokovanie 

návrhu projektu chodníka medzi 

nám. 6. apríl a a ul. Na hriadkach 

a predložiť stanovisko na rokova

nie miestnej rady, 

-schválila obsadenie nebytových 

priestorov vo VUZ podľa plat

ných podmienok, 

- schválila predrženie nájomnej 

zmluvy na pozemok so Vše

obecnou úverovou bankou na 

obdobie 6 mesiacov s odporuče

ním pre nové zastupiteľstvo 

o predrženie termínu, 

-schvál i la uvolnenie finanč ných 

prostriedkov z verejnej zbi erky 

ako humanitnú pomoc pri od

škodnení postihnutých občanov 

povodňou v auguste tohto roku, 

-uložila komisii výstavby, archi
tektúry a dopravy posúdiť ceno

vé ponuky na stavebné práce pre 

zabezpečeni e vybudovania CO 

skladu, 

posunúť do posledného kroku, 
ktorým je podpis primátora mes
ta k delímítácíí majetku na 
mestskú časť. 

Rokovania o pokračovaní pre
vádzkovania v kine sa podarilo 
s Bíoskopom ako firmou zabez
pečujúcou vysielanie uzavrieť 

a dohoda znie na pokračovaní 
premietania fílm qy v určitom ob
dobí týždňa hlavne z ekonomic
kých dôvodov, ktoré sú smero
vané na víkendové dní. 

Využívanie priestorov počas 
valných dní bez premietania bu
de na rozhodnutí nových pas/an-

N .. •t avs .eva 
v družobnej obcí Sv. Ilja 

V dňoch 9. a l o. novembra sa de
legácia mestskej ~asti zú~astnila 
na tradi~nom podujatí v družob
nej chorvátskej obci na "Martino
vaní" . Delegáciu mestskej časti 

viedol pri neú~asti starostu, zás
tupca starostu ing. P. Rajkovič za 
účasti predsedu komisie kultúry 
M. Encingera a poslancov miest
neho zastupitel"stva J. Dobríka 
a E. Schreka. Na pracovnom roko
vaní s predsedom miestneho par
lamentu p. Jozipom Cikačom 

a starostom obce p. Franjom Kor
parom zhodnotili obdobie šty-

- súhlasila s použitím fi nan. 
ných náhrad za výrub strom c. 

na ošetrenie chránených st r~~ 
mov na kostolnom kop . 

Ci 
a schválila nákup kríkov p re 
výsadbu v mestskej časti v cef. 

k ovej sume 6000,- Sk za 1 ooo 
ks, 

- schválila prenájom hnuter. 

ného majetku firme Bioskop 

pre prevádzkovanie kina 
Devín, 

-zobrala na vedomie informá. 
eiu o stave spracovanie projek- l l~• ,nf111C1a 

tovej dokumentác ie Domu so- 1 •~•"-"'""'"n 

ciálnych slu ž ieb na ul. Na 

Grbe, 

l . František Baňas, JUDr. 

2. Vladímír Baranovič 
3. Peter Cvečka, Ing. 

4. Jarmila Demková 

S. Jozef Dobrík, Ing. 

6. Vladimír Dobrík, Mgr. 

7. Miroslav Encinger 

8. Jozef Gbelský, RNDr. 

9. (ubomír Jánoš, Ing. 

l O. Milan Jeck 

ll. Mária Kelová, Mgr. 

12. Vladimír Lazar, Ing. 

13. Ladislav Mišurda, Ing. 

14. Alojz Moravec 

l S. Vladimír Mráz, Ing. 

16. Peter Rajkovič, Ing. 

17. Richard Ružovič, Ing. 

18. Štefan Sekáč 
19. Miloslav Vajdiš 

54 r. právnik 

52 r. technik 

59 r. učiteľ str. 

40 r. dipl. sestra 

52 r. ekonóm 

44 r. redaktor 

49 r. podnikateľ 
SS r. živnostník 

42 r. výsk. prac. 

62 r. podnikateľ 
40 r. merod.prac. 

56 r. slav.inž. 

66 r. slroj. inž. 

47 r. technik 

46 r. ekonóm 

42 r. stroj. inž. 

64 r. podnikateľ 
44 r. chlad.mech. 

38 r. dôstojník vzál. 

J.Poničana 3 SDKÚ,ANO, SMK, OKS 
Mlynská 24 Nezávislé fórum 
Záhradná 8 SDA 
J.Poničana l Pravá SNS, SNS 
Pieskovcova 60 KDH, DS,DÚS, SZS 
J.Poničana ll Nezávislé fórum 
Pod lipovým 47 SDKÚ,ANO,SMK,OKS 
I.Bukovčana 13 HZDS 
I.Bukovčana 2 SMER 
Pod lipovým 32 SDKÚ,ANO,SMK,OKS 
J.Poničana 7 SDKÚ,DS,DÚS,SZS 
Na hriadkach 9 KSS . 
P.Horova 26 K(S 

P.Horova 13 Pravá SNS, SNS 
Janšáková 22 Nezávislé fórum 
Š.Králika 16 KDH,DS,DÚS,SZS 
Na vyhliadke 9 SDA 
Eisnerova 17 SMER 
J.Poničana l - zobrala na vedomie informá

ciu zo zahrani č nej služobnej 
cesty do Chorvátska, 

20. Vladimír Veslár 42 r. podnikateľ sl. 
Pravá SNS, SNS 

J.Smreka 22 SMER 

- schvál ila poskytnutie jednorá

zového príspevku na benefičné 

predvi a nočné a vianočné akcie 
v lstracentre. 

Poiiarovost• 
v Bratislave v októbri 2002 

Ing. Peter Rajkovič, ltne:sts.kej 

Okresné r iaditeľstvo Hasičského a zách

ranného zboru zaregistrovalo na územi 

hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci 

október 2002 celkom SO požiarov, pri 

ktorých vznikli priame škody vo výške 

328 l OO Sk. Pri týchlo požiaroch neboli 

žiadne osoby zranené ani usmrtené. 

Uchránené hodnoty boli vyčíslené vo výš

ke 12 830 000 Sk. 

zástupca starostu MČ Ves. 
kandidujúce subjekty 

co v, ale požiadavky ktoré sú politických strán, 
miestnom úrade ukazujú strany a nezávislý 
vanie využitia tohto priestoru. boli oslovení s po-
Kultúra, ktorá je smerovaná do- ko~ na p~ezentáciu podľa 
pasia/' do Jstracen tra, by mohl atneho zakona , kde boli 
dostať ďalšie priestory, ktoré s· základe rozhodnutia DTV 
potrebné pre spolky a kultúrn anovené poplatky za pre- Okresné riadire~lvo Hasičského 
skupiny. ntáciu. a záchranného zboru 

Môžeme vyjadriť nádej, i DTV v Bratislave 

v decembri už kino bude v sprd:r-------------------------
ve mestskej častí a urýchlene s 
pripraví projekt využívania tohto 
kultúrneho stánku. 

roch rokoch v rámci nášho voleb 
ného obdobia. Zhodnotili aktiví 
poriadané v kultúrnej , šp 
spoločenskej oblasti a 
možné zámery rozšírenia do 
lasti hospodárskej spolupráce. 

V rámci delegácie sa n 
zúčastnil i aj predstavitelia 
ného hasičského zboru, 
pozvali miestny vatrogasci .. 

Pre rok 2003 spomenuli 
výročie podpisu dohody o 
práci a skonštatovali, že po . 
nálnych volbách v DevínskeJ 
vej Vs i . pripravia kalendár 
ných podujatí pre d'alšie obd 

MIESTNY ÚRAD DEVÍNSKA NOVÁ VES 
v spolupráci s rímsko-katolíckym farským úradom 

poriada pre občanov 
dňa 23. septembra 2001 lv sobotu/ 

od 15.00 do 11.00 
burzu hračiek a športových potrieb a knih 

1 Priestoroch Farského centra na lstrijskej ulici č. 4. 
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. 

~ pedagogiCko-psychologické služby 

pozýva všetky šikovné ručičky a múdre hlavičky na 

'flf1®lllUf1lllDU!IU.HUťC!lrír 

V sobotu, 23.11.2002 oá 9.30 hod 

Matematicko- fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, 
Mlynská do/ind l, Ba 

Vás neskoro jesenná, predvianočná a najmä tvorivá atmosféra 
domov si odnesiete pekné výrobky. ' 
Bližšie informácie: 0905-729-131 

eo. odpadom zo záiwad? 
V tomto období nastáva čas 

jesenného upratovania v záhrad
kách . Treba pohrabať opadané 
lístie. orezať stromy a kríky. po
zberať zeleninu. Odpadu zo 
záhrady je neúrekom. Platné 
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 
6/2002 o tom hovorí cit.: 
. Pôvodca komunálneho odpadu 
je povinný zabezpečiť za úhradu 
odvoz. zhodnotenie alebo zneš
kodnenie odpadu zo záhrad 
a záhradkárskych osád." Kto 
zneškodní odpad v rozpore 
s týmto nariadením (napr. keď 
ho spáli vo svojej záhradke ale
bo na verejnom priestranstve) 
môže dostať od primátora poku
tu do 5000 Sk. Blokových pokút 
od miestnych alebo štátnych po
licajtov za pálenie odpadu na 
záhradách už bolo v Devínskej 
niekol"ko. 

Ako ušetriť peniaze za odvoz 
zeleného odpadu a ešte na tom 
získať? Odpoveď je jasná- kom
postovať. 

Na stránkach DEVEXU sa 
o kompostovaní vera popísalo. 
tak len stručne. 

Kto má väčšiu záhradu 
s množstvom stromov, mal by 
zvážiť nákup drvičky na konáre. 
Miestny podnik Denova Vám do 
množstva. ktoré sa vmestí na 
multikáru po dohode vezme ko
náre zadarmo, ale bude Vám 
chýbať drva do kompostu. 

Všetok materiál zo záhrady, 
ale aj šupy z ovocia a zeleniny, 
vznikajúce pri varení sú spolu 
s pokosenou trávou, listami zo 

stromov a kríkov. podrvenými 
konármi sú vynikajúcim materiá
lom na kompostovanie. Máte 
málo miesta a nechcete si ho za
pratať nevzhl'adnými zapáchajú
cimi kopami? Urobte si drevený 
kompostér a umiestnite ho na 
chránené miesto. Keď ho urobíte 
estetický alebo necháte zvonku 
porásť popínavými rastlinami, 
určite nebude špatiť. Zapácha 
len nesprávne robený kompost. 
Nesmie byť príliš mokrý. Treba 
ho obrátiť a premiešať so such
ším materiálom - slama. piliny, 
posekané drevo, prípadne pre
kryť zeminou. 

Podrobnejšie o kompostovaní 
sa môžete dozvedieť z príručky 
od Spoločnosti priatel'ov Zeme. 
pre ktorú si môžete prísť na 
Odbor výstavby, životného pro
stredia a správy majetku, alebo 
Vám ju na požiadanie pošleme. 

Čo získate kompostovaním? 

•:• Ušetríte značné peniaze bud" 
za odvoz odpadu alebo za po
kuty, ak budete odpad páliť. 

•:• Ušetríte peniaze za nákup 
umelých hnojív 

•:• Kvalitné prírodné hnojivo do 
záhradky, ktoré Vám na rozdiel 
od umelý-ch hnojív zlepší aj 
štruktúru pôdy, zníži vysýchavo
sť 

•:• Dobrý pocit. že ste nezhoršili 
zbytočne životné prostredie 
Čo získajú Vaši susedia? 
•:• Čistý vzduch bez dymu. 

Mária Šlmonová, 
Miestny úrad ONV 

DEVEX3 



Miestny odbor Matice slovenskei 

Klubové stretnutia členov MO MS sú každý tretí štvrtok v mesiaci od 

18.00 h v priestoroch Klubu dôchodcov na ul. Na gr_be 2 (v bývalej 

Materskej škole pri cintoríne} 

GRBAČIETA A ROSICA 15. výročie 

Úspešné a populárne folklórne súbory chorvátskej kultúry Grbačieta 
a Rosica oslávili v týchto dňoch 15. výročie od svojho vzniku . Materiál 

zo slávnostného koncertu pri tejto príležitosti prinesieme v budúcom 

čísle . 

Program kina 

@~WITrNl 
Pozvánka 

Hotel MORAVA si vás dovol'u
je pozvať s vašimi deťmi 
na Mikuláša 6. 12. 2002 

o 17.00 h v hoteli Morava. 
Kto má záujem, môže si pri nie-

Silvester 
Hotel Morava dovol'uje si vás 

pozvať na spoločný príchod 

Nového roka 31. 12. 2002 od 
19.00 h v priestoroch reštaurá
cie hotela Morava, spojený 
so silvestrovským programom 

rem i eta neP 
-
.... 

sť mikulášske balíčky, oz-nače. 
né menom dieťaťa. 

Najneskôr však do 16.oo h 
Pre deti je pripravená diskoték; 
a občerstvenie. 

Srdečne Vás pozývame. 

a novoročnou tombolou. V cene 
vstupného l 000,- Sk je prípitok, 
večera, polnočný prípitok, ka. 
pustnica, kvalitná hudba, ohňo. 
stroj. 
Predpredaj vstupeniek na recep. 
ci i. 

Srdečne Vás pozývame. 

v týchto dňoch oslávili 

70 rokov 
jozef MA]ZÚN 

Terézzia HEGYIOVA 
Anastázia TEPLIKOVA 

75 rokov · 
Vladimír GREGOR 

BO rokov 
Rozália MAREKOV A 

EvaFOšNAROVA 

Blahoželáme! 

* Iport * Iport * Iport *Iport * Iport * Iport * Iport *šport *šport * šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport *šport * Iport v kostole 
Mgr. S01ía VRABLECOVA 
a Ing. Peter BOHA CSEK 

4. ročník behu Na Grbe 
23. novembra 2002 (sobota) 

Miesto: ZS l. Bukovčana l 
križovatka na Delenej ulici 

Riaditel' preteku: 
Mgr. Ladislav Jaško 

Prezentácia : ZS l. Bukovčana l 
9,45 hod. - l 0,45 hod. 

štart detí: 
ll ,OO hod. - Delená ulica 
Kategórie: 
predškolský vek - l OO m 
1. - 2. ročník dievčatá 400 m 
1. - 2. ročník chlapci 400 m 
3. - 4. ročník dievčatá 800 m 
3. - 4. ročník chlapci 800 m 
5. - 6. ročník dievčatá l 600 m 
5. - 6. ročník chlapci l 600 m 
7. - 9. ročník dievčatá l 600 m 
7. - 9. ročník chlapci l 600 m 
štart dospelých: ll ,30 hod. 
Dospelí: juniorky do 18 rokov 

2 800 m 
juniori- do 18 rokov 3 500 m 
ženy - do 34 rokov 3 500 m 
ženy - od 34 rokov 3 500 m 
muži - do 39 rokov 4 200 m 
muži - od 40 - 49 rokov 4 200 m 

muži - od 50 - 59 rokov 4 200 m 
muži - od 60 rokov 4 200m 

Ceny: Prví traja pretekári v kaž
dej kategórii, ostatní: losovanie 
tomboly 
Startujú zdraví pretekári na čest

né prehlásenie alebo s lekár
skym potvrdením 

Mgr. Ladislav Jaško, 
predseda komisie športu 

a vol'ného času MZ MC DNV 

Karatisti opäť bodovali 
V nedeľu 27.10. 2002 sa v bra

tislavskej hale na Junáckej ulici 
konalo -pod hlavičkou AKB (Aso
ciácia Karate Bratislava), 1. kolo 
Turnaja mládeže. 

Naši pretekári z klubu Ju-shu 
boli mimoriadne úspešní. V sú
ťažiach kata sa na 3. mieste 

DEVEX4 

v kategórii chlapci umiestnil 
l. Palo. Kategóriu staŕšie žiačky 
vyhrala L. Langová. Vo vel'mi 
kvalitnej a vyrovnanej skupine 
mladších dorasteniek J. Gábriša
vá vybojovala tretie miesto. 

Spolu s l. Koborovou všetky tri 
vyššie spomenuté pretekárky 

skončili druhé vo vystúpení druž
stiev. 

Bojové srdce prejavili súťažiaci 
v športovom zápase - kumite. 
Staršie žiačky L. Slížiková a A. 
Repková sa umiestnili na 1. resp. 
2. mieste. M.' Kniesová, ako mla
dšia dorastenka skončila druhá. 
Chlapci vybojovali nasledujúce 
umiestnenia. F. Lacko vič v kate
górii starší žiak do 40 kg, rovna
ko ako J. Komorník v skupine 
starších dorastencov do 65 kg, 
skončil tretí. Všetky medailové 
miesta obsadili v poradí P. Kno
tek, R. Sopinec a V. Luknár v ka
tegórii mladší dorastenci do 65 
kg. 

V súťaži kata junioriek vybojo
vala 1. miesto aj jedna z našich 
externých tréneriek J. Kročová. 

Peter Gábriš 
Karate klub Ju-sh u 

~ratislavský 

cross 
Dňa 26. 10. 2002 sa v areáli 

kúpaliska Rosnička uskutočnil 
3. ročník Bratislavského crossu. 
Zúčastnili sa ho i bežci z DNV. 
Zo zS l. Bukovčana l to boli 
4 žiaci, 1 pedagóg a riaditel' 
školy L. Jaško, ktorý v svojej ka
tegórii, veteráni A na 6 500 m, 
presvedčil ô svojich bežeckých 
kvalitách a výborným výkonom 
obsadil 2. miesto. Na podob
nom podujatí, 13.1 O. v Rači -
bežecký špeciál do vrchu, 

7 000 m - zvíťazil i v celkovom 
poradí. 

V žiackych kategóriách bol na 
Rosničke najúspešnejší J. Lau
rovič v kat. žiaci ranného šk. 
veku (500 m) dobehol na 
5.mieste, 9 sek. za víťazom. 

Ostatní žiaci: B. Putalová- SOO 

m, 21. miesto, O. Kapišinský· 

Ing. Veronika KUCKOVA 
a RNDr. Peter LABÁK 

vo vile Koštälová 
jana FA]DELOVA 

a Martin ŠKARBALA 

Blahoželáme! 

1 000 m, 39. miesto, M. Balog ( : 
- 1 000 m, 15. miesto. ..._ ___ .......:... __ _..:_~_...:..::.;~ 

V kategórii veteránky A - 3 

500m - T. Fialová. Podujatia sa 
Zuzana ŠEVČOVIČOVA 

zúčastnili i ďalší rekreační bežci Vitaj! 
z DNV, ktorých výsledky môžete 1 _

_________ _ 

nájsť na www.vos-tpk.sk 

FUTBAL@ 
]án HEČKO 
Ivan POLJAK 

Andrej DOBROTA 
Gabriela PENTEKOVA 

Dezider SCHREK 
IV. liga seniorov 

ll kolo 
Malinovo - ONV 
g: Sašík 

12. kolo 
ONV- Tomášov 
g: Putik 

13. kolo 27. l o. 
Vajnory- ONV 
g: Maďar 2, Sášik 

14. kolo 3. ll. 
BCT Bratislava - ONV 
g: Bystriansky. 

1 :1 (0:0) Nech odpočívajú v pokoji 

25.I I.2002 uplynulo IO rokov 

1:2 (1 :1) čo nás opustil náš bratranec 
František Micbalík 

o:3 

/(ro ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku 

našej organizácie ve
• • ·u"~ .. f... l %z dane. 

Prezentovali sme výsledky prá
ce a úspechy našej školy, učitelia 
pripravili niekol'ko "otvorených 

Zahraniční p,edagógovia 
na pracovnej návšteve v Z$/. Bukovčana 1 

V dňoch od 4.- 10. 11. 2002 
ste mohli v ZS l. Bukovčana 1 
stretnúť, prípadne sa porozprávať 
s pedagógmi z Talianska, Rakús
ka, Nemecka a Pol'sk;l. Túto mož
nosť využili nielen pedagógovia 
a rodičia, ale predovšetkým žiaci, 
ktorí sa snažili rozprávať v anglic
kom, nemeckom, talianskom ba 
aj v pol'skom jazyku. 

Zahraniční hostia obdivovali 
nielen pedagogické majstrovstvo 
mnohých našich pedagógov, ale 
aj pohostinnosť a srdečnosť, 
s akou sme ich privítali. My sme 
sa zase pokúšali o čo najlepšiu 
prezentáciu školy, DNV a celého 
Slovenska. 

Pracovná návšteva sa uskutoč
nila v rámci projektu NK SOKRA
TES, v ktorom už dlhodobo pra
cujeme ako koordinátori. S hrdo
sťou sa môžeme pochváliť, že 
sme to my, ktorí európskym ver
mociam ako Rakúsko, Nemecko, 
Taliansko a Francúzsko "udáva
me tempo" a naši partneri to 
s neskrývaným obdivom rešpek
tujú. 

V bohatom a pestrom progra
me sme hosťom ukázali historic
ké a kultúrne dominanty Bratis
lavy, Devínskej a Devína. 

Koncom jesene bolo posledné 
hodnotenie súťaže o najkrajšiu 
predzábradku. Predzáhradky bo
li hodnotené počas celého vege
tačného obdobia. Hodnotila sa 
originalita predzábradiek, čisto
ta a celková starostlivosť, množ
stvo a krása kvttnúcich rastlín, 
estetické uspot·iadanie a kvalita 
drevín spolu s celkovým estetic
kým dojmom, akým predzáhrad
ka pôsobila. 

Vybrať tú najkrajšiu pred
záhradku bolo vel'mi ťažké, lebo 
skutočne pekných bolo tol'ko, že 
ani nie je možné ich všetky vy
menovať. Vidieť, že Novovešťa
nom záleží na svojom okolí. 

Svojím príspevkom ste nám 
pomohli pokračovať v projek
toch na pomoc telesne postih
nutým. 

S vdačnosťou 
Spoločenstvo SAMARITAN 

hodín". Navštívili sme EKO - cen
trum DAPHNE i partnerskú školu 
v Marcheggu. Vrcholným poduja
tím týchto dní bola však sláv
nostná večera, zážitkom pre 

všetkých bolo vystúpenie folklór
neho súboru GRBARCIETA. Doj
my z prekrásneho večera v opere 
SND sú takmer neopísatel'né. 

Všetkých potešilo, že v priebe
hu pracovného stretnutia sa nám 
podarilo vydať kalendáre na rok 
2003, v ktorých prezentujeme 

Vítazom za rok 2002 sa sta
la predzáhradka pred rodin
ným domom č. 15 na Kosatco
vej ulici. Ohodnotili sme jej tra
dičný ráz, ktorý sa velíni hodí do 
lokality na Grbe, nádherne kvit
núce kvety, ktoré už po generácie 
pestovali naše staré mamy a vy
tvárali tak čaro domova. 

Z tých pred panelovými doma
mi zaujala napr. predzáhradka 
na ul. P.Horova 26- víťaz súťaže 

z r. 2000- ktorá si nadalej udržu
je vysoký štandard, celé okolie 
dýcha svojou vlastnou atmosfé
rou. Na ulici 1 Bukovčana 5 nás 
očarilo množstvo kvetov počas 
celej sezóny, na Istrijskej ulici č. 8 

Dakujem všetkým spoluobča
nom, ktorí svojim podpisom 
súhlasili s mojou kandidatú
rou za poslanca Mč DNV 

Ing. František Krížik 

Výtvarné práce žiakov všetkých 
zúčastnených krajín. 

Našu školu reprezentujú vý
tvarné práce žiakov : J. Laurovič 
IV.B a S. Tanáčová V.B. 

Zahraniční hostia odchádzali 
po niekol'kých dňoch s krásnymi 
dojmami a zážitkami, ktoré budú 
ďalej šíriť v svojich domovoch. 

V našich aktivitách pokračuje
me ďalej . Dňa 7. decembra 2002 
od 14,00- 19,00 hod. zapálením 
prvej adventnej sviečky vás sr-

dečne pozývame do ško ly, zažiť 
príjemnú predvianočnú atmosfé
ru v tradičných adventných diel
ňach. 

Spolo.čne sa pokúsime, aby 
plamienky úprimnej detskej ra
dosti a šťastia rozohriali všetky 
srdcia. SF 

-JO sa oáza ušlachtilej zelene roz
rastá aj pred dalšie vchody 

Najviac bodov počas celej sezó
ny dostala a tohoročným víťa
zom sa stala rozmermi neveľká 
predzáhradka pred bytovým 
na Kalištnej ulici č. 19. Premys
lené naaranžovanie trvaliek 
a tvarovaných drevín, nespočet
né množstvo rôznych druhov 
skalničiek, množstvo nevšedných 
kvetov počas celého vegetačného 
obdobia musí obdivovať každý, 
kto ide okolo. Napriek pokročilej 
jeseni Vám odporúčam, aby ste 
sa na ňu išli počas prechádzky 
pozrieť. 

Majitelbv víťazných predzáh
radiek prosím, aby si počas úrad
ných hodín prišli do pokladne 
miestneho úradu vyzdvihnúť 

peňažnú cenu vo výške l 000 Sk. 
Tým ostatným, ktorí sa už roky 
s láskou starajú o predzáhradky 
pred svojimi domami, alebo kto
rí sa práve nechali inšpirovať, 
držím palce do budúcoročnej 

súťaže. Aby nás stále viac obklo
povala a spájala krása kvetov. 

M. Simonová 

DEVEX S 



Tradícia • a. rozvo1 

Pozývam Vás, vážení spoluobčania ku komunálnym volbám v Devínskej Novej Vsi v dňoch 

6. a 7. decembra 2002 

(f)I(DH • smer• 

Kandidát na s tarostu mestskej časti Devínska Nová Ves 
Ing. Peter Rajkovič • zástupca starostu mestskej časti Devínska Nová Ves 

Medzi hlavné ciele, ktoré si dávate v tomto volebnom období ie rozdelenie aktivít do všetkých lokalít mestskei časti. 
Mestská časí má svoje špecifiká tým, že vznikla spojením pôvodnej obce a novej výstavby. Týmto sa definujú aj potreby jednotlivých lokalít. Základné veci infra

štruktúry sa zrealizovali doteraz a teraz je potrebné vybudovať nadstavbu. V pôvodnej čast i je to rekonštrukcia lstrijskej ulice po stránke dopravy 

a zelene. V častiach na Kolonii a Na Grbe zabezpečenie informovanosti cez miestny rozh las, obnova zelene a bezpečnosť na cestách . Na sídliskách je potrebné 

z Eisnerovej uL vybudovať dopravno· obchodnú časí. Riešenie parkovania na dotyk s obytnou zónou a vnútrosídliskové ihriská uprav i ť potrebám dorastajúcej mlá

deže. Tu môže platiť heslo· rozdielnosť potrieb · jednota záujmu, pre skrášlenie Devínske j. 

Devínska Nová Ves sa často spomína s prívlastkom · zelená. Ste technik; ktorý pripravil proiekty pre výstavbu. Ako sa daiú sklhit' tieto pre niekoho protichodné 

ciele? 
Poloha nášho územia predurčilo rozvojové smerovanie do nových území. Lokality, ktoré boli vytypované pre rozvoj sa odkláňajú od zelených území, ktorým pri· 

ná leží patričná ochrana. Z tohto dôvodu nevidím nezlučitel'nosí týchto dvoch zámerov a to rozvoja , tak priemyselného ako hlavne bytovej výstavby a služieb, pre kto· 

ré sú vyčlenené prevažné územ ia. 

A ochranu prírody vnímam tiež ako aktívnu súčasť. V tomto prípade chcem vytvori ť projekty pre ochranu Sandbergu , obnovy kveteny a tiež obnovu l účneho cha

rakteru alúvia Moravy. Vztah rozvoja územia a ochrany prírody sú na mnohých miestach realizované k spokojnosti zúčastnených · chce to vzájomnú komunikáciu 

a snahu pochopiť druhú stranu . 

V našei mestskei časti sú zastúpene dve vel'ké skupiny obyvatelóv. Starší spoluobčania a mládež. Každý z nich má iné potreby a požiadavky. 

Aké možnosti naplnenia vidíte ? 
Niektorí nazývajú vzťah týchto dvoch skupín generačným problémom. Skúsenosť ukazuje, že riešen ie nie je zložité . Každá skupina potrebuje svoj priestor a pod· 

mienky pre využitie vol'ného času . Dokončenie Domu sociálnych služieb s priestorom pre klub dôchodcov davá priestor pre starších spoluobčanov, samozrejme so za· 

bezpečením potrebných služieb ako je ošetrovatelská starostlivosť a poskytovanie stravovania . 

Mládeži ponúknuť priestor a možnosti pre svoju realizáciu, tak v športe oko oj kultúre . V tejto oblasti je jasný výsledok keď deti a mládež zo súborov vystupujú na 

akciách pre starších spoluobčanov alebo priamo na podujatiach, ktoré oni organizujú . V tejto oblasti chcem nado lej podporovať aktivity, ktoré sú zamerané pre mlá

dež a prispieť k väčšej podpore aj po f i nančnej stránke. 

Zúčastnili ste sa mnohých rokovaní, kde experti na rozvo;ové zámery v oblasti priemyslu sa striedali s domácimi ochranármi prírody. Je možné tieto dve skupiny 

dávať do spoločného vztáhu? 
Moderná technológia priamo vo výrobnom procese nie je nepriatelam prírody . Väčšia záťaž je po dopravnej stránke. Tu sa nám podarilo po mnohých aktivitách 

aj s predstavitel'mi tunajších investorov pripraviť nové napojenie na dial'nicu ako aj nové spojenie s Dúbravkou, ktoré sa začnú realizovať na budúci rok . Mojim záme· 

rom je prerozdeliť peniaze , ktoré získavame z umiestnenia nových investorov do projektov v oblasti vol'ného času a ochrany prírody. človek po práci má nárok na 

flrostredie ,v ktorom si môže oddýchnuť a zrelaxovat'. 

Po mnohých rokoch sa zdá, že sa vytvára spoločný celok a spoločný " duch" mestskei časti. 
Nové veci sa prijímajú niekedy ťažšie . Čas aj v našom prípade ukázal ,že pre rozvoj obce bolo jej rozšírenie prínosom . Po 14 rokoch vidím , že z našej mestskej 

časti sa stáva jedna z najkrajších lokalít Bratislavy aj vdaka tomu, že obyvatelia sídlisk prijali v mnohom určité prvky dedinského prostredia a tým sa udržuje chorak· 

ter prostredia, ktorý tu boL Najlepšie je to vidiet' v oblasti kultúry, kde chcem tieto aktivity nado lej podporovať a rozvíjať tak, aby reprezentovali Devínsku v čo no jšir· 

šom okolí. 

Mojim cielom je, aby DevínskonovovešÍania , alebo Novoselania boli hrdí na našu mestskú časí s jej históriou, prírodou a súčastnosíou. 

Zúčastnili ste sa mnohých rokovaní, ktoré mali rozdielny charakter. Skúsenosti, ktoré ste získali na domáce; ale a; zahranične; pôde, Vám dávaiú širší rozhlácl no 

domáce dianie. 
Mojim zámerom je nado lej pracovať na koncepcii, ktorú som sa snažil aj v tomto volebnom období presadzovať. Je j hlavnou črtou je vytváranie určitých celkov, 

ktoré zahŕňajú zabezpečenie bývania pre mladých a dat' priestor tým, ktorí si chcú zvýšiť štandart bývania. K lomu prináleží vytváranie podmienok pre zamestnanie 

v čo najbližšom okolf. Tretou zložkou tohto celku je zabezpečiť priestory pre oddych, šport a pobyt v peknom prostredí. . 

Skúsenosti, ktoré som získal ma ubezpečujú ,že naplnenie tohto ciele je reá lne ak dokážeme využi ť ponuku, ktorá je daná prostredníctvom projektov z Európske! 

únie, tiež pri spolupráci s Vyšším územným celkom (VUC) a na úrovni mesta. 

Ciele a zámery, ktoré som tu predložil vyžadujú pri rozdielnosti potrieb jednotlivcov a skupín , ako aj jednotlivých častí naše j mestskej časti uvedomiť si, že buduje· 

me spo ločné prostredie pre nás všetkých. 

Pre naplnenie tohto ciele ponúkam svoj čas a energiu a tiež pozývam Vás k tejto spolupráci . 

Kandidáti na poslancov mestského zastupitelstva hl. mesta Bratislavy 
za koalíciu 

C-DI(DH? 

DEVEX 6 

Ing. Jozef Dobrík 
ekonóm 

Mgr. Mária Kelová 
metodická pracovníčka 

Ing. Peter Raikovié 
stroiný inžinier 

ll 
v 

Siroké spektrum názorov- cesta k spoločnému cieľu. 
Volebný program koalície ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer, SMK-MKP 

l Devínska Nová Ves je jednou zo sedemnástich mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy. Počtom obyvateľov 
a rozlohou patrí medzi takzvané malé mestské časti. Vďaka 
svojej polohe na okraji mesta bola dlho aj na okraji záujmov 
mestských o~gánov samosprávy. 

l To, čo bolo donedávna nevýhodou, sa teraz stáva prednosťou. 
Situovanie obce na hraniciach s Rakúskdm a vstupe 
do Záhorskej nížiny vytvára predpoklady pre dynamický rozvoj 
vďaka realizovaniu medzinárodné/lo priemyselného 
a technologického parku po oboch stranách rieky Moravy. 

l Koalícia strán ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK a SMER Vám 
ponúka program, ktorý zabezpeči rozvoj regiónu v prospech 
jeho obyvateľov. Naplnením zámerov v jednotlivých oblastiach 
života chceme dosiahnuť, aby sa z Devínskej Novej Vsi stala 
významná časť Bratislavy, v ktorej bude dostatok pracovných 
príležitostí, možnosti na bývanie a oddych: 

1. Bezpečné verejné priestranstvá - kamerový systém 

Zvýšenie bezpečnosti zaručíme vybudovaním kamerového 
systému pokrývajúce/lo celú mestskú časť. V úzkej spolupráci 
s mestom zabezpečíme fungujúce osvetlenie celej mestskej 
časti. Po uliciach sa musia báť chodiť kriminálne živly a nie 
slušní občania. Vytvoríme dôstojné a plne funkčné priestory 
pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru. 

2. Čistota a poriadok - prostredie vychováva 

Zapojíme obyvateľov mest<> kej časti do starostlivosti o čistotu 
vo svojom okolí. V rozpočte Denovy bude každý rok dosť prostried· 
kov na udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia. 
Zabezpečíme výstavbu polievacieho vodovodu na udržiavanie 
zelene v obytnej zóne. V starej časti zrealizujeme projekty obnovy 
zelene a chodníkov. Na komunikačných trasách pripravíme 
rekonštrukcie ucelených objektov s bezbarierovými úpravami. 
V sídliskovej časti dobudujeme ihriská a oddychové zóny 
s možnosťou posedenia v parkovom prostredí. 

~ -~ : .. ~~~~-a.i _š_~~~-~- -~~-~~~~111-~ ~~~~-~~-ť- ~-~~~- ~~-lll.P.~~e-~~i~- ..... · 
Zabezpečíme nápravu zanedbanej údr.lby zálí.lad.ných a materských 
škôL Sieť škol<>kých a predškolských zariadení na t'Izemí mestskej 
časti budeme držať na takej úrm·ni, aby výchovný a '')'llČovací 
proces nebol limitovaný priestorovými, materiálovými a personál· 
nymi možnosťami. Vytvoríme podmienky pre rozvoj mimoškol· 
ských a krúžkových aktivít pre školopovinnú mládež. Priestory 
školských areálov by mali byť k dispozícii podľa záujmu aj 
v popoludňajšom čase. V bytovej a mzdovej stratégii. chceme 
vytvoriť priestor pre stabilizáciu a motiváciu pedagogických 
pracovníkov. 

4. Priestor pre starškh - staroba nesmie byť príťažou 

Dobudujeme dom sociálnych služieb, v ktorom vyčleníme 
priestor pre gerlatrickú a zdravotnú starostlivosť spoluobčanov 
v dôchodkovom veku. Budeme pokračovať v podpore klubu 
dôchodcov zabezpečením potrebných priestorov a finančných 
prostriedkov na klubovt'I činnosť a príspevkov na stravovanie. 

5. Podmienky pre aktivity mládeže- prevencia pred 
··· ···· ··· ··· ··· ······ ··· ··· ·· ······ ··· ···· ··· ····· ··· ········· ····· ····· ··· ·········· ····· ············· ·· ·· ···· · 

drogami a vandalizmom 

Zohľadnením vekového rozdelenia detí a mládeže pre budujeme 
detské ihriská na areály pre mládež s možnosťou aktívneho 
využívania voľného času. Podporíme každý zmysluplný projekt, 
ktorý vzíde z iniciatívy mladých obyvateľov Devínskej Novej Vsi. 
Budeme podporovať rozvoj úspešn;lch protidrogových projektov, 
ktoré už majú svoju tradkiu v činnosti !stra centra. 

Zrealizujeme pripravené projekty výstavby bytov a domov 
v spolupráci s investormi a zabezpečíme tal{ výstavbu okolo 150 

nových bytov a rodinných domov. Budeme pokračovať v systéme 
poskytovania príspevkov na výstavbu nových bytmých jednotiek. 
Pre prípravu nových území na bytoV\] V)lstavbu v spolupráci 
s investormi zabezpečíme podporu zo štátnych dotácii. Vytvoríme 
súbor služobných bytov pre stabilizáciu "úzkoprofilových 
profesií v Dl\'V". Záujem b)vať v na.~ej mestskej časti je 
najspoľahlivejší barometer spokojnosti občanov. 

. !: .. _ P.<>.~ f!1i~.".~Y.. pr.~ . P.<>~.". i-~~t_e_r (}~ -~ _ ~p_()~(}Í_ľ\(}_s~. <>-~~-at~_r (}~ __ _ . 
V 1nieste bydliska by mali mať občania dostupné všetky služby, 
o ktoré majú záujem. Preto podporíme každú podnikateľskú 
aktivitu, ktorá bude poskytovať "nedostatkové'" služby 
obyvateľom. Budeme koordinovať ich rozmiestnenie tak, 
aby boli nielen na sídliskách a centrálnej časti. obce, ale aj na 
KolónU, Grbe a novej V)lstavbe. Vytvoríme priestory pre tieto 
služby a podporíme ich aj príspevkom z podnikateľského fondu . 

8. Kultúra, športpvanie a rekreácia v Devínskej Novej 

...... .Y~L~ . r.t::léi.X. . v.. rl1_i_E!~~E! . I:>ÝV..a.ll.i.~ .... ... ....... .... _ ... .. .... __ .... .... .... .. ...... . 
Rozšírime existujúci športový areál o nové plochy pre ďalšie 

športy a realizujeme ·výstavbu krytej haly v spolupráci s mestom 
a VÚC. Pripravíme plochy pre in-line areál mimo obytnej zóny. 
Podpo rúne realizáciu cy1dotrás v prímoravskej oblasti, ako aj 
smerom k Malým Karpatom. Obnovíme pôvodnú kvetenu na 
svahoch Kobyly a na území alúvia Moravy. 
Rozšírime priestory pre kultúrne aktivity. Dokončíme výstavbu 
Kultúrno· spločenského centra na Istrijskej ulici. Vyt_voríme 
oddychovú zónu na námestí 6.apríla alw vstupnú bránu do 
Alúvia Mora''Y a lokality Pieskovca. Pripravíme etapy 
rekonštrukcie Istr:ijskej ulice. 

9. Regionálna spolupráca- využitie pri hraničnej 

polohy 

Budeme pokračovať v cezhraničnej spolupráci v oblasti kultúry 
a športu. Vytvorime podmienky pre realizáciu premostenia Moravy 
a tak sprístupnili. občanom územie medzi De"inom, Devínskou 
Novol.1 Vsou, Hainburgom a Marchegom, ktoré je bohaté na 
kultúrne pamiatky a pozoruhodné prírodné útvary. V úzkej 
spolupráci s VÚC a mestom vytvoríme podmienky pre maximálne 
využitie medzinárodných fondov pre regionálny rozvoj · 
a spoluprácu. 

DEVEX 7 



urobte si radosť s novým mobilným telefónom 
Vyplňte kupón, odovzdajte ho v našej značkovej predajni Orange Slovensko 
a budete zaradení do zlosovania o mobilný telefón Motorola s Prima štartom. 
Ponuka platí do 30. 11. 2002 a zlosovanie sa uskutoční 02. 12. 2002. 

Okrem toho si u nás určite vyberiete zo širokej ponuky služieb a z technicky 
a dizajnovo vyspelých mobilných telefónov s vynikajúcimi cenami. 

Značková predajňa Orange Slovensko, a. s. 
Saratovská 5, 841 02 Bratislava 
Tel.: 0905 440 440, 02/643 61 701 

~·-································································································· 

Meno a priezvisko: ......................... . 

Telefón: 

DEVEX8 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol -Kúpa 

02- Predaj 

03 - Volné miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

lstrijskej ul. 20, Br~tislava DNY 
prijme do zamestnania zdravot
ného laboranta. Mimobratislav
ským uchádzačom poskytneme 
ubytovanie. 

• Kúpim 1-izb. byt v DNY. Platba 
v hotovosti ihneď. 

Tel.: 0908 125 307 
• Vymením 1-izb. byt v Rači za 1-
izb. v DNY. Tel.: 0904 143 775 

• Pracujúce dievča s VŠ hlodá 
podnájom v samos!. izbe 

05- Byty 

Požiadavky: ukončená SZŠ, odbor 
zdravotný laborant. Kontakt: Ing. 
Tomášeková, 

Tel.č.: 02/6477 4131 

(2300,- Sk) 

Tel. : 4425 4597 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

• Požičovňa tepovača KÄRCHER. 

STAVEBNÁ ~ 
MECHANIZÁCIA ~ 

• Predám sed. súpr.- 800,-, kon. 
stôl- 500,-, gitaru- 1000,-, konf. 
stôl- 500,-. 

Tel.: 6477 8362, 0903 133 994 
• TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na Grbe 43. 

OBCHODNO ·TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 

Tel. : 0904 581 802 
• Predám dobrú chladničku 
s mrazničkou (výparníkom) Calex 
225.1 za 700 Sk. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 
sodrokartón, malovky. Interiér -
exteriér. Tel. : 0908 543 991 
• Dôchodca - býv. učitel' Aj, Nj, 
doučujem individuálne (l ,5 hod.-
200 Sk) na dome. 

Opletalova GS, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6477 ms, fax: 0216477 6311 
~: Dt$@etl.$k, Utp:/ /www.m.1t 

Tel. : 6476 1197 
• Predám kočík Dema - modrý -
4-kombinácia, málo používaný 
za 2500 Sk. 

Tel.: 6477 0088 
Tel.: 6477 8835 

• Všetky druhy geodetických prác. 
Tel.: 0905 333 727 

• VODOINŠTALATÉR, VŔTANIE 
DIER DO PANELU, OPRAVA 
POŠT. SCHRÁNOK. • Ponúkam prácu na doma. 

Tel.: 0905 213 242 
• HPL. Spol. s r.o.so sídlom na 

Tel. : 6428 5760 
0908 178 851 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

.ZIMNÁ PONUKA MOTORISTOM 
S nastávajúcou zimnou sezónou firma PNEUSERVIS - Bródy 

so sídlom na Pieskovcovej ulici č . 16 v DNV ponúka svojím návštevníkom: 

PREDAJ: 
• zimných pneumatík všetkých značiek 
• ocel'ových diskov pre všetky typy vozidiel 

MICHELIN 

.GIWIIIO 

@ntinentaJS 

MATADOR 

GOODf'i'EAR 

SEMPERIT (S) 

• outodoplnkov o autokozmetiky 
• akumulátorov 

SERV. S: 
• s využitím špičkových technológií 

SLUŽBY: 
• mimosezónne uskladnenie pneumatík 
• likvidácio ojazdených pneumatík 
• poradenstvo: odborné o informačné 

AKCIE!!! ~DUN.LOP 
• pri zakúpení 4 ks zimných pneumatík-1 0°/o zľava 
• pri zakúpení 4 ks ocel'ových diskov s pneumatikami-1 0°/o zľava 
• výrazné zl'ovy no zliatinové disky 

Pohodlnú a bezpečnú jazdu na zimných pneumatikách svojím zákazníkom želá team PNEUSERVISU 

OTVÁRACIA DOBA: 
Po- Pia 8.00- 18.00 hod., So 8.00 - 13.00 hod. 

Tel. : 02/ 64 77 40 60 

Inzercia • Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, l /8 str. = l 000 Sk, 1/4 str. = 202S Sk, 1/2 str. = 40SO Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = l S Sk. K cenám treba pripočítať 
23% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zlova 50%. Príplatky: l . strana t 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 

DEVEX 9 
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Z policajného 
zápis nika 

Na sviatok Všetkých svätých 
1. 11. ukrado l neznámy pácha
tel' auto ~koda 7 30 na ul. }. 
jonáša. 
- V ten istý deň ukradol neznámy 
páchate/' z chatky v chatovej ob
la sti Pod srdcom potraviny a čb 
televízor. 
- O deň neskôr 2. 11. šestnásť

ročný páchate/' si požičal od ka 
maráta mobilný telefón za úče
lom zavolať si. Ušiel s ním a pre
da l ho. Vyšetrova tel' Okresného 
úradu justičnej polície Ba IV ob
vin il páchatel'a z trestného činu 
podvodu. 
-V utorok 5. 11. sa neznámy pá
chate!' na ul. M. Marečka vlámal 
do motorového vozidla, kde od
cudzil autorádio v hodnote 9 tis. 
Sk. 

-L Stavebná 
C:soB sporitel"ňa 

ul. S. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu oprav 
pre spoločenstva 
vlastnikov bytov 

Hľada: - spolupracovníkov 
za velmi výhodných 
podmienok 

Kontakt: tel.lzazn.: 647 61 997 
tel.: (8~ - 20"") 0903 835 997 

- O dva dni neskôr ukradol ne
známy páchate/' motorové vozid
lo Toyota Carina na ul. M. Ma
rečka (pod terasou). Majitel'ovi 
spôsobil škodu 7 S tis. Sk. 
- V pondelok 11. 11 . sa zatial' ne
známy páchate/' vlámal do dvoch 
novostavieb rodinných domov 
v oblasti Blížne Zamajerské. Od
cudzil rôzne el. náradie v hodno
te 85 tis. Sk. 
- O deň neskôr sa neznámy pá
chate/' vláma l do kočikárne na ul. 
}. Smreka 7 8, kde odcudzil dva 
bicykle v hodnote 30 tis. Sk. 
- V sobotu 16. 11. sa neznámy 
páchate/' vlámal do medzichodby 
na ul. P. Horova 26, kde odcudzil 
dámsky bicykel v hodnote 4 700 
Sk. Páchatelia budú neznámi do
vtedy, pokia/' budeme nevšímaví 
k okoliu, susedom, k tomu, čo sa 
okolo nás deje. Zlodeji predsa 
nie sú neviditel'ní a lup obyčajne 
nepoužívajú pre vlastnú potrebu. 

OO PZ DNY 

Púpava, n. o. 
v spolupráci s firmou Exam 

organizuje od januára 2003 

prípravu na prijímacie 

skúšky 

- na 8-ročné gymnáziá 

- na stredné školy. 

Prihlasovanie a informácie 

na tel. 0905 729 431 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

l{orenie života ako ste sa vy, úspešná profesorka 
stali šlápkou? 

Kol'ko "sl'ubošov" má šiesty zmysel 
len tých ostatných päť im akosi 
chýba. 

· Sama neviem ... prosto... mola 
som štastie ... 

Blondínku osloví černoch: 
·Ahoj zlatko, pôjdeš so mnou? 

- Vaša manželka ako dôvod pre 
rozvod uvádza, že si neplníte rna
nžel~ké povinnosti . 

- Nevieš, čo by som robila v Afrike? 

Rozhovor v moskovskom rádiu: 

- Pán sudca, ako si môžem plnil 
manželské povinnosti, keď vysávač 
je už dva mesiace v oprave? 

- Povedzte nám Nataša Čukčinová, 

Koalícia strán pre komunálne voľby 2002 
v mestkej časti Devínska Nová Ves 

A...-n DS f..!!.::::.. • 
DovolíJje si Vás pozvať na stretnutie občanov s kandidátmi 

do miestneho zastupitelstva. 
Dňa 28.11. 2002 v kine Devín, od 18.00 do 20.00 hod. 

a 3.12. 2002 v reštaurácií Passat, od 18.00 do 20.00 hod. 

Na spoločnom stretnutí so predstaví aj kandidát na starostu MČ, 
Ing. P. Rajkovič 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok (DO -1800 
Sobota 7 oo - 12 oo 

Kempeionova 2 ~ MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 

KARLOVA VES \ 
if ,fax : 02/ 65Ll2 1727, E-mail : parrnal@p2Hmal sk 

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

~< 

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

tel./fax: 021642 861 09 
www.kermat.sk 

l 

J 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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DEVEX 10 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovoveský 

49.-50. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Nič iné ako vel'mi pozorne 

preštudova( a prekonzultovať 
s rodinou , susedmi, z námymi 

predvolebné kandidátky a slu

by uchádzačov o posty našich 

zástupcov v našom miestnom 

parlamente, porovnať so sl'ub

mi a plnením za ostatné voleb

né obdobie, nemožno odpo

rúčať v týchto dňoch, doslova 

niekol'ko dní pred komunálny

mi vol'bami. 

Hoci, súkromne, by ma zau

jímali pohnútky, ktoré vedú vo· 

ličov k urnám, zaujíma ma, či 
aj viac ako jeden-dva dni venu

jú záujmom o "veci verejné" 

pokial' sa to nedotýka ich sa

mých osobne. 

Je totiž povznášajúce vedo

mie, že o moje dobro a blaho 

má záujem aj niekto další ako 

som ja. A ešte povznášajú

cejšie je, ak nevidí za tým iba 

vlastný prospech. Veď často 
zaštítený slušnou politickou 

značkou sa uchádza o priazeň 
voliča .. . nechcem povedať da

rebák, ale č lovek, ktorý stratil 

dôveru už dávno pred zači at
kom volieb. A tiež často, dôve

ryhodná osoba z neznalosti in

tríg nezíska potrebný počet hla

sov ani do tzv. odbornej komi

sie miestneho zastupitelstva. 

Dajme tým niekol'ko krokom 

k volebným urnám náležitú 

Vážnosť, náležitým zvažova
ním. 

Vydavatel' 

mail: krug@mail.viapvt.sk l 

informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVA VES 

29.11. 2002 Ročník: XII. Číslo: 20 · bezplatne 

V ČÍSLE: O z radnice O Kultúra 

O Spoločenská kronika OO Slovo Novovešťanov 

00 Vol'by e Z policajného zápisníka 

Jubilejné v).stúpenia súborov Grbačieta a Rosica {strana 3) 

· Petícia občanov 
proti výstavbe betonárky 
v Devinskej Novej Vsi (ONV) 
Výstavba betonárky nie je 
v záujme občanov z týchto 
dôvodov: 
1. Poškodí sa životné prostre
die priamo tejto lokality a cel
kovo sa zhorší kvalita života 

terajších i budúcich obyva
telbv. Projekt nebol zaradený 
na rokovanie miestneho zastu
piteľstva MC ONV a komisia ži
votného prostredia mala k pro
jektu viaceré výhrady. Obišli sa 
aj ďalšie dotknuté orgány a or
ganizácie, napr. Zväz záhrad-

Ako vyide DEVEX 

Posledné tohtoročné číslo 

Devexu vyjde 13. 12. 2002. 

Uzávierka tohto čísla, už orien

tovaného na Vianočné sviatky, 

bude vo štvrtok 5. 12. 2002. 

Chcete podákovat' {svojim zá

kazníkom, voličom . .. ), oznámit' 

čas otvorenia predajní počas 

Vianoc, ponuky na vianočné 

trhy? Využite možnost' prostred

níctvom Devínskonovoveského 

Expresu oslovit' obyvatelov De

vínskej . . 

Redakcia 

károv a Združenie stavebníkov 
nových rodinných domov vy
rastajúcich v tesnom sused
stve betonárky. Výstavbou be
tonárky sa zníži hodnota 
záhradiek, chatiek, pozemkov 
a bytov v blízkom okolí. 
2. Betonárka je situovaná 
v blízkosti chránenej krajinnej 
oblasti Malé Karpaty, národ
nej prírodnej rezervácie De
vínskej Kobyly, paleontologic
kého náleziska Sandbergu 
atď. Nachádzajú sa tu chráne
né druhy živočíchov a rastlín. 
Kto bude sledovať a vyhodno
covať, aký vplyv to bude mať 
na ekosystém krajiny? Táto lo- • 
kalita navyše dnes slúži na re
kreačné účely, ktoré sú inak 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 21.11. 2002. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 5.12. 2002, 
čís lo vyjde 13.12. 2002. 
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Drobničky 
z radnice 

Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava ONV 
sa zišlo na svojom pravidel
nom rokovaní dňa 29. októb
ra 2002. Bolo to posledné za
sadnutie v treťom volebnom 
období samosprávy v Devín
skej Novej Vsi. 

Poslanci miestneho zastupi
teľstva sa zišli aj 15.11. 2002 
na slávnostnom zasadnutí, 
ktoré už nemalo pracovný 
charakter. 

Z programu pracovného 
rokovania po prerokovaní jed
notlivých bodov prijali nasle
dovné uznesenia. Miestne za
stupiteľstvo mestskej časti 
ONV: 
-schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie o vylepovaní pred
volebných plagátov v MČ po
čas volebnej kampane do or
gánov samosprávy obcí, 
-schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie o sadzbách Dane 
z nehnuteľností a úľavách na 
dani z nehnuteľnosti na rok 
2003, 
-schválilo sadzby za prená
jom nebytových priestorov 
a pozemkov pre rok 2003, 
-schválilo prevod obecných 
bytov do osobného vlastníc
tva podľa platných noriem pre 
odpredaj, 
-súhlasilo s odpredajom obec
ných pozemkov v katastrál
nom území mestskej časti, 

Petícia 
občanov 

(Dokončenie z 1. strany) 

pre Devínskonovovešťanov 

dosť obmedzené a najmä deti 
tu majú minimum možností na 
vo/'nočasové aktivity. Ve/a sa 
dnes hovorí o environmentál
nej výchove v školách, ale re
alita je opačná. Aj v tomto prí
pade zvítazia peniaze nad 
ochranou prírody a životného 
prostredia? 
3. Napriek tomu, že M2P SR 
ešte nedalo súhlas, betonárka 
už pracuje a už vznikajú prob-

DEVEX2 

-schválilo spôsob vysporiadania 
dane z nehnuteľnosti PD Devín 
s podmienkou uzatvorenia pí
somnej dohody v lehote do 30 
dní, 
-schválilo príspevok z Fondu 
rozvoja bývania pre vytvorenie 
nových bytových jednotiek, 
-požiadalo fy Tenergo a.s. 
o predloženie návrhu riešenia 
neplnenia harmonogramu inves
tícii, spôsobu technického rieše
nia okruhu kotolne K 30- sídlis
ko Stred. Zároveň vymenovalo 
komisiu na spracovanie materiá
lu k pož iadavkám mestskej časti 
a uložilo pripraviť materiál na 
rokovanie miestneho zastupiteľ
stva . Požiadalo starostu o upo
zornenie zástupcov Tenerga a.s. 
na nedodržiavanie Zásad hospo
dárenia so zvereným majetkom 
a majetkom mestskej časti, 
-zobralo na vedomie Správu po
vodňovej komisie pre odškodne
nie škôd spôsobených povo
dňou a uložilo jej dopracovanie 
v zmysle pripomienok. 

Požiadalo starostu uplatniť 
v návrhu rozpočtu pre rok 2003 
zaraden ie finančného krytia naj
nevyhnutnejších protipovodňo
vých opatrení v dotyku na ohro
zené nehnuteľnosti v záplavo
vom území, 
-schválilo udelenie mimoriad
ných odmien č l enom záchran
ných jednotiek Obecného po
žiarneho zboru, pracovníkom 
Denovy a štábu protipovodňo
vej komisie, 
-schválilo odpustenie daní z ne
hnuteľností na rok 2003 - záhra
dy a orná pôda, pre vlastníkov 
pozemkov na uliciach lstrijská, 

témy s chodcami, pri výjazde 
na komunikáciu, s prachom 
a nečistotou. Prejazd do
miešavačov a zásobovacích 
vozidiel (za hodinu min. 7 taž
kých nákladných áut - kto ich 
však bude počítať?) spôsobí 
zvýšené emisie a pretaženosť 
ciest. Dopravná situácia sa tu 
za posledné roky výrazne zho
ršila, keďže miestne komuni
kikie a osobitne príjazdová 
cesta už dávno nevyhovujú 
potrebám vyše 15 000 obyva
telbv Devínskej Novej Vsi. Už 
teraz v dopravnej špičke ces
tujú do a zo zamestnania aj 
vyše hodiny, v zime je cesta 
ešte zúženejšia, takže sa na 

Na Hriadkach, Nám. 6. aprí la, 
M lynská, Vápencová, Na Mýte 
a Želi arska, 
-schválilo odmenu občanom -
členom komisii neposlancom, 
pri miestnom zastup iteľstve za 
prácu v komisiách, 
-zobralo na vedomie starostom 
predložený podnet na Okresnú 
prokuratúru na preskúmanie zá
konnosti postupu orgánov spolo
čnosti DTV s.r.o, 
-schválilo návrh vyspor iadania 
pohľadávok Denovy zo obdobie 
rokov 1999 - 2002 , 
-zobralo na vedomie Správu 
k programovému vyhláseni u 
miestneho zastup iteľstva za vo
lebné obdobie rokov 1998 -
2002, 
-schválilo stanovisko mestskej 
časti k návrhu súborného stano
viska Konceptu riešenia územ
ného plánu hl. m. SR Bratislavy, 
-schválilo kontrolnú správu o do
držiavaní VZN o miestnych po
platkoch, 
-schválilo informáciu o návrhu 
ri ešenia kva lity signá lu TKR 
a uložila prednostke miestneho 
úradu zabezpečiť meranie signá
lu v celej sieti káblovej televízie, 
-berie na vedomie spôsob vede
nia volebnej kampane v DTV. 
s.r.o., 
-berie na vedomie informáci 
o cenách prieskumu k sledova
nosti médii v mestskej časti, 
-berie na vedomie informáciu 
o čerpaní rozpočtu k 30.9 .2002 
MČ ONV , Denovy, lstracentra, 
Správy bytového fondu, Obec
ného hasičského zboru , DTV 
s.r.o. a informáciu o inventarizá
cii platných dlhodobých vzťahov, 

nej vôbec nedá predbiehať. 
Stačí jedna porucha, nehoda či 
havária a cesta bude nepre
jazdná. 
4. Je všeobecne známe, že 
zdravotný stav obyvatelbv tejto 
lokality, ktorí boli vystavení ne
gatívnemu · vplyvu znečiste

ného ovzdušia (najmä tažba na 
G/avici), je zhoršený. V dotknu
tom území je sústredených via
cero dalších znečistbvatelbv 
ovzdušia a tvorcov odpadu 
a hluku (železnica, kotolne, te
helňa atď.). Navyše sa v súčas- · 

nosti mohutne rozširuje prie
myselná výroba Volkswagenu, 
čo určite bude mať dosah na 
životné prostredie. 

-berie na vedomie informáciu 
o sťažnosti na MHD na autobu
sovú linku č . 21, 
-schválilo príspevok na výme
nu elektroinštalác ie v pivnici F
centra z fondu FOPER, 
-odporučilo starostovi a mest
ským pos lancom prerokovať so 
samosprávou v okrese Bratisla
va IV možnosť spoločného fi
nancovania kamerového systé
mu v roku 2003, 
- uložilo prednostke MU pri
praviť novú zm luvu s vydava
teľom Devexu na rok 2003 
zhodnocujúcu reálne náklady 
na vydávan ie Devexu, 
-uložilo prednostke miestneho 
zabezpečiť doplnenie chýbajú
cej dlažby na terase na ul. M. 
Marečka prostredníctvom De
novy, 
-schválilo odmeny poslancom 
za volebné obdobie podl'a 
účasti na zasadnutiach miest
neho zastupiteľstva a taktiež 
schválilo odmeny funkcioná
rom mestskej čast i , 
-odporučilo starostovi požiadať 
okresný inšpektorát o vykoná
vanie neperiodických kontrol 
dodržiavania rýchlosti v Zóne 
40 km/hod. a zákaz vjazdu ná
kladných automobilov, 
-schválilo zahraničnú služobnú 
cestu do družobnej obce Sv. 
Ilja v novembri 2002, 
-schválilo zakúpenie Chorvát
sko - slovenských slovníkov 
v počte 25 kusov s financova
ním z rezervného fondu na 
podnet zástupcu starostu, 

Ing. Peter Rajkovič! 
zástupca starostu MC 

Občania ONV sa utešovali 
aspoň čistým ovzduším, krás
nou prírodou v okolí a harmo
nickou, tichou atmosférou na 
život obyvatelbv a ich detí. To 
všetko sa výstavbou a pre
vádzkou betonárky naruší. 
Očakávajú, že sa nádeje tej

to občianskej iniciatívy vklada
né do Ministerstva životnéhO 
prostredia Slovenskej republi
ky splnia a z hladiska nepriaz: 
nivého vplyvu na životne 
prostredie nepovolí výstavb~ 
betonárky v navrhovanej loka/l· 
te pod Devínskou Kobylou. . 

Prílohou petície je 31 podPI~ 
sových hárkov s 550 podpismi 
občanov. 

pozýva 

dňa 15.12. 2002 do Istracentra 
na tanečno - spevácke pásmo 

~-
pod názvom 

c~~~ • Al~~/~'' 
-.7-eme ""V 

Združenie VOTUM 
vás pozýva do 

KERAMICKEJ DIELNE 

8. novembra 2002 otvárame 
ďalšie skupiny záujemcov 

o keramiku 

- dielňa pre DETI 
piatok: 16.00 - 17.l0 h 

Združenie VOTUM 
Otvára pre deti od l o rokov 

HUDOBNÝ KLUB 
-výuka hry na gitare 
-vnímanie hudby 

- rozvíjanie kladného vzťahu 
k hudbe 

každý štvrtok od 15.00 do 17.00 h 
Zdravotné stredisko P. Ho rova 14, 

l. poschodie 

Program kina 

@~W~~ 

Nedeľa 17. novembra 2002 pat
rilajubilantom. Folklórne súbory, 
uchovávajúce a šíriace folklórne 
tradície svojich praprapredkov, 
ktorí prišli na naše územie pred 
viac ako 400 rokmi z oblasti 
Chorvátska Rosica a Grbarčieta, 
oslávili spevom a tancom 15. výra-

čie svojho vzniku. Bratia Štefan 
a Gustáv Besedovci vedú súbor od 
jeho vzniku. 

Krátko po hudobno-speváckyr;h 
začiatkoch súboru začali program 
doplňať Ruožice i pašaki-zložka 

-dielňa pre DOSPELÝCH 
piatok: 18.00 - 19.l0 h 

r::r:r:r:r:r:r:nr:r:r:::r:r:::n::ur:r:::r:r:r:r:cur: 
m m 

Príďte si vyrobiť vlastný hrnček. 
vázu, či iný darček! 

Dielňa sa nachádza v priestoroch 
Zdravotného strediska, 

na Ul. P.Horova 14, ONV 

~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 
~ .. .. 

Riaditeľstvo ZŠ J.Bukovčana l 

a občianske rodičovské združenie 

CHABIK 

vás srdečne pozývajú do 

Adventných dielní 

7.12. od 14.00 do 19.00 h 

Zapálime prvú sviečku, ::e: 
=~ rozozvučíme zvončeky, ::e: 

zhotovíme s deťmi milé darčeky, ::e: 
::e: zažijeme spolu príjemnú 
::t: 

predvianočnú chvílu, niečo milé · ;~ 

si kúpime. ==~ 
=~ 

neprernieta 

ludových tancov (ved. R.Ružovič). 
Iniciátorkou a vedúcou folklórne
ho súboru Grbarčietaje Nikoleta 
Krajčírová, dnes Griezlová. 

Päťdesiatčlenný súbor detí vo 
veku od 4 do 16 rokov od svojho 
vzniku absolvoval takmer 500 vy
stúpení, doma i v zahraničí a vša-

de svojim mimoriadne milým, 
hravým, no disciplinovaným vy
stúpením roztlieskal množstvá di
vákov a poslucháčov. 

Okrem zástupcov chorvátskeho 
veľvyslanectva, predstavitelbv na
šej mestskej časti, vdáčných po
slucháčov a divákov, prišli jubi
lantom zablahoželať aj: detský 
súbor Kolajina z Chorvátska, spe
vácky súbor Matice slovenskej zo 
Záhorskej Bystrice a súbor Las
lavica z Rakúska. 

r 

DEVEX3 



v týchto d1'íocb oslávili 

75 rokov 

Berta KARL UB/KOVA 

Mil·oslavZAVODNOV 

Blahoželáme! 

Tomá§ BESEDA 

Veronika GOLGOVSKA 

Necb odpočívajú v pokoji! 

Združenie VOTUM ďakuje 

v§etkým, ktorí prispeli l % zo 

svojich daní na činnosť ná§

ho združenia. 

Občianske združenie 
Rieka Morava v ohrození 

F-centrum v spolupráci 
so Slovenskou geologickou 

spoločnosťou 

vás pozývajú na p redná§ku 
RNDr.L.Simon, PhD. 

STROMBOLI 

najaktívnej§ia 
sopka na planéte Zem 
3 .12.2002 od 19.00 h 
vF-centre, Istrijská 4 

vstup volhý 

ŠNAPSER 

Reštaurácia U Michala De
vínska Nová Ves usporiada 14. 
12. 2002 o 10.00 h 21. ročník 
TURNAJA V ŠNAPSERI. 
Systém súťaže: 
Hrá sa vo dvojiciacb na dva vy
hrané pumle vylučovacím spô
sobom, na j ednu, alebo dve pre
hry podl'a počtu súťažiacicb. 
Výsledky 20. ročni'ka: 
1. miesto -Ladislav Svarc- DNV 
2. miesto -ján Paríšek - DNV 
J. miesto - František jurovich -
Lozorno 
4. m iesto - František Buzgovič
Rača 

Tešíme sa na va§u účasť 

a prajeme vám vel'a úspechov 
v turnaji. G.F. 

DEVEX4 

Vzácna 
jubilantka 

V týchto dňoch sa dožíva 
vzácneho životného jubilea 80. 
rokov naša rodáčka, zaklada
tel'ka ĽŠU v DNV a dlhoročná 
organistka v našom kostole, pa
ni júlia Zúbková, ktorá na
priek svojmu vysokému veku 
ešte stále vedie a diriguje spevo
kol Nádej. 

Všetci členovia spevokolu j ej 
zo srdca želáme, aby jej 'Pán 
Boh dal silu a pevné zdravie, 
aby ešte dlho mob/a v tejto 
krásnej práci pokračovať. 
K nášmu želaniu sa pripájajú 
i jej prvé žiačky ESU 

O stolný tenis 
ZŠ na Ul. J. Bukovčano 3 orga

nizuje tréningy stolného tenisu. 

Záujemcovia so môžu prihlásiť . 

Prihlášky no tel. č . 6477 8338 do 

* anketa * anketa * anketa* anketa * anketa• anketa • 

Gulášov viac ako voličov 
Iba z rozprávania starších po

čuť o búrlivých predvolebných 
kortešačkách, plných zábavy, 
vzruchov, gulášov ... V súčasnosti 

pri týchto komorných stretnu
tiach, keď kandidáti často "hrajú 
presilovku", sa človek zamýšla, 
kde vlastne voliči čerpajú infor
mácie, či ich k vol'bám vôbec po
trebujú, kde berú kandidáti opti
mizmus, či vieru vo víťazstvá. 

Vyšli sme do ulíc a položili 
rovnaké otázky obyvatel'om De
vínskej. 
vd: Svo j hlas dám tým, ktorých 
poznám a majú moju dôveru už 
dlhší čas . A poradím aj kamará 

tom . 
mh : Ja som trochu viac dôverčivá 
ako by hádam bolo treba. Čas 
na sledovanie všetkého nemám 
a niekto tú robotu za nás robií 
musí. Čítam pravidelne Devex, 

pozerám DTV, tak som v obraze 

kto čo robí, ako to prezentuje: 
podla môjho poznania aj budern 
voliť. 

pt: Ono je to Íažké. Yšímarn si 
celé štyri roky kto čo sl'ubuje, čo 
mohol a nesplnil , kto sl'ubuje ne
splnitel'né, kto má a môže maí aj 
oza jstný záujem o obec a nielen 
zištné záujmy. 
vm: Nemôžem rozumieť všetké

mu. O oblasti, ktoré ma zau jí
majú sa ktosi staral a ktosi starať 
bude. Myslím si,že z informácií, 
ktoré sprostredkováva Devex sa 
dá vela vypozorovať. Podla toho 
budem volií. 
rb: Nemusím chodi í na guláše . 
Koho poznám, tomu hlas dárn 
a koho nepoznám, má smolu, že 
si nechal všetko na poslednú 
chvíl'u . 

Ochrana prírody 
má usmiatu tváričku 

V rámci projektu NK SOKRATES Ochrano 
prírody so v dňoch 16. - 21. októbra 2002 
uskutočnilo plánovaná konferencia pedagó
gov z Vel'kej Británie, Nemecko, Španielsko 
o Slovensko (ZŠ l. Bukovcono 1}. Slovensko 
zostupoval riaditel' školy Mgr. l. Jaško, uci-

tel'ky Mgr. E. Slovíková o Mgr. A. Somelioko
vá. Hlavným ciel'om plánovaného stretnutia 
so stalo vzájomná diskusia o konkrétnych Čin
nostiach detí uskutočnených k témam projek
tu. V rámci ZŠ l. Bukovcono l so do uvede-

16.00 h, alebo večer osobne no 

vrátnici pri telocvični. 
Podl'o počtu prihlásených bude 

vypracovaný rozvrh tréningov. 

Z. Bartovič, riaditel' školy 

ného projektu celkovo ;opojilo 122 žiakov l. 
o 2. ročníka zo ZŠ Charkovskej. Podiel'oli so 
no plnení štyroch aktivít týkajúcich so ochrany 
životného prostredia. Projekt bude pokraco
vat' ož do mája 2003, kedy bude slávnostné 
ukončenie celého projektu v nemeckom 

Stuttgarte. Projekt Ochrano prírody mol dopo
sial' vel'ký úspech u detí. Mol oslovil' oj dospe
lých, pretože práve mnohí z nich sú neprajník
mi nášho životného prostredia. 

Ak so každý z nás denne aspoň raz pozo
sloví o urobí niečo pre dobro nás všetkých, vý
sledok so zoru cene dostaví. Čím skôr zo(ne
me, tým si dlhšie nošu zem budeme môct' vy
chutno!'. 

Mgr. E. Slovíková: 
Mgr. A. Sameliakovo 

Komu slúži DTV? 

Rok 1999 bol pre Devínsko
novoveskú televíziu a jej dote
rajších pracovníkov prelomovým. 
Novozvolení poslanci miestneho 
zastupitel'stva v prevažnej väčši
ne odhlasovali transformáciu 
miestnej televíznej stanice, riade
nej o financovanej radnicou no 
s. r. o. Hlavným iniciátorom tejto 
zmeny bol mestský poslanec Ing. 
Ján Žotko. O čo mu vlastne išlo? 

Poslancom predostrel megalo
manský projekt denného premié
rového vysielania a množstvo in
zertných aktivít, ktoré by mali 
s. r. o. zabezpeči( ziskovosť. 

Doterajší pracovný tím rozšíril 
o šest' pracovníkov. DTV so stalo 
v Bratislave jedinou mestskou te
levíziou s denným programom. 
Takýto prepych si nedovolili oni 

štyri roky naspäť sme pri 
bilancovaní volebného obdo
bia konštatovali, čo všetko sa 
z rôznych príčin nepodarilo 
v našej MC zabezpečiť resp. 
zrea/izovat: V blížiacich sa ko
munálnych vo/'bách nám nie
len koaličný politický subjekt " 
Najširšia koalícia - najširšie 
zastúpenie názorov" ale i iné 
kandidujúce subjekty, vo svo
jich volebných programoch 
ponúkali mnoho atraktívnych 
ale i obyčajných s/'ubov, z kto
rých mnohé sa taktiež z rôz
nych príčin nesplnili. Jeden 
z takýchto volebných s/'ubov 
bol opäť i zazelenenie a vyčis
tenie Devínskej Novej Vsi, ob
novenie verejnej zelene, doda-

také vel'ké mestské časti ako sú: 
Petržalka, Ružinov o Nové Mes
to. Pán Žatko očakával začlene
nie DTV do dennej programovej 
štruktúry celos lovenskej siete lo
kálnych televízií Global. V čase 
denného vysielania DTV ešte sta
nica Global nejestvovalo . Do 
DTV sa nehrnuli oni očakávaní 
inzerenti o nestúpla ani sledova
nosí. Stúpli však náklady, ktoré 
aj nadalej financoval jediný 
"sponzor" a tým bol samozrejme 
miestny úrad . Riaditel' a konotel' 
s. r. o. v jednej osobe Ján Žotko, 
po tomto finančnom hazarde zis
til, že musí zabrániť tomu, aby 
občania DNY neprišli o svoju te
levíziu . Po polroku megaloman
ského denného vysielania zmenil 
programovú štruktúru na tri pre
miéry do týždňa a musel samo
zrejme prepustiť šesí nodbytoč-

nie vzh/'adu lstrijskej ulici aký 
jej patrí resp. dobudovanie 
centra Jstrijskej ulice s dôra
zom na jej historické jadro. 

Pomaly sa však končia dal
šie štyri roky ich volebného 
mandátu a znova len konšta
tujeme, že neutešený stav 
Jstrijskej ulice pretrváva vel'mi 
úspešne nad'alej. l keď sa to 
možno zdá neskutočné ne
môžem sa zbaviť pocitu, že 
vzhl'ad Jstrijskej ulice im ležal a 
nad'alej leží na srdci asi tak 
ako snehové končiare v Hi
malájach. Avšak Jstrijská ulica 
robí vizitku nielen našim de
mokraticky zvoleným zástup
com ale celej našej MC. 
Samozrejme, že v tomto prí-

ných pracovníkov. Kde však zo
hnať trojmesačné odstupné? 
Situáciu zase zachraňoval miest
ny úrod uvol'nením finančných 
prostriedkov z Fondu rozvoja bý
vania . Pán Žotko bol zachránený 
o nado lej mohol sedieť v televízii 
o formálne, oko neprofesionál 
bez skúseností o vzdelania z te
levíznej tvorby a žurnalistiky ju 
kvázi riadil za vyše 20-tisícový 
plot. Tento by poberal aj dnes 
nebyt' toho, že musel položil' 
funkciu riaditela a konatela z dô
vodu dlhodobého pobytu v Ka
nade . Ešte pred odchodom však 
poveril svojich blízkych spolučle
nov z KDH pánov Ing . Petra 
Rajkovičo a Ing . Petra Marčáko 
zastupovaním v úlohe konatelov 
s. r. o. v jeho neprítomnosti. 

Takže v tejto funkcii zotrváva 
oj napriek fyzickej neprítomnosti, 

pade v tom negatívnom svet
Je. 

Nedoriešené a neopravené 
chodníky, nedoriešená plyno
fikácia, nefunkčnosť odvodov 
povrchových vôd, nedostatok 
parkovacích plôch, nedo
riešená zeleň a čistota - takto 
to proste vnímame v každo
dennom živote. 

Možno máme iné oči ako 
naši zástupcovia, prednostka, 
architekt alebo kontrolór. 

l keď oči znesú všeličo, čo 
si myslia o tom naši občania? 
Aké pocity majú obyvatelia 
lstrijskej pri potoku Mláka, 
ktorým pri každom výdatne
jšom lejaku šachta verejnej 
kanalizácie na križovatke Js
trijská - Vápencova, bohato 
nade/'uje svoje poklady. Zrej
me za takéto poklady, ktoré 

iekoľko pohladov na štyri roky 
Nošu mestskú časí riadi samo

správo, skupino občanov - po
slancov a pracovníkov. Je to pre
dovšetkým Miestne zostupitel'stvo 
a starosta, k tomu prednosta 
s miestnym úradom. Riadiaca 
činnost' o moc so odteraz ešte 
zväčší rozšírenými kompetencia
mi, to značí, že nám budú viac 
spríjemňovať a strpčovať život 
v mieste bydlisko a mnohým oj 
v mieste pracoviska. Túto zodpo
vednú činnost' nerobia len z Iás-

ky, ale predovšetkým za peniaze 
nás daňových poplatníkov, preto 
očakávame, že sa samospráva 
chová a koná spôsobmi dobrého 
hospodára, veď nejedná sa len 
o koruny, ale o milióny, ba de
siatky miliónov.{príjem obce je 
cca 45 miliónov a len samosprá
va nás stojí ročne 22 mil.-) 

Kb je rozhodujúcim v samospráve? 

Vo vol'bách roku 1998 prevahu 

v zastupitelstve získala "naj-širšia 
koalícia" KDH, DS, DU, SDSS, 
SZS, OPS a SDK" a v tohoroč
ných vol'bách je zrejme nástup
com tejto, koa lícia tvorená 
"ANO, DS, KDH, SDKÚ, Smer 
a SMK". Strany a zoskupenie so 
mení, ale súdiac podla osôb -
predstavitelov kontinuita štyroch 
rokov volebného obdobia ostá
va, bo môžeme povedal', že por
tio ovládajúca samosprávu 
v Devínskej Novej Vsi sa drží pri 

pokial' ho neodvolá valné zhro
maždenie s. r. o., ktoré tvoria po
slanci miestneho zostupitel'stva. 
Obaja noví páni so svojimi pro
fesiami vonkoncom nespiÍíojú kri
téria vedúcich pracovníkov 
v elektronických médiách . Všade 
inde pri zmene v kádrovom ob
sadení v televíziach sa vypisujú 
výberové konania! _ 

Televízni diváci nepocítili, že 
DTV už niekol'ko mesiacov nemá 
riaditela a pracovníci, tak oko zo 
starých čias, keď DTV nebolo 
s. r. o. pracujú po starom. 

Naopak v rozpočte televízie so 
možno ušetril jeden pomerne vy
soký plat, aspoň v to verím, po
kia!' si ho nedelia spomínaní pá
nL 

PhDr. Rudolf Gallo, 
poslanec MZ MČ DNY 

im ostávajú po týchto spr
chách nikomu ned'akujú. Aj 
tento problém nie je nový a je 
známy viac ako jedno volebné 
obdobie. 

Ako to máme chápať my 
občania? Ako nezáujem, /'aho
stajnosť alebo snáď nie nedaj
bože ako neschopnost: Alebo 
si aj d'al'šie štyri roky budeme 
riešiť naše starosti a problémy 
hrou "Kto vyhrá-vyhrá, kto 
nevyhrá neprehrá ?" 
P.S. Nechcem týmto príspev
kom samozrejme negovať 

i všetko to dobré čo sa v našej 
MC v posledných rokoch uro
bilo, myslím si však, že treba 
hovoriť i o tom čo sa neurobi
lo a mohlo sa urobiť i keď je to 
nepopulárna problematika. 

Ing. Peter t:.. Ebringer 

moci osem až dvanást' rokov, le
bo za výrokom "miestne zostupi 
tel'stvo rozhodlo, pridelilo, za
mietlo, ... " sa za uznesením skrý
va nadpolovičná väčšino prítom
ných hlasov, čo predstavovalo 16 
a niekedy len 8 hlasov, ktoré 
našo vládnuca koalícia vždy má
vala i keď pred mnohými účelo
vo prospešnými rozhodnutiami 
vzniesli opoziční poslanci tirádu 
pripomienok a argumentov, že 
vec - činnost' je pre väčšinu ne
vhodná, nákladná, stratová. 

(Pokračovanie na 6. strane) 
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Niekoľko pohladov 
na štyri roky 

(Dokončenie zo strany 5) 

Čo nám sl'ubovali? 

Citujem z programu (Devex č. 
22 z 11.12.1998 a leták 
"Zelená, čistá a bezpečná 
D.N. V") . 
"Zrekonštruujeme prístupovú ces
tu do D.N.Y.". Bohužial' je to 
v nedohl'adne a pritom kríza 
v doprave sa stále zhoršuje (aj 
v MHD) a bude ešte horšia, lebo 
činnosti na severnej časti obce s~ 
stále rozširujú (VW a techno
park) . 
"Zabezpečíme rozšírenie zdra

votníckej starostlivosti". Na pr
vom zasadnutí zastupitel'stva bo
lo prijaté nezvyklé "dlhodobé 
plné uvolnenie poslanca (RNDr. 
Ľ.Špaček) " zo účelom prechodu 
zdravotníckych zariadení do ma
jetku a správy obce. Výsledok: 
poslanec je dodnes uvolnený 
a zdravotnícke zariadenia boli 
predané iným ., my sme nemali 

peniaze V iných mestských čas
tiach (Rača, Nové mesto) majú 
svoje zdravotnícke strediská, bez 
uvol'ňovania poslancov, kúpili si 
ich. Zrátal som si náklady spoje
né s uvolneným poslancom 
(mzda, odmeny, poistenie, odvo
dy do fondov, zriadenie pracov
ného miesta a jeho réžia) počas 
4-och rokov mi to vychádza na 
cca 3,5 mil. Sk a to je práve su
ma za ktorú sme si mohli kúpiť 
zdrav. stredisko na lstrijskej ul. 
"Vybudujeme športovo-rekreačnú 
zónu vrátane nových cyklotrás 
a vodáckeho areálu"",vybuduje
me nové kultúrno-spoločenské 
centrum (na lstrijskej ul.)"",dáme 
lstrijskej ulici vzhlad ako jej patrí" 
- bez komentára. 
"Vybudujeme nové športoviská 
vrátane plavárne", "poskytneme 
možnosti bývania v Dome mladej 
rodiny", "poskytneme byty za 
200 tisíc korún" - výsledkom 
týchto sl'ubov zrejme má byť 
obytný dom na ui.Š .Králika, kde 
naše zastupitel'stvo dalo cenovo 
zvýhodnený pozemok, zobralo si 
pôŽičku (7 mil.) a prednostne za-

platilo 15 bytov tzv. "sociálnych", 
aby investor (reprezentovaný p. 
Pitnerom) mohol začať s výstav
bou. Dnes o zvýhodnenom užíva
ní športoviska vrátane plavárne 
pre našich občanov a nejakých 
sociá lnych bytoch nemôže byť 
ani reči i keď počet sociá lnych 
rodín sa rozširuje. 

Za zmienku stoja ešte "odpuste
nie daní z nehnutel'nosti ", ktoré 
za zmenilo na zníženie, ne-"do
končená kanalizácia" (oj na 
lstrijskej ), "vybudovanie nových 
ciest a chodníkov" ak máme na 
mysli Hradištnú ul., kde sa jej 
"kufor" vybral do hlbky trištvrte 
metra aj so štrkom, ktorý tam bol 
a doviezol sa nový rovnocenný 
podklad , veď nad predraženo
stou väčšiny stavieb sme .sa poza
stavovali. Mlynská ul. sa svojho 
dopravného odl'ohčenia asi ne
dočká i keď peniaze na jej ob
chvat boli na meste schválené v r. 
1997. 
Počas funkčného obdobia bolo 

niekol'ko kauz ako napr. cykloláv
ka popri železničnom moste do 
Marcheggu, kompa, ba aj most 

do Schloshofu, centrum - nové 
námestie Jána Kostru, poštové 
služby aj v sobotu, povodeň a jej 
odškodnenie mali punc radnice. 

Záverom, ešte mnoho vecí by 
sa dalo spomenúť a na všetky sa 
dá nájsť dôvod prečo tak a nie 
inak . . 

Všetkými nedoriešenými prob
lémami sa tiahne "nedostatok 
peňazí" a u niektorých aj "mesto 
nám nepraje" . Hospodárnosť je 
tým kameňom úrazu, lebo minú( 
vyše 200 miliónov korún počas 
funkčného obdobia by malo by( 
niekde vidieť a vsťah k mestu 
veď rozhodujúce stranícke tričk~ 
v našom aj mestskom zastupitel's
tve je od roku 1990 rovnaké. 
Chyba je v l'udoch a spôsoboch . 
Práce s občanmi . 

Novému miestnemu zastupitel's
tvu odporúčam, aby medzi prvý
mi jeho uzneseniami nebolo opä( 
zvýšenie platov funkcionárom 
a odmien poslancom a zníženie 
počtu občanov neposlancov v od
borných komisiách zastupitel'stva. 

Richard Ružovič 

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO, SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ ALTERNATÍVA 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA a STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE 

Kandidáti na poslancov do Miestneho zastupitel'stva pre volebný obvod číslo 1: 

16. KECKEŠOVÁ Oľga 23. MIČURA Rudolf, Ing. 
podnikalefka technológ 

8. DOBROCKi' Mi lan 
podnikater 

27. PADYCH Anton 
ruiňovodič 

Kandidáti na poslancov do Miestneho zastupiteľstva pre volebný obvod číslo 2: 

" 11. GRÓFOV Á Tatiana 27. OLGYAYOVÁ Irena 37. VEPYOVÁ Teréz.la 26. MORAVEC Alojz 23. MATRJ5 Jozef, PhDr. 
laborantka ekonóm podnikatel'ka technik redak.10f 

l 

Mimf. NOVEJ KOAlÍCIE ~ zClbez~ečiť 
. u~Wjuý. ~~. ~eJtô~eJdivuy 
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DEVEX6 

3. BAVOLÁR Ľubom fr, Ing.- podnikateľ , 15. JAMBOROVÁ BeAta - ekonóm 
21. MADE ROV Á Anna- tajomnlk JSO, 30. PISTOVČÁK Jordan- technik 
32. SPISIAK Marián, Ing. - podnikatel 

~ 
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Ing. Peter Rajlcovič Kandidát na starostu mestskej časti 
Devínska Nová Ves 

42 ročný strojný inžinier, doterajší zástupca starostu mestskej časti ONV. Svoje skúsenosti získané ako projektový manažér inves
tičných celkov, pôsobenie na krajskom súde na trestnom senáte ako aj poslanec miestneho zastupitelstva osvedčil v práci pre mestskú časť počas pôsobenia 
v terajšej funkcii. Skúsenosti získané z domácich ako aj zahraničných kontaktov, hlavne na stáži vo Veľkej Británii zúročil pri budovaní Priemyselného parku 
pri získaní dotácie 83 mil. Sk pre mestskú časť ako aj ponuku 580 pracovných miest a pripravovaných ďalších 340. Zároveň získal pozemky pre výstavbu 150 
bytov a priemyselné aktivity, ako aj prípravu revitalizácie banského priestoru Clavica. Sú to projekty, ktorými zabezpečil další predpoklad rozvoja. 

Pre nasledujúce volebné obdobie Vám ponúkam sedem hlavných tém volebného programu rozpracovaných do siedmych projektov zabezpečujúcich udržanie 
tradičných aktivít, ako aj rozvojové projekty. 

Príroda 

> Obnova kveteny na Devínskej Kobyle 
> Nová zeleň na Grbe a Kolónii 
> Ochrana Sandbergu 
> Glavica -rekultivácia na oddychovú zónu 
> Alúvium Moravy -zóna oddychu a ochrany prírody 
> Spolupráca so školami- starostlivosť o zeleň 
".. Zeleň v novootváraných územiach -

Žijeme v zelenom prostredí 

Sociálna starostlivosť 

> Podpora zamestnanosti -prostredníctvom 
klubu práce a v spolupráci s novými investormi 

> Podpora rodinám prostredníctvom príspevkov 
pre mnohodetné rodiny a na stravu v Zš 

".. Priestory a prostriedky pre klub dôchodcov 
> Práca a aktivity pre telesne handicapovaných lúdí 
".. Výstavba Domu sociálnych služieb s geriatrickou 

a zdravotnou starostlivosťou s určením jednotlivých etáp 
".. Podpora sociálnych aktivít v oblasti služieb a bývania 
".. Bezbariérové úpravy v celej lokalite MC 

Investície a podnikanie 

".. Rekonštrukcia a revitalizácia Jstrijskej a Eisnerovej ul. 
".. Obnova Novoselských studní a pitné fontány, zo 17 obnoviť 

min. štvrtinu 
".. Dobudovanie cesty medzi ul. J. Jonáša a Opletalovou ul. 

ako dopravného napojenia Výrobnej zóny 
> Podpora malých a stredných podnikateľov a poskytovanie pôžičiek 

pre konkrétne projekty 
> Vytvorenie informačného systém pre podnikateľov podlá 

schválenej urbanistickej štúdie 
".. Prezentácia pripravenosti rozvojových území mestskej časti 

v oblasti bývania, služieb a výroby 
".. Zvýšenie naplnenie rozpočtu MC pre pre kapitálovú oblasť o 15% 

Poriadok a bezpečnosť 

> Dostatok financií pre Denovu na zabezpečenie čistoty v celej MC 
> Výchova a sútaže na školách k udržaniu kultúrneho prostredia 

Šport 

> Športový areál Vápencová -hokejbalové ihrisko s výhľadom ládovej 
plochy 

> Cykloturistický chodník- Morava -Malé Karpaty 
> Dobudovanie tenisového areálu 
> Obnova športových areálov základných 
".. Sídliskové ihriská pre mládež podlá ich požiadaviek a potrieb 
> Športoviská v prírode 
> Vybudovanie viacúčelovej haly 

Kultúra 

> Zabezpečenie činnosti kultúrnych spolkov a skupín 
finančne a priestorovo - dobudovanie Chorvátskeho múzea 
a záhrady 

> Propagácia aktivít publikáciami mimo mestskej časti 
> Programy v otvorených amfiteátroch 
".. Vydanie miestneho kalendára s propagáciou spoloč. udalostí, 

miestnych osobností a podnikateľov 
".. Podpora činnosti knižnice a jej rozšírenie s možnosťou letnej 

čitárne jednotlivých etáp 
> Zabezpečenie informovanosti cez miestne a mestské média 

o kultúrnych podujatiach a festivaloch 
> Vydanie odznaku mestskej časti na zvýšenie povedomia a hrdosti k MC 

Bývanie a služby 

> Podpora bývania zabezpečením bezúročných pôžičiek 
> Príprava projektu domu služieb na Kolónii - Bližné Zamajerské; 
> Príprava dálších 700m2 pre podnikateľsk/aktivity 
> Sprostredkovanie štátnych dotácii pre výstavbu infraštruktúry 
> Obecné priestory poskytneme pre nedostatkové služby 

do výhodného prenájmu podnikateľov podlá schválenej 
> Pripravím projekt nájomných bytov v spolupráci s ministerstvom 

výstavby 
> Služobné byty pre nedostatkové profesie pre zabezpečenie 

výchovnej sféry 

> Podporné projekty pre zvýšenie bezpečnosti- verejné osvetlenie, kamerový systém 
> Spolupráca s mestskou a štátnou políciou -polícia v uliciach 
> Podpora protidrogových programov na základných školách 
> Dostatok odpadových košov s primeraným vzhladom - rozmiestnenie na komunikačných trasách 
:.... Výstavba polievacieho vodovodu pre udržanie vysadenej zelene .. 

DEVEX 7 
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Široké spektrum názorov- cesta k spoločnému cieľu. 
Komunálne voľby 2002 1nestská časť Devínska Nová Ves 

, , . 

Kandiáti koalície ANO, DS, KDH, SDKU, SMER a SMK-MKP, pre volebný obvod č.: 1 

Baňa s František, jUDr. 
pl'á\~1 i k-referen t 
Jána l'onič:ana 5 

Sekáč štefan 
ehladiarcnský rned.wnik 
Eísul:'rova 17 

Hudecová Anna 
ekonómka 
[vana llulmvl:ann Hi 

Kelová Mária, Mgr. 
.metodicM p:racovnťčl;a 

Jána Poníčana 7 

Šlmkovič Miloslav, JUDr. Štupická Elena 
komcri,ný právnik 

HradW:ná53 
11nančný manažér 
Jána Poníčana O 

Mráz Dezider, Mgr. 
lekárni!; 
l'rímoravsl;á 1:2 

štupický Dušan, JUDr. 
komerčný právnik 
Jána Poníč:ana O 

Olekšák Pavel, Ing. 
stavebný ln:ilnier 
Novow.ská 45 

Vedej Ján, Ing. 
ekonóm 
Jána !'oni<'ana 7 

Ra ikovič Peter, Ing. 
strojný inžinier 
Štefana Králika 16 

Vyžinkár Stanislav, Ing. 
podníkate.ľ 

Jána. Pon.icuna 7 

Kandiáti koalície ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMER a SMK-MKP, pre volebný obvod č.: 2 

Dobrlk jozef, Ing. Dovičovič Pavol, Ing. 
el;onórn clektrolochnik 
Pieskovc.ova 60 'Pa1·la Horova tO 

Marčák Peter, Ing., Mgr Molnár jozef 

manaiér podnfka.tcľ 

Júna Srn.rl'ka 5 ltisne.rova. 5 

DEVEX 8 

Enclnger Miroslav 
podnil1ateľ 

Pod U povým 40 

Šimon Ladislav, RNDr. 
geológ 
Pav:ta Honwa 20 

jeck Milan 
podnikateľ 

Pod Upovým 52 

Turza Jaroslav 
nčf.teľ 

Slciimu Krállka :20 

18. _ __j 

Komora Ján, Ing. 
podniku teľ 
Stefana Králika 17 

Urge Oto, MUDr. 
lekár 
Pavla Horova :1.8 

Lacko Martin, Ing. 
informatík 
E.isncrom 58 

Zukal Peter, l ng. 
podnikateľ 

Stefana K.r;\lika lO 

Perspektíva nového tisícročia 
Jediným spôsobom 

ako spoznať čo v kom 
väzí, je pripustiť ho 

k práci 

Mgr. Ladislav 

Jaško 
43 ročný absolvent 

FlVS Univerzity Komenského, 
riaditel' ZS l. Bukovčana 1 

v DNV, poslanec Mč MZ DNV, 
predseda komisie športu, 

člen komisie školstva 

Ako nezávislý kandidát 

na funkciu starostu Mest
skej časti Devínska Nová 
Ves chcem spolupracovať 
so všetkými občanmi 

a poslancami, ktorých za
ujíma perspektíva a rozvoj 
našej Mč a to bez rozdie
lu ich príslušnosti k exis
tujúcim politickým stra
nám, hnutiam a občian
skym združeniam. 

Ponúkam rešpektovanie 
plurality názorov každého 
z vás. 

_Prioritami môjho prog
ramu budú oblasti, v kto
rých dlhodobo úspešne 
pracujem: 

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 

- zlepšiť podmienky pre 
skvalitnenie výchovno 
- vzdelávacieho procesu 
Všetkých predškolských 
a školských zariadení 
- podielať sa na prinavrátení 

spoločenského a ekonomic
kého postavenia učitel'a 
v spoločnosti 

KULTÚRA 

- rešpektovať špecifikum 
historického rozvoja jednot
livých etník a pokračovať 
v dodržiavaní tradícií 
- podporovať aktívny prog
ram rozvoja záujmovo ume
leckej činnosti na vyplnenie 

. vol'ného času pre deti a mlá
dež 
- vytvárať novodobé podne
cujúce aktivity pre deti 
a mládež a prispieť tak k bo
ju proti kriminalite a ďalším 
negatívnym vplyvom 

TELOVÝCHOVA, šPORT 
A REKREÁCIA 

- iniciovať výstavbu športo
vých areálov a areálov vol'
ného času s prihliadnutím na 
prírodné špecifiká našej lo
kality 
- rekonštruovať už existujú
ce športové areály a zabez
pečiť ich efektívnejšie využí
vanie 
- podporovať organizáciu 
pravidelných masových 
športových podujatí 

OCHRANA 21VOTNÉHO 
PROSTREDIA 

- zvyšovať úroveň verejnéhq 
environmentálneho povedo
mia a informovanosti o ži
votnom prostredí 
- zvýšiť záujem o bohatú 
históriu a prírodné hodnoty 
v našom regióne 
- striktne dodržiavať pod
mienky ekologizácie výroby 

SPOLUPRÁCA 
A PARTNERSTVÁ NA 

MIESTNEJ A ZAHRANICNEJ 
úROVNI, CESTOVNÝ RUCH 

- pokračovať v partnerskej 
spolupráci so susednými 
mestskými častami 
- rozvíjať dlhodobé projekty 
a európsku spoluprácu 
s Chorvátskom, Rakúskom, 
Francúzskom a inými kraji
nam 

Moje nápady a myšlienky 

by som rád realizoval aj 
v dalších oblastiach: 

BÝVANIE 

- podporiť rozvojový program 
bytovej výstavby 
- spolupracovať s potenciál
nymi investormi na výbere a 
príprave lokalít a územia pre 
rozvoj rôznych foriem býva
nia 

PODNIKANIE 

- podporovať efektívnejšiu 
spoluprácu s podnikatel'ský
mi subjektami sídliacimi 
v Mč ONV 
- presadzovať podnikanie 
formou úl'av z miestnych po
platkov 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSt 

- podiel'ať sa na aktívnej spo
lupráci so štátnou správou, 
cirkvami a charitatívnymi or
ganizáciami 
- pripraviť a úspešne realizo
vať projekty pre starších, 
chorých a sociálne slabších 
spoluobčanov 

DOPRAVA 

- podiel'ať sa na zlepšení kul
túry cestovania v MHD 
- orientovať cestnú dopravu 
mimo dotyk so zastavaným 
územím 
- riešiť dopravné zaťaženie 
preferovaním železničnej do
pravy 

VÝROBA A SLU2BY 

- vytvárať podmienky pre 
vznik nových pracovných 
miest 
- usmerňovať výrobnú štruk
túru na l'ahkú výrobu montáž
neho a skladovo 
- distribučného charakteru 
- zdokonal'ovať kvalitu už 
existujúcich služieb a podpo
riť vznik nových 

MÉDIÁ 

- podporiť objektívnu infor
movanosť občanov prostred
níctvom regionálnych médií 
- zabezpečovať primerané 
podmienky pre existenciu 
rôznych médií 

Ako nezávislý kandidát 

na starostu v 

Devínskej Novej Vsi 

Vás srdečne pozývam 

na 

predvolebné stretnutia 

a podujatia s občanmi 

BEH NA GRBE 

v sobotu 23. 11. 2002 
o 11.00 h. 

Start behu detí 
a dospelých sa uskutoční 

na Delenej ulici. 

GALÉRIA NÁZOROV 
OBČANOV 

v pondelok 2. 12. 
a v utorok 3.12. 2002 

o 17.00 hod 
Na námestí pred Z$ P. 

Ho rova 
neformálna diskusia s 

občanmi pri varenom grogu, 

dobrom gul'áši, 
príjemnej hudbe a ďalších 

prekvapeniach, 
uvedenie filmového medai

lónu o zaujímavých aktivi
tách Ladislava Jaška. 

STRETNUTIE VO 
FITNESCENTRE 

v utorok 3. 12. 2002 
o 17.00 h 

Vo fitnescentre na Ulici $. 
Králika 

neformálna diskusia s 
občanmi, 

prezentácia volebného 
programu. 

Občerstvenie a možnosť vy

užitia športového strediska 

venuje majitel' grátis na pod
poru kandidatúry 

pána Ladislava Jaška. 

Teším sa 
na stretnutie 

s Vami! 

Urobme to! 

DEVEX 9 



Na jubilejnom koncerte Grbarčiet a Rosice vystúpili aj gratulanti: súbory 
Kolajina z Chorvátska a súbor Matice slovenskej zo Záhorskej Bystrice 

Wianoce a požiare 
Blížia sa Vianoce a s nimi spo· 

iené dalšie radosti, ale ai starosti. 
Hovorí sa, že Vianoce sú sviat

ky mieru a pokoia. Aby také na· 
ozai boli, ie treba zodpovedne 
pristupova(, okrem iného, ai 
k ochrane pred požiarmi. Každý 
z nás má predstavu o prežití toh
toročných vianočných sviatkov 
a privítaní nového roku. Celé toto 
sviatočné obdobie má pre nás 
všetkých niečo spoločné : ozdobe
ný vianočný stromček, na ňom 
žiariace elektrické alebo voskové 
sviečky a prskavky. K Vianociam 
taktiež patrí ai teplo rozohriateho 
rodinného krbu . Vítanie nového 
roku si už nevieme ani predstavil' 
bez výrobkov zábavnei pyrotech
niky. Všetko toto nám spôsobuie 
slávnosiné potešenie, pokým ... 
Oheň ie dobrý sluha, ale zlý 

pán. A tento pán, z vaný požiar, 
nám v krátke i chvíli zmení radost' 
na starost', neštastie, smútok, stra
tu, ba i plač. A stačí naozai málo: 
horiace sviečky blízko záclon, 
kvapkaiúci vosk zo sviečok na ko
berec alebo obrus, vypadnutý že-

DEVEX 10 

ravý uhlík z krbu, nezahasený ci· 
garetový ohorok zahodený 
v smetnom koši .. .. Častou príči· 
nou požiarov sú ai deti, ktoré 
maiú radi dobrodružstvá. V čase 
vianočných prázdnin, keď ich do
spelí nesleduiú, skúšaiú, čo sa dá 
zapálit' so zápalkami, alebo čo sa 
stane, ak budú zapalovat' zábav
nú pyrotechniku inak, ako ie v ná
vode na použitie. 

Tým vzniká ve/á nepríiemných 
a nežiadúcich požiarov, a tiež 
vážnych zranení, dokonca ai smrt' 
detí a dospelých vo vnútorných 
priestoroch bytu, ale i na balkó
noch a loggiách. Smutná štatistika 
rokov minulých ie toho dôkazom. 

Nedopustme, aby sa sviatočná 
atmosféra konca roka zmenila na 
tragédiu a celoživotné výčitky sve
domia! Dbaime na to, aby sme sa 
mohli spolu tešit' ai na tie dalšie 
Vianoce a na slávnostnú atmosfé
ru toho dá/šieho roku a dá/šieho 
a dálšieho a... Štástné a veselé! 

Okresné riadite/5tvo Hasičského 
zboru 

_L Stavebná 
csoB sporiteľňa 

ul. $. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

Ponúka: - medziúvery 
- založenie ličtu 

s 12% výnosom 
- súbežné zmluvy 
- stvornásobná 
· tvorba fondu opráv 

pre spoločenstvá 
vlastníkov bytov 

Hľadá: - spolupracovníkov 
za veľmi výhodných 
podmienok 

~ tel.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (ll"'- 20"') 0903 835 997 

Púpava, n. o. 
v spolupráci s firmou Exam 

organiz uje od januára 2003 

prípravu na prijímacie 

skúšky 

- na 8-ročné gymnáziá 

-na stredné školy. 

Prihlasovanie a informácie 

na tel. 0905 729 431 

Náhrobné pomníky 
Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7 oo - 18 oo 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
Kempelenova 2 

KARLOVA VES 
if Jax: 021 6542 1727. E-mail : parmai@pamial sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01- Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hľadá) 
04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnuteľnosti 

07 - Rozličné 

• Predám kufríkový šijací stroj 
Veritas. Cena dohodou. 

Tel.: 0905 233 928 
• Predám kočík, trojkombiná
ciu zn. Denia + plášť a taška. 
Cena: 1200 Sk. Možná doho
da. Tel.: 0903 279 411 

• HPL spol. s r. o. so sídlom na 
lstrijskej ul. č. 20 v Bratislave -

Ť 
ONV prijme do zamestnania 
na čiastočný pracovný úväzok 
vodiča na zvoz materiálu. 

l Nástup možný i hned: 
l 
l 

Požiadavky: ÚS\1, vodičský 
preukaz skupiny B. 
Kontakt: 
Ing. Alena Tomášeková 

Tel. č.: 0216477 4131 

• Požičovňa tepovača KAR
CHER. 

Tel.: 6477 8362, 
0903 133 994 

• TV servis Baláž - oprava tele
vízorov. Na Grbe 43. 

Tel.lzázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské prá
ce, sadrokartón, malbvky. 
Interiér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
• Dôchodca - býv. učíte/' Aj, Nj, 
doučujem individuálne (1,5 
hod. - 200 Sk) na dome. 

Tel.: 6477 8835 
• Všetky druhy geodetických 
prác. 

Tel.: 0905 333 727 
* VODOINŠTALAT~R, VŔTA-

NIE DIER DO PANELU, OPRA
VA POŠT. SCHRÁNOK. 

Tel.: 6428 5760 
0908 178851 

• Učím Rj. Začiatočníci aj po
kročilí. 

*Kúpim 1-izb. byt v ONV. 
Platba v hotovosti i hned: 

Tel.: 0907 932 863 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

Tel.: 0908 125 307 

**** 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova GS, 843 02 Bratislava, tel.: 0216477 ms, fax: 0216477 &m 

...U: .tl@•ú.ll$, /r.ttp://www.1t1.1k 

PREDAJ * SERVIS * POŽIČIAVANIE 

l s týmto vystrihnutým kupónom získavate \ 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! j ZIMNÁ PONUKA MOTORISTOM 

;;}< -------' 

AKCIA-Jeseň 

0~'U'ff3[;)[.iD'\7 'U'®W&Ill [;)ff3 
~~w® 'iJ'I3@CQGDDG1® 

Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.-, 
CD-R TDK 74: 34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-

0bal na CD od 10.- a iné 
od A po Z objednajte v DEVEX 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 {z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-10.00 

Z'~ ~ u Há"A-. r:/4. 4K Má. fkim. (M,talr, 

14-~~,f.lám.~ 

S nastávajúcou zimnou sezónou firma PNEUSERVIS - Bródy 
so sídlom na Pieskovcovej ulici č.16 v DNV ponúka svojím návštevníkom: 

PREDAJ: 
• zimných pneumatík všetkých značiek 
• ocel'ových diskov pre všetky typy vozidiel 
• autodoplnkov a autokozmetiky 
• akumulátorov 

SERVIS: 
• s využitím špičkových technológií 

SLUŽBY: 
• mimosezónneuskladnenie pneumatík 
• likvidácia ojazdených pneumatík 
• poradenstvo: odborné a informačné 

AKCIE!!! 

MICHELIN 

~GIWIDO 

@ntinentale 
MATADOR 

GOODf'i'EAR 

SEMPERIT (S) 

~DUN.LOP 
• pri zakúpení 4 ks zimných pneumatík -1 0°/o zľava 
• pri zakúpení 4 ks ocel'ových diskov s pneumatikami -1 0°/o zľava 
• výrazné zl'avy na zliatinové disky 

Pohodlnú a bezpečnú jazdu na zimných pneumatikách svojím zákazníkom želá team PNEUSERVISU 

OTVÁRACIA DOBA: 
Po- Pia 8.00 - 18.00 hod., So 8.00 - 13.00 hod. 

Tel.: 02/ 64 77 40 60 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 400 Sk, 1/8 str. = l 000 Sk, l/ 4 str. = 2025 Sk, 1/2 str. = 4050 Sk, l str. = 81 OO Sk. l cm = IS Sk. K cenám treba pripočítal' 
23% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, prí pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zlava 50%. Príplatky: l. strana t l 00%, 
posledná strana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.1nzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-10.00 

DEVEX 11 



Z policajného 
zápis nika 

* Pri dome č. 20, na ul. ) . Králika 
v ONV, poškodil 7 7. 7 7. neznámy 
páchate/' čelné sklo na osobnom 
motorovom vozidle Opel Vectra, 
čím spôsobil majitel'ovi škodu 7 5 
tis. Sk. 
* O deň neskôr, 7 8. 7 7 ., sa nezná
my páchate/' na parkovisku pred 
reštauráciou Rolanda vlámal do 
motorového vozidla VW Bora 
combi, odcudzil panel s autorádi
om, čím spôsobil občanovi 

Rakúska škodu vo výške 7 5 tis. 
Sk. 
* Na základe zatykača Okres
ného súdu Ba Ili. hliadka OO PZ 
ONV zatkla 7 9. 7 7. dvadsaťosem 
ročného občana ONV, podozri
vého z trestnej činnosti. 
* Rovnako, na z áklade vydaného 
zatykača Okresného súdu, hliad
ka OO PZ ONV zatkla v ONV 40 
ročného občana z Nových Zám
kov. 
* V nedel'u 24.7 7. o 7 2.00 h našli 
občania pri prechádzke pri brehu 
rieky Morava utopeného nezná
meho muža, zachyteného o ko
náre. Prípad je v štádiu vyšetrova
nia . 

OOPZDNV 

I<RÍŽOVI<A 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Obaja - stratili lístie - zmeták 
z vlnených knotov. - C. Odvážny 
postup - ženské meno - prístavné 
mesto na Istrii. - D. Vzorec oxidu 
indnatého - stá čast' celku - kód 
Zaire. - E. Vztahujúce sa na soba -
mesto v Rakúsku - slabomyselný 
človek. - F. Mal dovolené - stred taj· 
ničky - údel. - G. Riedka bavlnená 
tkanina - predavačka kief- stropy. -
H. Mužské meno - vztahujúca sa na 
hada - rieka vo Švajčiarsku. -
l. Kropil - skr. výrazu uncinus -
okrúhly výrastok. - J. Koniec tajnič
ky. 
Zvisle: 1. Mužské meno { 14. 1 0.} -
hviezda po nemecky. - 2. Mesto 
v Singapúre - opláchni vodou - ná
rečová skupina vo Vietname. -
3. Čert, parom -vysoký ihlanovitý 
stJP. - 4 . Druh' tvrdého cukríka - 49 
rímskymi číslami - k/'ud po česky. -

Edícia DUCHOVNÝ ŽIVOT 

Anselm Grun: SNY NA DUCHOVNEJ CESTE 
Ak nepoznáme súvislosť medzi snami a duchovným životom, toto 

dielko nám pomôže objaviť duchovný význam snov na našej ceste 
k Bohu. 
71 s./85,- Sk 
Bob Lepine: KRESŤANSKÝ MANŽEL 

Autor poukazuje na posväcujúcu úlohu, ktorú má napi'ňať manžel 
v živote svojej manželky a čo pre neho znamená udržiavať svoju ne
vestu bez poškvrny. 
252 s./145,- Sk 
Carlo Maria Martini : PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi 

Jeremiáš, trpiaci a oddaný Boží priatel", je skutočný samotár - nepo
chopený a prenasledovaný, dokonca aj členmi vlastnej rodiny. Boh 
použil jeho samotu ako prostriedok na hlásanie Božieho slova a kona
nie božským spôsobom. 
171 s./138,- Sk 
LITURGIA HODIN 

Tak, ako v stredoveku zl"udovela modlitba ruženca, tak sa dnes stáva 
aktuálnou modlitba Liturgie hodín. Dnes sa ju už modlia nielen kňazi 
a rehol"níci, ale i mnohí laici. Toto vydanie obsahuje na 1557 stranách 
bibliového papiera obidva piliere tejto modlitby: Ranné chvály 
a Vešpery, a to na všetky liturgické obdobia, slávnosti, sviatky i spo
mienky. Je vhodné najmä pre laické spoločenstvá i jednotlivcov, ale je 
dostačujúce napr. i pre stálych diakonov. Z doplnkových modlitieb ne
obsahuje Modlitbu cez deň a Posvätné čítanie; obsahuje Kompletó
rium a lnvitatórium. Ide zatial" o najnovšie vydanie Liturgie hodín, do
plnené o sviatky nových svätcov, vyhlásených terajším Svätým otcom 
Jánom Pavlom ll. 
1557 s./11 OO Sk 

Uvedené knihy si môžete kúpiť v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia : 15.30 - 18.00, so: 8.00 - l 0.00 h. 

5. Opojte alkoholom - /ah/i po česky. 
- 6. Zakričí - starorímsky lesný polo
boh. - 7. Odvážny človek po česky· 
posaď sa. - 8. Človek postihnutý má
niou - mesto USA {Kalifornia}. - 9. 
Nomádsky kmeň - vyslovovalo redu
kované "a". - 1 O. Slovanský strom -
predložka 2. pádu - afroaziat. -

1 2 3 4 s 6 

11 . Austrálsky pštros - overilo skuto
čnost'. - 12. Existovala - staročeské 

družstvo - nová slovenská STV stani
ca. - 13. Optické umenie - dákujem 
po nemecky. 

Pomôcky: D. ZAR. - E. Laa. - H. 
Rijn. - 2. Ubin. - 8. Rice. d 

7 8 9 10 11 12 13 

A 
~~--~~--~~-4~1--1--1--1--+--+-1 

B 
~~--~--+-~--~--+-~--~--Ť-~r--+--+-~ 

c 
~-+--~-r~~~-4~1--1--~-1--~-+-1 

D 
~~--~--+-~---r--+-~---r--~~r-~--~~ 

E 
~~--~--+-~~~--+-~--~--~--~-+--+-~ 

F 
~-+--+-~--~~--~~~--;-_, __ ,_-+_, 

G 
~~--~~-4~4--4--1--1--1--+--~~-1 

H 

NEPREHLIADNITE!!! 

ŠKOLA ROZDÁVA 

V budove ZŠ v Devíne ( kde sídli 
2. stupeň ZŠ I.Bukovčana l) sú 
opadané steny, zničené linoleá, za
vreté nefunkčné toalety a vonku 
zválaný plot. Pýtame sa spoločne, 
ako dalej . Je tu jedno elegantné, 
čiastočné riešenie. 

Na jednom rodičovskom združe
ní vznikol nápad usporiada( pre 
školu Vianočný benefičný koncert .. 
V stredu ll .12.o 17.30 v !stra
centre vystúpi vokálno - inštrumen
tá lny súbor 

Súrodencov Jendruchovcov pri 
ZUS v DNY. Každá vstupenka za 
dobrovol'ný príspevok bude zloso
vatel'ná v špeciálnej tombole, ktorú 
pripravia samotní žiaci . 

Váš finančný dar škole bude 
určite mnohonásobne prevýšený 
neapakovatelnou atmosférou, ktorú 
zažijete. Presvedčíte sa, že škola 
v Devíne so svojim programom bu
de naozaj rozdáva( rados(, nádej 
a lásku l'udom dobrej vôle. Takže 
neváhajte a príďte, tešíme sa na 
vás. 

Za rodičov žiakov ZŠ v Devíne 
Eva Hanušovská 

I(oreni'e 
živ o ta: 

-Vieš, keby nebolo teba, boli by 

sme najš(astnejší pár na svete. ... 
MHD je ako smrt'. Nikdy nevieš, 

kedy príde. ... 
Šetrite si svoj hlas, aby ste mohli 

nadáva( po vol'bách na tých, čo 

vás oklamali . ... 
- Máte radi psov? 

- Ja zjem všetko. 

-Vyzerá to, že čoskoro pôjdeme 

všetci Žobrať. 

-To je pravda, ale ku komu? 

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, 
sa: 8.00-10.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci . Nevychádza v auguste. 
Tlač: ART PRESS spol. s r.o ., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R 

DEVEX 12 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expr esu 

51.-52. týždeň 

'Príhovor 
vydavateľa 

Vel'mi rád som prijal pozva
ie na pä(desiate výročie zalo
.enia kated ry žurnalistiky FF 
JK. Nebol to iba večer spomie
ok . Každé stretnutie s l'uďmi 
bohacuje. Novinár zaujme 
eustálym hladením, jeho peda
óg schopnost'ami vedomosti 
skúsenosti odovzdával' ko

!ktnost'ou k rôznorodým' štu
entom, názorom, správaniam . 
,ko sme tak na recepcii v hlúč
~ch diskutovali občas zaznelo: 
1m je náš profesor, to je náš 
:i tel', tam náš docent ... 
Stojíme na prelome rokov. 

·elomový môže byt' pre nás 
podstate každý deň. Ak chce
e. Máme za sebou komunálne 
>l'by a pred sebou štyri roky 
.úšok. Odchádzajúc z oslavy 
1m sa pokúsil prirovna( Budú 
>še stretnutia so zvolenými zá
Jpcami po vol'bách pre nás 
>ohatením, budú vždy korekt
!? 

Budú nám odovzdával' svoje 
domosti v budúcnosti rozum
im rozhodovaním? Budeme 
~c( aj po štyroch rokoch s hr
>st'ou povedat': To je ná š sta
sta, ta je náš poslanec? Výh
u vo vol'bách vlastne poslanec 
eberá zodpovednos( A už 
!len za seba . 
Aby sme my, voliči mohli po 
'roch ro koch hodnoti( naše 
ešné rozhodnutia pozitívne, 
omu nami zvoleným zástup
Itl želáme vela múdrych roz
dnutí. 

Vydavatel' 

~aii: krug@mail.viapvt.sk J 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

13.12. 2002 Ročník: XII. Číslo : 21 · bezplatne 

V čísle: O Z radnice * K betônarke 

O Kultúra 

G) Šport 

0 Spoločenská kronika 

G Posledný hlasik 

~ z policajného zapisnfka 

Výsledky volieb v Devínskei 
V komunálnych voľbách 

6.-7.12 .2002 občania Devínskej 

Novej Vsi zvolili : 

Za starostu MČ DNY: 

Ing. Vladimíra MRÁZA 

Za poslancov do mestského 

zastupitelstva: 

Ing . Vladimíra Mráza 

· Ing . Petra Rajkoviča 

Miroslava Encingera 

Za poslancov miestneho 

zastupitelstva boli zvolení: 

Volebný obvod č. l 

Miroslav Encinger 

Vladimír Baranovič ml. 

Jozef Dobrík, Ing 

Milan Jeck 

Mária Dobríková, PhDr. CsC. 

Martin lacko, Ing . 

Jozef Molnár 

ladislav Šimon, RNDr. 

Peter Marčák, Ing . 

Fridrich Pokorný 

Peter Zukal, Ing. 

Oto Orge, MUDr. 

Volebný obvod č. l 
Peter Rajkovič, Ing. 

Miloš Encinger, Ing. 

Vladimír Baranovič 
lívia Baumanová, MUDr. 

Jozef Glatz, Ing . 

František Baňas, JUDr. 

Miloslav Šimkovič, JUDr. 

Peter Cvečko, Ing . 

Vladimír Dobrík, Mgr. 

Mária Kefové, Mgr. 

Eva Vargová, Ing . Arch. 

(ubo Ebringer, Ing . 

Príhovor novozvoleného 
starostu Mč DNV 

Chcem dôveru 
nesklamať 

Vážení spoluobčania, 
Obraciam sa na vás s poďa

kovaním za dôveru, ktorú ste mi 
prejavili vašou účastou v komu
nálnych vol'bách pre volebné 
obdobie rokov 2002-2006. 

Moje poďakovanie vám patrí 
za to, že ste mi vašimi hlasmi 
umožnili viesť samosprávu 
v Devínskej Novej Vsi už po tretí 
krát, rovnako zastupovať našu 
mestskú časť v zastupitel'stve 
hlavného mesta Slovenskej re
publiky v Bratislave. 
Zároveň vám ďakujem za 

vaše rozhodnutie podporiť 
v týchto vo/'bách zástupcov 
Nezávislého fóra, nezávislých 
odborníkov, ochotných pomôcť 
zlepšiť prosperitu našej mest
skej časti a zlepšiť kvalitu života 
v nej. Chcem vás ubezpečit; že 
aj keď som sa počas predchá
dzajúcich rokov vedenia našej 
mestskej časti dopusti chýb ale
bo nie najlepších rozhodnutí, 
v nasledujúcom období sa bu
dem snažiť ich vyvarovať a vašu 
dôveru nesklamat: 

Ing. Vladimir Mráz, 
starosta 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 5.12. 2002. 

Úzavierkci nasledujúceho 
čísla bude 3.1. 2002, 

číslo vyjde 11 . 1. 2003. 
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fečná téma-DTV 
Dokončenie zo strany 2) 

Drobničky 
z radnice 

K petícii 
o betonárke 
Petičné právo občanov v de

mokratických štátoch je jedno 
zo základných práv na vyjad
renie svojho názoru. Za aktiv i
tami vždy stojí niekto konkrét
ny , kto zároveň býva aj hovor
com. 

V minulom čísle na prvej 
strane bola uverejnené petícia 
občanov proti výstavbe beto
nárky V ONV. Článok je bez 
podpisu a tým sa stáva ano
nymným. 

Po prečítaní som zistil nie
ktoré skutočnosti, ktoré dávajú 
skreslené informácie. 
-Projekt nebol zaradený na ro
kovanie miestneho zastupiteľ
stva. Komisia životného pro
stred ia mala viaceré výhrady. 

Na rokovanie MZ sa nedo
stávajú všetky aktivity, ktoré sú 
v mestskej časti. 

Podľa schválenej urbanistic
kej štúdie sa posudzujú jed
notlivé aktivity. Odborní pra
covníci na miestnom úrade po 
prerokovaní v komisiách vy
pracujú stanoviská k jednotli
vým žiadosti am. Žiadosť 
o výstavbu betonárky bola pre
rokovaná v komisii výstavby, 
architektúry a dopravy. Táto 
požiadala o vyjadrenie aj ko
misiu životného prostredia. 
V petícii sa píše, že komisia 
ŽP mala k projektu viaceré 
výhrady. Presná informácia je 
taká, že zo 7 členov komisie 
sa ziš li len 3 a z toho 2 boli 
proti výstavbe. Čiže z proce
durálneho hľadiska komisia 
nebola uznášania schopná 
a preto nemôžeme hovoriť 
o uznesení a ani stanovisku 
komisie kde je potrebný nad
polovičný počet č l enov. 

Do stanoviska mestskej časti 
k výstavbe betonárky bolo za
hrnuté aj vyjadrenie členov 
komisie ŽP. 

Otázka situovania betonár
ky, kde sú spomínané lokality 
vzdialené aj 1 ,S km. Do pove
domia sú dávané viac z hľadis
ka citového ako zo skutkovej 

DEVEX2 

podstaty. Otázka dopravy je 
možno problémom, ktorý 
vznikol z článku v celosloven
ských denníkoch, kde kapacita 
a dopravné zaťaženie bol i pre
zentované akoby tu mala vy
rásť "najvacs1a betonárka 
v strednej Európe". 

V časti zdravotného stavu 
obyvateľstva sa spomínajú ne
gatívne vplyvy na ŽP -ťažobný 
priestor Glavica (tu je zastave
ná ťažba a priestor je priprave
ný na rekultiváciu), kotolne 
(prebieha rekonštrukcia podľa 
platných noriem k dnešnému 
dátumu a k tomu adekvátnej 
technológie) , tehelňa (výroba 
je zastavená a prebieha trans
formácia daného priestoru), 
železnica (za posledných 1 O 
rokov frekvencia dopravy pod
statne klesla ) a VW je téma, 
ktorá sa dá použiť na a hlavne 
proti všetkému - hlavne vo 
vzťahu k ŽP. 

Som za to ,aby sa projekty 
posudzovali tak, aby negatívne 
vplyvy bol i čo najnižšie. Na 
druhej strane si musíme však 
uvedomiť, že technológie dnes 
používané sú oveľa kvalitnejšie 
a nezaťažujúce ŽP ako to bolo 
pred 1S resp. 20 rokmi keď tu 
stáli staré betonárky. 
Dňa 4.12. sa uskutočnilo ro

kovanie na Ministerstve život
ného prostredia ohľadom petí
cie. 

K tomuto rokovaniu bola 
k dispozícii aj štúdia posudzo
vania vplyvov na životné pro
stredie, ktorú dal vypracovať 
investor. 

K pripomienke ohľadom ne
zverejnenia tohto zámeru 
musím povedať, že informácia 
bola vyvesená štandartným 
spôsobom na miestnom úrade 
ako aj vo vývesných úradných 
tabuliach - takže žiadne za
mlčovanie tu nebolo. 

Každá minca má dve strany 
a z dôvodu kompletnejš ieho 
pohľadu predkladám aj tieto 
informácie. Súhlasím s tým, že 
prírodu a životné prostredie si 
musíme chrániť. Musíme však 
niekde aj bývať, pracovať 
a k tomu mať určité zázemie. 
Ak chceme dospieť k spravod
livému rozhodnutiu, musíme 
mať čo najviac informácii, 
z čo najširšieho záberu. Potom 
je rozhodovanie najspravodli
vejšie. 

Ing. Peter Rajkovič 

Zo všetkých najpevnejšie ~t' velmi podrobne z nasledov
ých dôvodov : 

Vážení Devinskonovovešťania, 
prihováram sa vám v čase 

očakávania vianočných sviat

kov a záveru roka 2002. 
Každoročne rýchlo prebehnú 

adventné dni smerujúce k zmie
reniu a sk/'udneniu životného 
tempa. Vo vzduchu cítiť mráz 
a v srdciach vzrušenie. Má 
mnoho podôb, mnoho od
tieňov. Tie svetlé driemu pod 
ťarchou tmavých a pýtajú sa 
von. Túžby cítime intenzívnejšie 

a potrebujeme oporu. 
Veď udalosti, ktoré sa udiali 

v priebehu roka, nemôžeme 
niesť sami. V tom sa nelíšime 
od Deda Mráza. l on, opäť po 
roku, túži zložiť svoju nôšku 
a rozdať svoje dary. Je tu de
cember a telom i dušou vníma

me zmeny. Nebolo ich málo. 
Z vlastnej skúsenosti viem, že 

nič nepomáha s tiažou viac ako 

rodina. 
Vždy som si myslel, že naj

väčšie teplo dáva oheň, najžia

rivejšie je slnko, najtvrdší je dia
mant a najťažšie je olovo. Nie je 

to tak. 

. . • •. ~ol členom Dozorne/· rady 
A naJtazsw? Je strata. . k . . . ev1ns onovoveske1 televízie. Do 

Strata mekoho blizkeho, stra- ito runk . b l l . k 
11 r• cre o zvo eny a o pro-

ta d~very, strata lás~y. 1sionál" v oblasti žurnalistiky." 
Rad by som naštel pod via- 10/ zamestnancom DTV s.r.o. 

nočným stromčekom telegram Z tohto dôvodu bol odvolan· 
• . . Od ·t y a v nom naptsane:" pu ste- c enstva v Dozornej rade z dôvo-

né". Všetky chyby, všetky rany,~ ~onfliktu záujmov. Táto skutoč
ktoré som spôsobil. ~st bola schválená valným zhro-

A práve o tom sú Vianoce. aždením a oznámená príslušné
Vytvoriť svojimi činmi za sebou u okresnému súdu z dôvodu zrne
takú pôdu, aby sme mohli nar v obchodnom registri. 
jar bez obáv zasiat: 1 členom miestnej rady, kde sú 

Z
.'t' t k b v· -erokovávané informácie OJ. 
1 a , a y sme na tanoce 0TV 

cítili, že máme lásku tých, o kto- V •1 ~.r.ko. . h . . can u spomína zmenu práv-
ryc sa starame. Bez !(]sky,- form DTV. k d' •1 dr· . . kt • . fí• . . ·l Y , e pres a spo rt· 
a pnont, are nas nap na1u ne·mcova · · 1 • d • • . . , . . n1a na m1es nom ura e na 
mozeme vstuptt am do noveho0/očnost's ro l hl 'h · · . . . a avne o 1n1· 

roku. Ak cítime prázdnotu, nie-7tora zmeny označil konatelá 
kde sme spravili chybu, ktorúoločnosti ing. Žatka. Musím kon
napraviť môžeme len zmenou. J!ova t', že táto skutočnost' je 

lelajme si preto dar zo všet-ubé zavádzanie ak nechcem po
kých najcennejší a dajme sJit' slovo klamstvo. Nutnos!' práv
predsavzatie, zo všetkých napi zmeny vyplynula z prijatého 
pevnejšie. Vedieť milovať, vedietkona o vysielaní a zákona o vy
dat: docích licenciách. Z tohto pohla-

' bola zmena nutná pre na rovna

Všetkým vám prajem 
prijemné vianočné chvíle, 

strávené v kruhu rodín, 
a do Nového roka vám 

! s platnou legislatívou. Valné 
romažden ie spoločnosti ako aj 
estne zaslupite/'stvo túto skutoč
st' odsúhlasilo. Ak niekto tvrdil 
!Čo iné, je to zavádzanie 

Teplo domova vám oheň ne- prajem pevné zdravie, , rámci predvolebného obdobia 
nahradí, žiaru očí vašich detí spokojnosť, úspech a lásku. vanie sa do pozície "spravodli-
v slnku nenájdete a tvrdšej rany \o", čo nie je pravda. 
ako sklamanie v rodine niet. Ing. Vladimír Mráz, starost~rojekt denného vysielania 
___________________________________________________ )TV, ktorý predložil kona tel' bol 

' .. k l olrokovaný a schválený v orgá-
Mestská čast Bratislava - Devínska Nová" Ves, lstrqs á 49, 84 '·h b p b .. b. k ·d · 

l k 
. . b . . . · o ce. o OJ l yva az y ge-

Bratis ava, ponú a na preno 1om ne ytove pnestory v samostatne stoJacor.á/ Ro •. . . 
objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š. Králika l. kt·. bz/slrenrm p;ogram~1 ~eJ 
d k l

. k · · h d' • t' 1 u ry o menovany autor can-l e o an ce ars e pn es tory o vymere 23,4 m2 na l. pase o 1, s moznos o .. • 
· d "k · d . • •. d • ·1 · M' 1rfnJatý za zamestnanca. Dôvod začat1a po n1 an1a o 10. 12. 2002. P1somnu ZlO os! zas 1te na 1es ,· b l . . . 

úrad DNY, odbor OVŽP a SM, lstrijská 49, 841 07 Bratislava, do 31. l ~c~ 0 
s nim bro

1
zv

1
lazandy pkra-

2002. :ny pomer ne o a en re u cia 

d b 
·•· · f , · • k • . · db . b •· :tu zamestnancov. Táto otázka Po ro ne1s1e 111 ormac1e Yam pas ytnu pracovn1C1 o . vystav y, z1vo . • d l . . 

h d
. . . k . . s1 vyza ava a v1ac pnestoru -

né o prostre 10 a spravy ma1et u -p. K1ssova . · 1 • k b 
k d l 64 7 6250 6477 725(/e o vsa potre né 

Konta t: Miestny úra DNY- te. 6477 5250, 7 ' 1 1 ·1· k • · l 
6477 8250. u or ~an. u casio spomína s o-

- _orofes1ona/ - neprofesionál, for-
------------ --------------------------------- - 1ne, vzdelanie z televíznej tvor-

Večná téma 
V 20-tom čísle Devexu 

z 29. 11.2002, teda pred komunál
nymi vol'bami, poslanec miestneho 
zastupite/'stva pán Gallo napísal 
článok "Komu slúži DTV". Ako je
den z menovaných v danom článku 
si považujem za potrebné uviest' na 

aspoň pre niekoho D a žurnalistiky. Sú fo účelové 
jenia, ktoré vyplývajú aj z toho 
•odu, že autor článku kandido

pravú mieru výroky a tvrdenia uv na post kona te/á spoločnosti 
dené v texte článku. !bol zvolený. 

V prvom rade je potrebné P0~ dôvodu dlhodobého pobytu 
dat', že autor článku by mal da'ate/á mimo územia SR bolo 
problematiku okolo DTV s.r.o. ovllané Iri krát valné zhromažde

ktoré má právomoc vo/it' a od-
(Pokračovanie na 3. sfrOfivat' konal /' l • 1. e a spo ocnos 1. 

Z dôvodu nízkej účasti poslancov, 
ktorí sú členovia valného zhromaž
denia nebol odvolaný a zvolený no
vý kona tel'. Z tohto dôvodu bolo po
trebné splnomocnil' zastupovaním 
konate/á, aby spoločnost' mohla dá
lej vykonával' svoju činnos( 

Táto skutočnost' bola prerokovaná 
a schválená okrem valného zhro
maždenia aj na zasadnutí miestne
ho zaslupitel'stva. Na podnet staros
lu možnost' zastupovania po práv
nej stránke odobrila aj okresná pro
kuratúra . Ak aulqr článku spomína 
politickú príslušnost' poverených za
stupovaním konatelá beriem to ako 
predvolebný folklór, kde menovaný 
chce dalej pôsobil' ako poslanec 
miestneho zastupitelstva a využil aj 
túto formu na svoju prezentáciu. 

V závere sa opät' obracia na pro
fesionalizmus, kde hovorí "obaja 
noví páni so svojimi profesiami von
koncom nespf~ajú kritéria vedúcich 
pracovníkov v elektronických mé
diách". 

Nie je možné vypísal' konkurz ak 
je platne zvolený konate/' a nieje 
vôla rieš it' daný stav. Táto skutočnost' 
sa prejavovala aj tým, že mnohí po
slanci, nechcem zverejňoval' zo
znam, bojkotovali zasadnutia val
ného zhromaždenia a nebolo mož
né riešit' pracovn'é náležitosti. Ku 
kritériám vedúcich pracovníkov len 
jedna poznámka. Svoje manažérske 
schopnosti myslím, že som dostatoč
ne prezentoval na poste zástupcu 
starostu projektmi, ktoré sa realizo
vali v mestskej časti. 

Po dohode s pracovníkmi DTV 
sme vytvorili systém spolupráce tak, 
že občania nepocítili Ioto prechod
né obdobie. Podlá ohlasov DTV aj 
v posledných mesiacoch splnila svo
ju úlohu oh/odom informovania 
o dianí V DNV. Taktiež spôsob ve
denia predvolebnej kampane v ko
munálnych vo/bách prostredníctvom 
DTV bol zabezpečený tak, že roz
sah informácii bol poskytnutý všet
kým , ktorí prejavili zóujem. 

Na záver len jedna poznámka. 
Čo sledoval svojim článkom pán 
Gallo, komu malo prospie!' znenie 
a podanie takýchto informácii? 
Zaráža ma jedna vec. 

Ak človek s informáciami akými 
disponuje p. Gallo napíše skreslujú
ci článok dá sa lu hovoril' o profe
sionalizme a nebodaj o žurnalistic
kej etike? 

Ing. Peter Rajkovič, 
poverený zastupovaním kona te/á 

DTV 

Čítala som v Devínskonovo
veskom exprese predvolebné 
sľuby rôznych koalícií. Je to na
ozaj krásny a potrebný program 
pre všetkých obyvateľov. 

Chýbal mi tam však jeden 
sľub: že v Devínskej Novej Vsi už 
konečne prestanú roky trvajúce, 
každú zimu sa opakujúce výbu
chy, detonácie, pri ktorých ne
môžu ľudia ani zvieratá pokojne 
spať a vo dne je nebezpečné 
chodiť po chodníkoch, keď člo
vek nevie, z ktorej strany sa 
ozve ohlušujúca detonácia čo 
rozhodne na nervy naJmä 
starších ľudí neprospieva. Vlani 
som čítala, že to chalani zhadzu
jú aj s okien panelákov pod nohy 
ľuďom na chodníku. Je to straš
né. 

Či naozaj v Devínskej vládnu 
nedospelí chalani a rozumní ľu-

Podakovanie 

Novozvolení poslanci Nezávis

lého fóra dakujú svojim voličom, 
priaznivcom a sympatizantom, 

ktorí im vo voľbách odovzdali 

hlas a ·v období pred nimi všet

kých kandidátov na poslancov za 

Nezávislé fórum verejne a otvore

ne podporili i povzbudili. 

Poslanci Nezávislého fóra vo 

svojom zvolení nevidia príležitos( 

na presadzovanie osobných záuj

mov, ale reálnu príležitos( presa

di( v komunálnej politike pri rieše

ní všetkých odborných problémov 

kritérium odbornosti. 

Týždeň po ... 
Po predvolebnej kampani na 

poslancov do mestského a miest
neho zastupiteľstva a na starostu 
MC ONV akú (čo do rozsahu 
a spôsobu) táto mestská časť ne
zažila, už občania vedia kto ich 
záujmy v budúcich štyroch rokoch 
obhajovať a presadzovať. 

Každý z nás mal svoje kritériá 
podľa ktorých dal, či nedal hla; 
kandidátom vo svojom obvode, 
mohutne ovplyvňované predvo
lebnými sľubmi. Volebný program 
z nich schválený by mal byť zá
važným dokumentom miestneho 
zastupiteľstva na roky 2003-
2006. 

Táto doba ukáže do akej miery 
sú v prospech občana schopní 

dia nič proti nim nezmôžu? Veď 
j~ t.o. nedôstojné a neslušné pre 
c~v1ilzovan9 krajinu rušiť pokoj 
V1anoc vybuchmi, smradom 
a znečistenými chodníkmi. 

Aj voľakedy bývali ohňostroje 
ale v určitom čase a na určito~ 
~ieste a robili to obyčajne voja
Cl. Dnes to robia aj amatéri. 

A stačilo by tak málo! Zákaz 
predaja týchto takzvaných 
.,hračiek". 

Či je treba mládež vychovávať 
k terorizmu? Ja myslím, že tero
rizmus treba potláčať a nie učiť 
tomu nerozumné, nedospelé de
ti. Nás, starších ľudí tu žije veľa 
a zaslúžime si tiež trochu ohľa
du. 

Aj školy by mohli robiť nejakú 
osvetu medzi mládežou, keď už 
rodičom na výchove detí ne
záleží. Čítala som veľa článkov 
na túto tému, všimnú si toho raz 
aj naši radní páni? 

M.T. 

V každodennom živote Devín

skej Novej Vsi budú uplatňova( 
kritérium vzájomnej úcty, ústreto

vosti a ludskosti. 

Nezávislé fórum blahoželá 

k zvoleniu aj poslancom iných po

litických strán a zoskupení. Od 

spolupráce s nimi však bude oča
káva( princíp nadstraníckosti. 

V tomto duchu sa tešíme na 

spoluprácu so všetkými občanmi, 
organizáciami, novozvolenými 

poslancami i pracovníkmi Miest

neho úradu v Devínskej Novej 
Vsi. 

Poslanci za Nezávislé fórum 

v DNY 

a ochotní poslanci korigovať svo
je často protichodné názory či zá
mery. Všetky sú samozrejme pre 
občana, resp. skupiny občanov, 
líšia sa obvykle len v čase, rozsa
hu a spôsobe realizácie. Preto 
dobrý starosta či poslanec nie je 
ten, ktorý dá prednosť osobným 
záujmam pred záujmom spolo
čenským, ale taký, ktorý vie počú
vať aj argumentom, s ktorými nie 
vždy súhlasí. 

Zostáva teda verit; že všetcí 
zvolení predstavitelia samosprávy, 
bez ohľadu na to akú skratku ma
lí za menom na kandidačnej listi
ne uvedenú, budú mať svoje 
predvolebné s/'uby stále pred oča
mi. A o ich plnení budú samozrej
me ínformovat: 

Vladimír Baranovič 

DEVEX3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • j ,SPOLOč[NSKÁ KRONIKA) 
Aby sa vianočné rozprávanie 

dotklo nášho srdca, musí byť 
poctivo myslené a poctivo preži
té. Verím, že takto myslený 
a prežitý bol predovšetkým život 
toho, od koho Vianoce pochádza
jú. Vždy keď o jeho narodení po
čúvame, máme možnosť sami 
čosi poctivé urobiť s vlastným ži
votom. Nech sa nám to podarí aj 
v týchto dňoch! Vdaka za všetky 
pozdravy, vinše, mocl.litby a pria
teľské gestá k tohtoročným 
Vianociam, ako · aj pri iných 
príležitostiach v uplynulom ro
ku! Obyvateľom Dev. N. Vsi 
a všetkým našim blízkym požeh
nané Vianoce a úspešný nový rok 
2003. 

I$Tlft.A (CEJN!Tlft.UJMJ 
centrum pre voľný čas 

14.12. VIANOCE s KOBYLKOU 
výro~ný program detského folklórneho s~ botu 

vo vel'kej sále, od 16.00 h., na pozvame 
15.12. VIANOČNÁ AKADÉMIA 

programový ve~er detského súboru Mati~iarik 
vo vel'kej sále, od 17.00 h . 

17.12. VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ 
verejný koncert žiakov Základnej umeleckej školy 

vo vel'kej sále, od 17.30 h, vstupné dobrovol'né 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby 
v /stracentre, Hradištná 43 a /strijská 6 

DSF Kobylka pondelok a streda l ZOO - 19.00, vel'ká sála 
FC črip pondelok a streda 19.30-21. 30, velká sála 
$túdio hereckej prípravy pondelok, streda 14.00 - l ZOO, /strijská 6 
$túdio baletnej prípravy pondelok, streda 14.00- 16.45, veľká sála 
Afrodita ll (moderný tanec) štvrtok, piatok, l ZOO- 18.30, velká sála 
Hudobno-spev. zbor Rosica piatok 18.00-20.00, velká sála 
Ruožice a Pašaki (tanec) piatok 20.00 - 22.00, velká sála 
Klub paličkovania - tradičné techniky ručných prác pre ženy, 
štvrtok 19.00 - 21 .00 prevádzka IC 
Klubové stretnutia MO Matice slovenskej prvý pondelok v mesiaci 19.00 
- 21.00, /strijská 6 .. , 
Chorvátsky štvrtok tretí štvrtok v mesiaci 18.00-22.00, /stn]s~.a ~ 
Klub práce (pomoc nezamestnaným) štvrtok 9.00- 11.00, /strijska 6 

Edícia DUCHOVNÝ ŽIVOT 

Anselm Grun: SNY NA DUCHOVNEJ CESTE 
Ak nepoznáme súvislosť medzi snami a duchovným životo~, toto 

dielko nám pomôže objaviť duchovný význam snov na našeJ ceste 
k Bohu. 
71 s./85,- Sk 
Bob Lepine: KRESŤANSKÝ MANŽEL 

Autor poukazuje na posväcujúcu úlohu, ktorú má naprňať manžel 
v živote svojej manželky a čo pre neho znamená udržiavať svoju ne
vestu bez poškvrny. 
252 s./145,- Sk 
Carlo Maria Martini: PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi 

Jeremiáš, trpiaci a oddaný Boží priateľ, je skutočný samotár- nepo
chopený a prenasledovaný, dokonca aj členmi vlastnej rodiny. Boh 
použil jeho samotu ako prostriedok na hlásanie Božieho slova a kona
nie božským spôsobom. 
171 s./138,- Sk 
LITURGIA HODIN 

Tak ako v stredoveku zl'udovela modlitba ruženca, tak sa dnes stáva 
aktuáÍnou modlitba Liturgie hodín. Dnes sa ju už modlia nielen kňazi 
a rehol'níci, ale i mnohí laici. Toto vydanie obsahuje na 1557 stranách 
bibliového papiera obidva piliere tejto modlitby: . Ra~né c_hvály 
a Vešpery, a to na všetky liturgické obdobia, slávnosti, sv1atky 1 spo
mienky. Je vhodné najmä pre laické spoločenstvá i jednotlivcov, ale je 
dostačujúce napr. i pre stálych diakonov. Z doplnkových modlitieb ne
obsahuje Modlitbu cez deň a Posvätné čítanie; obsahuje Kompletó
rium a lnvitatórium. ide zatial' o najnovšie vydanie Liturgie hodín, do
plnené o sviatky nových svätcov, vyhlásených terajším Svätým otcom 
Jánom Pavlom ll. 
1557 s./11 OO Sk 

Uvedené knihy si môžete kúpiť v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30- 18.00, so: 8.00- l 0.00 h. 

DEVEX4 

il Program kina 

rw~wcr~ 
26. - 27. 12. o 17.15 

a 19.45 h 
ČERVENÝ DRAK 

USA, MP 12, 60,-

1[ Naši jubilanti ) Vianoce 2002 
14. -15.12. o 15.00 a 17.15 h 

lllO A STITCH 
USA, MP, 50,- 28. - 29. 12. o l 7.15 

a 19.45 h 21.- 22.12. o 17.15 a 19.45 h 
40 DNÍ, 40 NOCÍ SEXI VTÁCI 

Franc., MP 12, 60,-USA, MP 12, 60,-

* 

'Def444~~ 
pu~S~j 

MATIČIARI K 

Váspozýva * 
dňa 15.12. 2002 do lstracentra 
na tanečno - spevácke pásmo 

pod názvom 

* 

v týchto dl'íoch oslávili 
a 

oslávia 

70 rokov 

Veronika KUBOV A 

Stefánia ONDRIASovA 

Eva PALESOVA 

Mária HUPKOVA 

75 rokov 

Viera KRAJČÍROV A 
Antónia KAROVIČOVA 

80 rokov 

Margita HUPKOVA 

Blahoželáme! 

Ospravedlnenie ) 

V čísle 19/02 sme pani Eve 

Pojmy a dojmy , t' t d · svt'atoc"ne'pšnárovej ubrali JO mkov, su prave v te o nt 

N • . d' , h kd nt'e 1- eď sme jej blahoželali uz ast v ro mac , e 1 . 

k 
· 1, k h d ·1 · osemdesiatinám. Pani Eva 

Ak o Vianociach hovoríme 
ako o štostných o veselých, 
nakoniec tak si želáme o posie
lame aj na pohladniciach žela
'nia iným, kde pramenia tie ne
šváry výbuchov petárd o rámu· 

po Of as o, po o o, o e moz 
' k 1 , f však dožíva peknýcb 90 

nosti či pramene ne u turnyc k dl. . J' "" J ov. Osprave nu;eme sa 
"tra tcll · k peknému životnému }ubi-
Ako budú tento rok posudzova xt bl h • l, 
vašu rodinu? 

u e, . e raz a oze ame. 
Redakcia 

s~l ----------------~ 
Odišli z našich radov,) 

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 841 07 Bratislava Darina DRAŠKOVIČOVA 

POZVÁNKA 

Srdečne Vás pozývame na 
VIANOČNÝ KONCERT, 
ktorý sa uskutoční dňa 

I7.decembra 2002 o 17.30 bod. 
v ISTRACENTRE. 

PozvÁNkA NA plEs 

~ 

ll 

l O. PLES MATIČIAROV 

budE 18 . jANUÁRA 200> od 19 .00 H v lsTRACENTRE. 

PREdpREdAj: 7. l . 200> od 17.00 H v lsTRACENTRE. 

VšETkýcH sRdEčNE pozývAME 

]án SÝKORA 
Klementína RUŽOVIČOVA 

Nech odpočíva v pokoji! 

SPOMIENKA. 

Dľía 24. 12. 2002 
uplynuli dva roky čo nás 

opustil otec 

Vladi11zír SKALN/K 

Pomínajú manželka, dcéra 
a synovia s t·odinami. 

Zo všetkých sviatkov máme 
najradšej práve sviatky vianočné. 
Nemusíme o tom ani hlasovať, 
aby sme to zistili. Vianoce sú 
sviatok kresťanský, náboženský, 
súvisia však aj s prírodou, domo
vom, sú oslavou rodiny, pripomí
najú, kde môžeme nájsť svoje 
šťastie ... 

Ako každý veľký sviatok po
stupne na seba "nabalili" rôzne 
zvyky, ktoré sa stali od sviatku 
temer neodmysliteľné. 
Keď si všimneme naše vianoč

né pozdravy, či už napísané, 
mailované, maľované alebo osob
né, môžeme si urobiť predstavu, 
o čom sú pre nás Vianoce: o lás
ke, pokoji, radosti, šťastí. .. 

Skeptici ten vianočný gejzír 
túžob a želaní odmietajú, senti
mentálni to zasa obhajujú vra
viac, že aj dospelí potrebujú 
občas rozprávku. 

Nesúhlasím s jednými ani 
druhými. Nazdávam sa, že člo
vek potrebuje vyslovovať svoje 
želania, ale nemal by zostať pri 
rozprávkach. Jedine tak, že roz-

právku budeme chápať ako roz
právanie či meditovanie, čo ve
die k činom. Môj priateľ, ktorý 
učí na vysokej škole filozofiu, 
hovorieva, že dobrú rozprávku 
netreba vysvetľovať, že dobrá 
rozprávka sa dotkne nášho srdca 
lepšie ako logické argumenty 
nášho rozumu. 

Karol Moravčík, 
farár v Dev. N. Vsi 

Bohoslužby vo vianočnom čase 
v Kostole Ducha Svätého v Bratislave - Dev. N. Vsi 

24. 12. (Po/nočná): 23.00 

25. 12. (Vianoce): 8.00; 10.30; 18.00 
26. 12. (Sv. Štefan): 8.00; 10.30 

31. 12. (Silvester): 16.30; 18.00 

l. l. (Nový rok): 8.00; 10.30; 18.00 

6. l. (Zjavenie Pána): 8.00; 10.30; 18.00 
Nedelá v zimnom období: 8. OO; l 0.30; 18. OO 

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

Víťazstvo na tohoročných maj
strovstvách Slovenska do 18 rokov 
neznamenalo pre hráča ŠK Strelec 
Janka Smoleňa len titul majstra 
Slovenskej republiky, ale aj právo 
reprezentovať Slovensko vo svojej 
kategórii na majstrovstvách sveta 
v Heraklione na gréckej Kréte. 
Moje rozhodnutie doprevádzať 

oficiálnu reprezentáciu Slovenska 
ako turista umocnil fakt, že medzi 
1 O-im i najlepšími reprezentantmi 
vo svojich vekových kategóriách 
boli 4 ďalší, ktorí teraz, alebo 
v minulých ročníkoch hrávali za 
družstvá ŠK Strelec na licencie 
(A. Kraľovič, M. Machalová, V. 
Machalová, S. Statelová). 

Naši mladí šachisti sa v 11-kolo
vých turnajoch v jednotlivých ka
tegóriách stretli s najlepšími hráč
mi celého sveta - majstrami svo
jich krajín. Janko Smoleň hral veľ
mi nekompromisne, keď všetky je· 
ho partie skončili rezultatívne, 4 

Boli sme na Majstrovstvách sveta. 

vyhral, 7 prehral, čo mu so štyrmi 
bodmi vynieslo 59. miesto spome
dzi 88 hráčov. Najúspešnejšou · 
hráčkou našej výpravy bola Mária 
Machalová, ktorá skončila na 1 O. 
mieste v kategórii dievčat do 18 
rokov a veľmi pekné umiestnenie 
vybojovala aj jej sestra Veronika, 
keď v kategórii do 16 rokov skon
čila 21. Vôbec dievčenskej polovici 
našej výpravy sa viac darilo, chlap
com najmä proti najlepším chýba
la väčšia vyrovnanosť. 

Okrem získania športových skú
seností bola účasť na majstrov
stvách sveta i obrovským zážitkom 
spoločenským. Viac ako 900 mla
dých hráčov zo všetkých kontin
gentov a kútov zeme, všetkých rás 
a kultúr v S-hviezdičkovom hote
lovom komplexe vytváralo pestrú 
mozaiku plnú nových priateľstiev. 
Osobne som komunikoval s Ra
kúšanmi, Argentfnčanom, Maďa
rom, Azerbajdžancami, Slovinca-

mi, Chorvátmi, Grékmi, Bosniak
mi, Juhoslovanmi, Mexičanom, 

Cechmi, Ukrajincami, Rusmi 
i s ďalšími, keď sme ani nezisťovali 
svoj pôvod. Najčastejším dorozu
mievacím jazykom bola angličtina, 
ale viac našich rozhovorov pre
behlo aj v ruštine, chorvátčine 

a v nemčine. Keď k tomu pripočí
tam dennodennú možnosť vykú
pať sa v priezračnom mori pri mo
žnosti výberu druhu pláže (piesok, 
jemný štrk, útesy), príjemné poča
sie (26-27 stupňov), zážitky z pre
hliadky okolia a kultúrnych pamia
tok, pohl'ady z lietadla na Nezi
derské jazero, Balatón, divoký 
Balkán, členité grécke pobrežie, 
Viedeň i Atény, stretnutie s príjem
nou pohostinnosťou domácich 
Kréťanov, vychádza mi akcia ako 
celok príjemne strávený čas oddy
chu v úplne inom svete. 

M.Jurčák 

DEVEX 5 



Už IV. ročník Behu na Grbe 
Dňa 23. 11. 2002 usporiadala 

komisia športu pri MZ MC ONV 

v spolupráci so ZS /. Bukovčana 
1 už 4. ročník bežeckého podu

jatia pre mládež a dospelých -
Beh na Grbe. 

Za príjemného počasia si 
zmeralo svoje sily 63 žiakov a 9 
dospelých. 

Preteky zorganizoval predse
da komisie športu a riaditel' ZS 
I.Bukovčana 1 Mgr. Ladislav 
Jaško, ktorý sa problematike 
športu v ONV venuje s ve/'kým 
nadšením už niekol'ko rokov. 

Finančné prostriedky na ná
kup cien pre víťazov a do tom
boly venoval Mú a ZS Bukov
čana 1 

Predškoláci, 1 OO m: 
1. Daniel Mader 
2. Matej Semelák 
3. Vi/ko Cizmazia 
4. Peter Fabo 
5. Julka Gaálová 

l. - ll. ročník dievčatá, 400m: 
1. D. Csädorová, ZS Bilíková 
2. Lucia Smahovská, B 3 
3. Monika Skorcová, B 1 
4. Miška Petríková, B 1 

l. - ll. ročník chlapci, 400m: 
1. Dominik Neuberg, B11:28 
2. Janko Púčik, B11:31 
3. Pavol Fabo, B11:34 
4. Stanko Bednár, 
5. Dominik Havlát, 
6. Palko Mrlík, 
7. Jakub Suster, 

B11:38 
B1 

B11:40 
B11:44 

8. Filip Janoščák, 
9. Janko Ondráš, 
10. Rony Bouzan, 

B11:48 
B1 1:49 
B11:53 

111. - IV. ročník dievčatá, BOOm: 
1. Barbora Putalová, B1 3:19 

2. Katarína Púčiková, B1 4:08 

111. - IV. ročník chlapci, BOOm: 
1. Oliver Cizmazia, B 1 2:48 
2. Adam Osúch, B3 2:55 
3. Patrik Kirinovič, 
4. Matej Kaiser, 

5. Jakub Laurovič, 
6. Martin Homola, 
7. Lukáš Hornáček, 
8. Oliver Mader, 
9. Samo Cársky, 
10. Simon Filipovič, 
11. Andrej Fratrič, 
12. Michal Martanovič, 
13. Erik Turjan, 
14. Michal Bauko, 

H3:01 
B1 3:06 

B1 3:12 
B13:22 
B13:24 
B13:45 
B1 3:51 
B1 3:58 
B1 4:07 
B1 4:16 
B14:35 
B1 4:37 

V. - Vl. ročník dievčatá, 1 200m: 
1. Zuzana Szocsová, B 1 5:38 

2. Karolína Cizmaziová, B1 6:00 
3. Lenka Markovičová, B1 6:15 
4. Adriana Kaiserová, B1 6:25 
5. Patrícia Bzdilová, B1 6:51 

V. - Vl. ročník chlapci, 1 200m : 
1. Matej Capek, H 4:42 min 
2. Andrej Beneš, H 4:46 
3. Marek Unger B1 4:47 
4. M. Kolafik, Bilíková 4:51 
5. Vojto Okša B3, 4:56 
6. Tomáš Mozsári, H 4:59 
7. Lukáš Balog, B1 5:05 
8. Andrej Novácky, 5:05 

9. Radovan Proft, B1 5:06 
10. D. Pikna, Biliková 5:11 
11. M. Eliáš, Dolinského 5:56 
12. Jakub Gucman, B 1 6:02 
13. René Sukovský, B1 6:21 
14. Igor Královič, B1 6:35 
Andrej Krnáč, zranil sa 

VIl. - IX. ročník dievčatá, 1 200 m: 
1. Timea Turjanová, H 5:20 min 

2. Lucia Markovičová, 81 6:15 za Rakúsko-Uhorska podl'a 

stanov. obce bol úradnou 
VIl. - IX. Ročník chlapci, b • 
1 200

m: oso ou okrem starostu, pn-

1. Jakub Stred'anský, 81 4.3 ažného, notára, konšela, pol'-

2. Martin Bahula, B1 4;3
1 

1ých a horného hájnika aj nočný 
3. Jozef Tittel, 8 1 4:4~ lásnik. Posledným nočným hlás-

4. M. Kuruc, Bilíková 4:35 1ikom, ktorého povinnostou 

5. Matúš Balog, 81 4:47 1krem iného bolo po zotmení až 

6. Jaro Proft, B1 7:37 lo svitu každú hodinu po dedine 
1lási(, ktorá hodina odbila bol 

Juniorky, 2 BOOm: ozeF Krajčír. Pochádzal zo 

1.M. Mrliková, Panenská 13:06 ~áhorskej Bystrice. V mladom ve

:u pracoval ako robotník v miest-
ženy nad 34 rokov, 2 BOOm: 1ej tehelni. Oženil sa s miestnou 
1. Tatiana Fialová, 12:22 b· · k d' kt · h · 

1 c1an ou, ro ma ore1 poc a -
2. Anna Belohoubková, 14:45 l 1 d · b M' 

Muži do 39 rokov, 3 500 m: 
1. Jozef Rajcho, 1 
2. Martin Putala, 
3. Jaroslav Proft, 

Muži nad 40 rokov, 3 500 m: 
1. Ladislav Jaško, 12:1 

za a zo suse ne1 o ce asi. 
V Devínskej Novej Vsi si za po

i svojich a manželkiných ro
ičov kúpil dom a čas( pozemkov. 

Krátko po zosobášení v r. 1881 
mu začali rodi( deti ako z ru 

. Na rodilo sa mu 14 detí 
čoho boli 3x dvojčatá. Pretože 
tom čase nebola takmer žiadna 

•rlrn~·ntron starostlivos( o narode-

2. Jozef Bielik, 13:07 

3. Jozef Turjan, 16:53tok zomierala pri narodení, alebo 

T. Fialováv detskom veku . Vyplývalo to 

-------------------------------------~zhm~~hn~o~cl6vaznač

Andrej Studenič 

ako predjazdec F1 

Motoristický tím Motorsport OMV 
STUAD v týchto dňoch bilancoval 
uplynulú sezónu. Opäť sa vydarila. 
Andrej Studenič obhájil· nielen sloven
ský majstrovský titul, ale aj titul Zóny 
strednej Európy. 

Získal ho tretíkrát po sebe, čo sa 
ešte nikomu nepodarilo. Sezóna sa 
vydarila aj Petrovi Ruislovi. 

Motorsport nezaháľal a hneď po 
skončení sezóny začal myslieť na no
vú. Zámery a predsavzatia nám pri
blížil Andrej Studenič. 
• Čo chystáte na ďalšiu sezónu? 
- Spoločne s Mirom Konôpkom sme 
založili Motorsport SK tím a v novej 
sezóne budeme štartovať v Porsche 
Supercupe, čo sa ešte nijakému tímu 
zo Slovenska nepodarilo. Toto poduja-

DEVEX 6 

tie je už desať rokov sprievodným po
dujatím seriálu F1 . 
* Ako dlho trvali rokovania 
a z kol'kých pretekov pozostáva 
tento seriál? 
- Rokovania prebiehali tri mesiace 
a tento pondelok sme podpísali zmlu
vu. 

Získali sme navzájom potrebné in
formácie a ako druhý tím sme 
v Essene podpísali zmluvu. Seriál bu
de pozostávať z dvanástich pretekov 
a z toho dva sa pôjdu v Amerike. 

V tomto seriáli sa v minulosti pred
stavil aj Ralf Schumacher, Mika 
Häkinen. Posledné tri ročníky vyhral 
Stefan Orteli. 
* V minulosti ste sa predstavili 
v Porsche, takže môžete porovná
vať? 

- Predchádzajúce auto bolo stavané 
na výdrž a toto nové na rýchlosť. 

V podstate sú však veľmi podobné. 

* Hrozí, že tento rok budete chý
baf na obľúbených pretekoch na 
Babe ... 
-Je to tak, lebo v tom istom termíne 
sú preteky v anglickom Silverstone. Na 
Babu však určite pôjdem a nové 
Porsche tam poriadne otestujem. 
* Kedy prídu na Slovensko nové 
autá a čo budete dovtedy robiť? 

ného počtu detí vo väčšine ma-

- Nové autá by mali doraziť konconnželstiev. 
februára a v marci, ak nám to počasi Keď koncom XIX. storočia vy
dovolí, začali by sme testovať na okrupukla v obci nákazlivá choroba 
hu v Brne. Teraz máme vera prác rhl · d· J K ... kt 
s kamiónom, ktorý musíme úplne pr p~s 1 0. 01 ro '"~ · raJ~! ra, o-
robiť. lebo na preteky Porsche Supe1r~mu _v }ede_n ~en zomrel, 3 syna
cupu musí splňať prísne kritériá. Vla uz skolac1. Toto vzbuddo po

Juraj Valk<dozrenie o zbavení sa detí otrá

Kara-tis-ti nesklamali 

Ve•vením a preto ho madarskí žan
dári ihneď zatvorili. Domov ho 
pustili až v deň pohrebu, pretože 

sa zistilo, že jeho chlapci ako aj 
Na ďalšie vystúpenie sa museli 
naši pretekári presunúť až do ďa
lekého Prešova, kde bolo 2. kolo 
Slovenského pohára. V snahe 
usporiť finančné prostriedky sa do 
miesta pretekov vybrali presne o 
polnoci z piatka na sobotu 
(9.11.02). Malá skupinka, tlačiac sa 
v osobnom automobile, nesklama
la. 

Na nepopulárnych štvrtých mies
tach skončili R. S opi nec v športo-

. k 't a celá rada detí a dospelých zo-
vom zapase um1 e a rovn • . . 
naše pretekárky 1. Koborová a ,mrelo na nakazl1vu chorobu. 
Gábrišová v súbornom cvičení Ja Po roku 1900 mu v miestnej te
ta. Tu je potrebné zdôrazniť, . helni odtrhlo nohu za čo mu zó-
všetci pretekári sútažili s preteka d · 1 ' k 1 
mi o jednu triedu staršími, čo 1 vo nepnzna 0 nepos ytova 
pre zvýšenie ich výkonnosti vhoiŽiadnu rentu. Pretože obec si 
ným riešením. Medzi juniorka r držala za povinnos( stara( sa 
~pä~' nenašla premožitel'ku J. Kre o chudobných a biednych, tak ho 

cova. P. Gábriš, karate klub Ju-sl poverili funkciou nočného hlásni-

ka namiesto prestárleho Maceja 
Baláža, ktorý svoju povinnos( hlá
senia času vykonával v chorvát

skom nárečí. 
Nový hlásnik Krajčír bol slo

venskej národnosti, chorvátčinu 
neovládal a tak si svoje povinnosti 
hlásenia času plnil v slovenčine . 

Pri výkone hlásnej služby bol 
ozbrojený halapartňou. Pri po
chôdzke dedinou hlásil napr. pol

noc takto: "Uderila dvanásta ho
dzina Ó Panenka Mária" alebo 

"Pochválen budz Ježiš Kristus aj 
Panenka Mária, uderila dvanásta 

hradila odtrhnutú nohu, mal prob
lém vyliez( von z vykopaného hro
bu . Preto si prispôsobil rebrík, 
v ktorom namiesto oblých sprušlí 
namontoval ploché dosky. Pri vý
kope hrobu mu pomáhala naj
staršia dcéra ako dievka. 

Pri pochôdzke cez dedinu mu 
drevená noha hlásila dup, ďup 

a tak mu prischlo prímenie Ďupa
la. Neskoršie si najstaršia dcéra 
zobrala za manžela richtárovho 
syna Ferdinanda Turnera, ktorý im 

potom s koňmi pomáhal pri obrá
baní pozemkov. 

Posledný nočný hlásnik 
• v Devínskej Novej Vsi • 

hodzina". Toto hlásenie prispôso
boval každú hodinu a často do

plňoval aj takto: "Opatrujte svjetlo 
oheň, aby nebyl ludom škoden" 

Pri svojich prechádzkach cez 
dedinu bol vel'mi v.ítaný v každej 

rodine, najviac však v čase šúpa

nie kuku!Oice, kde svojimi žartovný-

·' t\ ~. . . 

f;lt·.·· .~ •. ' " !(i.~ 

alebo "Svúj dúm v bedlivosti drž
te, svatého Floriána za patróna 
mjejte" . Keď sa pohašteril s hos

tinským uprostred dediny, židom 
Padušickým, tak pred jeho hostin
com hlásenie upravil aj takto: 

"Očuj žide co ti povím, uderilo 

devjet hodzín, na desátú už nám 
ide, bozaj mňa vrit žide". 

Pretože nebohý Jožko Krajčír 
mal v sebe básnického ducha, tak 

svoje . vyjadrovania vyslovoval 
často v rýme. Zachovali sa takéto 
výrazy: "Pred Karovičí práskajú 

z bičí", "Pokorný, šak je ten svjet 
odporný", ",rma schodzí že štyr

ma", "Nejdeme do príčky, aby 
sme nedošli do škríčky", "Tá hus 
chráme, co jí nato dáme". 

Nakol'ko príjem nočného hlás
nika bol velmi chudobný, aby vy

živil početnú rodinu, prevzal na 
seba aj povinnos( hrobára . No 
s drevenou nohou , ktorá mu na-

mi rozprávaniami bavil široký 
okruh pomáhajúcich . Keď mu ne
skôr ochorela manželka tak, že 

bola pripútaná na postel', zobral 
zať s manželkou oboch rodičov 
k sebe do rodiny. 

Potom svoju schopnosť žartov

ného rozprávania uplatňoval 

v dcérinej rodine. 
Vedel si vymýšla( rôzne rozprávky, 
napr. O vandrovném tovarišovi, 
O čertovom mlýne, O začarovanej 
hrádzi a mnohé dalšie. Vnúčence 
jeho rozprávanie počúvali s otvo
renými ústami, posadené okolo 

pece, pričom sa od smiechu aj 
válali . 

Dos( často tieto rozprávky hovo

ril aj cudzím de(om na ulici, buď 

pred ich domom, alebo na rohu 
nedalekého suseda Bäumla (pri 
uličke na Grbu) . 

Po chvíl'ke rozprávania vedel 

počúvajúcim poveda( takto : "no 

dzecuški moje, já budem moset jít 
pro tabák, Fa jka pýta jes(". 

Pretože to bol i väčš í chl apci, 
hneď sa posklada li a jeden z nich 
utekal kúpi ť tabak. Potom sa roz
právky sypali jedna za druhou až 
do noci . 
Keď ochorel kostolník, vzal si 

na staros( aj túto povin nos( 
Potom bolo poču( dupot drevene j 

nohy aj pri zažínaní sviec a pri 
vyberaní príspevkov do mešca. 

Jeho žartovná ná lada ho ne

opustila ani napriek rôznym ži-

votným nepríjemnostiam a kými 
boli zomretie vela detí, padn utie 
syna vo svetovej vojne, zastrelen ie 

synovca o ktorého sa sta ral po 
smrti rodičov, keď po odchode 
z krčmy si s kamarátom Ebringe
rom vyspevoval i slovenské pesnič

ky, začo ich oboch madarskí žan
dári zastrelil i a ma nželka mu 
ležala (ažko chorá. 
Keď mu vša k v r. 1928 zomrela 

manželka, ako by do neho za(al, 
zostal vel'm i smutný a utiahn utý, 
takže v r. 193 1 v súžení zomre l. 
Po jeho smrti bola fu nkcia noč

ného hlásnika zrušená. 
Informáciu o nočnom hlásnikovi 

autor získal z rozprávania jeho 
najstaršej vnučky a nebohého 
Jozefa Baláža ako aj z obecných 
stonov z r. 1893. 

·Dva-
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Novootvorený 

Vám ponúka 

všetky kadernícke 
a mimikérske služby. 

Vítame Vás 

na š. Králika č. 1 
v 6476 1330 

SPOKOJNÉ VIANOČNÉ 

SVIATKY 

V NOVOM ROKU 

VEľ A ZDRAVIA A POHODY 

SVOJIM ZÁKAZNÍKOM 

I VŠETKÝM OBČANOM 

ŽELAJÚ 

POTRAVINY NA GRBE 

Šťastie, zdravie a rodinnú pohodu 

počas vianočných sviatkov 

a v Novom roku 2003 želá 

Obchod Baranovičová 

Mlynská 24-Devínska Nová Ves 

Disketa Verbatim: 18.-, No Name: 8.-, 
CD-R TDK 74: 34.-, myš Genius Easy PS/2: 137.-

0ba/ na CD od 10.- a iné 
od A po Z objednajte v DEVEX 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
obchod: Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-10.00 

Z'HU Dd~ te ná4, tÚ 46' ~. v.ám-~ 

14~~,v.ám-~ 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. 
Opletalova 65, 843 02 Bratislava, tel.: 02/6471 ms, fax: 0216477 Gm 

.-#t #tl@#tl.~le, ftttp://www.#tl.lle 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

7oo _ 18 c·o 
7 OO _ 12 OCo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
l Kempelenov·a 2 

KARLOVA VES 
if Jax: 02/6542 1727, E-mail: parrnai@parmal sk 

S týmto -._rystrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazovom nákupe u nás 5% zl'avu! 

()< 

- ----REEM spol. s r.o.---
Vám pm je p1·íjemné prežitie vianočnJícb sviatkov 

Vo vianočt~om balíku vám ponúkame: 
+ spracovanie jednoducbébo a podvojného účtovníctva vrátane 

(DPH) 

+spracovanie miezd a celej personálnej agendy 
+ daňový i účtovný audit 

+ vypmcovanie podnikatelSkýcb zámerov 
+právne služby 

Kontakt: JUDr. Mlej 0905 214659, 64770478 
polaspol@stonline.sk 

, i z a be zp e č ujem 
. servisovémie PC; Si(!te, zálohovanie dát, 
opravy počítačov, odstraňovanie vírusov. 
Predaj najkvalitnejších PC a elektroniky 

· za ~elkopredajné ceny 

Kontakt: Viktor Mlej-Foleman 0903 834 431 
foleman@foleman.sk, 64 538517-9 

l 

i 
) 

INZERTNÉ RUBRIKY 

-Kúpa 

! - Predaj 

- Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

- Služby (ponúka) 

i- Byty 
, - Nehnutel'nosti 

'-Rozličné 

Predám nadštandard. hlboký 
čík (90 cm dlhý), polroka po
dvaný, ako nový. Cena 2900 

Tel.: 6477 6906 
0904 127 323 

Požičovňa tepovača KÄRCHER. 
Tel.: 6477 8362 
0903 133 994 

TY servis Baláž - oprava televí
'rov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, malovky. 
Interiér - exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
• Dôchodca - býv. učitel' Aj, Nj, 
doučujem individuálne (l ,5 hod. 
- 200 Sk) na dome. 

Tel.: 6477 8835 
• Všetky druhy geodetických 

prác. Tel.: 0905 333 727 

VODO INŠTALATÉR 
VŔTANIE DIER DO PANELU, 
OPRAVA POŠT. SCHRÁNOK. 

Tel.: 6428 5760 
0908 178 851 

• Študentka VŠ doučí. 
Aj (ZŠ, SŠ, G) 200 Sk/hod. 

Tel.: 0903 318 620 

.....&. Stavebná 
Csoa sporitel'ňa 

ul. $. Králika 1 
obchodné zastúpenie 

~ ~ medziúvery 
- založenie účtu 

s 12% výnosom 
- sUbežné zmluvy 
- štvornásobná 

tvorba fondu opráv 
pre spoločenstvá 
v/astnikov bytov 

::: l;ftti!iltfi.t.l,+litti@ . .,. 
~ - spo/upracovnikov 

za veľmi výhodných 
podmienok 

~ tef.lzázn.: 647 61 997 
tel.: (8~ - 2CJ"') 0903 835 997 

Náhrobné pomníky 

Tel.: 6477 5881, 0905 175 912 

( 05 ·BYTY ) 

• Firma zoberie do prenájmu 
dom, byt v DNY. Informácie 
v Devexe. Tel.: 0907 910 097 
• Súrne kúpime 1-izb. byt v OV 
v DNV. Do 850 000,- Sk. 

Tel.: 0908 194 757 

ZIMNÁ PONUKA MOTORISTOM 
S nastávajúcou zimnou sezónou firma PNEUSERVIS- Bródy 

so sídlom na Pieskovcovej ulici č.l6 v DNV ponúka svojím návštevníkom: 

PREDAJ: 
• zimných pneumatík všetkých značiek 
• ocel'ových diskov pre všetky typy vozid iel 
• autodoplnkov a autokozmetiky 
• akumulátorov 

SERVIS: 
• s využitím špičkových technológií 

SLUŽBY: 
• mimosezónne uskladnenie pneumatík 
• likvidácia ojazdených pneumatík 

MICHELIN 

'f8CIIiUID o 
@ntinentals 

MATADOR 

GOOD)'YEAII 

SEMPERIT <S) 
• poradenstvo: odborné a informačné 

AKCIE!!! ~.DUNLOP 
• pri zakúpení 4 ks zimných pneumatík -1 0°/o zľava 
• pri zakúpení 4 ks ocel'ových diskov s pneumatikami -1 0°/o zľava 
• výrazné zl'avy na zliatinové disky 

Pohodlnú a bezpečnú jazdu na zimných pneumatikách svojím zákazníkom želá team PNEUSERVISU 

OTVÁRACIA DOBA: 
Po- Pia 8.00- 18.00 hod., So 8.00 - 13.00 hod. 

Tel.: 02/ 64 77 40 60 P c-j~A1rC-itc-~t' 
Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru zaregistrovalo na 
území hlavného m.esta SR Bratislavy 
v mesiaci november 2002 celkom 67 po
žiarov, pri ktorých vznikli priame škody 

vo vš ke 2 998 1 OO,- Sk. Pri týchto po· 
žiaroch neboli žiadne osoby zranené -----------------------------------------------_] 
ani usmrtené. 

Uchránené hodnoty boli vyčíslené vo • . výške 7 980 ooo,- Sk. lnzercaa • Cenmk: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 400 Sk, 1/8 str.= 1000 Sk, 1/4 str.= 2025 Sk, 1/2 str.= 4050 Sk, l str.= 8100 Sk. l cm= 15 Sk. K cenám treba pripočíta!' 
Okresné riaditel'stvo Hasičského 23% DPH. Zlavy: Iri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, 

a záchranného zboru v Bratislave posledná strana+ 50%, iná ako inzertná strana (6,7) +3D%. Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00 

tD~. E~VnE~X(SS~--------~-------------------------------------------------------------------- DEVEX 9 



Z policajného 
zápis nika 

- Na ul.). jonáša 24. ll. odcu

dzil neznámy páchateľ z moto

rového vozidla Mazda 323 šty

ri kolesá. Majiteľovi spôsobil 

škodu 2S 'tis. Sk. 

- V ten istý deň sa neznámy 

páchateľ vlámal, pred vcho

dom na ul. P.Horova S, v čase 

od 20.00- OS.OO h do osob

ného auta Škoda Oktávia, kde 

odcudzil autorádio Sony. 

Celková škoda 13 tis. Sk. 

Z predajne Eurotel na 

Eisnerovej neznámy páchateľ 

odcudzil dva mobilné telefóny 

v celkovej hodnote 20 tis. Sk. 

-V noci z S. na 6. 12. sa na ul. 

Š. Králika neznámy páchateľ 

vlámal do vozidla Hyundai. 

Odcudzil autorádio Pioner 

s CD nosičom. Majiteľovi spô

sobil škodu v hodnote 20 tis. 

Sk. 

- V tú istú noc neznámy pácha

teľ na parkovisku na ul. P. 

I<RÍŽOVI<A 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Zariadenie na pečenie mäsa -
málokrvnost' · hlasno kričí. -
C. Mohamedánske náboženstvo · 
mužské meno - spôsobil ranu. · 
O. Osobné zámeno - obec pri 
Gabčíkove - iným spôsobom - zá
porná spojka. · E. Športová hádan· 
kárska sútaž · osemčlenné veslárske 
družstvo - klobúk {hovor.}. 

F. Vravel, myslel som · západoslo
venské okresné mesto - mesto a rie

ka v Portugalsku. · G. Odstraňova· 
nie škodlivých organizmov ·žmurká 

- trvalí. - H. Koniec tajničky. - l. 
Plesalo · oraním nahotovit' po česky. 
Zvisle: 7. Rieka po španielsky - tuhá 

zima. · 2. Čast' bývalej Juhoslávie · 
umelecky spracovaná úvaha. · 3. 

Kráčala · snovala, zhotovovala lát
ku. · 4. Písmeno gréckej abecedy · 
neodvleč. · S. Bezhrbá tava -
Stanislava po domácky. - 6. Špa· 

Horova pred vchodom č. 22 od

cudzil osobné motorové vozidlo 

VW Caravela v hodnote 730 tis. 

Sk. 

-V dopoludňajších hodinách sa 

neznámy páchateľ vlámal do 

bytu na Ul. l. Bukovčana 30, 

kde odcudzil veci v hodnote 

l SO tis. Sk. 

- Na ul. P. Horova sa 6. 12. obe

sil 4S-ročný muž. 

-V dňoch 6. - 7. 12. zabezpečo

val i členovia OO PZ ONV prie

beh komunálnych volieb. 
J 

Blížia sa sviatky, ľudia cestujú 

na dovolenky. Nezabudnite si 

zabezpečiť byt proti krádežiam. 

Dobré susedské vzťahy sú pre 

takéto prípady nenahraaditeľné. 

Ak spozorujete podozrivé oso

by, činnosti, ihneď volajte OO 

PZ v Devínskej: 6477 72S8. 

Členovia Polície OO PZ v De

vínskej Novej Vsi želajú obča

nom pokojné sviatočné dni bez 

problémov, ktoré by mala riešiť 

polícia. 

OO PZ DNV 

PONÚKAME 

vám obložené misy, 
chlebíčky na objed

návku vo vel'n1i 
výhodnej cenovej po

nuke. Objednávka do 
24 hod. 
Ryba, Eísnerova 54 

Vianočný 

PREDAJ 
KAPROV 

pred predajňou Ryba 
na Eisnerovej ulici 

od 19.12.2002 
2:eláme vám 

$t'astné a veselé 
Vianoce 

Púpava, n. o. 
v spolupráci s firmou Exam 

organizuje od januára 2003 

prípravu na prijímacie 

skúšky 

- na 8-ročné gymnáziá 

- na stredné školy. 

Prihlasovanie a informácie 

na tel. 0905 729 431 

nie/ska exkrálovná ·pravidelný stav konská ohlávka, uzda. 7 2. 
niečoho. · 7. Stará posvätná kniha Hodnota · tropická popínavá rast/i

Indov ·zasnene. · 8. Rieka v }apon· na. · 7 3. Patriaca Eve - štrbina 

sku ·pseudonym spi sova tela Vančuru. v krídle lietadla. · 7 4. Programovací 

· 9. Rieka v Rusku · váláním nachystá, jazyk· moridlo {slang.}. -

nahrnie. · 7 O. Starobylé japonské Pomôcky: F. Ni sa. · 7. Véda. · 
mesto · trup lode alebo lietadla. · 7 7. B. l ma i. · 9. Aim. - 7 4. Pa ic. -

Anglická stará menová jednotka · d 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 
~~--r-~~--~-1--1-~--+--+--+-~~~ 

B 
~-+---r--r--+---r--+--+---r--+-~---r--r--+~ 

c 
~-r--r-~~--~~--,_~--~-+--+-~~~ 

D 
~~~~--r-,_~~---r-,_-+-4---r-~ 

E 
~-r--r-~~r-~-1--1--1--~-+--+-~~~ 

F 
~-r--r-~~L-,_-1 __ ,_~ __ ,_-4--+-~~~ 

G 
~~--r-~~--~-4--,_~--4--+--+-~~~ 

H 

l(orenie 
života 

Na Silvestra sedí pri plnej flaši 

whisky muž. Osloví ho druhý: 

- Viete pane, kol'ko Slováka 

umiera na alkoholizmus? 

- Nie, ja som Angličan. 

Američanka hovorí: Raz som s' 

povedala dos(, a prestala som 

variť. Po týždni, čo nevidím, ma

nžel varí jedna báseň. 

Francúzska: Tiež som si povedala 

dosť a prestala som variť a prať. 

Po týždni, čo nevidím? Manžel 

perie lepšie ako jo. 

Slovenka hovorí: Ja som tiež po 

vedala dosť a prestala som variť 

prať a žehliť. Týždeň som nič ne

videla a teraz už vidím na jedna 

oko. 

Sprievodca v starom zámku uka

zuje strie.bornú urnu a hovorí: 

- Tam sa nachádza popol grófk 

Martovej. 

- Fíha, - zašepká jeden z návš

tevníkov, tá toho ale vyfajčila! 

Babka ide s vnúčencami do zoo 

logickej záhrady. Zastane pred 

klietkou s bocianom a vraví: 

-Tok deti, tento vtáčik vás pri nie· 

sol no svet. 

A vnúčence si medzi sebou šuš· 

ka jú: 

- Ty, vysvetlíme jej to, alebo ju ne· 

cháme umrieť v nevedomosti? ... 
- Babka, ako si k nám prišla? -

pýta sa vnuk. 

- Vláčikom, vnúčik môj, vláči

kom. 

- A prečo teda tatko povedal, že 

t'a sem čerti doniesli? . .. 
Maliar sedí pri západe slnka pred 

kopcom a moluje večernú náladu , 

Istý manželský pár zastane za 

ním. Pani zašepká : 

- Vidíš, tak sa musí niekto na· 

máhať, keď nemá fotoaparát . 

DEVínskonovoveský Expres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brotislova·Devínsko Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903·429 485. Inzertná kancelária: Bratislovo·Devínsko Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) po-pio: 15.30· 18.00, 
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