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Príhovor 
vydavateľa 

Vykročili sme do nového roka 

tradične, s radosfou , primera

nou dávkou rachotu , ako by 

avizované úsporné opatren ia sa 

týkali niekoho iného. 

Popravde treba priznal', že šet

rií sme zabudli. Rozprávania 

a spomínania rodičov a starých 

rodičov pripadajú našim detom 

ako neskutočné rozprávky, ro~
nako ako príbehy o tom, koľko

krát "západniar" obrátil marku 

či dolár, kým ich pustil z ruky. 

Vážit' si korunu, či vlastnú prácu 

sme zabudli a iba pritvrdé opat

renia nám majú otvorií oči. 

O tom, aká by mala byí re

forma, aby sme sami chceli hos

podárií hovoria a budú hovorií 

tí, ktorí sa touto problematikou 

zaoberajú odborne. Žiaľ, všetky 

teórie, tak ako to na Slovensku 

býva zvykom, budú podfarbené 

politicky. Ak však v televízii vidí

me skupinu občanov tvyknutých 

žiÍ len zo sociálnych dávok, 

v podstate na úkor ostatných 

spoluobčanov, s tým spokojní 

nie sme. Ak nás prinútia sprcho

vaí sa iba každý druhý deň, 
kladieme si množstvo otázok 

prečo, vrátane tej, prečo aj tí. .. 

Nebudem sa zmieňovaí o ne

doriešených veľkých podvodoch 

(kauzách) končiacich v nedo

hladne. Tam nedostatok zodpo

vednosti pripravil našu ekono

miku (teda každého z nás) 

o viac ako jedno sprchovanie 

naviac. Prečo to však máme 

znášaÍ my a nie pôvodcovia, na 
to odpoveď nepoznám. 

Vydavatel' 

e-mail: krug@ mail. viapvt.sk 
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Spojenie medzi centrom mesta a Devínskou Novou Vsou sa zlepší 

VIAC AUTOBUSOV 
Nové tri ranné skrátené spoje 

na linke číslo 2 l pridá od 7. ja
nuára v pracovných dňoch 

Dopravný podnik Bratislava. 
Budú premávat' v úseku: 

Autobusová stanica Mlynské 
Nivy - Devínska Nová Ves, za
stávka Hradištná na Eisnerovej 
ulici a spät', teda nie až na ko
nečnú tejto linky pri automobil
ke Volkswagen. Čas odchodu 
klbových autobusov z ONV je 
5.58 h, 6.10 h a 6.20 h, ich 
obratisko bude Na Hriadkach. 

Po celej dlike vytaženej linky 
č . . 2 l, ktorá spája okrajovú 
ONV s centrom Bratislavy, na
vyše pôjde v pracovných dňoch 
ešte jeden spoj. 

Nové spoje sú výsledkom ro

kovaní medzi mestskou častou 
ONV, mestom, Dopravným 

podnikom Bratislava a Volkswa
genom. 

Zmeny v cestovnom poriadku 
si vyžiadala skutočnost: že v ča
se odchodu do práce smerom do 
centra, boli autobusy linky č. 2 l 
plné už na nástupisku - pri 
Volkswagene. 

Autobusy využívali pracovníci 
automobilky aj obyvatelia zo 
Záhoria cestujúci do Bratislavy 
železnicou. Po príchode do ONV 
už boli plné a obyvatelia tamoj
šieho vel'kého sídliska nemali 
šancu sa do nich dostat'. Hoci 
v septembri otvorili novú vrátnicu 
Volkswagenu smerom od cesty 
do Stupavy, nič sa nezmenilo. 

"Ukázalo sa, že pracovníci au
tomobilky nado/ej v hojnom poč
te využívajú tzv. starú vrátnicu, 
hoci medzi starou a novou vrát-

( KltATKE .. §ľ~Vl:) 
Počas nákupu 

postarané o deti ... 
Rod inné nákupy väčšinou absolvuje

me všetci počas víkendu. Zo skúsenosti 
hádam všetci rodičia vedia, že deti ná
kupy skutočne nebavia. Zaujímavou 
možnosťou ako ich počas vašich náku
pov zabaviť je návšteva klziska A vi on 
v bratislavskom nákupnom centre na 
Ivánskej ceste. Deti si tam môžu za
športovať za skutočne symbolicku su
mu 30 ko rún na tri hodiny a rodičia si 
zatial' v kl'ude nakúpia. Ten kto nemá 
korču l e, žiadny problém, aj na to za
mestnanci Avionu mysleli. Zriadili tam 
jednoducho požičovňu, apropó jedinú 
v Bratislave. Korčule vám požičajú za 
80 korún. Kto sa nevie korčulovať, má 
k dispozícii ping-pongové sto ly za 40 
korún, autodráhu, ihrisko a detský kú
tik zadarmo no a samozrejme 3D kino! 
Už nemusíte deti nechávať doma a hl'a
dať výpomoc na stráženie. Kl'udne ich 
zoberte zo sebou. 

Jana Demková 

nicou funguje kyvadlová dopra
va. Linka č. 26 zabezpečuje 
priame spojenie medzi novu 
vrátnicou a Dúbravkou v čase 
striedania pracovných zmien . 
Pozitívny vplyv na linku č. 2 l sa 
nedostavil aj preto, lebo sa 
zvýšil počet stredoškolákov, kto
rí cestujú do škôl v meste," po
vedala hovorkyňa magistrátu 
Eva Chudinová. . 

Na neudržatel'ný stav pre 
obyvatel'ov ONV dlhodobou 
upozorňovali predstavitelia 
mestskej časti. 

(Pokračovanie na 2. s~rane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 8.1. 2004. 

Úzavierko nasledujúceho 

číslo bude 22-1. 2004, 

číslo vyjde 30.1. 2004. 
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Z d' ra ~uiee 
Poslanci Miestneho zastupi

tel'stva mestskej časti Bratisla
va Devínska Nová Ves sa z išli 
16. 12. 2003 na mimoriad
nom zasadnutí. 

Hlavnými bodmi programu 
bolo schvá len ie: Návrh rozpo
čtu MČ ONV na rok 2004, 
Návrh rozpočtu vedl'ajšej hos
podárskej činnost i - správy 
bytov na rok 2004, Návrh 
rozpočtU pre základné školy 
a ško lské jedálne pri ZŠ, ma
terské školy a ško lské jedálne 
pri MŠ na rok 2004, Návrh 
rozpočtu !stra Centra pre rok 
2004 a Návrh rozpočtu De
novy pre rok 2004. Okrem 
uvedeného prerokovalo MZ 
MČ ONV aj ďalších 8 bodov, 
ako to vyplynulo zo zasad nu
tia miestnej rady Ml: ONV. 

Z prerokovaných ·materiálov 
a prijatých uznesení vyberá
me tieto závery : 

MZ MČ DNV schválilo rozpo
čet mestskej čast i Bratislava 
Devínska Nová Ves na rok 
2004 nasledovne : 

- bežný rozpočet s prebytkom 
vo výške 2.626 tis. Sk 
-' kapitalový rozpočet so 
schodkom vo výške - 2.626 
tis. Sk s ce lkovým hospodár
skym výs ledkom O tis. Sk, 
-schválilo krytie schodku ka
pitalového rozpočtu z prebyt
ku bežného rozpočtu r. 2004, 
- splnomocnilo starostu Ml: 
ONV vykonávať rozpočtové 
opatrenia v zmys le Zásad hos
podárenia s majetkom ML 
ONV, 
-žiada starostu Ml: ONV in-

VIAC AUTOBUSOV 
(Dokončenie z 1. strany) 

"Obracanie autobusov linky 

č. 21 v rannei špičke Na 
Hriadkach ie prv~ z opatrení. 
Uvidíme, ako sa osvedčí. {udóm 
zo sídliska by malo pomôc( bu
dú nastupovat' do prázdneho 
autobusu. Druhou vecou ie, či· 
neskomplikuie život obyvatelóv 
v starei časti Oevínskei Novei 

DEVEX2 

formovať MZ MČ ONV o vyko
naných rozpočtových opatre
niach 2 x ročne, 
• splnomocnilo MR MČ DNV 
vykonávať rozpočtové opatre
nia v zmysle Zásad hospodáre
nia s majetkom MČ ONV, 
-žiada MR MČ ONV informo
vať MZ Ml: ONV o vykonaných 
rozpočtových opatreniach 2 x 
ročne, 

- žiada starostu MČ ONV pred
kladať štvrťročne hodnotenie 
plnenia rozpočtu príjmov a čer
panie rozpočtu výdavkov po 
uplynutí štvrťroku náväz ne na 
výkazy predkladané na daňový 
úrad, 
·žiada starostu ML ONV uvol'
ňovať rozpočtové výdavky 
úmerne s plnením rozpočtu 

príjmov Ml: ONV, 
- ulož ilo riaditel'ovi Denovy 
a riaditel'ke !stra Centra vypra
covať rozpis rozpočtu za svoju 
organizáciu v zmysle schvále
ných ukazovate l'ov rozpočtu 

Ml: ONV na rok 2004 ako zá
väzné limity, 
- žiada Dozornú radu DTV 
spol. s r. o., aby ulož ila kona
telovi DTV spol. s r. o. vypraco~ 
vať rozpis rozpočtu v zmysle 
schválených ukazovatel'ov roz
počtu Ml: ONV na rok 2004 
ako záväzné limity, 
- uložilo prednostovi MÚ ONV 
a architektovi Ml: ONV pripra
viť návrh investi čných priorít 
v r. 2004 z pohl'adu ich staveb
nej prípravy a rozpracovanosti , 
• uložilo prednostovi MÚ ONV. 
riaditel'om organizácií zriade
ných Ml: ONV a riaditel'om MŠ 
a ZŠ spracovať a predložiť MZ 
MČ ONV prehl'ad personálneho 
obsaden ia a ročných priemer
ných miezd podl'a jednotlivých 
úsekov a samostatných referá
tov, vrátane stavebného úradu 
k 31. 12. 2003 a predpoklada-

Vsi," uviedol starosta Vladimír 

Mráz. 
Ďalším problémom ie chý

baiú~e obratisko autobusov na 
sídliskách Podhorské a Kostol
né. "Pre obratisko ie schválená 
lokalita pri Železničnei stanici 
ONV Tu by sa mala končit' nos
ná linka pre túto mestskú čast'. 
Potom by sa muselo pristúpi( 
k zmenám na dalších linkách. 
Znamenalo by to však zvýšenie 

ného obsadenia a mzdového 
krytia v roku 2004, 
- uložilo prednostovi MÚ ONV 
spracovať a predložiť MZ MČ 
ONV zoznam pozemkov, ne
hnutel'nosti vrátane bytov a hnu
tel'ného majetku určených na 
predaj v roku 2004, 
-uložilo prednostovi MÚ ONV 
vypracovať a predložiť MZ Ml: 
ONV Zásady poskytovania so
c iál nej pomoci a príspevkov 
z rozpočtu Ml: ONV v sú lade so 
schválenými právnymi predpis
mi , 
.-zobralo na vedomie stanovisko 
Miestneho kontrolóra k návrhu 
rozpočtu Ml: ONV na rok 2004, 
- splnomocnilo starostu Ml: 
ONV, zástupcu starostu MČ 
ONV a prednostu MÚ ONV na 
rea l izovan ie finančného hospo
dárenia s vol'nými f in ančnými 

prostriedkami na účtoch formou 
vložiek v bankových subjektoch 
v nadväznosti na schválené in
vestičné priority MZ Ml: ONV. 
- schválilo rozpočet Vedl'ajšej 
hospodárskej či nn os ti - správy 
bytov na rok 2004 v celkovej 
výške výnosov 5.520 tis. Sk, 
v celkovej výške nákladov 5.240 
t is . Sk a s hospodárskym výs led
kom 280 tis. Sk, 
- schválilo predložený Návrh 
rozpočtu pre zák ladné ško ly 
a školské jedálne pri ZŠ, pre ma
terské ško ly a školské jedálne pri 
MŠ na rok 2004 s príjmami vo 
výške 51.990 tis. Sk, s výdavka
mi vo výške 51.990 tis. Sk 
s ce lkovým hospodárskym vý
sledkom 0,- Sk, v súvislosti 
s týmto rozpočtom žiada starostu 
MČ ONV spracovať návrh roz
počtových opatrení v náväznosti 
na schválený Zákon o financova
ní základných škô l a školských 

· zariadení a stanovených nor
matívov zo štátneho rozpočtu, 

a zároveň uložilo riaditel'om 

dopravných výkonov autobusov. 
Toto riešenie však nie ie okamži
té," vysvetl'uie hovorkyňa Chudí

nová. 
"Vybudovanie obratí ska si vyža
duie štyri milióny korún. 
Keď sa ukáže toto organizač

né riešenie dopravy zo strany 
magistrátu ako účinné, daiú sa 
štyri milióny ušetri(" myslí si sta
rosta Mráz. 

{Pravda 5. 1.) 

Miestna rada MZ MČ DNV 
školských organ izác ií vyko- a zišla na svojom riadnom 
n ~ť opatren ia_ na zabezpe_če- asadaní 16_ 12_ 2003 _ Po pre-
n te vy rovnaneho hospoda re- , 14 b d · · 1 ť 
nia okovant o ov pn;a a .te-

- s~hváiilo rozpočet l stra Cen- to závery : 
tra na rok 2004 o ce lkových . . , 
príjmoch 4.461 tis. Sk, 0 ce l- vYJadn/a nesuhl~s s odpreda-
kových výdavkoch 4.461 tis. tom pozemku P· c. 13~1 a po
Sk s ce lkovým hospodárskym ziada/a starostu MC DN": 
výsledkom 0,- Sk a rozpočet~ uložila prednostovi MU 
Denovy na rok 2004 s cel- NV prerokovať možnosti vý
kovými príjmam i 21 .8S1 tis. meny pozemkov a predložiť 
Sk, s celkovými výdavk?m i ýsledok do januárového MZ, 
21.851 tis. Sk a s celkovým. odporučila MZ MČ ONV 
hospodárskym výs ledkom schváliť Návrh rozpočtu MČ 
0,- Sk, NV na rok 2004 po zapraco-
. schválilo časový harvmono- a ní pripomienok miestnej ra
gram z31sadnutí MZ MC ONV, b'y, 
MR MC ONV a plán zasadnu- • odporučila MZ MČ ONV 
tí odborných komisií na rok 6chváliť časový harmonogram 
2004, v v zasadnutí MR MČ ONV. MZ 
- zrušilo uznesenie MZ MC Mč ONV a plán zasadnu~í od
DNV č. 23_4!1 0/:003, bod borný~h komisií MZ na rok 
28/D a schvaltlo kupnu zm lu-

2004 
, · , . po zapracovant pnpo-

vu na prevod nehnutel nos tt . k 
po bývalej PS na u l. Bystric- mt en o ' . . , 
k · d h d t, , - zobrala na vedom1e tnformaeJ za o o nu u ce nu zn t-
ženú 0 50%, t. j. v č i astke eiu o rokovaní so spoločno-
27.883 .500,- Sk, Sťou TENERGO Brno, a. s. 
- schválilo prevzatie úveru vo o prenájme OST č. 1 O a OST 
výške 1 .366 tis. Sk bez dopa- Č. 15 v ZŠ ONV, 
du na rozpočet MČ ONV· odporučila MZ MČ ONV 
a s tým spojené uzatvorenie schváliť Mgr. Ivetu Pilankovú 
dodatku k zmluve č. 940-520- do funkcie riaditef'ky MŠ P. 
2002 o poskytnutí dotácie na Horova 3, 
podporu výstavby technickej zobrala na vedomie informá
vybavenosti, eiu arch itekta MČ ONV o do
- schválilo uvol'nenie finanč-p/není nájomníkov na terase 
ných prostriedkov v ce lkovej M. Marečka podla pred lože
výške 425.526,70,- Sk na kry- ného návrhu 
tie vyvo laných nákladov na_ schválila ~vof'nenie finanč
stavbe "Revitalizácia Nám. 6. ných prostriedkov vo výške 
apríla" podl'a predloženého 195.700- Sk z rezervného 
návrhu a zdôvodnenia z re- fondu n~ odstránenie revíz
zervného fondu MČ ONV. nych závad elektro inšta lácie 

Spracoval 
JUDr. František Baňa 

zástupca starostu Ml: DN 

a bleskozvodov v ZŠ Devín, 
- odporučila MZ MČ ONV 

iť "krytie nákladov na 
vádzku vzdušného telefón

vedenia na Nám . 6. aprí
vo výške 425.526,70,- Sk 

rezervného fondu, 
uložila prednostovi MÚ 
V zabezpečiť vecnú kon
u stavieb Priemyselného 

rku ONV - objektov Pre
VN - Rekonštrukcia in

areálu a Objekt 
}. jonáša - Ople- · 

ul. A pripraviť podklad 
fakturáciu daných objek-

Spracoval: 
JUDr. František 8 a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

úDRžBA KOMUNIKÁCII A CHODNÍKOV 
lý1111 zvy/tom. že ve/á lúdí llj nll· V ZIMNOM OBDOBI~ 

prlelt tomu, že si spôsol11"tl zr11nenie 
n11 verejnej /tomuniltácií, resp. 
cllodníltu, nevedi11, tllto s11 m11jú 
správ11t' 11 súvislosti s vybt11101111ním 
odšltodnélio. Predovšetltým je po· 
trebné uviest; že lttiŽdý scliod, ltllž· 
dý cllodnílt, 11/to 11j ltomuniltácill . 
nie/tomu p11tri11, to zn11mená, že 
m'eltto z11 tieto verejné priestory 
zodpovedá. 

Z uvedené/io vyplýv11, že 11/t s11 
ted11 naprlelt op11trnosti ocitnete 
11 nepollodlnej polo/ie na cliodníltu, 
resp. n11 ltomuniltácií, prlvediete si 
zr11nenie, pričom si zničíte 11j osob
né veci, dbajte n11 to, že máte 
právo od správcu ltomuniltácie 
(cliodnílta) vymállat' nállradu š/to
dy, príp11dne môžete ttlltélioto 
správcu žalovat' z11 ublíženie na 
zdr1111í. 

Kto zodpovedá z11 údržbu cesty 
alebo cllodnílttl? Z11 /tomuniltácie l. 
11 1/, triedy a priet'tllly štátnyc/i 
ciest zodpovedá magistrát 1111111· 
né/io mest11 SR lr11tislavy. 

Z11 /tomuniltácie 11/, 11 IV. triedy 

n11 území mesttl zodpoved11jú 
príslušné mestslté č11sti, čiže flj . 
ntlštl mestsltá čast Devínslta Nová 
Ves. Z11 Zllstávlty MHD zodpovedá 
ltfestsltý dopravný podni/i. 

Z11 cliodnílty zodpovedá správc11 
(mfljite/' alebo užívate/1 prllálilej 
nellnute/'ností. 
Čo je potrebné urobit' prliiJibtiiiOIIII· 
ní odšltodnéllo 11 príp11de nepredilí· 
dtlnéllo pošltodenill zdrtlllitl, resp. 
zničeni11 osobnýc/i vecí ,1 

11) predovšetltým je potrebné si za· 
bezpečit' najmenej jedni/io svedlttl, 

lttorý dosvedčí, že došlo It úrazu 
vplyvom nedostatočnej úpr1111y lto· 
muniltácie, resp. cliodnílttl, 
b) neztlbudnite si od leltártl, /tto rý 
vás ošetroval, vyži11dat' si leltárslte 
posudo/i, 
c) je nevyllnutné, 11by ste si zistili, 
/tto je správcom ltomuniltácie, resp. 
cliodníltll, 11 listom ži11dfljte od ne/io 
primerané odšltodné, 
d) 11/t správca ltomuniltáct'e, resp. 

cllodnílt11 nereaguje oslovte /io opa· 
lto1111ným listom, 
e) 11 prípade, alt správc11 nereaguje 
ani po op111tovanom llste, podajte 
n11 polícií trestné oznámenie n11 
príslušné/io správcu ltomuniltácie, 
resp. cllodníltll, 
f) 11 príptlde, 11/t bude rozliodnuté, 
že došlo It spácllaniu trestné/io činu 
ublíženia n11 zdraví, je vecou súdu, 

lttorý je ltompetentný rozliodnút' 
o výš/te fin11nčnej nálirlldy, pričom 
je možné ži11dat' nálir11du bo/est· 
né/io, fin11nčnú nálir11du z11 st'tlženie 
spoločensltélio upl11tneni11 ( ltrí1111nie 
či oclirnutie), nállradu mtlteriálnycli 
šltôd, zm11renélio zdrob/tu, nált/11dy 
spojené s pobytom 11 nemocnici, 
atd: 

Záverom je potrebné uviest; že 11/t 
si spôsobite zranenie n11 neudržill· 

1111nej ltomuniltácií, resp. cliodníltu, 
z11 lttoré zodpovedá príslušný správ· 
ca, čo vám určite sltompliltuje život 
11 spôsobí vážne problémy, je po· 
trebné lton11t' 11 nenecllávat' zodpo
vednýc/i 11 tom, že s11 im nemôže nič 
stat: 

JUDr. F111ntišelt 8 a ň 11 s, 
zástupc11 starostu MČ DNV 

...... . .............................................................. .. ....... 1 ...... . ................................... .... .. ... ............. . ............... . .............................. . .. . 

MČ ONV zakúpilo dvo kontajnery no ze
lený odpad. Tieto bude Denovo perma
nentne pristovovoť no dolu uvedené mies
to. Kedze tento od pod bude kompostova
ný, Denovo týmto žiodo občanov, aby 
striktne dodržiavali zákaz sypania iného 
ako biologického odpadu. 

Po naplneni kontajnera bude tento pre
sunutý na dalšie miesto v zozname. 

l. Mečikovo 

2. Bystrická (koniec) 

3. Jonšáková 

4. križovatka Opletalová · Bystrická 

5. križovatka Opletalova · Janšákova 

6. Poniklecova 

7. Záhradná 

8. Rybnik 

9. Vápencová 

l O. Na kaštieli 

ll. lstrijská (pri Zbrojnici) 

12. križovatka Na Vyhliadke - Na Grbe 

13. No Vyhliadke (stred) 

14. križovatka Delená -Samova (tenis) 

15. križovatka Charkovská - Delená 

16. križovatka Novoveská · Poničana 

17. Kosatcovo 

18. križovatka No Grbe - Novoveská 

19. križovatka Slovinec -Podhorská 

20. No hriadkach 

21. Pieskovcovo 

22. križovatka Slovinec - No skole 

23. Pod lipovým 

24. Podhorská 

25. Želiarsko 

26. Mlynská 

27. križovatka Bridlicová -J. Poničano 

28. Pod lipovým (pri škole) 

29. lstrijská (pri Trojici) 

30. š. Králika (pri rodinných domoch) 

DEVEX 3 



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

· usporiadate!': Miestny odbor Matice slovenskej,. 

vo vel'kej sále od 19.00 h 

V. REPREZENTACNÝ PLES mestskej časti Devínska 
vo vel'kej sále od 19.00 h 

31. l. PLES VOTUM 
usporiadate!': Občianske združenie VOTUM, 

vo veľkej salé ... h ... 

lstracentrum • Miestna knižnica, lstrijská 6, Devínska Nová Ves 

Návštevy o využitie služieb knižnice vovýpožičných hodinách: 

Pondelok · 12.00 h - 18.00 h 

Stredo - 12.00 h -18.00 h 

štvrtok -12.00 h · 18.00 h 

Piatok -8.00 h -12.00 h o 13.00 h -16.00 h. 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby v lstracentre, Hradištná 43 a lstrijská 6 

DFS Kobylka, pondelok o stredo, 17.00- 19.00 h, vel'kó sólo 

FS Črip, pondelok o stredo 19.00- 21.00 h, vel'ká sálo 

Štúdio hereckej prípravy, pondelok 15.30 - 17 .OO h, stredo 14.30 - 17 .OO h, lstrijskó 6 

Štúdio baletnej prípravy, pondelok 14.15- 16.45 ho stredo 15.15- 16.45 h, vel'kó sólo 

Afrodita ll- moderný tanec, štvrtok, 17.00- 19.00 h 

piatok 17.00 - 18.00 h 

Krúžok šikovných rúk, štvrtok, 15.00- 17.00 h, lstrijskó 6 

Hudobno -spev. Zbor Rosico, piatok, 18.00 -20.00 h, vel'kó sálo 

Ruožice o Pošaki -tanec, piatok 20.00 - 22.00 h, vel'kó sólo 

Klub paličkovania štvrtok, 19.00- 21.00 h, prevádzko IC 

Chorvátsky etnografický krúžok - nepravidelné stretnutia priestoroch lstrocentro 

Autoškola -RUBiN, pondelok o stredo, 17.30- 20.00 h, lstrijskó 6. 

Bohatý december 
Hoci je už januá,r a máme za se

bou nádherné vianočné dni a vítanie 
nového roka, žiaci Základnej školy na 
ul. l. Bukovčana 3 s radosíou spomí
najú na decembrové dni, ktoré im pri
niesli nejedno zaujímavé podujatie. 
Vrece decembrových prekvapení sa 
otvorilo už 5. decembra. Naša škola 
prijala pozvanie pána prezidenta na 
Mikulášske stretnutie spojené so zoža
tím vianočného stromčeka Prezident
skej záhrady a Prezidentského paláca. 
Stretnutia s pánom prezidentom sa 
zúčastnili žiaci, l. stupňa, pre ktorých 
bolo toto podujatie skutočným zážit
kom a ocenením ich svedomitej práce 
v škole. Predvianočné prekvapenia po
kračovali 6. decembra mikulášskymi 
posedeniami s bohatou nádielkou 

sladkých dobrôt. Celá vianočná atmo
sféra vyvrcholila 17. decembra sláv
nostnou školskou akadémiou . 

DEVEX4 

lstracentrum sa naplnilo veselými 
žiakmi a na javisku sa začal bohatý 
program symbolizujúci rozdávanie 
vianočných darčekov v podobe slov-

. ných a tanečných vystúpení. Všetky vy
stúpenia ukončili záverečným číslom, 
. po ktorom sa celá sála spoločne rozo
spievala : 
.. Každý deň budú vraj Vianoce" . 
O dva dni, 19. decembra ukončili žia
ci a pedagógovia vianočné akcie 
triednymi posedeniami, na ktoré si 
deti okrem rozdávania darčekov pri
pravili aj kratšie programy a posl~dný 
deň v škole pred prázdninami ukončili 
triednymi minidiskotékami. Bola to 
skutočne bohatý december. 

sš 

11~2003 
v Klube dôchodcov 

Je skoro neuverite/'né, aké 
krásne rodinné prostredie vedela 
vyčariť naša vedúca klubu pani 
Anna Maderová so svojimi spolu
pracovníčkami na záver roka 
2003, pre svojich členov a hostí 
klubu dôchodcov. 

Už samotný príchod do klubu 
nás príjemne oslovil krásnou via
nočnou výzdobou spoločenskej 
miestnosti, ktorá sa ligotala, ako 
v rozprávke. 

Pripomínalo nám to roky našej 
mladosti. Hoci sme všetci babič
ky a starčekovia, cítili sme sa ako 
deti, keď sme prvýkrát videli via
nočný stromček. 

Bola to nádhera vstúpiť do 
predsiene nášho klubu a potom 
do krásnej, novými červenými 
obrusmi prestretej miestnosti, 
kde sa stretávame na našich po
sedeniach. Na každom stole ky-

. tička a pod ňou prekrásna dečka 
s. vianočným motívom. Vyvolalo 
to v nás hlboký vianočný dojem. 
Cítili sme blížiaci sa koniec ad-

S~2003 
v Klube dôchodcov 

Do Klubu dôchodcov sme sa 
prišli rozlúčiť so starým rokom 
·a privítať nový. 

Pri hudbe Tonka Krajčíra sme 
si dobe zatancovali. Pred polno
cou bola očakávaná tombola. 
Kto asi vyhrá? Nie je možné, aby 
vyhral každý, no všetci sme priali 
výhercom. 
Keď odbilo polnoc, pri horia

cich sviečkach s pohárikom šam
panského v ruke, sme si vypočuli 
pozdrav od našej Anky Madero
vej. 

Páčilo sa nám 
Na nástenke v našej škôlke sa obja

vi la pozvánka na predvianočnú disko
téku do ZŠ na ul. P. Horova. 

Predškolác i sa samozrejme potešili 
a usi lovne skladali darčeky pre školá
kov- papierové svietniky. Plní očaká

vania sme sa 17. 12. 2003 vybra li do 
školy. Deti bol i v dobrom slova zmys
le ohromené, veď z telocvične znela 
ozaj diskotéková hudba a keď zistili, 

ÚVAHA 
Nedávno som čital básne dvanásťročného chlap· 

ca, obdivoval siedmaka čo všetko dokáže s poči· 
točom, na minivýstovke žasol nad zručnosťou ško· 
lákov, ktorých dielka by mohli zdobiť nejednu do-

ventu, toho prípravného obdobia 

~~š~:d~~~~~ udalosť narodenia [ Naši j~b'il~6ti • ···········~ 
V kultúrnom programe manže- • _ .. 

lov Gregorových, zazneli tradičné ' týchto dnoch oslavzlt 
vianočné piesne a /'ubozvučná 
skladba od V. A. Mozarta. Ich pd
jemný kultivovaný prednes bol 
odmenený dlhotrvajúcim potles
kom. 
Spoločným spevom vianočnej 

piesne "Tichá noc, svätá noc", 
sine ukončili sviatočnú časť 

nášho vianočného stretnutia. na 
záver nás prišiel pozdraviť a bla
hoželať nám radostné prežitie 
vianočných sviatkov zástupca 
staŕostu ONV pán JUDr. František 
Baňas. 

Odovzdal nám pozdrav a prí
jemné prežitie Vianoc aj od sta
rostu Ing. Vladimíra Mráza. Pani 

75 rokov 
ViliamBHJK 

Valentín BELEŠ 

80 rokov 
Pavlína ŠLMEKOVA 

90 rokov 
ján FEDORčAK 

Már·ia sTRANovsKA 

95 rokov 
Barnabáš LIPKA 

Blahoželáme! 

~:k~:O;;;e~:d~~=j v!~~~chÁ~:~ [~--B-l_a_h_o_z_ve""''z-a""··~.,.. ........ -ie-·······.".········""··· .............. .",..••••···~ 
Maderovej, za starostlivosť o klub 
dôchodcov v ONV a papria/a jej 
radosť a šťastie v kruhu svojich 
najbližších pri vianočnom stro
mčeku. 

Drahá naša mamička, 
babička, prababička 

P11vlínk11 ŠLMEKOVÁ 

Všetko najlepšie k Tvojim 80. 
Ján Cvečka larodeninám, mnoho zdravia, 

lásky a pokoja želajú 
dcéry s rodinami. 

Pri milých veršovankách ka-....-------."..-_,.,....,.,..~ 

m~~á~~~i~1n;c% ::~~~:h ;~~~~o-[ Zosobášili sa !; y 
·va/i naše vzájomné blahopriania. šte v závere minulého roka 

Potom sme si sadli ku stolu pf- · 
nom dobrôt a sladkostí, ktoré vo- ~ Dušan GAŠPAR/K 
ňali ako tie, čo piekli už naše aAnnaKRALOVIČOVA 
mamičky a babičky. Micha/MORAVEC 

Pri spomienkach na našich a Ing. Michaela RIZMANOVA 
drahých, dobrej muzike a tanci 
sme vydržali takmer až do rána 
Nového roku 2004. 

jozef DANIEL 
a Viera HULANSKA 

Blahoželáme! 
Vďaka patrí všetkým organizá-,----"..."...---,,..-..,-.".-",=:-=---

torkám skvelého Silvestra v Klu- L . Privíta/i sfh~ {,, i~ 
be dôchodcov. 

Kristina Hojzákovó 

že sa bude aj súťažiť, boli vo svojom 
živle. Súťaže, to je naše! 

Občerstvenie a sladkosti boli prí· 
jemným prekvapením. Ale to najlepšie 

nových spoluobčanov 

Martin MAĎAR 
Katarína G.ÁNOCZYOVA 

Marko ŠIMKOV/Č 
Viktória STRAPKOVA 

Natália BOŠKOVA 

prišlo nakoniec. Pri odchode si každý Vitajte! 

mohol vybrať darček, aký sa mu páčil. . . ..•.. •· , ... , ...... ,·.· .. ····.··.•········ 

~r~i~~~n!~;~~:~i š~o~~~~~r:,h~~~~~:@dišl! ;z 'hfišl?~;)rii8JJJ1~ 
drôtu, korálok ... od výmyslu sveta. 
Ďakujeme za pekný záži tok. 

Predškoláci MŠ M. Marečka 16 

Vincent VLAŠIČ 
Olga BEzAKOVA 

jánHUDAK 
DušanDEŽĎ 

mácnost', prekvapený zostal stáť nad šarvancom, č~ Stefan BELEŠ 
v garáži stružlikal a v rukách mu rástla podoba ma ján TARGOŠ 
lej plastiky ... Svedectvá výchovy, alebo samovýcho· Anton BESEDA 
vy? A podvečer, pod oknom, počul rozprávať sku· Paulína PREISINGEROVA 
Pinku mlady' ch dorastencov. Ten jazyk, ten štýl, ti ~' h ,.ec odh č' · - k · ., úroveň ... tiež svedectvo výchovy. atetr rO WaJU V po O)IJ 

Pod týmto názvom bol uve- , 
rejnený v č. 22 článok o sv. Já
novi Nepomuckom. Škoda, že 
sa tam objavila tlačová chyba, 
ktorá mení význam celej vety. 
Ide o vetu .. Tento král' ho dal 
mučiť a popraviť, lebo nechal 
vyzradiť spovedné tajomstvo je
ho manželky. 

Slovko .,nechal" znevažuje 
príčinu smrti sv. Jána. Malo tam 
byť nechcel vyzradiť tajomstvo 
atď. V tom práve spočívalo jeho 
hrdinstvo, za ktoré položil ži
vot. Dúfam, že jeho socha ne
bude dlho zmrzačená. 

M 

Alternatívna súkromná ZŠ 
1. • 4. ročník s materskou ško
lou (Montessori pedagogika) 
s rozšíreným vyučovaním an
glického jazyka, uskutoční zá
pis do 1. ročníka, dňa 12. 2. 
2004 od 9.00 do 16.00 h v bu
dove ZŠ na Malokarpatskom 
námestí v Lamači (2. poscho-
die). . 

Podrobnejšie informácie 
poskytneme na tel. č. 02/6478 
0383, 0907 381 156 a na 
www.montessori.sk. 

~111!~0011111;~1\GIIMIIiili! 
vo vel'kej sále lstracentra 

31.1. 2004 
občianske združenie 

VOTUM 
Srdečne pozývame! 

V hlbokom zármutku oznamu
jeme, že náš milovaný manžel, 
otec, dedko, pradédko, svokor; 
brat a švagor 

Anton BESEDA 
nás opustil dňa 4. l. 2004 vo ve
ku 81 rokov. Rozlúčka so zosnu
lým bola 8. l . 2004 na miestnom 
cintoríne v Devínskej Novej Vsi. 

Smútiaca rodina 

Nová Ves 

h 

Do tanca a 

OZ "HOROV" a vedenie Z~ P.Horova 11 vás 
srdečne pozýva na 

• rodičovskÝ Ples 
od 19.00 h v priestoroch školy. 

Í~;A;;~A.~}; od 7. januára v čase od 7.JO- 14.00 h 

t. 645J 846J, alebo osobne u p. tajomníčky. 
Tešíme sa na spoločnú zábavu. 

Miestne zastupitelstvo mestskej časti Bratislava 

- Devínska Nová Ves, 

starosta mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves 

pozývajú na 

V. reprezent11čný ples 

mestskej časti Bratislava - Devínska Nov_á Ves 

venovaný podpore mladých talentov a osobností Devínskej 

Novej Vsi 
Motto: Humanita, spolupatričnosť, tolerancia 

v programe: 

*juni~rskí majstri sveta v akrobatickom rock'n rolle formácií 

* ocenenie osobností a talentov Mč Devínska Nová Ves 

* sólisti umeleckého súboru Lúčnica 

*tombola 

do tanca, spevu a na počúvanie hrajú: 

* tanečná hudba TA.XIS 
* Ľudová hudba Strážničan so svojimi sólistami 

Súčasťou plesu bude dobrovol'ná zbierka, výnos ktorej bude 

venovaný ria humanitárne účely. 

24.januára 2004 o 19. hodine 
vel'ká sála lstracentra, biliardový klub reštaurácie U Michala 

vstupné l 000 Sk. 

Súčasťou vstupného je prípitok, občerstvenie a večera. 

Predpredaj vstupeniek: 

od 15. do 20. l. 2004 na sekretariáte úradu starostu, 
Novoveská 17, Devínska Nová Ves, 

od 21. l. do 23. l. 2004 v čase od 16.30 do 20.30 b v pokladni 

Istracentra. 

*** 
Kontakt úrad starostu: 64761291 

Kontakt lstracentrum: 6477 0033 

DEVEXS 



GrvaRALI SME % PO~V~ 
Od riaditel'ky Materskej školy 

na ulici M . Marečka 20 sme do

stali 66 riadkový _list zaoberajúci 

sa problematikou materských škôl 

v Devínskej. 

Celý článok by zabral takmer 

jenu novinovú stranu. Pritom už 

prebehlo niekol'ko rokovaní medzi 

súčasným zriadovatelom MČ DNY 

a zástupcami všetkých štyroch MŠ 

a hoci mohli byt aj búrlivé, nako

niec došlo k dohode postupov, po
dl'a ktorých konečné riešenie na

dobudne, po postupných krokoch, 

platnost 1.7.2004. 

Z listu predsa len vyberáme: 

Materská 
škola ako 

právny 
subiekt 

Podobne ako zdravotníctvo ai re
zort školstva a tým následne i ma

terské školy v MČ ONV sa boria 
v tomto období s vážnymi existe

. nčnými problémami. Ekonomika 

sa stáva i v teito oblasti dominuiú
ca. Predško/ský systém, ktorý dnes 
patrí k svetovým trendom nielen 
kvalitou, ale i obrovským význa
mom pre diela, ktoré sa stretáva 
s komunitou seberovných detí 
a získava prvé skúsenosti potreb
né k rozvoiu ieho osobnosti 
a k poznávaniu života dospelých . 

Ekonomizáciou materských škôl 
v apríli tohto roka sa vytvorili štyri 
materské školy s rôz nymi náklad
mi ekonomickei prevádzky. Vízia 
bola orientovaná i na prevádzku 
MŠ Na Grbe č. 35, ktorá bola 
určite hlboko spätá so starou ča
stou ONV Koncepcia nakoniec 
schválila prevádzku štyroch ma

terských škôl. Populácia detí sa
mozreime tak ako na celom území 
Slovenska, má klesaiúcu tenden
ciu, a tým ie i kapacita MŠ nižšia. 

Závisí vo vel'kej miere od riadi
tel'ky a pedagogického tímu, ako 
dokáže zabezpečit' profiláciu MŠ 
a ponúknut' aktivity pre deti predš
kolského veku, ktoré sú nad rámec 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V MČ ONV je v súčasnom ob
dobí v štyroch materských školách 
416 detí, 49 učiteliek MŠ, 30 pre
vádzkových .zamestnancov, bez 

DEVEX 6 

ktorých i~ chod materských škôl 
po stránke stravovania a hygieny 
úplne nemožný. 1. 7. 2002 prešli 
kompetencie materských škôl pod 
obce t. i- zriadóvatel' ie MČ ONV 

Musím konštatova( že celý ná
por prechodu kompetencií začal 
riešit' starosta MČ, ktorý má k ma
terským školám pozitívny vztah 
a zabezpečuie ich funkčnost' s ví
ziou do budúcnosti na 5 rokov. 

Z toho sa následne odvíia váž
na ekonomická situácia financo
vania materských škôl. Alternatí
vou ie vytvorenie iedného právne
ho subiektu materských škôl v lo
kalite ONV s tým, že iedna riadi
tel'ka riadi štyri materské školy 
ako vysunuté pracoviská a ostatné 
materské školy budú vyradené zo 
siete materských škôl. (Hrozí tu 
problém, že kedykolvek sa daiú 
budovy využit' na iné účely, bez 
toho, aby dalo Ministerstvo škol

stva SR k irušeniu vyiadrenie.} 
Vážny aspekt ie v sch válení no
vého Zákona o financovaní škol
stva - normatívom na diela, podla 
ktorého sa budú finančné pro
striedky na iednotlivé MŠ rozde/ó
vat' podla počtu ·detí, a v tom prí

pade ie vážne ohrozená prevádz
ka kapacitne nevytažených mater
ských škôl. V teito situácii by sa 
zlúčením MŠ v MČ ONV náklady 
materských škôl spriemerovali 
a obávam sa, že by to znamenalo 
pre mnohé deti koniec dochádzky 
do MŠ, následne prepúštanie za
mestnancov MŠ. Pýtam sa, kto by · 
tieto náklady hradil? Obec, alebo 
zákonný zástupca dietata ·- v tom
to prípade rodič. Ak rodič podla 
akého nariadenia by prispieval 
na diela, ak za neinvestičné vý
davky platí 100,- Sk mesačne su
mu udobrenú Vyhláškou č. 
353/1994. Ootovat' materské 
školy len zo sponzorských darov 
ie nereálne, pretože mladá rodina 
v súčasnom období má tiež vážne 
finančné problémy. 

Nuž odborných názorov na túto 

problematiku je iste viac. Materiál 

sme odovzdali kompetentným: 

MČ DNY a komisii školstva 

a predpokladáme, že tak ako sa 

touto problematikou zaoberajú sa 

zaoberať budú aj dalej, predo

všetkým v prospech detí v Devín

skej a svoje vyjadrenie poskytnú 

aj novinám. 

Redakcia 

Cesta južným Slovenskom v roku 2004 

Žiaci 8. ročníka zo ZŠ na ul. P. 
Horova mali možnosť vidieť 

·nádheru Slovenska prostredníc
tvom dvojdňovej dejepisno-prí
rodopisnej exkurz ie 9. a 7 O. ok
tóbra 2003. 

Prvý deň sme sa zastavili 
v Lučen c i . Počas cesty nás pani 
učite/'ky Brunovská a Piatriková 

ka. Bol z neho prekrásny výh lao Štátne sviatky 
na oko/it~ ~opce -~ vrchy. ':"eskó'l. január- Deň vzn iku SR 
sme navstJvJI! FJ!akovsky hrad~ .,

1
_ S · tok sv. Cyrila 

ktorý má bohatú históriu. Poča?· lu Vla 

tureckej expanzie tu bola tureck sv. Metoda , •. 
územná samospráva . ~9. august- Yyroc1e_SNP 

Na druhý deň sme navštívi/l. september - Deň Ustavy SR 
Banskú Štiavn icu a jej mi nera/o) · pracovného pokoja 

. b k' nl 
gické múzeum s o rovs yrn,_ januá r _ Zjavenie Pána, 

~~--=~=""'..., ja králi 

. apríl - Yel'ký piatok 

oboznamovali s mnohými zeme
pisným i, dejepisným i a prírodo
pisnými zaujímavosťami . 

Napríklad sm,e prechádzali 
slovenskými nížinami a pahorka
tinami. Sú tam náleziská čadiča 
a in ých hornín. 

Na prelome diía sme navštívili 
prírodnú rezerváciu " Šomoška " 
v Cerovej vrchovine a jej náučný 
chodník. Nachádzal sa tu krásny 
čadičový kamenný vodopád 
a impozantné kamenné more. Sú 
to kamenné diela vytvorené prí
rodou počas treťoh6r a štvrtoh6r. 
Na samotnom kopci sa nachá
dzal starý zrúcaný hrad Šomoš-

2. apríl - Yel'konočný ponde-

máj - Sviatok práce 

. máj - Deň víťazstva nad 

Sviatok 

Pamätné dni 

marec - Deň zápasu za 

udské práva 
množstvom vzácnych minerá/o\13. apríl - Deň nespravodlivo 
z celého Slovenska. Zauja la ná l rh , h 
aj št6/ňa Bartolomej, kde sm1

1 1 a~~c , • . , . 
mali možnosť vidieť staré baníc.4 - ma1 - Vyroc1e umrt1a M. R. 
ke nástroje a podzemné priestoŠtefánika 
ry. Na záver exkurzie nás pan . jún - Výročie Memoranda 
učite/'ky zaviedli do Brh/oviec'lároda slovenského 
kde sú jedinečné ska lné obydli<5 . , 1 D • h · • · h 
/'udí. Tuf ich chránil pred zimoL 

1

· l~k- - en za ran lcnyc 
už počas vojny. Sova ov 

Exkurzia bola mimoriadne poll . júl - Výročie Deklarácie 
učná a veríme, že ž iaci si peknto zvrchovanosti SR 

z ážitky budú pamätať ve/'m i d/4 _ august - Deň Matice sloven-
ho. . kej 

v,.,.,.",v;oJ 9. september - Deň prvého 

jného vystúpenia SNR 

_"..,--.".,--- .tJ· október - Deň obetí Dukly 

. október - Deň černovskej 

október Výročie 
LJel~ln•rnr-•c slovenského národa 

V 49. ročníku najväčšieho 

medzinárodného šachového 
turnaja konaného na Sloven
sku OPEN Tatry 2003, ktorý 
mal tohto roku aj štatút 
Majstrovstiev Slovenska mu
žov, žie~a juniorov, hralo 256 
šachistov a šachistiek z 11 
krajín . 

Víťazom sa stal vel'majster 
Ji rí štoček z Čiech, nasledova
ný svojím krajanom P. Velič
kom z Ostravy a M. Maníkom 
z Prešova. 

Pekný výsledok dosiahol Ján 
Smoleň z ŠK Strelec DNV, kto
rý sa umiestnil na 26 . mieste . 
Jeho k lubový ko leg a Michal 
Vyhodil skončil na 119. mieste. 

V kategór ii juniorov do 20 
rokov získa l Ján Smoleň strie
bornú medailu, keď skončil za 
víťazným L. Havlíčkom z Čadce 
a pred M. Meszárosom z Du
najskej Stredy. 

mj 

Turnaj v Lamači 

Svoje si ly si medzi dosp~lých 
šachistov odskočili na turnaj v ra 

pid šachu do Lamača vyskúšať 
žiaci z ŠK Strelec DNY. Medzi 

40-timi účastníkmi so Barbora Ši

manová umiestnilo no 23 . mieste 

o Miroslav Kríž na 25: mieste. 

Od Mira sa očakávalo lepšie 

umiestnenie. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 
02- Predai 

mj 

03 - Vo/né miesta {ponúka, hládá} 
04 - Služby {ponúka} 
05-- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

DÁMSKE LODIČKY 

výpredaj zo zrušenej predajne 

dostanete kúpiť za nízke ceny 

v Devexe, Novoveská 14 (z dvo

ra) po-pia: 1 S.30-18.00, so:B.00-

10.00 

* Predám rozťahovací gauč 

(hn.drevo + epeda), zachova lý 

FARBY LAKY 
Pondelok- Piatok 
Sobota 

700 -1 8 00 
7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE * Kempelenova 2 
KARLOVA VES. 

if }ax · 0:2/ 6542 1727, E-mai l · parrnai@parmai sk 

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

;:)< 

STAVEBNÁ 
MECHANIZÁCIA 

OBCHODNO· TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. S r.o. 
· Opletalova GS, 843 02 Bratislava, tel.: 02i6471 ms, fax: 0216477 6371 

e~tW-it: #U®fltuk, llttp:llw-.1/h.~ 

PREDAJ* SERVIS* POŽIČIAVANIE 

l 
l 
l 
l 

i 
) 

za 1000 Sk. Tel.: 0902 140 970, ('--' __:_ _ _.:::_05:::....:..·· ::.BYT.:.:...:Y:_ ___ ) 

0904 663 684 

*Predám starš iu funkčnú chlad

ničku. Cena dohodou. 

Tel.: 0905 534 830 

* Predám detskú. izbu pre dve 

deti. Vo výbornom stave. 

Tel. : 02/6477 8165 

* Predám 3-i byt v OV na sídl. 

Stred. 0902 659 898 

* Vymením 2-itb. byt v OV pri 

Figare, tichý na prízemí, za me

nší domček, alebo byt v DNV. 

Tel.: 0903 234 345 

.. 04 ~ SlUŽ.B)'. ; -·· ) (.___~07_.;.:.:.:RO:::.:Z:::::LI-=CN..:.::.É ___ ) 

* 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 

* Individuálne Aj, Nj douč. Aj cez 

zimné prázdniny. 

Možno SMS- 0903 227 457. 

* Nakreslím portrét, namal'ujem 

obraz, podl'a vašej predlohy. 

0905 716 990 

* Dám do prenájmu obchodný 

priestor v DNV na Eisnerovej uli

ci. l nf.: 0905 620 139 

Novootvorený obchod 

ZÁCLONY 
• DEKORÁCIE 

záclony ' dekoračné látky 
polohové látky • obrusy • garniže 

Eisnerova ul. č. 54 
tel.: 0903 477 721 

Čo dokážu média? Len čo sa objavi l i tieto permanentne parkujúce vozid lá na 
Eisnerovej v DTV o niekol'ko hodín bola ulica č istá. 

Inzercia • Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. ~ 272_0 Sk, 1/2 str.= ~4~0 Sk~ l str. = IO 850_ Sk. l c~ = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zla vy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri pät o vtoc 10%,

0 
cel~r~cne 20 V~. Pon~ko detskych vect bezplotn,e. 

Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: 1. strano + 1~0%, . posle~nó strano + 50%, mo oko mzertn~. strano (6,_p . + 30;. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad oslou), po-pto : 15.30-18.00 so : 8.00-11.00, e-motl . kru @mat .mpvt.s 
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:Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

Z policajného 
zápisnika 

my páchate!' vlámal do vozidla 
škoda Fabia, ukradol autorá
dio, doklady a majitelovi spô
sobil škodu za 8200 Sk. 

sial' nezistených pnem 
v interiéri vozidla. V ten istý 
deň neznámy páchate!' ukradol 
naJ. Poničana 9 vozidlo škoda 
Fabia . Majitelovi VW SK spô
sobil škodu 250 tis. Sk. 

spolunažívania. Dovol'ujeme 
upozorni( že v MČ DNY je 1 
namontovaný kamerový systé1 
Monitory na Obv. odd v Dt\ 
sledujú pracovníci polície. 

·D .EV. ínskonovove~kŕ 
. mformacny 

Ťažko ešte dnes posúdií, či 
v sobotu 3.1.2004 šarapatil 
v Devínskej jeden vlamač, ale
bo viacerí. 
- Na J. Smreka 26 sa vlámali 
do osobného motorového vo
zidla Škoda Oktavia a ukradli 
autorádio. Spôsobili škodu za 
7 tis. Sk. Na tej istej ulici sa vlá
mali do vozidla Škoda Fabia, 
tiež ukradli autorádio a spôso
bili škodu za 16 tis. Sk. Na ulici 
P. horova l sa vlámali do vo
zidla Škoda Oktavia, ukradli 
autorádio a doklady. Pôsobili 
škodu za 14 tis Sk. Na tej istej 
ulici, len na parkovisku pred 
č.d. 18 tiež po vlámaní ukradli 
autorádio a spôsobili škodu za 
5400 Sk. 
- Nakon iec nasucho neobišla 
ani Uhrovecká, kde sa nezná-

I<RÍŽOVI<A 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. 
- B. Nite - krovitá rastlina. -
C. Natiera, mastí - ostrov a mesto v 
Chorvátsku - dotieravý hmyz. - O. 
Buď pozdravený (z lat.) - pás okolo 
krku psa - otec z maďar. - E. Rieka v 
Juhoslávii - na druhé miesto - osa
da pri Jordáne. - F. Patriace Va/ovi -
striebristý kov zn. Co. - G. Armádny 
telovýchovný klub - druhá čast' taj
ničky - rieka po španielsky. - H. 
Privykne - vlásenka. - l. Tanec pre 
vybranú dvojicu -jednotka rýchlosti 
lode - mužské meno 31. 1. - J. 
Znášaj bo/est' - nositeľ práva - snu
je. - K. Zveda-vo hladia - mesto vo 
švajčiarsku - český dirigent orches
tra. - L. Geniálny ruský fyziológ -
vlásenka. - M. Koniec tajničky. 
Zvisle: 1. Tekutina po zmútení mas
la - tyl, šija po česky - pokyn na za
stavenie. - 2. ŠPZ Karlových Varov
dat' okno či dvere do uzavretia -
dym, čmud. - 3. Krája -radikál z na
sýtených uhlbvodíkov - nápoj vyrá
baný zo sladu. - 4. Plošná miera 
(mn. č.) - presvecovač. vajec - rieka 
v Nemecku. - 5. Povýšenec - malý 
Ivan - španielska rieka. - 6. Plastic
ká polyamidová látka - otvorený po 
anglicky - neskrotená. - 7. Druh /o
dičkových saní u Laponcov - dozor-

- Do objektu Materskej ško
ly na ul. P. Horova 3.sa vlámal 
4 .1 . neznámy páchate!' a ukra
dol videorekordér, dva CD pre
hrávače a spôsobil tak škodu 
za lO 500 Sk. 
- O deň neskôr 5.1. sa nezná
my páchate!' vlámal do vozidla 
Škoda Fabia, ukradol autorá
dio, čím spôsobil majitelovi ško
du za 7 tis. Sk. 

V priebehu •troch dní tak 
"zmizlo" z osobných aut päÍ 
autorádií!! 
- do pivničnej kobky na M. 
Marečka 3 sa 6.1. vlámal ne
známy páchate!'. 

Ukradol sane, udicu a spôso
bil tak škodu za 5,5 tis. Sk. 
- Na ulici Na mýte zhorelo 
l 0.1. motorové vozidlo škoda 
120 l, keď požiar vznikol z do-

- O deň neskôr ll . l . sa, dote
raz neznámemu, vlamačovi po
darilo vniknúÍ do priestorov 
Materskej školy na M. Marečka 
16. Po vypáčení štyroch dverí 
ukradol z plechovej skrine 
v riaditel'ni 25 tis. Sk v hotovos
ti. Na zariadení spôsobil škodu 
za 6 tis. Sk. 
- Sexuálneho obtažovania svo
jej 14 ročnej dcéry sa dopustil 
otec, občan DNY. Za tento sku
tok ho obvinili a umiestnili v ce
le predbežného zadržania. 
Prípad vyšetruje Okresný úrad 
vyšetrovania Ba IV. 
- V priebehu ostatných dvoch 
týždňov nahlásili občania DNY 
12 prípadov drobných krádeží 
a 3 porušenia občianskeho 

OO PZ D~ 

6.- 7. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Plesové sezóna je v plnom 
prúde. Usporiadatelia sa snažia 
ponúknu( to najlepšie, muzikanti 
ladia dávno pred plesom, účast
níci vy(ahujú nové róby a odha
dzujú starosti, sponzori , a tým 
patrí v každom prípade vdaka, 
zásobujú tomboly. Všetci však 
nepochybne siahajú (mali by) za 

-------------------------------------- pravidlami spoločenského sprá

ca z väzňov - plemeno psa skráte
ne. - 8. Ozdoba šiat pri krku - vylu
čujéte moč - kríženec jedno - a 
dvojhrbej t'avy. - 9. Meno spisova
tel'a Sándora - pracovňa v ústavoch 
- vzdor. - 10. Horská lúka - darom 
po česky - vzdor. - 11. frska bohyňa 
blahobytu - kto sa zapodieva polití-

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

1 2 3 4 5 6 

kou - tretia čast' tajničky. - 12. Prvý 
muž - ŠPZ Topol'čian - budhistický 
kňaz.- · 

Pomôcky: C. O/ib. - L. Rzav. - 2. 
V zátvor. - 3. Alky/. - 7. Akija. - 9. 
BRO. - 11. Ana. -

d 

7 8 9 10 11 12 

u 

vania. Taký ples nie je každo
I{Orenie života dennou záležitostou. Je to spolo

čenská udalosí a zároveň naj-
Cloveku, ktorý niečo vid1 ... f 

1 
- · 'b vyss1a orme anecne1 za evy. 

hovoria očitý svedok. Kt K plesu patrí pozvánka . Aj tá 
niečo počul je ušitý svedok? hovorí, že si vás vážia. Zvyčajne 

*** platí pre dve osoby. Pozvánkou 
na plesy záujmových združení 

- Keď chceš tipovať, mus1 . 
býva oznam (plagát, sprava 

mať záhradu. v novinách, televízii a pod.). Na 
- Prečo? ples sa chodí v spoločnosti, zó-
- Aby si mal kde zakopať, č sadne vo večernom plesovom 

h 'v oblečení. Pravidlám tanca sa ve-
vy ras. . . - "l . -k l nu1u spec1a ne pn ruc y, na pe-

soch však pravidlá dodržiava( 
- Tu si kľakni a prisahaj, i treba. Hoci v jedných sme sa do
viac nebudeš pit: čítali, že plesy by nemali trva( 
- Prisahám, že nebude via dlhšie ako do druhej hodiny po 

. . l . ., polnoci, zdá sa, že tola pravidla 

*** 

pzt. A e am mene). _ 1 • N k . . d _ . uz nep all. a an1ec Ile nesne 
*** ponúkajú, okrem tradičnej tom

Šerif príde do saloonu a vil baly, aj niekol'ko programov, bo

na zemi mŕtveho muža. 

- Hráč? - Áno. 

- Falošný? - Tak veru. 

- Poker - Nie, husle. 

*** 
-Miško, na stole máš dve P' 

lacinky. Zjedz kol'ko chce: 

ale jednu mi nechaj! 

haté občerstvenie a je to bj jedna 
z najvhodnejších príležitostí nad
väzovanie kontaktov zoznámení 
a konverzácií. 

Kedže plesy patria medzi kul
túrne o spoločenské podujatia 
máme šance prezentova( všetky 
tradované zvyky: slušnos( zdvo
rilos( takt ... aby v nás zanechá
vali iba tie najlepšie pocity a doj
my. 
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Kalištná 9, teUfax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e·mail: knig@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
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spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

30.1. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 2 bezplatne 

V Č Í S L E :O Stop zábavnej pyrotechnika • Kam 
s deťmi? O Vandalizmus a co s ním?QParkovacie 

miesta • Požiare O Kultúra f)Spolocenská kronika 

0Pozvánky škôiQinzerciaQZ policajného zápisníka 

Plesovú sezónu otvorili matičiari 17. januára 

Používanie zábavnei 
. k~ ~l 

pyrotechniky le za azane. 

Soboty pre deti v Avione 
Kto má doma ratolesti a ne

vie čo vymyslieť na zimný ví
kend, môže využiť nákupné 
centrum Avion na Ivánskej 
ceste. Ako jediné totiž ponúka 
celoročne prevádzkované kl
zisko s požičovňou korčulí za 
symbolickú cenu 30 korún. Ak 
ste neni vyznávačmi ľadového 
športu, je tu ešte obrovská na
fukovacia šmykl'avka, skákacia 

perníková chalúpka, detské 
motokáry a jazda na detskom 
vláčiku - to všetko zadarmo. 

Autodráha aj pre dospelých 
je za symbolický poplatok, tak 
isto stolný tenis - 40,- Sk na ho
dinu. Netreba zabudnúť na to, 
že rodičia si môžu zatial' pokoj
ne nakúpiť v okolitých obcho
doch. Všetko je pod jednou 
strechou. Jana Demková 

liki .,,l.if •ík6111 
•lefMí1 

Pekné počasie nám zimné dni 
často nespríjemňuje a my kol'kokrát 
rozmýšlame, aký program vymyslieť 
pre naše deti počas víkendu. 

čo takto navštíviť klzisko Avion 
v nákupnom centre na Ivánskej ces
te? Tu možno za symbolický popla
tok zažiť naozaj vel'a zábavy. Okrem 
korčul'ovania na l'ade za 30 korún na 
tri hodiny sa tu každú druhú sobotu 
konajú diskotéky pre deti. 

Začínajú o 17 hodine a zapojením 
sa do súťaže môžu deti vyhrať zaují
mavé ceny. Kto nemá korčule, žiaden 
problém, požičaj ú vám ich za 80 ko
rún. 

Koho korčul'ovanie nebaví, može 
využiť ping-pongové stoly za 40 ko
rún, jazdu na detských motokárach, 
jazdu na detskom vláčiku, obrovskú 
nafukovaciu šmykl'avku, autodráhu, 
detský kútik zadarmo a samozrejme 
predstavenie v 3D kine- jedinom na 
Slovensku. 

Rodičia, ktorí majú už samostat
né deti, môžu využiť tento čas sami 
pre seba a pokojne si nakúpiť. Je 
dobré, že niektoré nákupné centrá 
myslia na finančne nenáročnú zába
vu pre naše deti. Informácie o ak
ciách a klzisku: 02/48226855 

Jana Demková 

Pre menej náročných, starších 

a zodpovedných, ponúka mož

nosti korčulovanio aj rybník na 

Mlynkej. Sem je však vhodné _vo

di( deti v doprovode dospelých a 

občerstvenie si nosi( so sebou. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 22.1. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 5.2. 2004, 
číslo vyjde 12.2. 2004. 



Z radalce 
Vážení spoluobčania 

dovoľte mi, aby som sa 
vám týmto spôsobom pri
hovoril a informoval vás 
o tom, čo sa vlastne v našej 
mestskej časti deje, t.j. aké 
hodnoty musíte vy zo svo
jich daní splácať vplyvom 
"vandalistiských" útokov 
niektorých našich "tiež 
obyvateľov" na zariade
niach mestskej časti. 

Budem konkrétny : 
- neznámy páchateľ na bu
dove Základnej školy na 
ul. P. Horova č. 16 v Bratis
lave - Devínskej Novej Vsi 
nezisteným predmetom po
škodil 5 ks sklenenej výpl 
ne, čím spôsobil škodu vo 
výške 2.700,- Sk, dalej 7 ks 
sklenenej výplne, čím spô
sobil škodu 3.780,- Sk a 1 
ks sklenenej výplne, čím 
spôsobil škodu 686,- Sk. 

Ďalej na uvedenom objek
te základnej ško ly na ul. P. 
Horova neznámy páchateľ 
rozbil sklenenú výplň na 7 
ks oknách a na 2 ks sklene
ných výplniach, čím bola 
uvedenej základnej škole a 
tým aj mestskej časti spô
sobená celková škoda vo 
výške 5.300,- Sk. 

- ďalším prejavom vanda
lizmu bolo vlámanie sa do 
predmetnej základnej školy 
v čase od 29. 1 O. 2003 do 
3. 11. 2003, kedy neznámy 
páchateľ vykonal vlámanie 
do objektu tejto základnej 
školy, odcudzil 1 ks rádio
magnetofón v hodnote 
1 .190,- Sk a ďalší rádio
magnetofón, ktorý bol dar 
rodičov v hodnote 2.000,
Sk a spôsobil škodu na za
riadení vo výške 1.000,
Sk. 

DEVEX 2 

- ďalším prejavom takéhoto 
hrubého násilia a bezbre
hého vandalizmu bolo opa
kované v lámanie sa do zá
kladnej ško ly na ul. P. 
Horova č. 16 v čase od 15. 
11.2003 do 17. 11.2003, 
kde neznámy páchateľ ne
odcudzil žiadne hnuteľné 
veci , ale spôsobil na zaria
dení základnej školy, predo
všetkým na dverách a ve
ciach uložených v kabine
toch značnú škodu, konkrét
ne vo výške 1 0.000,- Sk. 

Vážení spoluobčania a to 
nie je všetko, pretože tí, kto
rí tieto vlámania a vandalis
tické útoky na uvedenú zá
kladnú školu vykonávali sa 
neštíti l i toto vykonať aj tam, 
kde sú deti, ktoré sú ešte 
v predškolskom veku, t. j. 
v materských škôlkach. 

Konkrétne v čase od 3. 1. 
2004 do 5. 1. 2004 bolo vy
konané vlámanie do MŠ na 
ul. P. Horova č.3 , pričom 
neznámy páchateľ spôsobil 
škodu na zariadení uvedenej 
MŠ a odcudzení videorekor
déra a · 2 ks prehrávačov 
v celkovej výške 10.480,
Sk. 

Ďalšie vláman ie bolo spô
sobené do objektu MŠ na ul. 
M . Marečka č. 16, kde ne
známy páchateľ prekonal 4 
ks uzamknutých dverí, ktoré 
vypáčil nezisteným predme
tom a odcudzil hotovosť cca 
25 .000,- Sk po vypáčení ple
chovej skrine. 

Najsurovejšie zo všetkého 
uvedeného a dovoľte mi po
užiť výraz "zverské" bolo to, 
že sa tento, resp. títo nezná-

mi páchatelia v týchto objek
toch, kde sa hrajú deti "vyšpi
nili". To si myslím nemá ob
dobu . 

Vážení spoluobčania toto 
sú len niektoré prejavy van
dalizmu mladých ľudí, ktorí 
sa pohybujú okolo nás. 
Dovoľte mi týmto ukončiť tú
to moju informáciu uvedením 
pojmu, čo je to v lastne van
dal a vandalizmus. 

VANDAL - ide o osobu bezo-

u 
'M 

hľadnú, barbara, n i čiteľa 

hodnôt. 

VANDALIZMUS, znamená 
bezohľadné, barbarské niče
nie hodnôt, ktoré boli vytvo
rené tvorivým a zanieteným 
spôsobom ľudí, ktorí majú ra
di život, detí, prírodu, a to 
osobami, ktorí tieto hodnoty 
neuznávajú a je im úplne 
jedno akým spôsobom žijú. 

Áno vážení spoluobčan i a, 
aj takéto osoby medzi nami 
žijú, pohybujú sa denne po 
našich uliciach, a je len na 
nás, či tento prob lém chce
me riešiť alebo nie. Pokiaľ 
ide o moju osobu ja som od
hodlaný tento problém riešiť 
s pomocou každého občana 
mestskej časti Devínska 
Nová Ves, ktorý má záujem 
o vytvorenie našej mestskej 
časti kľudnej a predovšetkým 
bezpečnejšej. 

V závere mi dovoľte, aby 
som Vás týmto spôsobom in
formoval o tom, že (tak ako 
som vám sľúbil) k 31. 12. 
2003 bol v rámci našej mest
skej časti inštalovaný kame-

rový zabezpečovací sys. Vyhradené parkovacie 
tém. Tento pozostáva z miesta 
troch monitorovacích ka- iesto: Eisnerova ulica (me
mier, ktoré sú umiestnené zi obchodnými objektmi 
na objekte obytného domu_C) 
na ul. j. Smreka 9, na ob-Jbdobie: l. 3. 2004- 28. 2. 

jekte obytného domu naW05 
ul. M. Marečka č. 2 a na::>očet boxov: 6 
objekte reštaurácie u Mi-~iadosti o J?ridel~nie parka: 

h l Jacieho m1esta Je potrebne 
c a a. l . b ·tk 

D
. v k, . :toručiť v za epeneJ o a es 
1specers e centrum je _ -

, , )znacemm 
vyvedene na Obvod ne od- SúŤAŽ_ PARKOVANIE-
delenie Po li cajného zboru " NEOTVÁRAŤ" 
na Grbe č. 2, kde je možné1a Miestny úrad v Devínskej 
odsledovať záznam niekto-'!ovej Vsi, Istr(jská 49, 843 
rej z uvedených kamier až ro Bratislava. 
sedem dní dozadu. ~iadosť musí obsahovať: 

Toto dispečerské zariade- meno, priezvisko a adresu 
nie má záznamové zaria- :rvalého pobytu žiadate/a, 
den ie ktoré toto umožňu- typ automobilu, farba, ŠPZ 
. ' kto je vlastníkom automoje. 

Z , v , , • )i/u. 
aroven su v ramCI mest- , d _ 1 t 'k . 
• v • • , • • v pnpa e, ze v as nL om Je 

skej. ca~t1 um1estnene ajyzická osoba, údaj 0 tom, či 
staCion~rne. kamery bez,a využíva alebo nevyužíva 
uveden ia m1esta. Tento ka- 1a podnikatel:Skú činnosť, 
merový zabezpečovací sys- . cenovú ponuku za vy hra
tém nie je konečný, keďže:tené parkovacie miesto na 
mestská časť má v záujmeJbdobiejedného roka. 
každý rok i nštalovať mini- 0oplatok za l parkovacie 
mál ne jednu až dve ďalšieniesto: 
kamery v priestoroch a na cr>aušálna suma poplatku sa 

objektoch kde sú vykoná
vané najčastejšie kriminál
ne skutky. 

Verím a som pevne pre
svedčený, že tento systém 
je maximálne nápomocný 
vám občanom našej mest
skej časti, ako aj policaj
tom Obvodného oddelenia ·· 
PZ SR. V prípade, ak obča
novi mestskej časti je spô
sobená určitá škoda, či už 
na majetku alebo na zdra
ví, a je to v rámc i priestoru, 

určí pre všetky vyhradené 
parkovacie miesta na jed
nom parkovisku rovnaká 
pre všetky vyhradené par
kovacie miesta, a to vo výš
ke priemernej cenovej ponu
ky uchádzačov, ktorým bolo 
parkovacie miesto na da
nom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku ne
môže byť nižšia ako 7200,~ 
Sk/ročne alebo 600,- Sk/me
sačne a nemôže byť vyššia 
ako 40 000,- Sk/ročne alebo 
3 300,- Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré ne
používajú osobný automobil 
na podnikanie, majú zníže
ný poplatok za vyhradené 
parkovacie miesto pre osob
ný automobil, ktorý nie je 
vo vlastníctve právnickej 
osoby, na jednu tretinu. 
Znížený poplatok je možné 
uplatniť obyvateľmi jedného 
bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 18. 2. 
2004 o 14 OO hodine - v tom-
to termíne sa zároveň usku
toční na miestnom úrade aj 
verejné otvorenie obálok. 

EOMÚDNV 

kbde sú vumiestnekné tieto z~-Volné vyhradené parkovacie miesta: 
ezpecovac1e amery, je 

možné obrátiť sa priamo naE·15 1· d · b h d · · b" k · 3 l' · · 1 d 28 2 2004 
v , d. k Ob d nerova u 1ca- me Zl o c o nym1 o 1e tm1: vo ne m1es a o . . 

operacne stre 1s o vo - . . 
ného oddelenia PZ SR, č. E1snerova ulica- pred VUB: 3 vol'né miesta do 30. 4. 2004 
tel. 64 77 258 alebo na zá- 1. Bukovčana 16: l vol'né miesto do 30. 4. 2004 
stupcu starostu MČ ONV č.l B k v , • • 

tel. na mobil o905 235 · u ovcana 20:2 volne m1esta do 31. 7. 2004 
831. Ióna Smreka 18: l volné miesto do 31. 7. 2004 

JUDr. František Baňa s, 
zástupca starostu MČ ONV 

Ióna Poničana (pri dome Eisnerova 9- 15): 2 valné miesta do 31 . 7. 2004 

Informova!' sa môžete na Miestnom úrade -
tel. č. 6477 7250 kl. 117 alebo osobne- č. dv. ll. 

V 4. kalendárnom týždni 2004 uskutočnili príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru 386 výjazdov k požiarom, dopravným ne
hodám a ostatným udalostiam 

POŽIARE 

V týždni od 19.1. 2004 do 

25.1. 2004 vzniklo na území SR 
98 požiarov, ktorými boli spôsobe

né priame materiálne škody pred
bežne vyčíslené na 2 824 600 Sk. 

Pri týchto požiaroch bola jedna 
osoba usmrtená a tri zranené. 

Uchránené hodnoty boli vyčíslené 
na 39 464 000 Sk. 

Od 1.1. 2004 do 25.1. 2004 
vzniklo na území SR 341 požiarov, 

ktorými boli spôsobené priame ma
teriálne škody predbežne vyčíslené 
na 21 477 500 Sk. Pri týchto po
žiaroch bolo devä( osôb usmrte

ných a sedem zranených. V porov

naní s rovnakým obdobím 2003 je 
počet požiarov v tomto roku nižší 
o 23 prípadov a priame škody 

spôsobené požiarmi sú nižšie 

o 18 399 150 Sk. Počet usmrte

ných je vyšší o 4 osoby a zrane

ných osôb je o 2 viac ako vlani za 

to isté obdobie. 

TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ 
ZÁSAHY 

V týždni od 19.1. 2004 do 

25 .1. 2004 . uskutočnili príslušnici 
HaZZ 288 technických a záchran

ných zásahov na území SR. Z toho 

181 výjazdov bolo k dopravným 
nehodám, ktoré súviseli s vyslobo

dzovaním zakliesnených osôb a 

poskytovaním predlekárskej a tech 

nickej pomoci účastníkom cestnej 
premávky vrátane odstránenia eko

logicky nepriaznivých následkov 

dopravných nehôd a l 07 výjazdov 
uskutočnili k dalším záchranným 
a technickým zásahom, ktroré oh

rozovali život a zdravie občanov. 

Dopravné nehody 

Pri uvedených dopravných neho

dách bola l usmrtená, 47 zrane
ných a dalších l 37 osôb bolo pria

mo postihnutých následkami týchto 

udalostí. 

Iné technické a záchranné zásahy 

Príslušnici HaZZ uskutočnili v up

lynulom kalendárnom týždni 14 

ekologických zásahov, v 7 prípa 
doch poskytovali zdravotnícku po
moc, 46-krát technickú pomoc a 

l-krát technologickú pomoc, 21-

krát pomáhali pri otváraní bytov, 
3-krát poskytovali pomoc vo výške 
mobilnou technikou, l-krát zasaho

vali pod vodou a 14 "výjazdov vy
konali k iným technickým zásahom, 

ktoré ohrozovali život a zdravie 

občanov. Celkovo bolo následkom 

dopravných nehôd a ostatných 
udalostí, pri ktorých zasahovali 

príslušnici HaZZ, usmrtených 7 
osôb, 52 bolo zranených a dalších 

155 osôb bolo priamo postihnutých 
následkami týchto udalostí. 

Spracoval: mjr. Ing. D. Szaló 
Upravila: mjr PhDr. a. Bučeková 

DEVEX 3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 
MS, zároveň podpredsedníčka 
odboru mladých matičiarov MS. 

- Srbsko, Pekáreň Ludvigová, 
lstriiská ul., Enigma - ONV, Poč. 
centrum P. Cak/, Š. Králika 1, 
Regen. salón Nado a Katka 
Petravičové; Technoservis, Baizova 
1, DU KEB D. Kevický, Saratovská 
ul., p. Višňovský, Mečíková ul. ob
chod Baranovičová, Mlynská ul., 

·Herb Pharma, Levice, Drogéria 
JANKA, Mlynská ul., Zlatníctvo 
Zirkón, M. Marečka, Reštaurácia 
ROLANDO, Pod Záhradami, 
Salón Monika, Kpt. Raš u 1 O, 
Destav, potreby pre domácnos t', 
pri stanici, Lekáreň pri stanici, 
Kaderníctvo pri stanici, Bistro AL
DA, Opletalova ul. , Reštaurácia 
KOLA.I, Cukráreň u Zuzky, 
Pieskovcová 1, Záhradnícke služ 
by Pod lipovým 4 3, Rybárske po
treby, Galvaniho 2A, Potraviny l. 
Lahkovič, lstriiská 18, Kaderníctvo 

15.2. FAŠIANGY S DYCHOVKOU 
v programe vystúpia: dychová hudba Záhorienka, jej 

Jifí He lán a Josef Smukar 
vo veľkej sále od 18.00 do 24.00 h, vstupné 80 

predpredaj vstupeniek 12. a 13.2. od 16.45 do 20.30 

17.2. DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 

karnevalová zábava pre deti a mládež pripravená 
vo veľkej sále od 15.00 h, vstupné 40 

21.2. CHORVÁTSKY BÁL 

lstracentrum - Miestna knižnica, lstrijská 6, Devínska Nová Ves 

Návštevy o využitie služieb knižnice vo výpožičných hodinách: 

Pondelok - 12.00 h - 18.00 h 

Stredo - 12.00 h - 18.00 h 

Šlvrtok -12.00 h - 18.00 h 

Piatok - 8.00 h - 12.00 h o 13.00 h -16.00 h. 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby v lstracentre, Hradištná 43 a lstrijská 6 

DFS Kobylka, pondelok o stredo, 17 .OO -19 .OO h, vel'ká sálo 

FS Črip, pondelok o stredo 19 .OO- 21 .00 h, vel'ká sálo 

Štúdio hereckej prípravy, pondelok 15.30- 17 .OO h, stredo 14.30 -17.00 h, lslrijskó 6 

Štúdio baletnej prípravy, pondelok 14.15- 16.45 ho stredo 15.15- 16.45 h, vel'ká sálo 

Afrodita ll -moderný to nec, šlvrlok, 17.00 - 19 .OO h 

piatok 17.00- 18.00 h 

Krúžok šikovných rúk, štvrlok, 15.00- 17.00 h, lstrijská 6 

Hudobno · spev. Zbor Rosico, piatok, 18.00 - 20.00 h, vel'ká sálo 

Ruožice o Pošoki -tanec, piatok 20.00 -22.00 h, vel'ká sálo 

Klub paličkovania štvrtok, 19.00- 21 .00 h, prevádzka IC 

Chorválsky elnogrofický krúžok -nepravidelné stretnutia priestoroch lstrocentro 

Autoškola -RUBÍN, pondelok o stredo, 17.30- 20.00 h, lstrijská 6. 

"Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoj obraz': po

vedal pred mnohými rokmi Johann Wolfgang Goethe. 

Nakoniec nie je to až tak neznáme, aby sme museli citovať 

niekoho známeho. A stačí sa porozhliadať okolo, aby sme vi

deli ponúkané "obrazy" a zorientovali sa s kým máme tú česť. .. 

DEVEX4 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, Bratislava 

Združenie rodičov školy pri ZUŠ 

Združenie Janec a deti" 
a 

lstracentrum 

pozývajú deti na 

//. K A R W f V A L 
17. februára 2004 
od 15.00 do 19.00 

vo vel'kej sále lstracentra 

Program: 

tJ týchto dňoch slávili 

75 rokov 
Agneša MA]DANOVA 

Jaroslav SEČKAR 

BO rokov 
Emil CEROVSKÝ 

Jozefína PRCHLIKOVA 

Blahoželáme! 

Anna ŠUBINOVA 
Stefan MUNDY 

Predtancovanie zabezpečili kro
iovaní členovia DFS Matičiarik, 
ktorých sprevádzal takmer počas 
celého vystúpenia spontánny po
tlesk, nechýbal pemíkový tanec, 
tombola pozostávaiúca z 88 cien 
a pravdaže veselá nálada trvaiú
ca do rána. 

Organizátori i výhercovia daku 
iú sponzorom za hodnotné ceny 
v tombole: 
Potraviny J+M, MOVEO papier
nictvo - hračky, Peter Voitech 0 -Z 
P, Horova 24, Kvetinárstvo Begra, 
lstriiská 68, Alka J. Aivazová, M. 
Marečka 18, V Pokorný M-U, P. 
Horova 1 O, Lekáreň pri radnici, 
Kaderníctvo J. Lovasová, lstriiská 
68, Manik-pedik Zdrav. stred., P 
Horova 14, Butik Aida + Alan, 

Vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy, 
tombola, súťaž o najlepšiu masku, diskotéka ... 

Vstupné: 40,- Sk 
Vstupenky možno zakúpiť 16. a 17. 2. v lstracentre 

Vstupenka je z.losovatel'ná v tombole, ďalšie tombolové lístky 
bude možné dokúpiť po 5,- Sk. 

Nech odpočívajú v pokoji! 

!T/a~érue-éov-af/· J"eZÓffa jJI'eJ"ov-

Ako sme "robili" Vianoce 

V minulom čísle našich no
vín sme v rubrike Odišli z na
Šich radov z dôvodov nedosta
točnej informácie uverejnili, že 
zomrel Vincent Vlašič. 

Ten nám však zavolal a up-

Dobrá nálada, /'úbivá hudba, 
príiemná spoločnost', to všetko 
patrí k plesom. Tohtoročnú pleso
vú sezónu naštartovali matičiari 
v lstracentre v sobotu 17. ianuára 

už svo;;m iedenásfym plesom. 
Je po sviatkoch. Pomaličky 

z nás vyprcháva vianočná at
mosféra, ale biely sneh za ok
nami nás vracia späť. Chcem 
iba pripomenút; ako sme strá
vili predvianočný čas s deťmi 
v M$ J. Smreka 8. 

Už koncom novembra sme 
začali usilovne pracovať. $i
kovné detské rúčky dokázali 
vyzdobiť priestory M$ fareb
nými zvončekmi, rybičkami, či 
malbvanými čižmičkami. 

Vianočnú náladu nám 3. de
cembra spravili adventné diel
ne. 

Deti si v čarovnej tvorivej at
mosfére mohli vyrobiť ozdôb
ku na vianočný stôl, alebo 
stromček. 

Bolo veľmi milé vidieť v 
dnešnom uponáhl'anom svete, 
ako sa rodičia s trpezlivostbu 
venujú svojim detbm. 

N d h ' d v d k ' vk resnil, že zomrela jeho manžel-
a ru y en ets e oc i . 
v· .1 M'k l .. z b , . vk ka Stamslava VLAŠIČOVA. rozz1an 1 u as. a asmc u 

ale~vo pesničku_ obd?roval del Pánovi Vlašičovi i čitatelbrn sa 
ba!Jckom, ktory skryval sladk1 '" dl v • . osyrave nu;erne. prekvapeme. 

Další týždeň sa niesol v zna 
mení besiedok. Deti 
svojim rodičom, ako vedia re 
citovať básničky, spievať pies Do redakcie sme dostali nie
ne hrať roz~rávky, aleb1kol'ko zaujímavých otázok 
zvÍádnuť tanček. ' ohl'adne miestneho cintorína. 

Príjemné posedenie s rodič Komu patrí, čí je pozemok, 
mi po besiedke ešte via1ak~ pr~vn~ vzťah existuje mve: 
umocnilo slávnostnú atmosfédzz ma;ztelom pozemku a uzz
ru blížiacich sa Vianoc. vatel'om, čo občania musia a 

Na záver sa chcem pod'ako nemusia? Odpovede na otázky 
vať všetkým rodičom a desa Pokúsime získať a občanom 
tbm, ktoré sa zúčastnili výsta 5Prost1'edkovať. r 

Vo vel'kei sále sa zišlo vari 
stodvadsat' hostí, ktorých privítala 
predsedníčka NOMS Anastázia 
Veberová a hudobná skupina M. 
Šimeka. K stálym hostom tento 
krát pribudlo mnoho nových, ktorí 
sa dopočuli, že matičiarsky ples 
začína, býva dobrá nálada 
a chutná večera z reštaurácie 
U Michala, bohatá tombola, a ai 
preto na tom tohtoročnom prevlá
dala mlaď. Veď ai hostí Matice 
slovenskei, v tomto prípade iei 
predsedu Jozefa Markuša zastu
povala PhDr. Natália Ro/ková, ve
dúca sekcie sociálnych anylýz 

vy doma upečenými medov.--------------------------, 
níkmi a tak prispeli drobnýn 
darčekom pre postihnuté deti 

Za kolektív M$ J. Smreka 

Občianske združenie CHABIK (združenié rodičov) 
Riaditel'stvo Základnej školy l. Bukovčana č. 1 v ONV 

Vás čo najsrdečnejšie pozývajú 

známosť sa všetkým dáva vel'mi dôležitá sp 
';lh••:ir:.'m" dvere zas a znova, opäť 7. februára 2004 

v priestoroch Základnej školy na ulici l. Bukovčana č. 1 

Program: 
Začiatok o 18.30 h, program žiakov zS, hudba, tanec, večera, tombola 

Vstupné je povinné s dobrovol'nou výškou. 
Finančný výťažok sa použije na nákup učebných pomôcok. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Eisnerova 50, MÓDA Lenka, 
Eisnerova 50/ D, H-P Ladislav 
Frohlich, J. Smreka 7, Klenotníctvo 
KLEOPATRA, lstriiská ul., OTEX -
K. Jecková, Ing . J. Vallová, Š. 
Králika 1 O, A Kotvášová, Padina 

Janka, Š. Králika, Salón Angelika, 
Š. Králika, Reštaurácia u Michala, 
Matica slovenská, Zástupca sta
rostu JUDr. Baňas, starosta MČ 
ONV Ing . V Mráz a členovia vý
boru MO MS. 

DEVEX 5 



.ZŠ l. Bukovčana 1 
Zápis do školy býva pre deti 

vel'kou udalostou. Tento deň by 
sme chceli spríjemnit' rodičom, 
ale najmä detom, uviest' ich do 
sveta hry a fantázie . V tomto 
školskom roku privíta budúcich 
prváčikov na ZŠ Charkovská 
Vodná ríša. Už pri vstupe ich pre
kvapia čarovné bytosti: víly, vod
níci , rybičky, ... 

V triede bude úlohou detí prej
st' celú vodnú ríšu. Počas plavby 
hlodajú poklad, ktorý sa im po-· 
darí nájst' len po úspešnom 
zvládnutí prekážok, ktoré na nich 
budú čakat'. Tie však s pomocou 
pani učitel'ky bez problémov 
zvládnu. Touto formou zápisu 
chceme zabezpečit' lepší kontakt 
učitel'- žiak - rodič. 

K predstaveniu výchovno -
vzdelávacieho procesu v budove 
na Charkovskej ul. treba uviest' 
nasledovné informácie. Výučbu 
zabezpečuje maldý tvorivý ko
lektív p. učiteliek, ktoré vytvárajú 
všetky predpoklady pre štastný 
vstup malého prváčika do školy. 

Od 1. ročníka zavádzame výuč
bu cudzích jazykov {anglický, ne
mecký}, naučíme deti základy 
práce s počítačom. Využívame 
najnovší vzdelávací materiál 
{učebnice Sp/ash, Busy bee, 
Hallo, da bin ich, CD - romy). 
Škola je situovaná v pokojnom 
prostredí , vyznačuje sa takmer 
rodinnou atmosférou . Je určená 
pre cca 150 žiakov 1. 2. a 3. 

o 
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ročníka. Žiaci neprichádzajú do 
kontaktu so staršími žiakmi, počet 
v triedach neprevyšuje 25 ž iakov, 
čo umožňuje individuálny prístup 
uči tela k žiakovi. 

Žiaci majú k dispozícii školský 
areál, ktorý využívajú na relax 
počas vyučovania i v školskom 
klube. Popoludní môžu deti navš
tevoval' rôzne krúžky. 

ZŠ l. Bukovčana 1 patrí vzhla
dom na výsledky v rôznych 
sútažiach a olympiádach a v za

pájaní sa do projektov { Phare, 
Infovek, Socrates } k najúspešne
jším školám v okrese. 
Teraz už k samotnému zápisu de
tí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoč-
ní : 

v piatok 6. februára 2003 ocl 
· 15,00 clo 18,00 hoc/ 

v sobotu 7. februára 2003 ocl 
8,00 clo 12,00 hoc/ v ZŠ na 

Charkovskej ul. 

K zápisu prídu deti, ktoré do 
31. augusta 2004 dovŕšia šiesty 
rok veku, ako aj deti, ktorým bol 
odložený začiatok povinnej škol
skej dochádzky. 

Každému dietat'u sa budú p. 
učitel'ky venovat' individuálne 
a položia niekol'ko otázok, ktoré 
~ám pomôžu pri zistovaní teles
nej vyspelosti, motorických preja
vov a rečových zručností. 

Zaujímat' nás bude aj komuni
katívna schopnost' diet'at'a, ktoré 
sa predstaví, povie básničku ale
bo zaspieva pesničku. 

Dieta by malo poznat' čísla do 
5, rozlišova( farby a geometrické 
tvary 

Pre deti a rodičov pripravuje
me ve/a prekvapení: darčeky, 
občerstvenie a predovšetkým prí
jemnú atmosféru. 

Zákonný zástupca si prinesie 
občiansky preukaz, prípadne 
rodný list dietata. Rodič podá pri 
zápise nasledovné informácie o 

svojom dietati: 
- či bude navštevovat' školský klub 
a stravovat' sa v školskej jedálni 
- či bude navštevovat' nábožen
skú výchovu 

- či prejaví záujem o anglick) 
alebo nemecký jazyk 
- či bude mat' odklad školske 
dochádzky 
Upozorňujeme, že rodič neplat 

žiadne zápisné, môže však zo 
platit' pred/ohovú sadu zošitov c 

učebnicu cudzieho jazyka {ccc 
350 Sk). 

Ďalšie informácie o zápis1 
ochotne poskytneme na Riadi 
telstve ZŠ l. Bukovčana 1 (osobm 
alebo na t.č. 64 775 329). 

K nahliadnutiu je aj stránke 
školy 

www. zsbukovcanaba.edu.sk 

Na záver pripájame ešte poz • 
vanie na školský ples {7. 2 
2004) a detský karneval (9 . 2 
2004). 
Tešíme sa no spoločné stretnutie. 

Mgr. Soňa Frohlichová a učitelit 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sara to v - Dúbravka 

Teplé jedlá., mäso., 
údeniny., šaláty., syry., 
mliečne vý1•obky., 

cukrovinky 

Kuracie prsia chladené l~ 179,90 Sklkg 

Kuracie krídla ~ 59,90 sk!kg 

~ 83 Sklkg 

Bravčové stehno ~ 140 Sklkg 

Br. bok s kosťou ~ 79 Sklkg 

Kuracia šwllia ~ 139 Sklkg 

Saláma Vysočina ~ 129 Sklkg 

Saláma Strážovská ~ 129 Sklkg 

Saláma Belianska ~ 129 Sklkg 

Saláma Inovecká ~ 129 Sklkg 

l/2 pečené kura 75 Sk/kus 

Ceny platia od 12. júla do vypredania zásob. Prijímame 
objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8oo_l8oo, So: 7oo-I2oo 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Dostanete v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 15.30 • 18.00 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

z Charkovske, INZERTNÉ RUBRIKY 

FARBY LAKY 
Pondelok- Pi at ok 
Sobota · 

7 oo - 18 oo 
700_1200 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
!-<empeleno··'~'a 2 

KARLOVA VES T 
if ,fax 0216542 1727. E-mai l : parrnai@parmal sk 

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

l~.------ '*-

- Prevádzkového pracovníka zdvíhacej techniky 
Náplň práce: zabezpečovanie montáží a opráv staveb
ných lávok, výťahov a žeriavov 
požiadavky: - stredoškolské vzdelanie technického 
smeru 

- organizačné schopnosti 
- vodičský preukaz skupiny "B" 
- Elektrikára 

požiadavky: - vyučený v odbore 
- platné skúšky z Vyhlášky 7 4 
- vodičský preukaz skupiny "C" 
- zváračský kurz el. odporom 
- práca vo výškach 
- prax 
- Montážnika 

požiadavky: - vyučený strojný zámočník - nie je pod
mienka 

- vodičský preukaz skupiny "C" 
- zváračský kurz el. oblúkom 
- oprávnenie montáže stavebných lávok a výťahov -

nie je podmienka 
- práca vo výškach 

Informácie na telefónnom čísle: 02/6477 5375 

Interiér- exteriér. 

l 
l 

l 
) 

----------------------------------------------------------------------------------------------.)1 - Kúpa 

ne v Devexe, Novoveská 14 
(z dvora) po-pia: 15.30-
18.00, so:S.00-1 0.00 

Tel.: 0908 543 991 
*Jednoduché a podvojné úč
tovníctvo, DPH, mzdy pre FO 
a PO spol'ahlivo. JÚ 10 Sk!po
ložka, PÚ cena dohodou. 
Tel.: 6477 6954, 0905 501 531 
*Opatrím dieťa od 14m. do 
3 rokov, od marca. Skúse
nosti mám vel'mi dobré, bý
vam vRD. 

* Predám 3-izb. byt na sídlis
ku Stred. 

Začiatok nového roka už zvy

čajne patrí predškolákom a ich 

zápisu do základnej školy. 

Nastane čas, keď sa treba -

ako škôl kar- zapísať do niekto

rej zák ladnej školy, aby potom -

ako prváčik - do nej s novou taš

kou na pleci v septembri nastúpi

li. Našu Základnú ško lu na Ulici 

Ivana Bukovčana 3 16.1. navští

vili škôlkari z rôznych materských 

škô lok, aby sa zoznámi ll .. mož

no" so svojou budúcou školou. 

S vel'kou radosťou sme pre 

nich pripravili Deň otvorených 

dverí, aby sa zoznámili aspoň tro

ška s naozajstnou školou. Detičky 

DEVEX 6 

zo škôlok privítali a počas puto

vania labyrintom školských cho

dieb sprevádzali deviatačky, kto

ré sa aspoň na chvíl'očku stali pa

ni učitel'kami. Ich prvé kroky 

Škola 
volá 

viedli medzi žiakov l. stupňa, kto

rí im predviedli, ako vedia pekne 

recitovať a spievať. 

S pani vychovávatel'kami zo 

školského klubu sa zoznámili tak, 

že spoločne vytvorili z obyčaj-

ného papiera nožnicami a farbič

kami malé zázraky v podobe pa

pierových obrázkov, rukavičiek, 

stromčekov. 

Navštívili aj Izbu starej matere, 

videli krosná, nástroje na paličko

vanie a mohli poobdivovať aj vý

tvory starších žiakov - l'udových 

umelcov. Vo vel'kej telocvični sa 

spočiatku cítili neisto, ale deti sa 

rýchlo osmelili a už pobehovali 

sem aj tam. 

Asi najväčším zážitkom bola 

pre deti návšteva počítačovej 

miestnosti. Tu sa ukázali ako 

ozajstní budúci školáci, veď s po

čítačom boli kamaráti raz-dva. 

Bolo zaujímavé pozorovať, akP
3

: Predaj 
l Vo/né miesta (ponúka, hládá} 

sa medzi ostriel'anými deviatakrru. Služby (ponúka) 

pohybovali deťúrence zo škôlk95. Byty 

Najmä tí najmenší, pretože okre~6 · Nehnutelnosti 

predškolákov k nám zavítali F · Rozličné 

štvorročné deti, aby sa už teraFirnc;';lirnc;:;;;"""~:"""j~""'ill""2,.""·••·•: · .~=·~·•1Hl=.Ii=·~=·~""'Jí""í ""'• ""•••····""·····•••••""'v 

zoznámili s tým, čo ich čak· 

a určite neminie. ~ Predám cimbal. 

Veríme, že ich prvé stretnuti Tel: 0902 606 263 
• .. . ~ Predám umýv. riadu W, di-

so skolou bolo zaUJimave. M,est W d 'k 
1 

• 
"' or , se ac u ze enu 

sme sa snažili zo všetkých síl, a~arnetovú. Tel: 0903 238 356 
sme im ukázali čo-to z bohatéh DÁMSKE LODIČKY 

* Predám staršiu funkčnú 
chladničku. Cena dohodou. 

Tel.: 0905 534 830 

* Požičovňa tepovača 

KÄRCHER. Tel.: 6477 8362, 
0903 133 994 

* TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 

Kontakt: 0907 988 791 
* Maria's Schol, zápis do kur
zov angličtiny. 9.2. - 12.2. 
2004 od 20.00 - 20.30 v ZŠ l. 

* Murárske, obkladačské Bukovčana 1. 
života našej školy. i}Ípredaj zo zrušenej predaj- práce, sadrokartón, mal'ovky. Tel: 0905 363 995, 6477 7912 

Tel: 0902 659 898 

*Herba- ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darče
ky. Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642 

WWW.ON-l\NEJOB.SK 
WWW.CHUDNI.SK 

inzeruite u nás!!! 

Milí budúci prváci, tešíme sa n'-:-------------------------------:----::----::-::-::-:--::---:----::-:-:-:-:-::-:--::-::~ 
vás. Inzercia· Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, l/16 str. = 678 Sk, l/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, l str.= 10 850 Sk. l cm= 22 Sk. 

K cenám treba pripočítať 20% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských veci bezplatne. 
• Šk 1 Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 

Sona u oV Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-m ail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

mal do osobného motorového 

vozidla VW. Ukradol autorá

dio, CD prehrávač a prerezal 

bezpečnostné pásy (?) . 

pre deti počas víkendu? Nojobl'úbe

nejší šport pre deti v zime je kor

čulovanie na lade. Samozrejme tre

ba mať výstroj a teplé oblečenie, 
ktoré deti ochráni pred zimou a pá

dom na lad. Čiapky, šále, rukavice 

no a samozrejme na teplý čaj v ter

moske netreba zabudnúť zobrať zo 

sebou. V Bratislave je k dispozícii 

pre verejnosť niekol'ko l'adových 

plôch. Najstarší ale stále fungujúci 

štadión Ondreja Nepelu na ~lici 
Odbojárov 9 má otvorené počas ví

kendu od 9 do 17. Cez týždeň je 

otvorený v stredu večer od 16 do 18 
hodiny. Korčule sa tam síce požičať 

nedajú, ale zato vám vaše nebrúsia. 

Vstupné je od 15 do 50 korún. Šta

dión je aj na Harmincovej ulici č . l, 
v Dúbravke. Rozpis pre verejnosť 

obmieňajú každý týždeň, takže je 

lepšie informovať sa telefonicky. 

30 korún . Od 5.12. je v or<>vn_._. 

klzisko v Starom meste na 

doslavovom námestí. Vstup je 

verejnosť zadarmo. Fungova( 
tam malo brúsenie korčulí a 

sociálne zariadenie, novinkou 

odložné skrinky na batohy. 

M estská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

V čase od štvrtka l 5. l . do 

soboty l 7. l . neznámy pácha
te l' v chatovej osade Želez

ni č iar poškodil pletivo na ohra

de a cez rozbité okno sa vlá

mal do jednej z chatiek. 

Ukrado l kuchynské a záhrad
kárske náradie a celkom spô

sobil škodu l O ti s. Sk. 

Do Škody Oktavia sa z 19 . 
l . na 20 . l . vl ámal na ulici P. 
Ho rova l O neznámy páchate!'. 

Ukradol autorádio, kazety, 

al arm , č ím spôsobil majitel'ovi 

škodu za 22 tis . Sk. 

V tú istú noc na Uhroveckej 

12 sa nez námy pách ate!' vlá-

Zima je už nenávratne tu a naše 

deti nemajú tol'ko pohybových akti

vít k dispozícii počas svojho vol'-

l{RÍŽOVI<A 
Sudca sa pýta obžalovaného: 
Prečo ste manželku zastrelili ší
pom? 

Odpoveď: Nechcel som ... doko
nčenie v tajničke 

Vodorovne: A. Koniec tajnič

ky. - B. Organická zlúčenina 
z amoniaku - mesto v Alžírsku -
skladisko na obilie. - C. Bodnu
tie - okolie živých organizmov -
plť po česky. - D- Nízka pohovka 
- prívrženci arianizmu. - E. 
Láska po anglicky - hučí, duto 
znie - nerast zo skupiny nikelínu. 
- F. Jazero v Rumunsku - sumer
ské zosobnenie leta - ovocný 
strom alebo ker. - C. Vzdám sa v 
boji - sorta viniča. - H. Oddele
nie v nemocnici - patriaci členo
vi vyhynutého národa - uzlový 
telefónny obvod. - l. Casové vy
medzenie pre úkon - zaspával. -
J. Začiatok tajničky. 

Zvisle: 1. Základný tvar antény -
indiánsky kmeň. - 2. Elektróda v 

Krádežou spôsobil škodu 54 
tis. Sk. a poškodením 5 800 Sk: 

O deň nesk<)r 20. l . neznámy 
páchate!' sa vlámal do vozidla 

VW Golf na ulici j. Smreka l O, 
z ktorého ukradol autorádio 

Sony a majitelovi spôsobil ·ško

du 40 tis. Sk. 

Za ostatné dva týždne nahlá

sili občania štrnásť drobných 

krádeží a päť priestupkov po

rušenia obč i anskeho spolu
nažívania. 

V štádiu vyšetrovania je nie

kol'ko objasnených krádeží, 

o tom však nabudúce. 

OO PZ DNV 

ného času . ako počas leta. Všetko je 

obmedzené viac menej na interiéry. 

Ako vymyslieť zaujímavý program 

Otvorené majú striedavo cez týž

deň aj cez víkend. Korčule vám na

brúsia ale nepožičiavajú . Vstupné je 

tranzistore - vrch v Cechách. -
3. Bezhlasne - prieky. - 4. Krá
čame - anglický astronóm. -
5. Po ktoré miesto, pokiaľ -
značka českých nákladných áut. 
- 6. Jedovatá rastlina - ostrov 
v Nemecku. - 7. Rieka v Zambii -
nehraj na trúbe: - 8. Vytrvalo 
sliediš - rumunské sídlisko. -
9. Privedú do spánku - mužské 
meno 30. 12.- 10. Neskrotená-

obyvatelia európskeho štátu. -
11. Zacláňaj - juhoeurópan. -
12. Hornina s neúplnou granitizá
ciou - druh jaštera. 

Pomôcky: 
F. Orza - Emeš. - 1. Opata. - 6. 
Ummanz. - 8. Rosu. - 12. Aorit. -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
~~-4--+--+--~~~--4--+--~~~ 

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

c 
~~-4--4--+--~~~--4--+--~~~ 

D ~+-4-~-+~--~+-~~~-+~ 
E 
~~--+-~--._-+--+--4--~~--4--4~ 

F 
~~~--+--+--~~~--~-+--+-~~ 

G 
~-+--+--+--+--+--~-4--4-~~4--4~ 

H ~4-~-4--~4-~-+--~~~-+~ 
l 
~-+--+--+--+--+--~-4--4-~--4--4~ 

J 

d 

sa chcete korčulovať počas 

roka, najnovším a jediným 
ne otvoreným je klzisko Avion. v 

kupnom centre Avion Shoppi 

Park na Ivánskej ceste. Funguje kQ; 
dý deň, vstupné je 30 korún na 1 

hodiny. 

Majú tam požičovňa korčulí 

jedinú v Bratislave. (adová plod 

sa dá prenajať aj pre kolektív. P 
deti sú organizované každú druf 
sobotu diskotéky, spojené so súÍaž1 

mi o pekné ceny. Výhodou tohol 

klziska je, Že kým sa vaše deti z1 

bavia na korčuliach, rodičia 

môžu spokojne nakúpi( v okolitýc 

obchodoch. V tomto centre si pros 
každý člen rodiny príde na svo 

a pod jednou strechou. 

8.- 9. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

V tieto zi mné dni , keď sa 

nám nezvyčajne oteplilo 

a školáci , v čase jednodňo

vých z imných prázdnin, bol i 

odkázan í na korčulovan ie 

(na rybn íku s r iz ikom, že lo 

Jana Demkov lad nevydrží) pretože na sneh 

zosta1i iba spomienky, sme 

l{orenie života zaznamenali čulý ruch. 

V škole 
-Janka, čo nám môžeš poved' 
o svini domácej? 
-Nič. Keby sa to dozvedela, V! 
hodila by nás z bytu. 

*** 
... keď vám niekto tvrdí, že pozn 
svojho pra-pra-pra-pra-pra-pri 
deda, nemusí klamať. Možno ih 
kokce ... 

*** 
Po krutej zime v lone Skalnýc 

Na rokovaní miestneho za

slupitelstva rezonovali otázky 

rozostavanej kultúrnej záhra

dy z chorvátskeho múzea, 

dobudovanie Dendroparku 

na úpätí Devín skej Koby 

ly, bezpečnos( a doprava 

v DNY ale aj revitalizácia 

lstrijskej a neprimeraná hluč

nost' zásobovatelov Terna. 

hôr zvolal náčelník kmeňa bi Konečne sa podarilo chyti( 

jovníkov: vlamačov do ZŠ a M Š (píše-

- Z roka na rok je nás men~ me na poslednej strane) 
Vyhynie náš kmeň? 
Najstarší z rady starších sa pi 0 občania oča kávajú rovna-

staví a hovorí: kú úspešnos( polície i v prí

-Nebude to tým, že v osade n' padoch vlámaní do moloro

máme ženy? vých vozidiel, pivníc a cha-
*** 

Šach je dobrý cez deň a dáma liek. Pravdaže otázok na 

riešenie v Devínskej je viac. · noci. 

*** 
- Otec, budem patológom. 
-Len cez moju mŕtvolu. 

*** 
- Sestrička, akú teplotu má p. 
ci ent? 
-Normálnu, izbovú - 18 stu, 
ňov. 
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(z dvora) po· pia: 15.30·1 8.00, so: 8.00·11.00. Uzávierka čísla : vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 

V s ú ča s nosti sa l'udia za

oberajú zvýšením cien ener

gií, kde nárast ceny za vodu 

podaktorým vyrazil dych, ich 

dopadom na domácnosti 

i hladením možnosti ako ná

klady minimalizova( a, hlav

ne dôchodcovia, ako prežil': 

Vydavatel' 

Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90-~~ 
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DEVEX 8 

][)~~ínskonovove~~! 

~X pre s 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

13.2. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 3 bezplatne 

V Č Í S lE :OO Z radnice O Kultúra 
O(:) Spoločenská kronika O O psoch 

O Máte deviataka? O Inzercia ~ Z policajného 

zápisníka * Občianske spolunažívanie 

Ples Mé ONV a tanečné centrum Eleganza 

druhotných surovín v ro

dinnej zástavbe 

OLO, a. s. už od roku 1996 

realizuje na území hlav

ného mesta SR zber druhot

ných surovín (papier, sklo, 

železo) v rodinn~j zástavbe. 

Tento zber dostal názov 

"kalendárny" podl"a termí

nov, ktoré sa v určitom ča

sovom rozsahu opakujú. 

Kalendárny zber realizu

jeme v priebehu pracov

ného týždňa (prípadne 

v sobotu), v termínoch uve
dených v harmonograme. 

V súčasnosti zberáme - pa

pier, sklo, železo, plas

ty - PET fl'aše, elektrošrot 

(chladničky, televízory, počí

tače) a objemný odpad z do

mácnosti (starý nábytok, ko

berce). Uvedené suroviny 

prosíme vyložiť na viditel"né 

miesto najneskôr do 8.00 

hodiny ránov deň zberu. 

Zberné dni v Devínskej 

Novej Vsi: 

3.3., 31.3., 28.4., 

26.5., 23.6. 

Drobný stavebný odpad 

majú občania možnosť do-

....... ~ · P.'§n?~Jgk 26 ..••.. 1. 2Q04 
privíta{i 'iíífi~beclôchodéov 

··· v DNVznádiéÍio huf11ortstu 
· Olive(a A?dŕásšybo. 

Por~zpf~Y.al ·· ........ ·:: vdačnym 
iposluqhášéfň,§!f()robýcaj~ 
ne pľne] s <i.(~ klu/? u, o vini-

~fŤ~~1iYi~~E~ 
vých pôshi/:há9oV. ·· 

.... ; ' " ' ; : ,_; .. :::: .. :•.::: ·; .. ·~ ~ :·.::: : :: :. ::::: :~ ::: ·: ::; .. ::: ' : . :. ; . 
r 

.···· Možno;~~;Žplatne 
' Mi:stn~ ~~liiilč~ v ~9;vín-

•• skej Nov~i ) Ksl~ t lstrijs~a6, 

~~!~~~~ 
viezť do "zberných dvorov" 
na Ivánskej ceste 22 a 'Ba

zovej ul. 6 (areály OLO, 

a.s.). Chceme upozorniť ob

čanov, že odpad zo záhrad 

(konáre, listy, trávu, burinu, 

kamienky, zeminu) ne

zberáme. Na to slúžia zele

né kontajnery. 

OLO 

tel: 4333 5022, 4333 5088, 

4341 2623, 4341 2624 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 5.2. 2004. 

Úzavierka nasledu júceho 

čís la bude 19.2. 2004, 

čís lo vyjde 27.2. 2004. 
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Z radnice 
Miestne zastupitel'stvo mest

skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves sa zišlo 27. 1. 2004 
na svojom riadnom zasadnutí. 
Prerokovalo všetky plánované 
a doplnené body zasadania, 
celkom 30 bodov. Z preroko
vaných materiálov a prijatých 
uznesení vyberáme tieto záve
ry : 

MZMČ DNV 
-zobralo na vedomie informá
ciu o stave plnenia UMZ pri
jatých na predchádzajúcich 
zasadnutiach MZ MČ ONV, 
-zobralo na vedomie predlo
ženú informáciu o prijatých 
UMR medzi riadnymi zasad
nutiami MZ MČ ONV, 
- zobralo na vedomie správu 
hlavného kontrolóra MČ ONV, 
-schválilo plán hlavných kon
trolných úloh miestneho kon
trolóra na rok 2004, 
-žiada starostu a uložilo pred
nostovi prerokovať možnosť 
predčasného splaten ia úveru 
na Mestskú v ilu Košťálová 
a pokračovať v rokovaniach 
s Unibankou a Dexi a Bankou 
o poskytnutí úveru pre areál 
Bystri cká a predložiť návrhy 
úverových zmlúv na rokova-

·z diára 
starostu 

MČ - DNV Ing. Vladimíra Mráza 
vyberáme: 

- Na radnici prebehlo pracovné 
rokovanie za účasti členov legisla
tívnej komisie a zástupcov holand

skej spoločnosti DE BONDT, DO
NA DEVELOPMENT s. r. o. k plne

niu podmienok základnej zmluvy 
o spolupráci na realizácii výstavby 
rodinných domov a bytových do
mov súboru Blížne Zamajerské ul. 
Mečíkova - Bystrická. Medzi MČ 
DNV a holandským partnerom ne

prišlo k uz atvoreniu obchodných 
vztahov - kúpnych a nájomných 

zmlúv. Vzhladom na uplynutie ter
mínu uz avretia kontraktu, ktorý 
bol poslancami stanovený do IS. 
12. 2003, musí o predlienie man
dátu, pokračoval' v rokovaní, roz
hodnú!' miestne zastupitel'stvo MČ 
DNV 

DEVEX2 

nie MZ MČ ONV v mes iaci ma
rec/2004, 
-schválilo návrh priorít investič
ných akcií a zdrojov ich finanč
ného krytia s harmonogramom 
realizácie podl'a stavu prípr(\V 
a rozpracovanosti v roku 2004 
a schválilo uvol'nenie finanč
ných prostriedkov do 100.000,
Sk z rezervného fondu na 
opravu sochy sv. jána Nepomuc
kého, 
-zobralo na vedomie informá
ciu o ukončení pôsoben ia 
stred iska služieb ško lstva K. 
Ves od 1. 1. 2004 a ž iada sta
rostu MČ ONV zabezpečiť údrž
bu ZŠ, MŠ v pôsobnosti MČ 
ONV cestou organizácie MČ 
Denov a, 
-zriadilo komisiu na posúden ie 
ďalšieho riešenia Kultúrno spo
ločen ské h o centra, lstrijská 68, 
a uložilo komisii pripraviť návrh 
koncepcie využ itia KSC, lstrijská 
68, 
- zobralo na vedomie predlože
ný prehl'ad personálneho obsa
denia, náp lni prác a organi
začných štru ktúr MÚ ONV, DE
NOVY, !stra centra, DTV,s.r.o., 
ZŠ a MŠ, 
- zobralo na vedomie infor
mác iu k výs ledkom spoločné
ho rokovania VÚC - BSK 
so Zd ru žením ochranárov · k 

. - Na radnici prebehlo rokovanie 
so zástupcami Dak Ki.íster, J&T 
a SOP a. s. pod gestorstvom spo
ločnej stavebnej úradovne DNV, 

týkajúcej sa nespokojnosti obča
nov lokality Opletalova - Kolónia 
vo vztahu k prevádzkovaniu sklád

ky stavebných odpadov SOP a. s. 

Na rokovaní sa dohodlo vyda
nie stanoviska oddelením výstavby 
a ŽP pre potreby stavebného ko
nan ia, ktoré bude smeroval' 
k zmierneniu negatívnych dopa
dov prevádzkovania SOP a . s. na 
dotknutých občanov, hlavne z po
hladu dopravného zataženia, ako 
i nadväzujúcich podmienok súvi
siacich s celým priemyselným par

kom DNV 
- Starosta za účasti farára 

p. Moravčíka rokoval so spoločno
stou Marianum, vykonávajúcou na 

území hl. m. SR BA ako i MČ DNV 

správu cintorína a pohrebné služ 
by, vo veci uzavretia majetkovo
právneho ·vysporiadania vztahov, 
ako i dalších činností v tejto oblasti 

cestnému prepojeniu Devínskej 
Novej Vsi a Marcheggu, 
- zobralo na vedomie predbežnú 
informác iu o tvorbe a čerpaní 
rozpočtu za rok 2003 za MČ 
ONV, Správu bytov, !stra cen
trum, DENOVU, OHZ, ZŠ, MŠ, 
Šj pri ZŠ, Šj pri MŠ, 
- zobralo na vedomie výsledky 
rokovani a MČ ONV - rímskoka
tolíckej c irkvi a Marianum k vý
konu pohrebných č inností na 
území MČ ONV a správu cintorí
na: a žiada poslancov Mestského 
zastupitel'stva hl. m. SR Bratislavy 
za MČ ONV zabezpeč i ť ekono
mický rozbor správy cintorína 
v MČ ONV za rok 2003, 
- žiada starostu MČ ONV, aby 
požiadal Regionálny úrad ve rej
ného zd ravotníctva o zas lanie 
kópie rozhodnutí ŠZÚ o povole
ní prevádzky TERNA v ONV 
a zaslanie protokolu o meraní 
hluku , zároveň s pred loženou 
sťažnosťou obyvatel'ov obytného 
domu na ul. M. Marečka 1 - 3 
žiada starostu MČ ONV ini c iovať 
nové rokovania so zástupcami 
JEDNOTY SD, na ktorom ich 
oboznámiť s návrhmi riešeni a 
daného probl ém u a v bode 3 
tohto uzneseni a MZ MČ ONV 
ž iada starostu MČ ONV, aby 
v prípade nekonani a v súv islosti 
s prevádzkovaním Supermarketu 

služ ieb. Závery rokovania preroku
je poslanecký zbor DNV 
- Starosta spolu so zástupcom 
JUDr. Baňasom rokovali vo veci 
predloženia cenových ponúk na re

alizáciu zabezpečovacích bezpeč

nostných systémov v školských 
a predškolských zariadeniach proti 
vandalizmu a krádežiam . MZ 
predložia návrh na postupnú rea
lizáciu týchto systémov v zariade 

niach na území MČ DNV 
- Starosta spolu s poslancom 
p. Baranovičom rokovali s riadi
telom regionálnej veterinárnej 
správy vo veci určenia odborne 

spôsobilej osoby pre výkon rybár
skeho práva v prospech MČ DNV 

MČ DNV pripravuje režim využíva

nia vodnej plochy rybníka na 

M/ynskei-
- Na radnici prebehlo rokovanie 
s tromi bankovými subjektami do

poručenými MZ MČ DNV na pred
loženie indikatívnych úverových 
ponúk pre získanie úveru MČ DNV 
vo výške 28 mil. Sk. Rozhodnutie 

TERNO vyda l voč i JEDNOTE 
SD v zmys le platných právnych 
noriem predbežné opatrenie na 
zastavenie prevádzky, 
- predižilo mandát starostu Mč 

. ONV potrebný na rokovani e 
s firmou DONA DEVELOP
MENT, s. r. o., o podm ienkach 
pôvodnej kúpnej a nájomnej 
zmluvy, 
- zobralo na vedomie predlože
ný zoznam nehnutel'ného ma
jetku určeného na odpredaj, 
-zobralo na vedomie informá
c iu zástupcu starostu o vykrá
daní a vanda lizme v objektoch 
ZŠ a MŠ spravovaných MČ 
ONV a ul ož ilo MR MČ ONV 
pr i praviť a predložiť z dôvodu 
mimoriad nej udalosti v zmys le 
Zákona o verejnom obstarávaní 
návrh a špecifikáci u pre roko
vacie konanie bez zverejn en ia 
na výber dodávatel'a zabez
pečovacej techniky v objektoch 
ZŠ a MŠ v rámci MČ DNV, 
- odporučilo Mestskému zastu
pitel'stvu hl. m. SR Bratislavy 
sch vá liť VZN hl. mesta 
o označen í nových ulíc v MČ 
ONV s názvom : BLEDU[OVÁ 
a BRŠELENOVÁ. 

Spracoval : 
JUDr. František 8 a ň a s, 

zástupca starostu MČ DNV 

o výbere určí miestne zastupitels· 
Ivo. 
- Na klube starostov mestských čos· 
tí v K. Vsi starostovia rokovali o ak· 

tuálne( situácii spojenej s financa· 
vaním školstva v pôsobnosti samo· 

správ hl. m. SR BA. Zasadnutia sa 
zúčastnil i primátor hl. m. SR Bra· 

tislavy a námestník primátora pán 
Holčík. Témou rokovania boli škol· 
ské obvody, školské úrady a školské 
rady. Na rokovaní nebolo prijati 
jednotné stanovisko. 
- Starosta spolu s riaditel'kami ma· 
terských škôl rokovali so zástup· 
kyňou Ministerstva školstva SR, ve 
veci pripravovanej racionalizácii 

zariadení na území MČ DNV sme 

rujúcej k právnej subjektivite najne 

skôr k júnu roka 2004. 
- V mestskej časti K. Ves prebeh/c 
rokovanie starostov MČ okresu B) 

IV, vo veci zabezpečenia výkon! 
činností strediska služieb školstvu. 

MČ DNV vyjadrila vô/u zabez 

{pokračovanie na 3. strane 

z diára sta••ostu 
(dokončenie z 2. strany) 

ečovat' tieto služby priamo na 
~zemí MČ DNV pre všetky školské 
a redškolské zariadenia v DNV 
_ ~a rokovanie mestského zastupi

tel'stva predložil starosta ako pred
seda mandátnej komisie hl. m. SR 
Bratislavy, materiál týkajúci sa 

účasti neposlancov - odborníkov 
v komisiách hl. m. SR BA za rok 

2003. Materiál predkladá návrh na 
odvolanie ·tých členov komisií, ktoré 
sa bez ospravedlnenia tri razy po 
sebe nezúčastnili rokovaní. 
Zároveň ukladá predsedom komisií 
opatrenia na zabezpečenie účasti 
neposlancov na zasadnutiach. 

Materiál bude ešte prerokovaný 
v komisiách mesta. -AZ-

Rokovanie mestského zastupitelstva 
Mestské zastupitelstvo sa zišlo na svojom pravidelnom rokovaní 29.1 .2004. Medzi hlavné 

body rokovania patrila Správa a rozvoji bývania v hlavnom meste o dopravná situácia v cen
trálnej mestskej oblasti. 

Správo o rozvoji bývania bolo podrobená kritike . Mnohým poslancom pripravený mate

riál nedával dostatočnú vypovedaciu hodnotu. Bývanie je totiž jeden z hlavných bodov prog

ramového vyhlásenia v rámci tohto volebného obdobia. Program výstavby zahŕňa nasledov

né oblasti: - program výstavby nájomných bytov pre vybrané ciel'ové skupiny obyvatelstva 

mesta, - program podpory výstavby bytov inými právnickými a fyzickými osobo mi , - prog

ram zhodnocovani o pozemkov infraštruktúrou, - program výstavby o rozvojo iných foriem 

sociálne podmieneného bývonio, - program podpory údržby a obnovy bytových domov, -

program pomoci pri správe bytových domov spoločenstvami vlastníkov. Magistrát hl.m. SR 

Bratislavy, služby občanom a Vzdelávacie a informačné centrum pre rozvoj bývania poskytu

je pravidelne každú stredu konzultácie na tému "Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov" 

so zameraním na práva a povinnosti vlastníkov bytov, možnosti správy domu, prevádzku 

domu, opravy a údržba domu, financovanie opráv. 

V rámci projektu rozvoja bývania mesto vybuduje do konca roku a odovzdá 90 nájom
ných bytov. 

V rámci diskusie o dopravnej situácii boli prerokované dve ča sti a fo nábrežná dopravná 

magistrála v úseku od Ko rl ovej Vsi po Šafárikovo námestie. Pre mnohých, najmä podla in: 

formácii z médií, je najkritickejším miestom odbočka na Mostovú ulici a križovatka na Šafá

rikovom nám. Zaujímavú informáciu k tejto časti predniesol námestník primátora K. Koleda. 

Podl'a policajných štatistík na tomto úseku sú najčastejšie dopravné nehody nie v čase do

pravných špičiek, ale v čase medzi 20:00 hod. a 5:00 hod. kedy pre mnohých motoristov sa 
daný úsek stáva závodnou dráhou. . 

Pre mnohých občanov je zaujímavá aj informácia o postupe prác na moste Košická. Tento 

by mal prispieť k zlepšeniu dopravného prepojenia medzi Petržalkou a lovobrežnou zástav

bou mesta. Spolu s dialničným obchvatom po Einsteinovej ulici sa očakáva odlohčenie úseku 

medzi tunelom o Šafárikovým námestím. Na moste Košická je najzaujímavejšia príprava za-

!oženia mostného piliera v toku rieky. Zároveň sa pripravuje montáž ocelovej konštrukcie 

a príprava mostovky. Podlo informácii harmonogram výstavby sa plní spolu aj s ostatnými 

nadväznými objektmi v časti ulíc Košická a Pribinova. 

Ing. P. Rajkovič, poslanec hl.m. SR 

Je v Pravde pravda, 
či nepravda? Opät' sme so dostali do celo

slovenských médií. Devínska 
Nová Ves sa z viditel'nila pro
stredníctvom denníka Pravda. 
Zau;al ma článok publikovaný 
31 . l. 2004 pod názvom 
"Naiprv chcú zaplati( dlh ,po
tom kúpit' areál". Autorka člán
ku sa zúčastnila rokovania 
miestneho zastupitelstva, ktoré 
rokovalo o podmienkach získa
nia úveru na kúpu areálu býva
lei pohraničnei stráže na 
Bystrickei ulici. Čo ma znepoko
ii/o v tomto článku boli informá
cie o tom, že mestská čast' 

"v tomto areáli plánuie postavi( 
sociálne alebo náiomné byty 
prípadne ai byty do osobného 
vlastníctva". 

Zauiímavostou pre mňa ie, že 
článok sa zaoberá ai skutočno
stami, ktoré neboli témou roko
vania zastupitelstva. 

Mestská čast' svoiim uznese
ním zriadila komisiu z členov 
poslaneckého zboru, ktorí maiú 
pripravit' návrh na využitie ce
lého areálu t. ;. rekonštrukciu 
iestvuiúcich budov s určením ich 
využitia a zámerom pre ostatnú 
vol'nú plochu , ktorá sa nachá
dza v tomto obiekte. Podla mo

iich informácii zatial' táto komi
sia, ai na moie odporúčanie, 
zadala vypracova( presné za
meranie budov, pretože toto nie 
ie k dispozícii. Ak chceme 
o niečom rozhodova( musíme 
poznat' presné výmery a dispo
zičné riešenie. Potom môžeme 
diskutova( čo všetko a v akom 
rozsahu môžeme umiestnit' do 
týchto priestorov a ako-ich čo 
naiefektívneišie - naihospodár
neišie využíva( Odporúčanie 
komisie ie zatial' na umiestnenie 
časti miestneho podniku. Denova 
a Obecného hasičského zboru 
do hospodárskych budov. 
Samozreime sa počíta ai s pre-

vádzkovými miestnostami v 
hlavnei budove. Jeh rozsah bu
de určený až po odsúhlasení 
zámeru využitia budovy. 

Z horeuvedených skutočností 
mňa dost' prekvapilo, a tiež via
cerých obyvatelov a to nielen 
Kolónie , že niekto určil spôsob 
využitia tohto obiektu bez toho 
aby o tomto rozhodlo miestne 
zastupitelstvo. Neviem odkial' 
alebo od koho čerpala redak
torka informácie. Poimy ako so

ciálne byty alebo náiomné maiú 
dost' široký poiem a mali by sa 
presne definova( o akú skupiny 
ide. Jeden proiekt sociálneho 
charakteru, ktorý mal byt' 
v tomto obiekte umiestnený, a to 
ubytovňa pre azylantov, bol 
pred niekol'kými rokmi zamiet
nutý. Určite nechceme vytvorit' 
niečo obdobné. 

Kolónia má svoi určitý cha
rakter , ktorý ie v súčasnosti do
pl~aný ai da/šou výstavbou ro
dinných domov a tento charak
ter podla vyiadrenia viacerých 
by mal ai osta( Z tohto poh/ádu 
naozai nie ie vhodné vnášat' 
rušivé body do tohto územia. 

Je dobré ak o rokovania 
nášho miestneho zastupitel'stva 
sa zauiímaiú redakcie celoslo
venských periodík. Mali by sme 

si dat' však pozor aké informá
cie sú zvereiňované, či ie to na
ozai pravda alebo nie. 

Potvrdzuie sa staré dobré 
známe , že niekedy menei ie 
viac. Chcem uistit' občanov, že 
o zámere využitia celého areálu 
sa bude ešte diskutova( o infor
mácie potvrdené miestnym za
stupite/stvom budú zvereinené 
prostredníctvom Devexu o DTV. 

Ing. Peter Raikovič, 
. poslanec MZ 

DEVEX 3 
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • dl'a vzoru v iných mestách, či mest
ských častiach. Aj ten tohtoročný u nás 
sa niesol v tradičných názvoch · 
i cieloch. 

tlesk, sólisti umeleckého súboru 
Lúčnica očarili krásou našich l'udových 
tradícií. Súčast'ou plesu i programu bo
lo ocenenie osobností a talentov Mč 
DNV. 

Týždeň slovenských knižníc 
"Región, v ktorom žijem" 

22 . • 28. 3. 2004 
lstracentrum, centrum pre 

vol'ný čas, miestna knižnica 
v DNV vyhlasujú V. ročník li
terárnych výchovno-vzdeláva
cích podujatí, stretnutí so spi
sova te tmi, vydavate/'mi a re
daktormi pre žiakov základ
ných škôl v našej mestskej čas
ti Región, v ktorom žijem. 

Podujatia sa uskutočnia 
v rámci mesiaca knihy a Týž
dňa slovenských knižníc vy
hláseného Slovénskou asociá
ciou knižníc. 
Súčasťou podujatí Región, 

v ktorom žijem je literárna 
súťaž pre žíakov 1. a 2. stupňa 
základných škôl pod názvom: 
Môj najkrajší turistický záži-

"lite ~~ ft.epo~ft..ilft.e, 
~po~k~i~e ~41" 

Kolektív MŠ M. Morečko 16 pripravil pre deti 
o rodičov, ktorí ešte nenovštevujú materskú ško
lu o v blízkej budúcnosti chcú 2. ročník akcie: 
Ešte so nepoznáme, spoznajme so!, v sobotu 
21. februára od 15.00 do 18.00 h 
Pripravili sme pre vás: 
- možnost' oboznámil' so s priestormi tried, 

jedálne a telocvične ... 
- možnost' zohral' so s hračkami, ktoré najviac 

zaujmú 
- možnost' vyskúšal' si rôzne výtvarné o 

pracovné techniky 

DEVEX4 

tok z Devínskej Novej Vsi a jej 
okolia. Súťažné práce v rozsa
hu najviac 2 strany (A4) odo
vzdávajte priamo do miestnej 
knižnice denne do 10. marca 
2004. Víťazné práce budú 
ocenené počas týždňa podu
jatí. 
Zároveň oznamujeme všet

kým deťom vo veku 12 - 15 
rokov, že sa v tomto roku 
môžu zútastniť 8. ročníka me
dzinárodnej výtvarnej súťaže 
Ex libris Hlohovec na tému 
Cirkus a divadlo. Podmienky 
účasti v súťaži budú zverejne
né dodatočne. Termín uzá
vierky prác je 15. apríla 2004. 
Práce budú zaslané do Hlo
hovca. 

/stracentrum, 
Miestna knižnica 

- možnost' zocvičil' si v našej telocvični 
- možnost' nadviazal' neformálny kontakt 

s učiteľkami MŠ 
- možnost' oboznámi( so s tým, čo vás zaujimo 
- možnost' pozrie!' si videonahrávky z kurzu 

korčulovonio 
- možnost' posediet' si pri čaji o občerstvení 

našich šikovných kuchárok 

Tešíme sa na vás ••• 

Pri návšteve obdržíte informačný bulletin 
o organizácii o živote našej MŠ. 

Organizačne: prineste det'om prezuvky o poho· 
dlne ich oblečte. 

KARNEVAL V ŠKOLSKOM KLVBE 
Plesová a karneva/ová sezóna 

nie je len výsadou dospelých. 
Patrí aj deťom, ktorým čarovné 
slovko karneval dokáže vykúzliť 
na tvári veľký úsmev a zapáli 
v ich očkách plamienok tajom
ného očakávania. 

Aj v našej škole na ulici /. 
Bukovčana 3 patrí karneval ku 
každoročnej činnosti školského 
klubu detí. Každý rok je náš kar
neval neobyčajný a mimoriadny, 
pretože fantázia našich detí za 
výdatnej pomoci ich rodičov 

a pani vychovávateliek je výni
močná a neopakovatel'ná. 

sa objavia ich pani vychováva
teľky. Karneval spestril pekný 
tanečný kultúrny program, ktorý 
rozihral krv v žilách všetkých 
účastníkov, 

75 rokov 
František TA VAL/ 

Anna MIKLOVIČOVA 
BO rokov 

Blažej LUDVIG 
Pavlína SIMEKOVA 

Blahoželáme! 

[ . iiv1tali sni~ ·······~ 
nových spoluobčanov 

Martin PAĎOUR 

Vitaj! 

V sobotu 24.1.2004 sa vo všetkých 
priestoroch lstracentra i v prilahlých 
priestoroch Reštaurácie u Michala stre
tli hostia aby naplnili ciele motta 
a podporili zbierku na vybudovanie 
Domu sociálnych služieb a rekonštruk-

Dodáme (zoznam ocenených 
a za čo) 

Kedže, okrem dobrej zábavy, cielom 
plesu boli aj humanitné aktivity, prio-

p i o l y reprezentačný p l e s M Č D N V 

HUMANITA · SPOLUPATRIČNOSŤ · TOLERANCIA 
Ušl'ochtilé ciele povznášajú. A keď 

so k tomu pridruží zábavo ... To sú cha
rakteristické črty plesov mestskej časti 
Devínska Nová Ves od ich vzniku. 

Nazývajú ich oj storostovskými po-

mo na plese sme oslovili zástupcu sta
rostu F. Baňosa s otázkou ako so ich 
podarili naplniť. 

Tá pravá karnevalová atmos
féra zaplavila vyzdobenú škol
skú jedáleň S. februára. Jedáleň 
v tento deň namiesto tradič
ných stravníkov "obsadili" ne
obyčajné bytosti z iných svetov. 
Zo sveta rozprávok, filmov, kníh, 
ale sem - tam sa medzi nimi 
mihli aj postavičky z dnešnej 
modernej doby. 

Počas karnevalovej zábavy 
zavítali medzi našich zamasko
vaných školáčikov aj milí hostia 
- detičky z materských škôlok, 
ktoré sa prišli pozrieť na to, ako 
sa ich starší kamaráti vedia veľ
mi dobre zabávať. Radost", 
smiech, dobrá nálada, sladké 
odmeny - charakteristické zna
ky nášho karnevalu. Nielen do
spelí, ale aj deti sa vedia dobre 
zabávať, a tak si do sýtosti vy
chutnali celé karnevalové plesa
nie. Karneval sa uskutočnil aj za 
výdatnej podpory detskej orga
nizácie Fénix, ktorá pracuje 
v našej škole formou klubovej 
činnosti, aj za podpory Rady ro
dičov. A výsledok ? Veselé tvá
re detí, spokojný úsmev na tvá
rach pani vychovávateliek. 

;•···················································································-: 

eiu MŠ No grbe. Hostia z NR SR, zás
tupcovia samosprávnych orgánov bra
tislavského krajo o IV. bratislavského 
obvodu, poslanci MČ DNV, zástupcovia 
miestneho úrodu, zástupcovia sponzo
rov, ole oj ostatní hostia so výborne 
bavili, veď do tanca i no počúvanie 
hrali dve kapely, tanečná hudba Toxis 
o l'udová hudba Strážničon o celý rod 
zaujímavých programov spestroval 

-Mottom tohtoročného 5. reprezentač
ného plesu bolo : HUMANITA -
SPOLUPATRIČNOSŤ- TOLERANCIA, kto
ré so nieslo celým večerom. Dôkazom 
toho sú aj príspevky sponzorov, ktoré 
venovali no fond humanity, ktorého 

Ples v Z8 P. liorova 16 
Ani pani vychovávateľky ne- · 

chceli pokaziť dobrú náladu, 
a preto sa karnevalu zúčastnili aj 
ony v maskách, čo bolo skutoč
ne milým prekvapením. Veď ani 
deti netušili, v akých maskách 

čo viac si zaželať! V sobotu 17. januára podve
t:er v ZS P. Borova 16 opäť za
p/ádla sviatočná atmosféra. Na 
·adičnom, v poradí už 9. ro
ičovskom plese sa zišli rodičia, 

Soňa Škutová 

Ďalšie pekné podujatie, kto
rých je v našej škole stále viac 
a viac. 

edagógovia a priatelia školy. 

Uvažujete o zápise vášho dieťaťa do MS? 
Organizátorov potešili najmä 
kalní" účastníci, ale aj tí, kto
ích prilákala už tradične vyni-

Srdečne vás uvítame v novo
otvorených a novozriadených 
priestoroch MS P. Horova 3. 
Dvere do našej MS nie sú pre Vás 
otvorené len 1 deň v roku, ale 
kolektív pani učiteliek vás uvíta 
každý deň počas celého roka. 
Zápis je možný už od 2. roku ve
ku dieťaťa. 

Ak sa prídete pozrieť medzi 
nás, môžete si pozrieť priestory 
MS, a čo je najdôležitejšie, môže
te pozorovať prácu skúsených pe
dagógov a vaše dieťa si môže vy
skúšať pravý škôlkársky život. 

V našej MS sa môžu deti zapojiť 
do záujmových krúžkov: výtvarný, 
tanečný, anglický a nemecký ja
zyk, hra na flautu, základy práce 
s PC. 

V rámci otužovania zdravia sa 
naša MS zapojila do projektu 
Zdravá škola. Pre zdravie našich 
detí organizujeme: korčuľovanie, 
lyžovanie, plavecký výcvik, školu 
v prírode, saunovanie. 

Počas roka organi·zujeme pre 
deti: divadelné predstavenie, 
výlety do okolitej prírody i na ra
nč Humanita a Cervený Kameň. 

V rámci dobrej a dlhodobej ajúca úroveň tohto podujatia. 
spolupráce s rodičmi usporadúva- , že sa tanečný parket triasol 
me večierky: Halloween party, lfŽ do rána, mala na svedomí 
Vianočná besiedka s kapustnicou, kupina .,PEDAL". Všetkým ho
Pečenie pre mamičky ku Dňu ma- Jťom chutila výborná večera, 
tiek, Gril párty ku dňu MDD. lrtorú ako obvykle pripravili 

Celý kolektív zamestnancov manželia Vyhnálkovci. 
spolu s pani kuchárkami na kto- Pmstredníctvom Devexu 
rých výbornú stravu sú len samé ;hce~l _Poďakov~ť sestrám 
chvály vytvára pre deti príjemnú tan ovym, skupzne Bzp-hop 

d
. '. t f. tllnca Elastik p. Siro tku a taneč-ro mnu a mos eru. . 

"eJ škole Eleganza pod vedením 
• , • v • l'ng Bačiaka za krásny a dyna-

Ak sa chcete pnd at do tejto na seJ ~icky' k lt - k -
• v • , u urny program, tory 

rod my, srdecne V as uv1tame. 'l.adchol k vd 'h -x n.. 1 az e o u._astnz"'a p e-
. ru. Kúzlo večera dotvorili aj pô-

Za kolekt1v MS P. Horo~a ~ ~bivé svetlá Ing. Be11ačku 
Zora Tacha výzdoba sály, za ktorú zvlášť 

+------ ------ rl'akujem pani učitel'ke Bauero

Klopi, klopí zrána 
otvára sa brána! 

Ideme sa s vami brať 
spievat; cvičit; malbvat; 
zároveň sa spoZ11ávat: 

Tak ako vždy v tomto čase 
brána MŠ- Miuma Marečka 20 

otvori sa zase. 
Srdečne Vás všetkých 

pozývame 
21. 2. 2004 od 10.00 bod. 

vej s manželom a pani Szabó-
ovej. 

1 

Všetci plesajúci sa nevedeli 
'ilo_čkať žrebovania tomboly, kto
ra bota v sobotu večer mimo
ri~dne bohatá. Svojimi hodnot
nyrni cenami do nej prispeli tfto 
rponzori: Autopríslušenstva Pav
lbvsk- c Y. orrect beton s. r. o., 
Da,·čeková predajňa Eisnerova 
r.l. • Drogéria Dúha, Fernet 
~ovakia, firma Feta, firma 

na zábavné dopoludnie plné erto, firma Irina firma MPL 
Odinárstvo De~isa HoteÍ 

1-forava K- B .' • ava ertonz, Knfhku-
hier a tvorivých dielní 

v našej materskej škole. 

pectvo Enigma, Kol-Eko pán 
Kolaffk, Kozmeticko-regenerač
ný salón IVA, Kvetinárstvo 
Begra, Made in brain s. r. o. 
Manikúra -pedikúra jurišová, 
Móda Lenka, Motorsport Simko
vič, Music-forum BA, Nový deň, 

OO Kovo, Volkswagen Slovakia, 
a. s., Optika "M", OZ .,BOROV", 
p. Mátefyová, Mgr. M. Marko, 
Papiernictvo Eisnerova ul., 
Papiernictvo Frählich, Pizzeria 
Mr. Sergia, Pizzeria Istria, PGR -
Team, Pneuservis Bródy, 
Polbvnícke združenie Morava, 
rod. Vyhnálková, rod. Gregoro
vá, RR pri ZS l. Bukovčana 3, 
Rybári z DNV, Technické sklo, 
Textil Alka, Večierka Molnár; zá
stupca starostu DNV ]UD1: 
FBaňas, ZUŠ DNV a žiaci Il. B 
triedy. 

Milí sponzori! Som nesmierne 
rád, že aj v čoraz ťažšej dobe ste 
sa od nás neodvrátili a aj vd'aka 
vašim darom budú mať deti 
z našej ZS nové počítače a učeb
né pomôcky. 

Náš tohtoročný ples je už mi
nulosťou. Dakujem všetkým, 
ktorí ho spolu so mnou a mojou 
manželkou pomohli pripraviť 
a obetavo sa starali o jeho hlad
ký priebeh. 

Dakujem všetkým, ktorí prišli 
a prežili spolu s nami krásny 
večer. Dúfam, že naozaj stál za 
to a už teraz sa teš{m na ·ten ju
bilejný JO. 
Dovidenia o rok priatelia! 

O. Gregor, 
predseda OZ .,BOROV 

a osviežoval takmer celú plesovú noc. 
Ples slávnostne otvorili starosta MČ 
DNV Ing. Vladimír Mráz o jeho zástup
co JUDr, František Boňos. Potom mal 
slovo už iba moderátor večera 

Rastislav Žilový. Pozýval o predstavo
val. 

členovia tanečného centro Elegonzo 
z DNV navodili tú pravú lonečno-ple
sovú atmosféru svojimi perfektnými 
ukážkami, majstrovské juniorské páry 
v akrobatickom rock and rolle 
z Hydrorocku Bratislava, pod vedením 
Rost'a Boňoso, zožali neutíchajúci po-

výt'ažok bude použitý no Dom sociál
nych služieb v mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves. 
Dovol'te mi, aby som sa touto cestou 

v mene starostu MČ DNV o v mene 
svojom poďakoval za poskytnutie fi
nančných prostriedkov na fond huma
nity týmto sponzorom: 
TATRA banka - pobočka v DNV, firma 
TAPARO, s. r. o., z Malaciek, firma J & 

T, o. s., z Bratislavy, VW Bratislava 
o. s., Truboslov, s. r. o. Bratislava, fir 

(pokračovanie no 6. strane) 
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(dokončenie z 5. strany) 

me VITALOS, s. r.o. ONV, firma TENER· 
GO, s. r. o., z Brna, OZ Martin, firma 
DaK-Kiister, s. r. o., z ONV, firma 
Manga, s. r. o. Bratislava, manželia 
Miroslav a Katarína Encingeroví, ma
nželka zástupcu starostu MČ ONV 
Jolana Baňasová. 

Títo spoločne prispeli na fond huma
nity v prospech rekonštrukcie MŠ Na 
Grbe 2 na Dom sociálnych služieb 
čiastkou 75.000,- Sk. 

Ďalej mi dovol'te podakovat' sa spon
zorom, ktorí prispeli vecnými darmi do 
tomboly: 

firma PARADISO, s. r. o. z Dunajskej 
Stredy, firma CORECT Beton, s. r. o. 
Bratislava, rodina Pavlicová z ONV, re
štaurácia U Michala, z ONV, Družstvo 
podielnikov Devín, so sídlom v Záhors
kej Bystrici, fitnescentrum JUST Fit 
v ONV, benzínová pumpa Slovnaft 
z ONV, Ing. Miroslav Berger s manžel
kou z ONV, firma PRESSKAM, s. r. o. z 
ONV, Slovenská sporiteliía - Alianz, 
Bratislava, potraviny Baranovičova z 
ONV, firmu T-distibučná, s. r. o. z ONV, 
kozmetický salón Prospera z O NV, reš-

DEVEX6 

taurácia lstrija z ONV, firma Group 4 
Falek, s.r.o. Bratislava, Papier a hračky 
Frälich z ONV, večierka "Molnár
Molnárová" z ONV, Ryba z ONV, 
Pneuservis Bródy z ONV, Jozef Dobrík 
s manželkou z ONV, firmu Motorsport, 
s.r.o. -J. Studenič z ONV, MPK potravi
ny z ONV, polovnícke združenie 
Devínska Nová Ves, firma Vitalos, 
z ONV, firmu Jednota, s. r. o. 
Bratislava, penzion "PEGAS z ONV, 
Be lux Bratislava, lekáreň NADA, eu k
ráreň SHAR, firma CARTEL, pneuservis 
ROTH, kvetinárstvo BEGRA - všetci 
z ONV, divadlo ASTORKA Bratislave, 
akademický maliar Marián Komáček 
z ONV, hotel MORAVA z DNV, starosta 
MČ Lamač, rodina Zlochová z D NV, sta
rosta a zástupca starostu MČ ONV, ktorí 
prispeli hodnotnou spoločnou cenou 
!farebným televízorom s videoprehrá
vačom), ako aj samostatne osobitnými 
cenami. V dobrovolnej finančnej zbier
ke priamo na plese na fond humanity 
získali organizátori sumu 3.000,- Sk. 

Celkom finančnými a vecnými darmi 
sponzorov -fyzických osôb a podnika
telských subjektov, bohatou účast'ou na 
plese sa podarilo získal' v prospech 
fondu HUMANITY na rekonštrukciu bý
valej MŠ Na Grbe 2 a na Dom sociál
nych služieb sumu 119.970,- Sk. 

Touto cestou mi dovol'te v mene sta
rostu a v mene svojom, všetkým, ktorí 
prispeli na tento humanitný účel sa čo 
najsrdečnejšie podakovat'. 

DNES OTÁZKY PRE: 

spisovatel'a 

Petra Pištanka 

Slnko začína svoju každoro
čnú cestu v znamení Barana. 
Práve v tomto čase pred 44 
rokmi si sa narodil v Devínskej 
Novej Vsi. V znamení Barana 
vládne Mars. V horoskopoch 
hovoria, že "ľudia narodení 
v tomto znamení smelo idú 
pevným krokom za svojim 
cieľom ... chcú 
byť vždy pr
ví. .. neznášajú 
pätolizačov, 

ale ani si ne
dajú rozkazo
vať ... chcú 
byť nezávislí 
a slobodní. .. 
ich myšlienky 
bývajú často 
geniálne, pre
to ich neraz 
nedokážu re
alizovať ... " 
- Ako pociťu
je Peter Piš
ťanek vplyvy 
znamenia 
v priebehu 
tých niekoľko 
desaťročí? 

*Nijako. 
Znamenia mi 

· nič nehovoria a horoskopy ma 
nezaujímajú. Netvrdím, že na 
tom niečo nemôže byť, nie 
som zásadný skeptik, ale mne 
to nič nehovorí. Mimochodom, 
narodil som sa v znamení Býka 
(28.4. 1 960). 

A z mládenca sa stal spiso
vateľ. Rivers of Babylon 1, 2, 3, 
Skazky o Vladovi, prvé a druhé, 
dve spoluautorstvá ... 
- Ako sa to v ňom rodilo až zro
dilo? 
* Nápad na Rivers 1 sa začal 
odvíjať od jednoduchého pod
netu, ktorý mi mimovoľne dal 
kolega zo Slovnaftu (v období 
1 979-1 986 som tam robil stroj
níka v kyslikárni). Siel do dô
chodku a prozreteľne si vopred 
urobil kuričský kurz, takže už 
mal teplé miestečko v kotolni 
kdesi na Obchodnej ulici. 
Vytešoval sa, ako sa mu bude 
sveta žiť, lebo keby niečo, tak 
zavrie stúpačky a ľudia z vyku
rovaných priestorov mu budú 
nosiť drobné bakšiše, aby 
s tým niečo urobil. A on sa bu
de vyhovárať na staré a nefun-

kčné zariadenie. 
Jeho rozprávanie ma 

a skúsil som si predstaviť 
by to mohlo dopadnúť, keby 
to doviedlo do absurdna. 
bola základná anekdota 
1. Keď som to písal, 
som to potom ďalšími 
vičkami a bolo to. " 
vznikla preto, lebo po 
nom zostrihu "jednotky" 
ostala kopa materiálu, celé 
jové línie, ktoré som na 
nú chv~·u z "jednotky" 
lebo som ju nechcel mať až 

to, tak som si pre Rivers 2 
myslel ústrednú linku n 
všieho sa emigranta Marti 
Junca (alias Džjúneka), 
švagra lofrého a li 
Hruškoviča, čo boli nnc::t"""'llll 

ktoré som si požičal z 
novely Muzika (lenže tam 
o desať rokbv mladšie). A 
ka" vznikla preto, lebo som 
pocit, že nejako treba d 
vať osudy Video-Urbana, 
dyha a Rácza. Navyše, 
som to písal, tak na 
i na Kaukaze zúrili 
občianske vojny, a to 
chcel reflektovať, tak som 
vymyslel polárne 
Džundža,obývanéc::Jrouonc::Lr~ 

menšinou, ktorá bojuje 
utláčateľom - etnickým 
džanom a postupne sa do 
konfliktu zapojí svetová 
nosť. Je to taká čierna 
ka - ostatne ako všetky 
texty. 

Ak si dobre pamätám, pred 

(pokračovanie na 7. 

(dokončenie zo 6 strany) 

·rni rokmi si tvrdil, že s 
nieko~'kY si prestaL Potom prišli 
písanlrn z rodinného albumu 
RecePt{ raz Traktoristi a buze
(2003), e 

ranti. nu'ka čitatel'ovi ostatné 
• Co po 
die/o? . · · 

tal sorn s p1san1m prozy. 
• pres . . . 
Bol som vyčerpan~, v~plsany. 

_ tko čo sorn s1 vladal vy-
vse ' ' ' 

l. t' som už mal nap1sane. rnys 1e , 

Tak som obrátil list. Recepty z 
rodinného archívu sú, ako už 
samotný názov napovedá, do 
istej miery kuchárskou knihou. 
Použil som recepty na klasické 
pokrmy, ktoré sa v našej rodi
ne pripravujú prakticky už tre
tiu generáciu. Samozrejme, 
kuchárske knihy dnes píše 
kdekto, veď každá televízna 
rosnička vydala ak nie me
moáre, tak aspoň kuchársku 
knihu. Ja som to trochu oz-

. d' ~ na.r •·a .. ente 
Tento č lánok slúži len pre 

tručnú informáciu. Celé zne-
s k ' nie VZN č . 2/2003, torym sa 
upravujú niektoré podmienky 
držania psov na území mest
skej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves nájdete na www.de
vinskanovaves.sk, prípadne na 
Miestnom úrade Devínska 
Nová Ves na lstrijskej ul. č. 49 
počas úradných hodín. 
* Prečo poslanci v Devínskej 
Novej Vsi vydali nové všeo
becne záväzné nariadenie, 
ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov na 
území mestskej časti Bratisla
va- Devínska Nová Ves? 
- Umožnil im to zákon č. 

282/2002 Z.z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky 
držania psov. Hlavným zmys
lom je upravi( podmienky 
držania psov takým spôso
bom, aby spolužitie medzi 
f'udmi a psami prinášalo čo 
najmenej konfliktov. 
* Kedy je držiteľ povinný psa 
prihlásiť na miestnom úrade? 
- Držite/' psa je povinný do 30 
dní od jeho nadobudnutia pri
hlási( psa na miestnom úrade, 
resp. nahlási( úhyn psa . Šteňa 
Je povinný prihlási( do eviden
cie najneskôr do dovŕšenia 
štVrtého mesiaca veku psa. 
Odcudzenie, zničen ie alebo 
stratu známky je povinný 
oznámiť do 7 4 dní. Prvú 
známku dostane držitef' psa 
zdarma, náhradnú známku za 
~dp/atu 7 OO, - Sk. 

Kto m·· d', oze vo 1t psa? 
- Len osoba, ktorá je fyzicky 
~ ~sychicky spôsobilá a schop

a. ho ovláda( v každej situá
CII Ka "d · k · . z y, to psa vedie, je 
Pov,nny· d h 'd , pre c a zat tomu, 

aby pes útočil alebo iným spô
sobom ohrozoval človeka ale
bo zvieratá, a zabraňovať 

vz niku škôd na majetku, príro
de a životnom prostredí, ktoré 
by pes mohol spôsobiť. 

Stáva sa, že niektoré psy úto
čia na menších psíkov a ten, 
kto psa vedie, sa len prizerá. 
Maj ite/' napadnutého psíka ris
kuje pohryzenie, aby ho za
chránil. Napadnutie treba na
hlási( na miestnom úrade 
a mať svedkov udalosti, ochot
ných svedčiť. Ten, kto neza
bránil tomu, aby pes útočil 
alebo iným spôsobom ohrozo
val človeka alebo zviera
tá, môže dosta( pokutu do 
5 000 s~. 
*Aké sú povinnosti toho, kto 
psa vedie, ak pes pohryzie 
človeka? 

- Oznámiť pohryzenej osobe 
svoje meno a adresu, meno 
a adresu držite/'a psa a umož
niť jej nahliadnuť do dokladov 
o očkovaní psa. Ak pes pohrý
zol človeka bez toho, aby bol 
sám napadnutý, alebo nebol 
použitý v nutnej obrane, je 
povinný oznámiť túto skutoč
nosť na miestnom úrade. 

Miestny úrad vydá držitelóvi 
psa evidenčnú známku nebez
pečného psa . Nebezpečný pes 
sa nesmie pohybova( mimo 
chovného priestoru bez ná
hubka. 

Ak pes pohryzie človeka, je 
treba, aby to aj poškodený na
hlásil na miestnom úrade. Len 
tak budeme mať agresívne psy 
pod kontrolou. 
* Kde sa môžu sa psy pohybo
vať voľne bez vôdzky? 
- Len na nasledujúcich vyhra
dených priestranstvách: 

vláštnil rôznymi komickými his
torkami zo svojho detstva, strá
veného prevažne so starými ro
dičmi. Ešte nikdy dovtedy som 
nič nenapísal o sebe, takže toto 
je akýsi pokus o spomienky 
z detstva, stráveného na 
Tehelni a Kolónii. Kniha Trakto
risti a buzeranti je zasa výbe
rom z mojich publicistických 
článkov, ktoré som za posled
ných päť rokov napísal pre in
ternetový denník inZine a pre 

a) v zelenom páse na ulici Na 
Hriadkach, 
b) v priestore medzi ulicami 
Vápencová a Mlynská 
c) v zelenom páse medzi cinto
rínom a ul. l. Bukovčana, 

d) v priestore pri železničnej 
trati pri benzínovej pumpe 
Slovnaft, 
e) na trávn iku medzi cestou na 
Eisnerovej ulici a domami na 
ul. P. Ho rova 7 O- 7 4, 
f) v zelenom pásme na /strijskej 
ulici pod bytovými domami č. 

8- 18. 
Len čo to počasie dovol~ budú 
tieto priestranstvá označené 
značkou : " Vol'ný pohyb psov je 
povolený". 
* Niektorí ludia sa voľne pohy
bujúcich psov obávajú. 
- Ten, kto psa vedie, musí za
bezpečiť, aby vof'ne sa pohybu
júci pes neopustil vyhradený 
priestor. Pes, ktorý nerešpektuje 
pokyny, musí by( vodený na 
vôdzke aj v priestoroch, kde je 
vo/'ný pohyb psa povolený. Za 
psa vždy zodpovedá jeho drži
tel' alebo osoba, ktorá ho vedie. 
* Nebudú priestory pre voľný 
pohyb psov veľmi znečistené 
od psích výkalov? 
- Ten, kto psa vedie, je povinný 
odstráni( tuhé výkaly z verej
ného priestranstva. V blízkosti 
priestorov pre vo/'ný pohyb psa 
sú osadené koše na psie exkre
menty. Kde chýbajú, budú do
plnené. Tieto plochy sa budú 
častejšie vysávať. 

* Ve/a majiteľov púšťa svojich 
psov voľne v ·alúviu rieky 
Moravy a na Devínskej Kobyle. 
- Porušujú tým zákon o ochra
ne prírody a krajiny. Vof'ne sa 
pohybujúce psy rušia a ohrozu
jú divo ž ijúce živočíchy. 

týždenník Domino Fórum. Je 
to zmes klasických novinár
skych žánrov: fejtóny, úvodní
ky, stfpčeky, glosy, ale aj re
cenzie, mystifikácie a podob
ne. Bez falošnej skromnosti 
môžem povedať, že tak, ako to 
usporiadala zodpovedná re
daktorka Majka Stefánková, to 
nadobudlo celkom čítavú, pes
trú podobu. Je to také ideálne 
čítanie na záchod. (smiech) 

Za rozhovor dakuje redakcia 

Stal sa aj prípad, keď vo/'ne 
sa pohybujúci pes pohrýzol na 
cyklistickom . chodníku chla
pčeka. 

* Niektorí majitelia venčia 

svoje psy aj v ohradených det
ských ihriskách. Určite to nie 
je v poriadku. 
- Okrem priestorov detských 
ihrísk a pieskovísk je vstup so 
psom je zakázaný napríklad aj 
do areálov školských, predš
kolských a zdravotníckych za
riadení, cintorína, kina a ok
rasných záhradiek. 
* Pred Ternom často čakajú 
uviazané psy, kým ich majite
lia nakúpia. 
- Psa nemožno uviazať ani po
nechať samého bez uviazania 
na verejnom priestranstve. 
Nakoniec -je to bezohl'adné 
voči psovi, aj, voči ostatným 
/'u dóm. 
* Čo má urobiť maj ite/~ keď sa 
mu stratí pes? 
-je povinný okamžite nahlásiť 

stratu Slobode zvierat na tel. č. 
16187. Platí to aj opačne - ak 
nájdete strateného psa, treba 
zavolať na Slobodu zvierat. Ak 
psíka už maj ite/' hladá, dosta
nete od Slobody zvierat kon
takt na majitel'a a psík sa rých
lo dostane spä( do svojej rodi
ny. 
* Kto vykonáva kontrolu na
riadenia o psoch? 
- Mestská polícia hlavného 
mesta SR Bratislavy a zamest
nanci útvaru miestneho kon
trolóra. 
* Aké pokuty môže dostať 
držiteľ psa alebo ten, kto psa 
vedie, ak poruší toto nariade
nie? 
- Podla druhu priestupku do 
500, 1 000 alebo 5 000 Sk. 

Mária Šimonová, Miestny 
úrad Devínska Nová Ves 

DEVEX 7 



MÁTE DOMA DEVIATAKA? 
Ak áno, v nasledujúcich riad

koch získate informácie, ktoré 
vám určite pomôžu pri správnej 
vol'be budúcnosti vašich ratolestí 
ak ich zaujímajú autá a všetko čo 
s nimi súvisí. 

Od 1.9.2003 vzniklo na 
Slovensku 9 Pilotných centier od
borného vzdelávania pre auto
mobilový priemysel. Pretože jed
no z centier sa nachádza v mest
skej časti Devínska Nová Ves 
rozhodli sme sa navštíviť túto 
školu a získať informácie pre 
vás, ktorí sa rozhod ujete kam 
nasmerovať dalšie študentské 
kroky vašich ratolestí. 

Už pri vstupe do STREDNÉHO 
ODBORNÉHO UČILIŠŤA STRO
JÁRSKEHO na ulici J. Jonáša 5, 
v tesnej blízkosti automobilky 
Volkswagen, bolo cítiť že škola je 
zameraná na prípravu mladých 
ludí pre automobilový priemysel. 
Potvrdil nám to aj riaditel' školy, 
ktorého sme sa opýtali aké študij
né programy poskytujú pre ab- · 
solventov základných škôl. 

Študijné programy máme za
delené do troch skupín, z čoho 
dve sú určené absolventom zá
kladných škôl. 

V prvej skupine je to 4 ročný 
študijný odbor mechanik nasta
vovač obrábacích strojov a li
niek, kde žiaci po úspešnom ab
solvovaní štúdia získajú výučný 
list a maturitné vysvedčenie, kto
ré ich oprávňuje pokračova( 

v štúdiu na vysokej škole, za 
predpokladu že úspešne vyko
najú prijímacie pohovory na ško
le ktorú si vybrali. 

V druhej skupine sú 3 ročné 
učebné odbory, kde úspešní ab
solventi získajú výučný list v pro
fesiách 

Slovo majú 
Novovešťania 
Vážená redakcia DEVEX 

Neviem, kto zodpovedÓ za 
autobusové zastávky, ale ten, 
kto staval na Novoveskej sme
rom na Opletalovu (pri nov. 
stánku), tomu by som zobral 
stavebné povolenie. Prečo? 

Od hlavnej cesty má zastávka 

DEVEX 8 

- mechanik opravár cestných mo
torových vozidiel, ktorý je viac 
známy pod názvom automecha
nik 
- autoelektrikár 
- lakovník 
-klampiar 

Tretiu skupinu tvorí 2 rocne 
denné nadstavbové štúdium - za
meranie Strojárstvo- určené pre 
absolventov stredných odborných 
učilíšť, kde úspešný absolventi 
získajú maturitné vysvedčenie. 

• Od 1. 9.2003 ste iedným z 9 

pilotných centier odborného 
vzdelávania pre automobilový 
priemysel na Slovensku, čo to 
znamená a aké možnosti prináša 
pre deviatakov? 
- Pre školu to znamená velmi vela 
a tým aj pre každého absolventa 
základnej školy, ktorý prejaví 
záujem študovať u nás, pretože 
takúto možnos( na území 
Bratislavy majú len u nás . 

Vznik pilotných centier inicio
val Cech predajcov a servisov 
motorových vozidiel/ CPSMV /, 
ktorý je jednou z divízií Združe
nia automobilového priemyslu 
Slovenskej republiky /ZAP SR/, 
s cielom vytvori( kvalitné pod
mienky pre odborné vzdelávanie 
a tak pripravi( vysokokvalifikova
ných odborníkov pre dynamicky 
sa rozvíjajúci automobi lový prie
mysel. Nie je žiadnym tajom
stvom, že odborné vzdelávanie 
zaostávalo za prudkým rozvo
jom automobilového priemyslu z 
dôvodu nedostatočného financo
vania stredných odborných uči
líš( hlavne v oblasti materiálnej 
vybavenosti odborných učební 
pre teoretické a praktické vyučo
vanie v najširšom zmysle slova. 

opačný spád a velíni prudký. 
Keď je sucho ešte sa to dá, ale 
keď je sneh tak sa /údia zasta
vujú pri zastupovaní z autobusu 
na zadku. (Pre mladých zábava, 
pre starších katastrofa). 

Pri nastupovaní treba použit' 
obe ruky a tašku do zubov. 
Prečo? Dal som si tu robotu a 
zmeral som schod autobusu od 
cesty. Je to 60 cm a to je už vý
kon sa dostat' dnu. 

Dnešný naši prvoroc1ac1 sa už 
pripravujú podl'a nových učeb
ných osnov pripravovaných v úz
kej spolupráci všetkých subjektov, 
ktoré sú prepojené na odborné 
vzdelávanie. V súčasnosti pripra
vujeme nové odborné učebne za 
pomoci našich partnerov, ktorí 
nám poskytli komponenty auto
mobilov, zabezpečujú sa moder
né diagnostické a opravárenské 
technológie tak, aby k 1.9.2004 
boli pripravené pre druhákov 
a k 1.9.2005 pre tretiakov. 
Cielom tohto projektu je pripravi( 
pilotne centrá tak aby absolventi 
v uvedených profesiách sa stali 
v čo najkratšom čase plnohodnot
nými odborníkmi na svojich pra
covných pozíciách. 
• Tento kvalitatívny skok si určite 
vyžiada nemalé prostriedky, aké 
bude ich zhodnotenie? 
- Odpoveď na túto otázku by si 
vyžiadala určite väčší priestor ako 
mi môžete poskytnúť. 

Preto by som sa dotkol iba vä
zieb na žiakov. Vznik pilotného 
centra a jeho dobudovanie si vy
žiada rôznorodú podporu, ale 
súčasne na druhej strane musí pl
ni( aj u rčité úlohy. Rozhodujúcou 
je zvýšenie úrovne odbornej prí
pravy, vychovával' kvalitnú pra
covnú silu konkurencie schopnú 
na trhu práce, ktorý sa onedlho 
zmení. Druhá nemenej dôležitá je 
dosiahnu( určitý stupeň samofi
nancovania. K tej prvej sa viaže 
príprava 2 ročného nadstavbo
vého štúdia na pracovnú pozíciu 
prijímací technik v autoservise 
a predajca motorových vozidiel. 

Tieto nadstavbové štúdia sa pri
pravujú tak aby prví absolventi 
pilotného centra mohli kontinuál
ne pokračova( v štúdiu. 

K tej druhej sa viaže pôsobenie 
pilotného centra v oblasti rekvali
fikácii nezamestnaných, špecia-

Dali tam zámkovú dlažbu, ale 
na tento moment nemysleli. Na 
opačnej bola zastávka obstojná, 
tú vylepšili a túto pokazili. 

Neviem ako budú zodpovední 
v prípade vážneho úrazu zodpo
vedat'. Starší /údia bez pomoci 
nemajú šancu nastúpit'. 

Vôbec celá tá ulica od Novo
veskej až po Trojicu je ako od 
macochy. 

Ma nd uch 

lizačných a inovačných 
pre pracovníkov v au 
vom priemysle vyúsfujúce do 
loživotného vzdelávania a 
prava a realizácia mc11srr·nv .. L 

skúšok. 

tela môžeme prijat' pre 
rok 2004/2005 celkove 
žiakov. Skladbu tried j 
vých profesií budeme pružne 
spôsobovať tak, aby sme 
kojili čo najväčší p9čet záu 
cov. Ponuka je dnes skutočne 
deviatakov a le rodičia ô 
a možno i siedmakov by 
o tejto šanci do bud 
uvažovať. 

• Aké možnosti má škola ak 
bude hlásiť na vašu školu 
statne viac detí 
- V takom prípade môže 
nM zriadovatel', kapacita š 
to umožňuje 

Ak vás zaujali informácie 
dené v predošlých riadkoch, 
váhajte a navštívte túto 
osobne, alebo prostredníctvom 

telefónu: 
02/64779473 , 6477991 

64779682, 64537831 
faxu: 

02 l 64776875 , 
e-mailu: 

skola@sou j j 5. sk, 
internetu: 

www. sou j j 5. sk, 
kde vám podla vyjadrenia 
tela školy ochotne poskytnú 
lšie informácie a umožnia 
zrie( si priestory v ktorých 
môžu pripravova( vaše deti 
svoje perspektívne a možno 
veda( že aj lukratívne povala 

Teplé jedlá, mäso, 

údeniny, šaláty, syt•y, ~ 
mliečne výt•obky, 

cukrovinky 

. e prsia chladené l~ 179,90 Sklkg 
l{uraci 

~ l{uracie krídla 
59,90 sk!kg 

l{uracie stehná ~ 83 Sklkg 

Bravčové stehno -~ 140 Sklkg 

Bravčová krkovička ~ 104 Sk/kg 

Bravčové pliecko ~ 129 Sk/kg 

Bravčový bok s kosťou ~ 79 Sklkg 

l{uracia šunka ~ 139 Sklkg 
-

112 pečené kurča 75Sk/kus 

Brindza ~ 159 Sk/kg 

Ceny platia od 12. júla do vypredania zásob. Prijímame 
objednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel.: 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8°0-18°0

, So: 700 ·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

všetky druhy 

Dostanete v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 15.30- 18.00 

e-mail: krug@m.ail.viapvt.sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predaj 
Vo/né miesta {ponúka, hlodá) 
Služby {ponúka) 
Byty 
Nehnutelnosti 
Rozličné 

* Predám staršiu funkčnú ehl. 
s mraz. dvojkrídlová. Lacno. 

Tel: 6477 7162 
* Predám staršiu funkčnú 
chladničku. Tel: 0905-534 830 

DÁMSKE LODIČKY na plesovú 
sezónu, 

výpredaj zo zrušenej predajne 

v Devexe, Novoveská 14 (z dvo

ra)po-pia: 1530-18.00, so:S.00-

10.00 
* Predám staršiu funkčnú chlad

ničku. Cena dohodou. 
Tel.: 0905 534 830 

* TV servis Baláž - oprava televí

zorov. Na Grbe 43. 
Tel./zám.: 6477 6963 

* Murárske, obkladačské práce, 

sadrokartón, mal'ovky. Interiér -

exteriér. 
Tel.: 0908 543 991 

MIEŠANIE FARIEB NA· POČKANIE 
~<empelenova 2 

KARLOVA VES 
if Jax 02/6542 1727, E-rnail · parrnai armal sk 

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

l 
i 
i 

J 
Kúpele Nimnica, a. s., 020 71 

Výhodná ponuka 

pre dôchodcov 
na mesiace február a marec 2004 

Cena 31 OS,- Sk/ osoba pobyt od pondelka 
do soboty ( 6 dní) 
zahŕňa - S x ubytovanie v ll. kategórii v 
jedno a dvojlôžkových izbách (na izbe umý
vadlo - soc. zariadenie spoločné na chodbe) 
S x celodenná strava + obed - pobyt začína 
obedom v pondelok a končí obedom v so
botu 
5 x 3 procedúry denne, vstupné le k. vyšet
renie, stála lek. služba 
Cena 6270,- Sk/ osoba pobyt od pondelka 
do piatku ( 12 dní) 
zahŕňa - ll x ubytovanie v ll. kategórii 
v jedno a dvojlôžkových izbách (na izbe 
umývadlo - soc. zariadenie spoločné na 
chodbe) 
ll x celodenná strava + obed -pobyt zočí· 
na obedom v pondelok a končí obedom 
v sobotu 
9 x 3 procedúry denne, vstupné lek. vyšet
renie, stála lek. služba 
Cena 3800,- Sk/ osoba pobyt od pondelka 
do soboty ( 6 dní) 

*Opatrím dieťa od 14m. do 3 
rokov, od marca. Skúsenosti 

mám vel'mi dobré, bývam v RD. 
Kontakt: 0907 988 791 

* Student VS doučí matemati
ku. Tel: 0904-944 236 

* Predám 3-izb. byt na sídlisku 

Stred. Tel: 0902 659 898 

zahŕňa: S x ubytovanie v l. kategórii 
v dvojlôžkových izbách (na izbe soc. zaria
denie, lV, telefón) 
S x celodenná strava + obec - pobyt začína 
obedom v pondelok a konči obedom v so
botu 
S x 3 procedúry denne, vstupné lek. vyšet
renie, stála lek. služba 
Cena 7980,- Sk/ osoba pobyt od pondelka 
do piatku (12 dní) 
zahŕňa - ll x ubytovanie v l. kategórii 
v dvojlôžkových izbách (na izbe soc. zaria
denie, lV, telefón) 
ll x celodenná strava + obed - pobyt začí
na obedom v pondelok a končí obedom 
v sobotu 
9 x 3 procedúry denne, vstupné l ek. vyšet
renie, stála lek. služba 

UPOZORNENIE: 
Ceny sú uvedené so zl'avou oproti oficiálne
mu cenníku na rok 2004 a obedom v od
chodový deň zdarma. 
Ponuka plati pre dôchodcov, ktorí majú pri
znaný starobný príp. invalidný dôchodok. 

KONTAKTY: 
obchodné oddelenie, prijímacia kancelária, 

042/4632912-1 S, fax: 042/4632587, 
obchod@kupelenimnica.sk 

* Kúpim 1-izb. byt, garsónku. 

Zn.: vol'ný byt 
* Dám do prenájmu 3-izbový 

byt s garážou, sídl. Kostolné, 

4 p, nadštandard. 
Tel: 0905-126 695 

* Zbavte sa nadváhy. 
Tel: 0903-056 476 

lnzerc~a- Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4. str ... ~ 272_0 Sk, 1/2 str.= ~4~0 Skó l str.= 10 SSO_Sk. lc~= 22 Sk. 
K cenam treba pripočítať 20% DPH. Zlovy: tri uverejnenia za sebou 5%, pn _pat a v1ac 10%, cel~r~cne 20 V~. Pon~ka detskych veci bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledno strana + 50%, ma ako mzertn~ strana (6~7) . + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 1S .30-18.00, so: 8.00 -11.00, e-mad: krug@mad.VIOpvt.sk 

DEVEX 9 



Z policajného 
zápis nika 

- Do motorového vozid la 5ko
da Oktávia sa 20. 1. vlámal ne
známy páchateľ na u l. P. 
Ho rova 1 O. Ukradol autorádio 
a majiteľovi spôsob il škod u 20 
tis . Sk. 
- V sobotu 24. 1 ., na základe 
poznatkov OO PZ ONV za
držali pracovníci UJ a KP 
(Úrad just i čnej a krim inálnej 
po l íc ie) dvoch mlad istvých 
T. H. a E. B. (ONV a Šaľa), kto
rým počas vypočúvan ia doká
zali trestnú čin n osť v šiest ich 
prípadoch. V dňoch 1S. - 1 7 . 
11 . 2003 a 22.- 23. 12. 2003 
sa vlámal i do z5 P.Horova 16, 
a dvakrát do zdravotného stre
q iska P. Horova 14, 3. - S. 1. 
2004 sa v lámali do MŠ P. 
Horova 3 a 9. - 11. 1. do MŠ 
M. Marečka 16 a ešte uskutoč
nili jedno vláman ie v Dúbrav
ke. Poškodeným organizáciám 
spôsobili škodu krádežou 101 
324 Sk a poškodením zariade
nia 124 207 Sk . Obvinených 

umiestnili v ce le predbežného 
zadržania a sudca Okresného 
súdu Ba IV ich odovzdal do 
väzby. 
-V nedel'u 2S. 1. sa neznámy 
páchate!' vlámal do autoservisu 
MOGET na Eisnerovej . Ukra
dol olejový radiátor, el. zvárač
ku, uhlovú aj vibračnú brúsku 
a rôzny spojovací materiál. 
Spôsobil škodu 41 tis. Sk. 
-O dva dni neskôr, 27. 1. ne
známy páchate!' naj . Smreka 
18 ukradol z vrecka bundy po
škodeného mob i l ný telefón, 
bez použitia nási l ia. Spôsobi l 
mu škodu 16 SOO Sk. 
-V pondelok 2. 2. sa neznámy 
páchate!' na Devínskej ceste, 
pod vodárňou v lámal do auta 
5koda Oktávia kombi, ukradol 
brašňu s náradím, sady klieští, 
skrutkovačov, kl'účov ... Majite
ľov i spôsobil škodu za 1S tis. 
Sk. 
- O deň neskôr 3. 2. sa na 
Eisnerovej neznámy páchateľ 
vlámal do pivničnej kobky, kde 
ukrado l 6 ks bezpečnostných 
pút a 8 ks tomafi, čím spôsobil 
škodu 7 tis . Sk. 

OOPZ DNV 

OBČIANSKE SPOLUNAžÍVANIE 
Dovoľte mi, aby som touto 

cestou odpovedal na otázku 
občana Mč DNV a problemati
ku, ktorá určite trápi väčšinu 
obyvateľov našej mestskej časti. 
Občan zaslal otázku k nasledov
nému problému : "V oblasti 
občianskeho spolunažívania 
platí niekolko zákonov, ktoré by 
občania mali poznať a dodržia
var: Medzi problémové patrí do
držiavanie hlučnosti, najmä v 
susedskom spolunažívaní. 
Hlučné oslavy dlho do noci, 
hluk pri prerábaní bytov (vŕta
nie do panelov), hlučná produk
cia hudby v bytoch a na verej
ných priestranstvách, neprime
raná hlučnosť na verejných 
priestranstvách (okolie krčiem, 
parky, ihriská .. .) atd: 

Občan sa preto pýta či je mo
žné postupne zverejňovať nor
my, ktoré sú občania povinní 

poznať a dodržiaval: Taktiež ho 
zaujíma ako sa dodržiavanie 
platných právnych noriem v ob
lasti občianskeho spolunažíva
nia kontroluje a aké sú sankcie 
za ich nedodržiavanie. 
Čo sa pod pojmom "Občianske 
spolunažívanie" skrýva? 

Občianskym spolunažívaním 
je spoločný život, resp. spoluži
tie obyvateľov istého regiónu 
(napr. obce, mestskej časti), kto
ré je regulované právnymi nor
mami za účelom bezkonflikt
nosti takého spolužitia. 

Vychádzajúc z ustanovenia § 
3 zákona č. 4011964 Zb 
Občiansky zákonník v znení ne
skorších predpisov, výkon práv 
a povinností vyplývajúcich 
z občianskoprávnych vzťahov 
nesmie bez právneho dôvodu 
zasahovať do práv a oprávne
ných záujmov iných a nesmie 
byť v rozpore s dobrými mrav-

mi. Fyzické a právnické osoby, 
štátne orgány a orgány miest
nej samosprávy dbajú o to, aby 
nedochádzalo k ohrozovaniu 
a porušovaniu práv z občiansko
právnych vzťahov a aby sa prí
padné rozpory medzi účastník
mi odstránili predovšetkým ich 
dohodou. 

Z uvedeného je teda zrejmé, že 
zákon zdôrazňuje zásadu, že vý
kon práv a povinností vyplý
vajúcich z občianskoprávnych 
vzťahov nesmie zasahovať bez 
právneho dôvodu do práv a op
rávnených záujmov iných osôb, 
ani byť v rozpore s dobrými 
mravmi. Nie každé konanie, 
ktoré je po formálnej stránke 
v súlade so zákonom, je v súlade 
s dobrými mravmi. 
Občiansky zákonník v svojich 

úvodných ustanoveniach upra
vuje aj oprávnenie osoby, proti 
ktorej bol vykonaný neoprávne
ný zásah do jeho osobných práv 
alebo povinností, a to konkrétne 
v § 4 ods. l Občianskeho zákon
níka, kde je ustanovené, že proti 
tomu, kto právo ohrozí alebo 
poruší, možno sa domáhať 

ochrany u orgánu, ktorý je na 
to povolaný, resp., ak nie je 
v zákone ustanovené niečo iné, 
je týmto orgánom súd. 

V§ 5 Občianskeho zákonníka 
je ustanovené, že, ak došlo k 
zrejmému zásahu do pokojného 
stavu, možno sa domáhať 

ochrany na príslušnom orgáne 
štátnej správy. Ten môže pred
bežne zásah zakázať alebo ulo
žit; aby bol obnovený predošlý 
stav. Tým nieje dotknuté právo 
domáhať sa ochrany na súde. 

K uvedenému ustanoveniu je 
otrebné uviest; že v praxi sa vy
skytujú názory, že predbežnú 
ochranu podľa cit. § 5 Občian
skeho zákonníka poskytujú 
príslušné orgány obce (mesta), 
čo je názor nesprávny, pretože 
v ust. § 5 ide výslovne o orgán 
štátnej správy, čo v prípade obcí 
splnené nie je, keďže ide o sa
mosprávne útvary. 

Oprávnenej ochrany práva sa 
oprávnený subjekt môže do
máhať najmä na súde. Súdy 
ako štátne orgány justičnej po-

vahy svpjou nezávislosťou 
bezpečujú nestranné a 
livé rozhodovanie v 
právnych veciach a 
tak ako predstavitelia 
štátu významnými nm-n,.,f-. 

plňovania a ochrany 
právnych istôt. 

Týmto mi dovoľte ukončiť 
úvodné oboznámenie s 
nou problematikou. V 
čísle DEVEX-u vás uu,u;,:rzano;-1• 

I{ o re nie 

- Teraz, o tretej v noci sa 
domov? - kričí žena na Jana. 
- Nevyrevuj, keby som sedel 

ma, tiež by boli tri - hovorí 
kojne Jano. 

- Ty si naozaj inakšia ako 
né. 
- A akéže sú ostatné? 
-Pekné. 

Pýtali sa súdruha lenina, či 

vhodné mať iba manželku 
možno mať aj milenku. 
- Oboje - vraví on. 
- Milenke poviete, že ste s 
želkou, manželke, že ste s m1 
kou a vy šup do knižnice a 
dujete a študujete marxizmus. 

- Ako sa povie podprsenka 
polsky? 
- Podpurovka kozactva ocha 

go. 

- Keď budem čítať váš 
dok, budete stáť! Rozumiete? 
-Pán vel'komožný, ale mne 
vorili, že keď budete čítať 
rozsudok, budem sedieť ... 
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k
, časť DNV je v súčasnOsti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

)V1ests a . 

][)~~ínskonovove~~! 

1 o.- 11. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Otváranie sa svetu vnímame 
rôzne. Jeden víta otvoren ie tr
hov, kultúry, možnosti cestovať, 
druhý zazlieva stratu identity, 
prísun braku, stratu citovosti ... 
Čo nám bráni vyberať? 

o d rodiny sa očakáva vý
chova, od školy vzdelanie. 
Aktivity škôl presv i edčajú o mi
moriadnom úsilí dávať maxi
mum. Starosť o udržanie život
nej úrovne rodiny čas to nedo
voľu je venovať dostatok času 
základom, ktoré mladý č lovek 
nezíska nikde inde. 

To, že vychováme "dravca", 
ktorý sa dokáže o r ie ntovať 
v dnešnej rozporuplnej situácii 
ešte neznamená, že sme splnili 
základné poslanie rod iny. 

Ak nás nezauj íma (č i nemá
me čas) ako využíva jú naše 
deti voľný čas, čo sa de je za 
našim chrbtom na uli ci, odká
zanie vol'na televízii, neobme
dzenému času surfovania na 
internete alebo ohlušu júc im de
cibelom v byte, aute ... nebude
me sa môcť čudovať strate ci
tovosti, otupenosti, du ševne j 
prázdno te. 

Devínska je pln á malých 
"ku k l áčov" . Móda zabodova
la, obchodníci využili a výsled-
ky ... 

Škola nemôže nahrad i ť zá
klad, nech by vzdelávanie bolo 
a kokoľvek predimenzované. 
Jarné prázdn iny budú tiež 
pr íl ež i tosťou zamys li eť sa a ... 
trebárs začať. 

Vyd ava tel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

27.2. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 4 bezplatne 

V Č Í 5 l E : O Spojenie s dialnicou 

OO Z radnice O Kultúra &spoločenská kronika 

* Polícia občanom * Devex naJ. Jonáša 

0 Školy O Inzercia O Z policajného zápisníka 

(zber druhotných surovín) 

Papier, sklo, PET fľaše o železný šrot z do
mov v rodinnej zástavbe bude vykoná vot' 

OLO 9. 3. 2004. Suroviny určené do zberu 
vyložte do 8.00 h pred dom no viditeľné 
miesto. 

OLO 

{KM'ľiCÉ.SPRÁvY) 
KATALÓG 

Obchodov a služieb pre obyvatel'ov Devin· 
skej je už v tlači a o niekol'ko dní ho nájdete 
vo vašich schránkach. 

Vrátenie 
pol'nohospodárskej 

a lesnej pôdy vlastníkom 

Od l . januára 2004 je v účin
nosti zákon č . 503 Z. z., podla 
ktorého majú vlastníci nárok na 
vrátenie svojej poľnohospodár
skej a lesnej pôdy, ktorú im zo
bral minulý režim v dobe od ro
ku 1948 do roku 1998. 

Podľa zákona možno rešti
tuentovi vydal najviac 150 ha 
poľnohospodárskej pôdy alebo 
250 ha všetkej pôdy (pol'nohos
podárskej a lesnej). 

Adresa úradu: 
Obvodný pozemkový úrad, 

Krížna 52, Bratislava 

Úzavierka dnešného č ís l a 
bola 19.2. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 4.3. 2004, 
čís lo vyjde 12.3. 2004. 



Z radn.ice 
Mi estn a rada m iestn eho za

stupitel'stva mestskej časti Bra
t islava Devín ska Nová Ves sa 
zišla 27. 1. 2004 na svo jo m 

riadnom celodennom zasadnu
t í, na ktorom prerokova la všet

ky plánované a doplnené body 
zasadania. Ce lkovo prerokova
la 40 bodov. Z prerokovaných 
materiálov a pri jatých uznesení 
M R MČ ONV vybe ráme t ieto 
závery : 
M iestn a rada: 
- zobrala na vedomie prehl'a.d 
plnenia uznesení MZ MČ ONV 
s termín om sp latnost i a predrž i
la termín spl atnost i UMZ č . 

271 / 12/2003/4, 
- zobrala na vedomie stav pl
nenia uznesení M R MČ ONV 
s termínom splatnosti, 
- zobrala na vedomie štruktúru 
parkovacích miest vyhrade
ných pre osoby ŽTP, 
- zobrala na vedomie info rmá
ciu o predčasnom sp latení úve

ru "Vila Košťá lová", od poru č i 
la MZ MČ ONV schvá li ť uza
tvorenie Ú ve rovej zm-luvy na 

kúpu nehnutel'nosti "Areá l 
Bystrická" s Dex ia-bankou Slo
vensko, a. s. 

- schvál il a rozp is plánu opráv 
a úd ržby na rok 2004 so stano
vením prio rít "Skl ad CO, Terasa 
M. Ma rečka 2-6, Terasa M. 
M a rečka 6-1 2, Kanalizácia VÚZ, 
- schválila rozdeleni e dotác ií 
v ce lkovej sume 618.000.-Sk 
a 132.000.-Sk rezervu pre špor
tové kluby MČ ONV na rok 2004 
podla predloženého návrhu, 
- zobrala na vedomie informáciu 
o stave pohl'adávok MČ ONV 
k 31. 12. 2003 a ulož ila predno
stov i MÚ p redl ožiť materi ál po 
zapracovaní pr ipomienok do MZ 
MČ ONV, 
- zobrala na vedomie informác iu 
o meraní z neč i ste ni a potoka 
M láka a o navrhovanom postupe 
MÚ ONV v te jto vec i, a uloži la 
pred nostov i M Ú p riprav i ť pre
hl'ad krokov MČ ON V za roky 
1995 -2004 vo vzťah u k umiest
neniu sk ládky gudrónov v loka li

te "Srdce" s návrh om ďa l šie h o 

postupu, 
- súhlasí so začatím prác na od
predaj i pozemkov v zóne 
lstrij ská, odporú ča MZ MČ ONV 
schvá l i ť od predaj pozemkov v 

zóne lstrij ská, odporúča starosto
v i MČ ONV pož i adať primátora 
hl. m. SR Bratislavy o preqbežný 
súhl as na odpredaj .pozemkov 
zóny lstrij ská, odpo rúča zve rej

ni ť záujem odpredaja pozemkov 

OBČIANSKE SPOLUNAŽÍVANIE 

V minulom č ísle Devex som sa 
Vám snažil objasní( základné poj
my súvisiace s problematikou 
občianskeho spolunažívania , ako 
aj možnos( základnej ochrany, ak 
je vedený zásah do práv a slobôd 
niektorého z Vá s. V tomto čís le už 
budem konkrétny a budem sa 
snaži( vyšpecifi kova( predovšetkým 
problematiku priestupkovosti proti 
verejnému poriadku tak ako ich de
klaruje§ 47 zákona č. 372/ 1990 
Zb. o priestupkoch v znení nesko
rších priestupkoch . 

Podl'a § 47 zákona č. 

372/ 1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, prie
stupku sa dopustí ten, kto : 
al neuposlúchne výzvu verejného 
či nitei<:J pri výkone jeho právomoci, 
b) poruší nočný kl'ud, 
c) vzbudí verejné pohoršenie, 

DEVEX 2. 

d) zneči stí verejné priestranstvo,. 
verejne prístupný objekt alebo zne
č is tí verejnoprospešné zariadenie 
plagátovou výzdobou, komerčnými 
a reklamnými oznamami alebo za
nedbá povinnos( upratovania ve
rejného priestranstva, 
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí 
alebo neoprávnene odstráni , za
mení, pozmení, zakryje alebo pre
miestni turistickú značku alebo iné 
or ientačné označenie, 

f) porúší podmienky určené na 
ochranu verejného poriadku pri 
konaní verejných telovýchovných , 
športových alebo kultúrnych podu
jatí alebo v miestach určených na 
rekreáciu alebo turistiku, 
g) poškodí alebo neoprávnene za
berie verejné priestranstvo, verejne 
prístupný objekt alebo verejnopros
pešné zariadenie, 

pre dostavbu prelu ky v zmys le 
sp racova ného Generelu lstrij ská 
ul. v pamiatkovej zóne MČ Brati s
lava - Devín ska Nová Ves s pod
mienkou participác ie na infra
štru ktúre odpredávaného územia, 
M R stanov ila termín do rt,J če ni a 

ponúk do 30 . marca 2004 do 
12,00 ,h od. , pož iadala starostu 
MČ ON V zvo lať mimori adnu MR 
M Z MČ ONV k vyhodnoteniu 
pred ložených ponúk na deň 30. 
marca 2004, 
-zobrala na vedomie ústnu infor- · 
·mác iu Ing. Ebringera o koncepc ii 

využ iti a KSC lstrij ská 68, odpo
ru č il a sta rostovi MČ ONV požia
dať primátora hl. m. SR Bratislavy 
o predbežný súhl as na odpredaj 
areá lu KSC lstrij ská 68 s výnim
kou objektu Chorvátskeho múzea, 
odporu č il a MZ MČ ONV schvá li ť 
odpredaj areá lu KSC fo rmou zve

rejnenia ponuky, 
-zobrala na vedomie predbežnú 
in form ác iu o zameraní budov po 
bývalej PS na ul. Bystri ckej, uloži
la prednostovi M Ú predl ož i ť vý

sledky zamerani a do komisie 
výstavby, archi tektúry územného 

plánovania a dopravy, 
- zobrala na vedomie in fo rm ác iu 
o del imitác ií pracovníkov SSŠ s 
návrh om dop lneni a O rga nizač

ného pori adku M Ú, a odporučila 
MZ MČ ONV schvá li ť dop lneni e 

h) neoprávnene založí skládku ale
bo odkladá odpadky alebo odpad 
mimo vyhrade~ého miesta. 

Za priestupok podla odseku 
písm . a) ažd) možno uloži( pokutu 
do 1.000.- Sk, za priestupok podla 
odseku l písm . e) až g) pokutu do 
3.000.- Sk a za priestupok podla 
odseku l písm . h) · pokutu do 

5.000.· Sk. 

V predmetnom ustanovení sa ta
xatívnym spôsobom uvádzajú najty
pickejšie konania porušujúce verej
ný poriadok Postih os.tatných proti
právnych konaní smerujúcich voči 
verejnému poriadku deklaruje usta
novenie § 48 zákona č . 372/ 1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskor
ších predpisov. O konkrétnych pre' 
javoch a spôsobe bránenia sa proti 
nežiadúcim zásahom do oblasti 
osobnej slobody a tým páchaniu 

Orga ni zač n éh o pori adku Mú 
Mé ONV o navrhnuté perso
nálne činnosti SSŠ, 

- odporúča MZ MČ DNV 
schvá l iť č l enom komisií-n ep0 _ 

slancom mimori adne odmeny 
za druhý po lrok 2003 pod l'a 
predloženého návrh u, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o uvol'není fin a n čných pro
stri edkov z roz počtu MČ DNV 
na akc ie spojené so zápi som 
det í do prvých roč níkov a na 
Deň uč ite lov, · 

-uložila prednostov i MÚ pre

ro kovať ž iad osť spo l oč n ost i 

"M isionárok lásky" o prenájom 
objektu v rá mci MČ .ONV 
s ciel'om ich umjestnenia v ob
jekte D SS, príp. v inom objek

te, 
- odpo ručila M Z MČ ONV 
schvá li ť VZN MČ ONV o pre
dajnej a prevádzkovej dobe 
v živnostenskom podnikaní, 
- zobrala na vedomie výs ledok 
rokovania MČ ONV s jednotou 
SD Brati slava vo vzťa hu k pre
vádzke Supermarketu TERNO 
v ONV a odporučila preroko

vať výs ledky rokovania 
s jednotou v MZ MČ ONV d ňa 
2. 3. 2004, 

Spracoval: 
JUDr. František Baň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

v nasledujúcom čís le Devex. V 
pade, ak by ste mali záu jem 
k tejto problematike vyjad 
môžete ma kontaktova( na tel. 
64 7 6 l 292 alebo osobne v 

"Vi la Koš(álová". 

Spracoval: JUDr. František 
zástupca starostu MČ 

sme dÍžnikmi. V minulom čísle Devexu v článku 
tričnosť-tolerancia z piateho reprezen-

l MČ DNV sme pri korektúrach mienili zara-
P esu ce neny' ch osobností a mladých talentov. 

oznam 0 ' · t d 1 vkou sa dostala na nespravne mtes o a o so vsu ' 
- =··"'"''" 'zo že materiál posielame. Chybu naprava-iba aVI , 

IAM Qlllllll,lll 

SOBNOSTI A MLADÝCH o " 
TALENTOV MC DNY 

NA V. REPREZENTAČNOM 
PLESE MČ DNV A STA

ROSTU MČ DNY 

OSOBNOSTI MČ DNY: 

Jozef Karovič - .za darcov

stvo krvi, držiteľ diamanto-

vej pl akety Prof . MU D r. 

janského, 

PhDr. Jozef Klačka - za 

dlhoročnú prácu riad ite

ľa ústredného archívu 

SAV a vytváran~e archív-

nych dokumentov o MČ 

ONV, 

Michar Glosík- za dl ho roč

nú spuluprácu a kvalitné 

poskytovan ie reštauračných 

služ ieb pre MČ ONV, 

MLADÉ TALENTY MČ 
DNY: 

Alexandra Baloghová - .za 

získan ie t itu lu Majstra 

Slovenska pre rok 2003 

v synchronizovanom pláva

ní duo a za 3. miesto na 

medzinárod ných j unior

ských pretekoch v Nemec

ku - Oi..isseldorf, 

Rastislav Baňas - za 1 . 

miesto na majstrovstvách 

Rakú ska a Č iech a získan ie 

troj násobného víťazstva 

v Slovenskom pohári pre 

rok 2003 v akrobatickom 

rock and rol le kategórie 

C" a za autorstvo choreo-
" l 

grafie Majstrov sveta vo for-

mác iách j uniorov - Bratis

lava, pre rok 2003, 

Martin Bezuch - za trojná-

sobnú účasť na medziná

rodnom turnaji juniorov 

v šachu a za obsadenie l. 

šachovn ice ŠK Strelec~ ro-. 

ku 2003 , 

Jaroslava Gábrišová - za l . 

m iesto v Karate CUP 

Bratis lava s medzinárodnou 

účasťou v družstvách a za 

2. miesto v Slovenskom po

hári s medzi národnou úča

sťou v kategórii ml adších 

dor'asteniek - dos iahnutý 

stupeň technickej_ vyspelosti 

l . kyu, 

Ján Smoleň . - za z ískan ie 

striebornej meda il y na MS 

j uniorov do 20 rokov a zís

kanie titulu absolútneho 

majstra Brat islavy pre rok 

2003 v šachu, 

Juraj Šašík - za d l hodoqú 

kva l itnú reprezentác iu MČ 
ONV vo futba le v roku 

2003, 

Petra Weissová - za získa

nie titulu Majstra Slovenska 

pre rok 2003 v synchron i

zovanom plávaní duo a za 

3 . miesto na medz inárod-- . 
ných juniorských pretekoch 

v Nemecku - Oi..isse ldorf 

2003 . 

Spracova l : 

JUDr. František Baňa s 

zástupca starostu MČ ONV 

foto: pk 

DEVEX 3 



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

ročník literárnych a výtvarných prác detí z~ v 
bes~dy so spisovatel'mi a redaktormi detských Ld~,u~J:>uv. 

miestna knižnica, organizované 

28. 3. O LENIVOM KUBOVI 

· detské divadelné p~polodnie vovel'kej sál~o 
. . vst~p~é 2ó;: Sk. . ,, 

lstracentrum - Miestna knižnica, lstrijská 6, Devínska Nová Ves 

Návštevy o využitie služieb knižnice vo výpožičných hodinách: 

Pondelok · 12.00 h · 18.00 h • Stredo · 12.00 h · 18.00 h 

Štvrtok · 12.00 h · 18.00 h • Piatok · 8.00 h · 12.00 h o 13.00 h · 16.00 h. 

Záujmové aktivity, krúžky a kluby v lstracentre, Hradištná 43 a lstrijská 6 

DFS Kobylka, pondelok o stredo, 17.00 · 19.00 h, vel'kó sólo 

FS Črip, pondelok o stredo 19.00 · 21.00 h, vel'kó sólo 

Štúdio hereckej prípravy, pondelok l 5.30 · 17.00 h, streda 14.30 · 17 .OO h, lstrijskó 6 

Štúdio baletnej prípravy, pondelok 14.15 · 16.45 ha streda 15.15 · 16.45 h, vel'ká sálo 
Afrodita ll- moderný tanec, štvrtok, 17.00 · 19.00 h, piatok 17.00 · 18.00 h 

Krúžok šikovných rúk, štvrtok, l 5.00 · 17 .OO h, lstrijskó 6 

Hudobno· spev. Zbor Rosica, piatok, 18.00 · 20.00 h, vel'kó sóla 

Ruožice o Pašaki ·tanec, piatok 20.00 · 22.00 h, vel'kó sóla 

Klub paličkovania štvrtok, 19.00 · 21.00 h, prevádzko IC 

Chorvátsky etnografický krúžok · nepravidelné stretnutia priestoroch lstracentra 

Autoškola · RUBÍN, pondelok o streda, 17.30 · 20.00 h, lstrijskó 6. 

Týždeň slovenských knižníc 
"Región, v ktorom žijem" 

22. - 28. 3. 2004 
lstracentrum, centrum pre 

vol'ný čas, miestna knižnica 
v ONV vyhlasujú V. ročník li
terárnych výchovno-vzdeláva
cích podujatí, stretnutí so spi
sovate/'mi, vydavate/'mi a re
daktormi pre žiakov základ
ných škôl v našej mestskej čas
ti Región, v ktorom žijem. 

Podujatia sa uskutočnia 
v rámci mesiaca knihy a Týž
dňa slovenských knižníc vy
hláse.ného Slovenskou asociá
ciou knižníc. 

Súčasťou podujatí Región, 
v ktorom žijem je literárna 
súťaž pre žiakov 1. a 2. stupňa 
základných škôl pod názvom: 
Môj najkrajší turistický záži-

DEVEX4 

tok z Devínskej Novej Vsi a jej 
okolia. Súťažné práce v rozsa
hu najviac 2 strany (A4) odo
vzdávajte priamo do miestnej 
knižnice denne do 10. marca 
2004. Víťazné práce budú 
ocenené počas týždňa podu
jatí. 
Zároveň oznamujeme všet

kým deťom vo veku 12 - 15 
rokov, že sa v tomto roku 
môžu zúčastniť 8. ročníka me
dzinárodnej výtvarnej súťaže 
Ex libris Hlohovec na tému 
Cirkus a divadlo. Podmienky 
účasti v súťaži budú zverejne
né dodatočne. Termín uza- · 
vierky prác je 15. apríla 2004. 
Práce budú zaslané do Hlo
hovca. 

lstracentrum, 
Miestna knižnica 

lstracentrum pozýva na hudobno-zábavný country 

program so skupinou Country Club Dušana Barcziho 

RANČ 
Program uvádza: Michal Dočolomanský. 

. Hostia programu: Vašo Patejdl, Schovanky (ČR) 

Coutry Team z Trnavy a tanečná skupina Petronella 

Nahrávka programu: 

1. marca 2004 o 19.00 h vo veľkej sále lstracentra, 

vstupné prízemie 100,- Sk, balkóny 70,- Sk. 

Predpredaj vstupeniek v pokladni lstracentra od 

23. 2. do 27. 2. 2004 v čase od 16.30 do 20.30 h. 

V posledný februárový týždeň vr
cholila fašiangová atmosféra 
v Devínskej Novej Vsi ďalšími zá
bavnými, tanečnými a karnevalo
vými podujatiami. V Istracentre 
sme sa stretli na fašiangovej dy
chovke pri Záhorienke, s kto~ými si 
zaspievali a Novovešťanov výborne 
zabavili populárni hostia z Moravy 
Jifí Helán, Josef Šmukai', známi 
ako sólisti dychoviek Moravanky a 
neskôr Moravienky, s ktorými ne
chjjbal obľúbený strýc Cyril (4 foto
grafie sú z dychovky). 

O dva dni neskôr sa stretli deti 
v našej sále na karnevale hmýria
com sa množstvom masiek, kostý
mov a hudobno-tanečných čísiel. 
Program pripravili pedagógovia zá
kladnej umeleckej školy v DNV so 
svojimi deťmi, diskozábava sa nies
la v réžii Jendruchovcov . 

Posledný víkend patril tradične 
Chorvátskemu bálu s jeho typickou 
atmosférou, hosťami a tradíciami. 
Fašiangové obdobie sme ukončili 
typickou tanečnou zábavou, ktorá 
je u nás velmi oblubená pre jej pol
nočné tradičné "pochovanie basy", 
ktoré znamená koniec všetkým ra
dostiam, zábavám a karnevalom 

tohto obdobia, muzikanti o polnoci 
akoby "zaviažu struny" svojim hu
dobným nástrojom (z histórie boli 
tradičnými nástrojmi na dedinách 
Slovenska okrem píšt'alky, fujary 
atď. husle a basa, preto sa hovorí o 
"zaviazaní strún"). 

K. Bergerová 

~ 
v týchto d1~och oslávili 

75 rokov 
Jozef CHRENKO 

99 rokov 
Jozefína FR/ČOV A 

Blahoželáme! 

C ZosobdšiU s~ i : [} 

Vladimír HABLO VIČ 
a Jarmila STR0ČIKOVA 

LiborŽVACH 
a Ing Jana ČEREPKAIOVA 

Peter EBRINGER · 
a Ing Mária BALOGOVA 

Blahoželáme! 

Privítali sme nO.vycb } i 
spoluobČ(lnáv> i J 

Adam KRIŠTOF 
Samuel ŠULC 

Lenka TADIÁNKOVA 

Vitajte! 

Klub dôchodcov 

Ukončili fašiangy 
Maškarný karneval s pocho

vávaním basy bol v utorok 24. 
februára 2004 o 16.00 h (mas
ky nástup o 15.00 h) 

Hudba: DUO TOMI 
Občerstvenie: vlastné -
Program: 
* promenáda masiek 
* zábava masky 

odmaskovan ie - ocenenie 
najvtipnejších masiek 
vol'ná zábava 

0 21 .oo h pochovávanie basy 
o 22.00 h 

matičiari 

V ;edel'u 22.2. rokovali matičiari MOMS 
NV. Na svojom plenárnom zasadnutí 
1 nový výbor o prijali plán činnosti na 
2004· Host'om stretnutia matičiarov bol 
predsado Matice slovenskej Jozef 

l Novým predsedom MO MS v DNV 
sta Jozef Slovinec. 

~»žiarovo sť 
- $.@ '/ 

Okresné riaditelstvo 

Hasičského a záchranného 
zboru zaregistrovalo na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 
v mesiaci január .2004 celkom 
77 požiarov, pri ktorých vznik
li priame škody vo výške 9 482 
300,- Sk · 

Pri týchto požiaroch bola 
jedna osoba usmrtená a jedna 
osoba zranená. Najviac požia
rov (20) bolo zaregistrovaných 
v okrese Bratislava V 

Medzi požiare, ktoré najviac 
ovplyvnili požiarovosť t}a úze
mí hlavného mesta SR Bratisla
vy patrí aj: 
Dňa 2: l . 2004 na ulici Pod 

kobylou yznikol požiar záhrad
nej chaty, pričom priama ško
da spôsobená požiarom bola 
vyčíslená na 2 OQO 000,- Sk. · 

šetrením príčiny vzniku po
žiaru bolo zistené, že príčinou 
bola zabudovaná hrada y komí
ne. 

Polícia občanom 
Okresné riaditel'stvo PZ v Bratislave IV (ďalej len .,OR PZ") ozna

muje, že v súvislosti s reorganizáciou Policajného zboru (platnou 
od 1. 1. 2004) pre naplnenie početných stavov na útvaroch v pô
sobnosti OR PZ na pracoviskách v Bratislave IV a v Malackách, bu
de potrebné posilniť výkon policajnej služby vo funkciách: 
· inšpektor obvodného oddelenia PZ 
(požadované úplné stredné vzdelanie s maturitou) 
· vyšetrovatel' úradu justičnej a kriminálnej polície OR PZ 
(požadované VŠ vzdelanie právnického alebo ekonomického sme
ru) 
Uchádzači o službu v Policajnom zbore musi a spfňať podmienky 

prijatia do služobného pomeru príslušníka PZ, ktoré upravuje zá
kon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej in
formačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železnič
nej polície. 
Policajtom sa môže stať Štátny občan SR, ktorý o prijatie písomne 
požiada a spfňa tieto podmienky: 
* je starší ako 18 rokov 
*je bezúhonný (nebol trestaný) 
*je spol'ahlivý (nepožíva alkoholické nápoje, resp. návykové látky) 
*je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý 
*vykonal základnú alebo náhradnú vojenskú službu 
* ovláda slovenský jazyk 
* má trvalý pobyt na území SR 
K žiadosti o prijatie do služobného pomeru v PZ je potrebné pri
pojiť: 

* profesný životopis 
*fotokópiu maturitného vysvedčenia 
a zaslať na adresu: 
Okresné riaditel'stvo PZ v Bratislave IV 
M. Sch. Trnavského č . 1 
844 22 Bratislava · 

V prijímacom konaní sa záujemcovia musia podrobiť previerke 
ovládania štátneho jazyka, psycho-diagnostické mu vyšetreniu, le· 
kárskemu vyšetreniu a previerke fyzickej zdatnosti. 
Bližšie informácie poskytneme aj na tel. čísle: 0961 O 34 115, 0961 O 
34116 

V minulom čísle sme písali o návšteve O. Andrášiho v Klube dôchodcov. Dnes prinášame fotografie. 

TtJRISTICNÉ VÝlETY 
Pre všetkých záujemcov poriada MO 
MSvDNV . 

7.3. sobota: Večerná prechádzka po 
chodníkoch Devínskej Kobyly 
Výnimočné stretnutie o 18.00 h.· Treba si 

' vziat' baterky. Ukončenie padlá vzájam· 
né ha dohovoru. 
Stretnutia účastníkov vždy pod nákup· 
ným vozíkom Terna 

Info: 6477 8269, 0905-251 570 

Na). Jonáša 
Od začiatku tohto roka doručujeme 

Devínskonovoveský Expres aj do domác· 

ností na ul. J. Jonáša tým obyvatel'om, 

ktorí p(ejavili záujem (nedoruču jeme au· 

tematicky do každej schránky). Ak majú 

záujem další obyvatel ia, je potrebné ob· 

jednávací lístok (meno a čislo vchod u} 

vhod i( do schránky pani Grymplyniovej 

na J Jonáša č . ll. 

DEVEX 5 



Úspešné aktivity ZŠ l. Bukovčana l 

Od zápisu po zábavu 
Mesiac február ie pre našu 

školu velmi náročnou a zatažká
vaiúcou skúškou . Všetko začína 
zápisom budúcich prváčikov, pre 
ktorých sme tento rok pripravili 
prezentačné CD. Chceli sme, aby 
rodičia pri rozhodovaní sa, na 
ktorú školu zapíšu svoie diela, 

mali predstavu o zameraní a ak

tivitách školy. lápis prebehol na
ozai slávnostne a pre školu velmi 
úspešne. Počet zapísaných sa vy
šplhal až na krásnych 68 prvá
kov. Táto dôvera v našu školu sa

moz reime teší a zároveň zaväz u

ie. 
V sobotu 7. februára zorgani

z ovala Rada rodičov a riaditel'
stvo ZŠ l. Bukovčana 7 ples pre 
rodičov a priatelov školy, ktorý 

navštívilo približne 240 milých 
a dobre sa baviacich hostí. 
Okrem -tradične kvalitného vystú
penia hudobnei skupiny Šubínov
ci; zauial ai kultúrny program 

DEVEX 6 

žiakov školy a rockenrol v podaní 
p. uč. Baňasa a ieho skupiny. 

Kuchárky uvarili chutný guláš 
a opät' sa predviedli v pečení vo
ňavých šišiek. O bufet U rybára 
sa vzorne starali rodičia našich 
žiakov a zamestnanci našei školy. 
Ozdobou plesu bola hodnotná 

· tombola, za ktorú srdečne daku
ieme týmto organizáciám a ied
notlivcom: Pizzeria Sergia, Pa
piernictvo Frohlich, Rada rodičov 
pri ZŠ P. Horova , Rada rodičov 

pri ZŠ l. Bukovčana 3, zástupca 
starostu MÚ ONV F. Baňas, kveti
nárstvo Begra, sklenárstvo Krá
lovič, A Zlocha, K. Jecková, M. 
Jeck, pani Božiková, potraviny 
Baranovičová, Š. Vlček, Rada ro
dičov CHABIK, pani Piknová, ria
ditel' školy ZŠ l. Bukovčana 7 L. 
Jaško, pneuservis Bródy, pekáreň 
Ludvigová, BLEMI pán Blecha, 
Herba Valkovičová, Š. Kurilla, 
M+V s.r.o. Stupava, r.Tanáčová, 

r. l verková, pani kuchárky, 
Rybárske potreby Borčin, Molnár, 
Kunstová, LA ROCHE - Takáčová, 
VK Priatelia voleibalu, Luma-

Paž ourek, l. Pikna, Pizzeria Istria. 
V pondelok 9. februára po. 

kračovala slávnostná atmosfér0 

v škole karnevalom, ktorý srne 

pripravili pre žiakov l. - V roční
ka . Niesol sa v znamení Harry 
Pottera, ktorý ešte dnes tróni v0 

vestibule školy. Žiaci ll . stupňa 
v Devíne sa zabavili na diskofé. 
ke, ktorú si usporiadali v budove 
školy. la účast', organizáciu 
a pomoc pri týchto aktivitách 
s úctou dákuieme všetkým zúčast
neným. 

Riaditelstvo ZŠ /. Bukovčana 1 

Skúicrní lyiia ti 
Podľa prieskumov minister

stva školstva sa školopovinné 
deti venujú športu veľmi málo. 
Polovica z nich športuje len 
príležitostne, 30% nikdy. Sú to 
hrozivé percentá, ktoré nikoho 
z nás nesmú nechať ľahostaj
ným. Naša Základná škola na 
ul. l. Bukovčana 3 sa snaží rôz
nymi spôsobmi priviesť deti 
k aktívnej športovej činnosti 
(športový klub Albatros, stolný 
tenis, bežky, volejbal, turistika 
a podobne). Jednou z mimo
riadne obľúbených šport.ových 
aktivít je každoročná organizá
cia lyžia rskeho kurzu žiakov. 
Sneh, krásna príroda, lyže, dob
rá nálada - to je náš .,lyžarák". 

Záujem žiakov ll. stupňa bol 
aj tento rok veľký. Centrom ich 
menšieho či väčšieho lyžiarske
ho umenia sa stala chata PLEŠE 
pri Podkoniciach. Prvý turnus 
pre siedmakov pod vedením 
pani učiteľky H.Vargovej sa 
uskutočnil od 2.2 do 7.2, druhý 
turnus pre ôsmakov a deviata
kov sa uskutočnil pod vedením 
pani učiteľky Z.Matlovičovej od 
7.2 . do 14.2. 2002. úlohou sied
makov bolo zvládnuť pre začia
točníkov základy lyžovania, pre 
pokročilých zlepšovanie techni-

Hlodajte to na našej sove! · 
Vedl'a hlavného vchodu da Mš na ul. M. 

Marečka 16 sedí v okne vel'ká sova. 
A nielen na parádu. Dozviete sa od nej, čo sa 

v našej škôlke koná aj pre detičky, ktoré do 
škôlky ešte nechodia, ale sa k nám iba chys
tajú. 

ky lyžovania. Deviataci a 
boli na svahu už ako doma, 
tože základy zvládli už min 
rok a počas tohtoročného ku 
bolo ich úlohou zdokonaľ 
lyžiarskej techniky. Všetci úča 
níci kurzu zvládli podľa svo 
možností všetky lyžiarske 
niky, ale jedno zvládli určite 
výbornú - vypestovali si 
vzťah k tomuto bielemu športu. 

Cez deň sa deti pod veden 
skúsených inštruktorov 
háňal i na svahoch po 
snehovou perinkou, 
vďaka rriilej Perinbabe bolo 
hu neúrekom. 
Večerný program bol zm;ta\•o·• 

vaný z vlastnej činnosti 
súťaže, spev, recitácia, n,.,,,.n,••• 
a hlavne diskotéky plné záb 
a tanca. Zaujímavé d1·s kolté Kll 
s hovoreným slovom veľmi 
ginálne pripravoval pán u 
R.Baňas. Deti sa z oboch turn 
sov vrátili ,.celé", zd ravé a p 
rôznych zážitkov. 
Poďakovan ie patrí všetkým 
dagógqm a priateľom 

školy, ktorí kurz perfektne 
ganizovali. Deti sa už tešia 
budúce lyžiarske kurzy. 

Tentoraz vás chce upozorniť na to, že 
mesiac máme pekné divadelné nrorll<tnveniW 
Presný dátum a čas sa dozviete od 
Stačí si prinies!' prezúvky a na chvílu sa 
v rozprávke. A ak sa· vám tu bude pá či t'. 
vedzte to aj svojim kamarátom ... 
Tešíme sa na Vás. 

Lahôdky na terase 
Nákupné stredisko Sa1•atov - Dúbravka 

Teplé jedlá, mäso, 

ú'leniny, šaláty, syry, 
mliečne v'ý•·obky, 

cukrovinky 

Bravčové kat·é vys. 

Bravčový bok s kosťou 

Bravčová krkovička 

Bt·avčové stelmo 

Kut·acie kr ídla ehl. 

Km·acie trupy chledené 

Hovädzie zadné býk 

Domáca údená slanina 

Údené bt·avčové kosti 

Niva porcovimá 

Br. panenka úd., neúd. 

Kys. smotana Rajo 250 

Pečený vok 100g. 

119 Sklk.g 

75 sklk.g 

104 Sk/k.g 

136 Sk!k.g 

59,90 Sk/k.g 

26,50 Sk/k.g 

179 Sk/k.g 

59 Sk/k.g 

29 Sk/k.g 

259 Sk/k.g 

214 Sk/k.g 

14,70 Sk 

15,90 Sk 

Ceny platia od 28 .2. 2004 do vypredania zásob . Prijímame ob
jednávky na výrobky studenej a teplej kuchyne. 

Tel. : 642 87 486, 642 87 159, 
Po-pia: 8""-18"0

, So: 7""·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Dostanete v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 15.30 - 18.00 

e-mail: krug@mail.viap vt .sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predai 
Valné miesta (pon~ka, hládá) 
Služby (ponúka} 
Byty 

Nehnutelnosti 
Rozličné 

* Predám mi nisolárium. 

. Te l: 0904 129 777 
DAMS KE LOD IČKY 
Výpredaj zo zrušenej predaj
ne k · · · Uptte v Devexe, Novo-
Veská 14 ( 
15 

z dvora) po-pia: 
·30·1 8.00, so:8.00-1 0.00 

* TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na Grbe 43 . 

Tel./zázn. : 6477 6963 

*Murárske, obklada,čské prá
ce, sadrokartón, mal'ovky. 
Interiér- exteriér. 

Tel. : 0908 543 991 

* ÚČTOVNÍCTVO 
-jednoduché, podvojné, da
ne, mzdy. Spol'ahlivo, zodpo
vedne. Tel": 0905 651 526 

FARBY LAKY 
Pondelok - Pi at ok 7 oo - 18 oo 
Sobota 7 oo - 12 oo 

MIEŠANIE FARIEB NA POČKANIE 
!-<empeleno...,,.a 2 

KARLOVA VES 
if }a>c 02! 6542 1727, E-mail • par-rnal@paml ai sk 

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

l~----- ~< 
Pijete správnu minerálnu vodu? 

* i 
l 
l 

i 
) 

Pri výbere minerálnej vody si treba pozorne prečítať jej zloženie a odpo
rúčania od výrobcov. Každá totiž obsahuje iné prvky. Lekári odporúčajú 

značky minerálok pravidelne stri edať, aby sme organizmus príl iš nezaťažo

vali tými istými minerálmi. 
Na Slovensku vyviera okolo 2000 mine rálnych p rameňov. Bohatstvo 

našich minerálnych vôd však nevyužívame naplno. Hádam najznámejšia a 
najobl'úbenejšia je minerálka Budiš, u rčená na každodennú konzumáciu. 
Prameň Budiš objavil v roku 1573, v dedinke Budiš ktorá leží v Tur

čianskej kotline, prírodovedec a benediktínsky mn ích Mikuláš Pavol 
Brikcius: Neskôr, po analýze prameňa, sa táto minerálka rýchlo stala zdro
jom osvieženia. Významný slovenský, učenec Matej Bel o dve storočia ne
skôr_tvrdil, že v okolí Turca niet člov.eka, ktorý by v nádeji na uzdravenie ne
pil vodu z budišského prameňa . Túto minerálnu vodu si l'udia obl'úbili od
pradávna pre jej vynikajúcu chuť a osviežujúce, blahodárne účinky na celý 
organizmus. V roku 1996 prišlo k mnohým zmenám, začali sa vyrábať vody 
s príchuťou pomaranča, citrónu, grepu, ananásu, toniku a koly. Všetky prí
chute sú na prírodnej báze a bez chemickej konzervácie. 

Podl'a Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na 
Slovensku sa u nás ročne spotrebuje len 37 litrov minerálok na obyvatel'a. 
V ostatných krajinách západnej Eu rópy je ročná spotreba minerálok na 
obyvatel'a tri až štyrikrát vyššia. Keďže je .,Budiška" taká obl'úbená, od fe b
ruára prebieha súťaž s etiketami o vstupenky na Majstrovstvá sveta v rado
vom hokeji, šiltovky a automobil! 

Jana Demková 

A my len dodávame, že neuveritel'né služby pri prejedení robí Cígel'ka, Fatra 
ale slúžia nám aj iné naše domáce minerál ky zo Slovenska: Baldovská, 
Korytnica, Slatina, Santovka, Mitická, Turčianska, Ondrášovka ... 

* Predám-3-izb. byt na síd
lisku Stred. 

Tel : 0902 659 898 

*Herba - ZÁHRADNÍCKE . 
POTREBY, rozličný tova r, 
darčeky. Na grbe 55. 

Te l.: 6477 4642 
WWW.ON-LINEJOB.SK 
WWW.CHUDNI.SK 

OTS spol. s r.o. 
(Obchodno-technické služby) 

hlodajú 
pre stredisko v DNV 

Opletalova 65 
ÚČTOVNÍČKU 

Požadujeme: ukončen é SŠ 
vzdelanie (ekonomické výhodou), 

spolahlivost'. 
Náplň práce: práca s počítačom 

Nástup ihneď. 

Kontakt: 
02/6477 5375, 6453 7732 

Inzercia • c .k 
K ce . ennt : 1 znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str.= S430 Sk, 1 str. = IO 8SO Sk. l cm= 22 Sk. 
lame ",am . treba , pripočítať 20% DPH . Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri päť a viac 1 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
In z es ~0 01.e hlodám: zl'ava 50%. Príplatky: . l. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 

r na kancelár ia: ONV Novoveská l 4 (z dvora nad poštou). po -pia: 15 .30-18.00, so : 8.00-11 .00, e-mail : kr ug @mail.v iapvt.s k 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisníka 

-Z obavy o v lastný ž ivot poda l 

4. 2. na OO PZ v DNV trestné 

oznámenie občan DNV, ktorému 
sa vyhráža l zabitím iný občan 

DNV. Spor vzn iko l pre nevráte

nie peňazí za predaj domu. 
-Hliadka OO PZ v DNV pred

v ied la 5. 2. občana A. K. zo š. 
Králika, ktorý pod vp lyvom al
koholu v byte L. č. po predchá

dzajúcej hádke napado l majitel'a 

bytu , nožom ho chcel bodnúť do 

oblasti hrudníka. Privolaná 

Rýchla zdravotná pomoc odpo

ručil a útočníka umiestniť na psy

chiatrii. Prípad ďalej prešetruje 

OO PZ v DNV. 
- Na parkovisku na j . j onáša 15 
neznámy páchate!' rozbil zad né 

sk lo na aute Škoda Fabia, č ím 
majitelovi spôsobil škodu ll tis. 
Sk. 

- Hliad ka krajského dopravného 

inšpektorátu predviedla 16. 3. na 

l(RÍŽOVI{A 
L_o/a stretne priate/'ku s ko
čiarikom, nazrie dnu a hovorí. 
- Celkom ako by otcovi z oka vy
padol .... odpoveď je v tajničke; 

Vodorovne: A. Koniec tajnič
ky. - B. Prvý muž - trápil, sužo
val - mongolský pastier. - C. 
Prázdniny (zastar.) - fínsky os
trov - nomádsky kmeň. - O. 
V hudbe nežne - nedával do pá
ru. - E. Značka nótu - deň 

v týždni - vlastnili. - F. Stípová 
hala - sídlo v Nórsku - ženské 
meno (16. 4. zdrob.). - G. šikmo 
- stávala sa mladšou - tok dolu. 
- H. Kovový tlakomer - lotéria 
s vecnými cenami. - l. Vrchná 
doska sarkofágu - ranné osvet
lenie horizontu - naklonená plo
cha. - J. Pašie Jánove - nestraší 
po česky - bezhrbá tava. -
K Dolná če/'usť- neobuto - vy
dával hlas hodín. - L. Začiatok 
tajničky.-

Zvisle: 1. Tropická step - chla
pčiská, šuhaji. - 2. Belgický spe
vák - nezoberiem. - 3. Druh Jamy 

OO PZ DNV vod i ča motorového 

voz idla Fiat Uno, ktorý jazd il po 

Ei snerovej. Keďže vodič má zá

kaz č inn ost i viezť motorové vo

zidlo, policajný orgán stíha za

držaného pre trestný č in marenia 

úradného rozhodnutia. 

ÚSPECH MLADÝCH FUTBALISTOV 

-V stredu 18. 2. v čase 20.30-

22.45 h v reštauráci i Karpat,ia 

neznámy páchate!' bez použ iti a 

násili a vnikol do jednej z iz ieb, 
ukradol kožený kufrík, notebook 

a č íta č ku čipovýc h kariet, čím 

poškodenému spôsob il škodu 60 
tis. Sk. 

-O deň neskôr 19. 2., oznámila 
obč ianka DNV, že jj bývali man

žel zanedbáva platenie výž iv

ného na svoje maloleté deti. 

Doteraz dlhuje 30 tis . Sk. Bude 

stíhaný za trestný č in neplnenia 

si vyživovacej povinnosti. 
Za ostatné dva týždne nehlásili 

občania DNV 12 drobných krá

dež í a dva priestupky porušova

nia občianskeho spolunažívan ia . . 

OO PZ ONV 

- tasený po česky - oné nárečo
vo. - 4. Oslabuje - skr. súhvezdia 
Mečiar - český huslista so skr. 
mena na konci. - 5. Prázdne, ne-

. jasne znejúce - ostrov v Tichom 
·oceáne - kód Namíbie. - 6. 
Potreli tukom - indický tur. - 7. 
Malý po španielsky - tlač. agen
túra Hongkongu - pridaj. - 8. 
Nastupovalo do vozidla po čes
ky - objemová jednotka v 

Na tradičnom dlhodobom ZIM
NOM HALOVOM TURNAJI žiakov, 
ktorý v zimnej futbalovej prestávke 
organizuje Bratislavský futbalový 
zväz sa zúčastnili aj mladí futbalisti 
(starší žiaci nar. po 1.1. 1 !l89) FCL 
Devínska Nová Ves. Na turnaji od 
14.12.2003 do 14.2.2004 a v silnej 
konkurencií 22 mužstiev bratislav
ského regiónu sa bojovalo o cenné 
trofeje, kde sa futbalistom FCL 
DNV podarilo dosiahnuť 3.miesto 
v celkovom poradí o pohár BFZ. Po 
postupe zo základnej skupiny B sa 
futbalisti vo vyraďovacom súboji 
stretli s víťazom skupiny C s FC 
Domino. 

Po víťazstve nad FC Domino a 
po rozstrelovom zápase s Dúbrav
kou sa vykryštalizovala finálová 
štvorica: Rapid A, ŠKP, Rapid B a 
FCL DNV. Tieto mužstvá zohrali 
14.2.2004 semifinálové a finálové 
stretnutia v hale Tš SZTK na 
Junáckej ulici, kde po prehre s Ra
pidom " B" (budúcim víťazom tur
naja) a víťazstve s ŠKP získali cel
kové 3. miesto 

Výsledky: 
· FCL D.N. V. - l. Petržalka 3:0 
čunovo - FCL D.N. V 4:4 
FCL D.N.V.- VTJ Ružinov 3:3 
Rapid B - FCL D.N. V 4:1 

Juhoslávii. - 10. Cudzí dravec -
anglický astronóm - skr. atrakcie. 
- 12. Štátny majetok - barokový 
kaštie/' pri Štiavnici - ako vyze
rajúci. - 13. Tupil, urážal- čierna 

masť na osi kolesa.- 14.lenské 
meno 12. 7. - stoky na odvod vo
dy.-
Pomôcky: C. Ajos. - F. Inna. -
J. Achou. - 7. Bajo. - 7. RNA. -

d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 
~-+--4-~~~--+--+--~--~-+--+--+--~--~~ 

B~~~~--~4-~~--+-4-~-+--+-~~ 
c 
~-+--4-~~~--+--+--~--~~--+--+--~--~~ 

D~~~-4~~~-+~~~~~~--~~~ 
E 
~~~--4--+--~~~~4--4--~~--~~~ 

F 
~-*--4-~~~--+--+--~--~~--+--+--~--~~ 

G 
~~~--4--+--+-~~~4--4--+-~--~~--1 

H~~-4--~~~--~~~~*-~~--4--+~ 

J 
~-+--+-~--~--+--+--4-~~~--+--+--~--~~ 

K 
L~4--+~~+-~-4--+-~-+--~+--+--~~ 

FCL D.N. V. - FC Domino 
ŠKP - FCL D.N.V 
Semifinále: 
FCL D.N.V.- Rapid B 
O 3. miesto : 
FCL D.N.V. - ŠKP 

Konečné poradie 
1. Rapid B 
2. Rapid A 
3. FCL D.N.V. 
4. ŠKP 

NajlepšJm strelcom FCL sa 
Ondrej Mlynár s 12 presnými 
sahmi. 

10. ročník volejbalového 
zmiešaných družstiev aosp,eflir• 

a mládeže O pohár riadite/a 
ly v Devíne. 

V sobotu 28. februára 2004 
ZŠ Devín. Začiatok: od 9,00 
Účastníci: VK Devín, VK 
Veterán, Priaznivci 
Startreck, Škola PZ. 

-Ako sa ti vodí? 
- Ako za socializmu. /-a.zma• 

kapitalizmus bez kapitálu, 

*** 
Mám v hlave asi skrat. Uši 

čujú, že je to hojno, ale j a 

dím •.• iné. 

*** 
-Mami, majú svine deti? 
- Pravdaže majú Marka. · 

-A mne ktosi povedal, že 

prasiatka. 

*** 

má zdurené líce. Okolo ide 

hý a pýta sa. 

- čo, bolia ta zuby? 
-Ale n'ie, rozmrazujem 

*** 
Moja manželka je ako 

olej, stále ma preháňa. 

DEVínskonovoveský Expres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brotislovo·Devínsko Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Br.oti l 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil : 0903-429 485, e·moil: krug@mail.viopvt.sk. Inzertná kancelária: Brotislovo·Devínsko Nová Ves, Novoveská 
(z dvora) po·pio : 15.30-18.00, so: 8.00·11.00. Uzávierka číslo: vo šlvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90 • 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

12.- 13. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

O tom, že sme nevšímaví so 

presviedčame takmer denne. 
Raz nám unikne možnost' ná - . 

kupu skvelei akcie v obchod· 
nem dome, inokedy zabudne· 
me zaplatil inkaso, pre zone
prázdnenost' dazriet' na deti , či 
so zoso no niečom nepopáli· 
li ... iba s bolest'ou utekáme 
k lekárovi, č i zubárovi, lebo tá 

prillačí náležite. 
V tieto dni, okrem iných tlo

kov o nutnosti rezonuie obdo
bie daňových priznaní . 

A v súvislost i s touto našou 
povinnost'ou, nám nedá neupo
zornil no možnost' preukázal 
2 % už odvedenej dane komu
si, kto to noozoi o nevyhDutne 
potrebui e. Občianskych zdru· 
žení no podporu neziskových 
organizácií ie neúrekom. 

Od záu imových (športové, 
životným prostredím so zoobe· 
roiúce ... ) cez školské ož po tie, 

čo podporuiú zdravotne po
stihnutých. 

Nie je treba pochyboval; že 
je to s~utočne aktivita zmyslu
plná. Skade len že premnohí 

' ' 
oj naši spoluobčania , si nev-
šimli zatia l' túto možnost' hoci 
je publ ikovaná o v podstate 
občano ochotného pomôct' 
takmer nič nestojí. 

Iba ochotu z už odvedenei 
dane štátu det' (ryplnit' tlačivo) 
tým, ktorí potrebuiú. My sme 
sa rozhodli upozornil no teles

ne 0 zdravotne postihnutých 
~v č_ísle) . Pokúste so urobil i vy 
cos1 naviac. Stačí zúčastnil so. 

Vydavatel' 

spravodajca -
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

12.3. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 5 bezplatne 

V Č Í S L E : O Aj váš príspevok ... 
OO Z radnice O Kultúra &spoločenská kronika 

0 Stop požiarom * Výmena ŠPZ O Inzercia 

O Z policajneho zápisníka 

Občianske združenie Bez bariér 
pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou 

pracovnou schopnostou a Strednom odbornom učilišti pre tele-sne 

postihnutú mládež, Mokrohájska cesta č. l , 842 40 Bratislava 

Ai; Váš príspevok 
·môže. ·pomôct• 

postihnutým det·om! 
Žijeme v rôznorodej spoloč

nosti . Medzi nami stále žijú ľu
_dia s rôznym zdravotným po

stihnutím, ktoré im nedovoľuje 
žiť rovnocenne s ostatnými . 

Potrebujú zvýšenú pozor

nosť a pomoc spoločnosti. 
Pomoc môže mať rôznu po

dobu . Jednou z nich by mala 

byť integrácia postihnutého do 

ostatnej spoločnosti. To je cie· 

lom aj špeciálneho zariadenia 

Inštitútu pre pracovnú rehabili

táciu občanov so zmenenou 

pracovn'ou schopnosťou a Stred

ného odborného učiliš(a pre te

lesne postihnutú mládež. Naše 

zariadenie pripravuje na pra

covné uplatnenie mládež po zá

kladnej škole formou stredoškol

ského vzdelávania (SOU), ale aj 

dospelých jedincov do veku 45 
rokov. 

Poznajú nás aj mnohí obča
nia Devínskej Novej Vsi, absol

venti nášho učilišt'a. 

(Pokračovanie na 6. strane) 

Zapísat' deti do obecných ma

terských škôl je potrebné do 31. 

marca. 

Informácie o dôchodkoch možno 

získal na tel. č.: 5292 0139, 
5292 0147,5292 0148 v čase 

po- št: 8.00- 16.00, pio: 8.00 · 
14.00 (sú však značne preÍaže

né) . Bezplatne: 0800/123123 

Podl'a informácií "Bratislavské 

reality" je v bytovom komplexe 

na Opletalovej ešte ll vol'ných 

bytov na predaj. 

No Bratislavskom bále v Redute 

odovzdali po prvýkrát cenu J. 
Satinského Bratislavská čučoried

ka. V kategórii Idea udelili oce

nenie výtvarníkovi o sochárovi 

Viktorovi Hulíkovi (DNV) za so

chu Čumila. 

. Nezabudnite na termín podania 

daňového priznania do 31. 
marca 2004. Za nepodanie pri

znania hrozí pokuta až l O tis. 

Sk. 

DLHODOBO 
NEPREJAZDNÁ 

Od 8. marca do konca no
vembra 2004 bude Kremel'ská 
u/iva v Devíne neprejazdná. 

Autobusy č. 28 a 29 budú 
premávať po obchádzkových 
trasách, linka č. 28 pôjde len po 
hrad Devín. 

Úzavierka dnešného čí~la 
bola 4.3. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 

čís la bude 18.3. 2004, 
číslo vyjde 26.3. 2004. 
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Z radnice 
Miestne zastup itel'stvo 

mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves sa ziš lo 
2. 3. 2004 na svojom riad
nom zasadnutí. 

Zo 43 plánovaných a dopl
nených bodov prerokovalo 
len 15 bodov. 

Nep-rerokované body bude 
MZ MČ ONV prerokovávať 
na -zasadnutí dňa 16. 3. 2004 
od 16,00hod. 

Z prerokovaných mate
riálov a pr ij atých uznesení 
vyberáme tieto závery : 

Miestne zastup itel'stvo MČ 
ONV: 
- zobralo na vedomie infor
máciu o stave plnenia UMZ 
s termínom sp latnost i k 2. 3. 
2004, 
-zobralo na vedomie predlo
ženú informáciu o prijatých 

MČ. DNV Ing. V. Mráza 
*Na radnici prebehlo pracovné 
rokovanie predstaviteľov Jednoty 
BA nies to ohľadne prevádzkova- -
nia Terna na území MČ DNV, vo
či ktorému zniesli námietky 
občania bývajúci v tesnom doty
ku prevádzky. 
Podľa dokladov predložených 

vedením Jednoty, Jednota v pre
vádzkovaní Terna má udelený 
súhlas Regionálneho úradu ve
rejného zdravotníctva hl. m . SR 
BA zo dňa 22. l O. 2003. Tento 
súhlas bol vydaný na základe vý
sledkov objektívneho merania 
hluku technických zdrojov a zá
sobovacej rampy, ktoré vyhovo
valo požiadavkám nariade
nia vlády SR č. 4012002 Z. z. 
o ochrane zdravia pred hlukom 
a vibráciami. 
Vzhľadom na pretrvávajúce 

sťažnosti exponovaných obyva
teľov však regionálny úrad vyko
ná kontrolné merania vo vnútor
nom prostredí dotknutých bytov 
s cieľom zobjektivizovania úrov
ne hlukovej záťaže;: prevádzko
vania supermarketu. 
_,, Starosta rokoval so· štatutár-

DEVEX 2 

UMR medzi riadnymi zasad 
nutiami MZ MČ ONV, 
- zvolilo p. Fridricha Pokor
ného za č l ena Miestnej rady 
MČ ONV, na zák lade výs ledku 
tajnej vo l'by, 
-zvolilo p. Ing. Moniku Vrá
belavú za č l enku saoc iálno
zdravotnej a bytovej komisie 
pri MZ MČ ONV, 
-schválilo komisiu zastup ujú ~ 

eu MČ ONV vo vzťahu 
k Varaždínskej župe, zapojenej 
do Protokolu kultúrnej a spolo
čen skej' výmeny v z ložení: 
p. Miroslav Encinger- predse
da, Ing. Peter Ľ.ubomír Ebrin
ger, Ing. arch. Eva Vargová, 
Ing. Martin Lacko, JUDr. Fran
tišek Baňas a PhDr. Katarína 
Bergerová - členovia, 

- schválilo za sobášiacu Ing. 
arch . Evu Vargovú 
-zobralo na vedomie informá
c iu o koncepc ii využit ia KSC 
na ul. lstrijskej 68, 
- zobralo na vedomie infor
mác iu o postupe prác na 

nym zástupc_om spoločnosti 

EMIT u. o., ktorá prevádzkuje 
sociálne a rehabilitačné služby 
v okrese BA IV Napriek tomu, že 
ich projekt na vytvorenie rehabi
litačno-rekondičného centra pre 
dôchodcov v objekte pripravova
ného Domu sociálnych služieb -
Na grbe 2 nezískal podporu · 
poslancov MČ DNV, ponúkla spo
ločnosť starostovi bezplatné re
habilitačné služby, rozvoz stra
vy, vlastný dopravný prostriedok 
pre prepravu zdravotne ťažko 
p&stihnutých v zariadení pre
vádzkovanom v MČ Dúbravka. 

Rozsah spolupráce spresní sta
rosta po dohode s klubom dô
chodcov zmluvným vzťahom 

oboch strán. 
*Starosta prijal pozvanie staros
tu obce Dedinka v novozámoc
kom okrese, s ktorým na nefor
málnom stretnutí prerokovali 
možnú spoluprácu podnikateľov 
oboch regiónov, hlavne s dôra
zom na sortiment tejto obce 
(ovocie, zelenina, poľnohospo
dárske produkty) v rámci 
možnosti zníženia nezamestna
nosti v tomto regióne. 

stavbe "Pr iemyse lný park 
ONV", 
-zobralo na vedomie inform á

. eiu k výsledkom spoločného ro-. 
- kovania MČ ONV s jednotou 

SD Ba vo vzťahu k prevádzke 
supermarketu TERNO ONV, po
žiada lo starostu MČ ONV inici
ovať nové hlukové merania 
zdravotným hygienickým ústa
vom a · spoločne so zástupcom 
starostu MČ ONV vyr i ešiť zas ie
pen ie· ul. M. Marečka l - 3 proti 
vj azdu nákladných motorových 
vozidie l, 
-zobralo na vedomie predlože
nú informác iu o súčasných hro
bových a urnových miestach na 
mestských cintorínoch na území 
hl. m. SR Bratislavy, 
-zobralo na vedomie informá
ciu prednostu MÚ o predčasc 
nom splatení úveru na Vilu 
Košťálová, a schvá l i lo uzatvore
nie Úverovej zm lu vy na kúpu 
nehnutel'nosti bývalého areá lu 
PS Bystrická s UNI-bankou, 
-zobralo na vedomie výs ledky 

* Na konferencii regionálneho 
združenia mestských častí hl. m. 
SR BA v MČ Nové Mesto prebehlo 
zhodnotenie práce združenia a je
ho odborných sekcií v roku 2003. 
Členovia združenia schválili sprá
vu o činnosti a hospodárení zdru
ženia za r. 2003~ ako i plán úloh 
a rozpočet na r. 2004. 
Spoločné kladné stanovisko pnja
li k vytvoreniu obecných škol
ských úradov, školských rád 
a školských obvodov presunom 
tejto kompetencie z hl. m. SR BA 
na mestské časti. 
*S riaditeľom ZŠ I. Bukovčana l 
p. Jaškom a zástupcami spoloč
nosti TENERGO a. s. starosta 
prerokoval technické a finančné 
možnosti rekonštrukcie výmenní
kových staníc tepla v objektoch 
základných škôl na území DNv. 
Vzhľadom na vysokú finančnú 
náročnosť nákladu je nevyhnutné 
prijať zásadné koncepčné riešenie 
v oblasti energetiky v škólách 
a školských zariadeniach i s ohľa
dom na pripravované organizač
né zmeny v riadení ZŠ a MŠ na 
územíDNV 
*Na spoločnom stavebnom úrade 
DNV prebehlo pracovné rokova
nie v súvislosti s rozvojom prie
myselného parku v lokalite 
Kolónia. Investor výstavby v sú-

rokovacieho konan ia na ob. 
starávan ie za?ezpečovácej 
techniky pre ZZ P. Horova č. 
16 a MŠ M. Marečka č. 16 
v rámci MČ ONV, a schvá lilo 
uvol'nenie finančných pro. 
str iedkov na -realizáciu za. 
bezpečovacej techniky v da
nýc~ objektoch vo výške do 
250.000,- Sk s DPH, 
- schválilo zmenu VZN č. 

2/2003, ktorým sa upŕavujú 
niektoré podmienky d ržania 
psov na území MČ ONV, 
- schválilo udelen ie Verej
ného uznania vybraným pe
dagogickým pracovníkom 
z príležitosti Dňa učitelov po
dl'a predloženého návrhu, 
.- zobralo na vedomie infor
máciu o p~ipravovaných pro
tipovodňových opatreniach 
na rieke Dunaj - Morava 
v prospech MČ ONV. 

Spracoval: 
JUDr. Frántišek Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

zhoršenia kvality životného 
stredia v dotykovej obytnej 
lokality Kolónia. Starosta 
k prezentácii zámerov 1m1o""'' .. 

v území stretnutie s 
DNV dňa 2. marca 2004. 
* Rokovali poslanci 
zastupiteľstva hl. m. SR 
Poslanci prerokovali správu 
ganizácie Marianum -
vajúcej pohrebné a r1Y1Tnnn_,.,. 

služby na území BA, v su.uzstu'•• 
s voľnými hrabavými 
aurnovými miestami. 

Poslanci schválili ,.," .• onnn,,. .. 

zmeny V obsadení r>Y~>flO.rfl11e••• 

s tva a dozornej rady OLO a. s. 
V mestskom zastupiteľstve 
prešli navrhované person 
zmeny v obsadení členov 
skej rady, ktoré inicioval 
nezávislých poslancov. 

(Pokračovanie na 3. 

z diára -starostu 
k nčenie z 2. strany) 

(Do o 

* starosta prijal námestníčku 
. átora hl. m. SR BA p. 

~:::Ušovú . Tém_ou rokova~ia bol 
, , sny' stav uzemno-planova-

suca , h , 1 podkladov spracovanyc 
CIC l 

tskou častou DNV (r. 1998-
mes k , . , 
2000 _ 20001) a a ceptacza navr-
h MČ DNV v pripravovanom 

ko~cepte ÚP hl. m. SR BA. 
Ol k . . 
MČ DNV prero ilJe svoJe po-

,.adavky na komisii územnej 
Zl . f { ' f ' stratégie, ako 1 v os a nyc 1 orga-
noch samosprávy hl. m. SR BA, 
s cieľom doplniť lokality, zámery 
v ktorých (hlavne vedecko-tech
nologický park severozápad DNV, 
BA) boli pri prerokovaní urbanis
tických štúdií z riešení vylúčené. 
*Za účasti zástupcov obvodného 
pozemkového úradu starosta vy
konal obhliadku lokality určenej 
na výstavbu obytného súboru 

"Bystrická- Mečíkova" v lokalite 
Kolónia. V území boli vr. 1995 
vydané rozhodnutia o dočasnom 
náhradnom užívaní tejto PPF 
{poľnohospodárskej pôdy) UPD 
spracované v Mč DNV vykor}ali 
schválením funkčnú zmenu POP 
na pozemky určené pre výstav
bu. 
*Na rokovaní miestneho zastu
piteľstva bol zvolený nový člen 
miestnej rady {p. Fridrich Po
korný -Nezávislé fórum). 

. Zastupiteľstvo zvolilo členov 
komisie pre spoluprácu s Va raž~ 
dínskou župou na čele s p . . En- -
cingerom. Poslanci schválili od
predaj súboru objektov istrijská 
68 {zámer sa realizuje verejnou 
súťažou). 

V ostrej diskusii po zdlhavom 
pripomienkovaní bol opakovane 
predlžený termín uzatvorenia 
zmlúv s holandským partnerom 
cez spoločnosť DONA DEVELOP
MENT. 

OBČIANSKE SPOLUNAŽ[VANIE 

Tak ako som uviedol v minulom čísle Devexu budem v tomto mo
jom príspevku už konkrétny z hl'adiska vysvetlenia niektorých právne 
neurčitých pojmov, obsahujúcich skutkovú podstatu priestupku podl'a 
§ 47 ods. l zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o priestupkoch"). 

Už bolo uvedené, že v ustanovení § 47 zákona o priestupkoch sú ta
xatívnym spôsobom uvedené najtypickejšie konania porušujúce verej
ný poriadok. Pre legislatívne vyjadrenie skutkových podstát jednotli
vých priestupkov je charakteristický výskyt tzv. právne neurčitých poj
mov. Ide napr. o pojmy verejné pohoršenie a verejný poriadok. Zákon 
o priestupkoch a ani iné právne predpisy tieto pojmy nedefinujú. Ide 
v nich o zovšeobecnenie poznatkov získaných v skutočnosti na základe 
skúsenosti. V bežnom tzv. právne neurčitom pojme je snaha legislatívy 
čo najpresnejšie zachytLť všetky jednotlivosti pojmu, avšak nikdy ich ne
môže vyjadriť úplne a presne. 

Do skupiny právne neurčitých p_ojmov patrí aj pojem verejné prie
stranstvo, verejne prístupný objekt, nočný kl'ud. Ich viacvýznamový roz
sah Je predovšetkým vymedzený a podmienený miestom a časom. 

~ob_a nočného kl'udu môŽe byť miestne rôzna, podl'a úpravy miestne 
~nslusných orgánov samosprávy. Viaceré obce (mestské časti) riešia 
caso:'Ý_~ozsah nočného kl'udu v rámci úpravy určitých právnych povin
nostr vseobecne záväzným nariadením (napr. VZN mestskej časti o pre
~aJneJ. a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnika nO. Všeobecne sa 

ovon o nočnom kl'ude v dobe od 22,00 hod. do 06.00 hod. 
Mrestom verejne prístupným je každé miesto, kam má prístup viac 

Starosta bol požiadaný o poza
stavenie výkonu tohto uznese
nia. Rokovanie MZ bolo preruše
né, opakovane sa zíde 16. marca. 

· *Na stretnu tŕ starostu a investo
rov priemyselného parku sa 
zúčastnilo takmer 100 občanov. 

Po spresnení zámerov investorov 
pri vydávaní povolení na u miest
nenie stavieb budú zohľadnené 
oprávnené námietky občanov. 
Záujem občanov sa dotýkal hlav
ne zámerov v areáli bývalej te
helne, kde sa plánuje funkčné 
využitie územia na logistický 
park. 
* Župan bratislavského samo
správneho kraja Ľubo Roman 
zorganizoval stretnutie starostov 
a primátorov tejto župy (BSK) 
s ministrom hospodárstva a štát
nym tajomníkom Ministerstva 
školstva SR k téme regionálneho 
rozvoja kraja. 

Starosta MČ DNV Ing. V. Mráz 
požiadal v rozprave ministra 

hospodárstva SR P. Ruska o pod
poru dofinancovania infraštruk
túry v priemyselnom parku 
v DNV z prostriedkov tohto re
zortu v objeme cca 37 mil. SK, 
hlavne na chýbajúcu dopravnú 
infraštruktúru. 

Minister prisľúbil venovať tejto 
požiadavke pozornost; i v súvis
losti s financovaním priemysel
ných parkov na Záhorí a v žilin
skom a trnavskom kraji. 
*Starosta sa stretol s riaditeľmi 
škôl a materských škôl na území 
DNv. Účelom stretnutia bol roz
pis normatívu stanoveného mi
nisterstvom školstva pre r. 2004 
a ich dopad na vzdelávací proces 
a proces racionalizácie v r. 2004. 
.Všetci zúčastnení vrátane pred
sedu obecnej školskej rady DNV 
súhlasili s vytvorením školského 
úradu, školských obvodov zlúče
ných pre DNV a Devín. 

-AZ-

l'udí. Nemusí byť bez obmedzenia prístupné komukol'vek a kdekol'vek. 
Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám určeným pova
hou zamestnania alebo inak. Neprekáža, že miesto nie je trvale prístup
né verejnosti a je prístupné 'napr. len určitom prevádzkovom čase 
a pod. Za miesto verejnosti prístupné sa v praxi nepovažujú byty ani iné -
priestory v obytnom dome. -

V ďalšom je potrebné vedieť, .že s priestupkom podl'a § 47 ods. l 
písm. b) a c) priestupkového zákona korešponduje trestný čin výtržnic
tva . 

Ustanovenie § 48 priestupkového zákona rieši priestupky proti verej
nému poriadku, konkrétne porušovanie aj iných povinností než uvede
ných v§ 47 priestupkového zákona, a to, ak sú ustanovené záväznými 
právnymi predpismi, vrátane vše.obecne záväzných nariadení obcí 
(mestskej časti) a všeobecne záväznými vyhláškami miestnych orgánov 
štátne] správy, ak sa takýmto konaním ohrozí alebo naruší verejný po
riadok. 

Obdobne ako pri priestupkoch proti poriadku v správe podl'a § 46 
priestupkového zákona umožňuje sa pomocou generálnej klauzuly po
stihoyať aj ďalšie priestupky proti verejnému poriadku, než sú výslovne 
uvedené v§ 47 zákona o priestupkoch. Podmienkami postihu je jednak 
porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov uvedených 
v tomto ustanovení, jednak následok protiprávneho konania spočívajú
ci v ohrození alebo v narušení verejného poriadku. 

Vážení spoluobčania týmto končím tento príspevok a v budúcom čís
le Devexu vám uvediem príslušné ustanovenia deklarujúce priestupky 
proti občianskemu spolunažívaniu, tak ako sú uvedené v§ 49 zákona 
o priestupkoch. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

.................. ........ ................... ... ............. ... ......................................... ............................. ... ....... .......................................... ...... .. ......................... ... .............. ......... ...... ... .. 

Mojitelóm osobných motorových vozidiel z ul. M. Marečlca 2 - 8 ale aj iných, 
porkujúcich za dopravnou značkou Zákaz státia. 

Dôvodom, bezpečnosf 
m 1°ňo ~- 3. 2004, z dôvodu neprehl'odnej dopravnej situácie, súvisiacej s parkovaním osobných 
n ° orokvych vozidiel no uL M. Morečko 2 -8, predovšetkým pri schodoch na terasu o oproti vjazdu 
P~i ~~ o~isko supermarketu TERNO, bolo no základe iniciácie komisie ochrany verejného poriadku 
STÁTIA"MC_ DNV ~sadená na slip verejného osvetlenia na začiatku ulice dopravná značka "ZAKAZ 
cipl· · A_l napnek lomu sú niektorí majitelia svojich osobných motorových vozidiel nedolej nedis
níci~ovanr ~ parkujú v donom priestore. Už v piatok 5. 3. 2004 v dopoludňajších hodinách pracov-

estskel polície riešili blokovou pokutou jedného takého "tiež" vodiča. V sobotu~m parkovali 

tri "tátoše", ktoré museli pracovníci Mestskej polície riešit'. Touto cestou chcem ·upozorni!' všetkých 
nedisciplinovaných majitelov osobných motorových vozidiel, že osobne sa postarám o to, aby v prí
pade porušenia tejto dopravnej značky riešili pracovníci Mestskej polície denno-denne každého, kto 
tento zákaz poruší. 

Je mi pritom nepochopitelné, že oproti na vel'kom parkovisku supermarketu TERNA sú vol'né 
parkovacie priestory, kde môžu po príchode z práce majiteliQ.svoje osobné motorové vozidlá zapar
kovat', pričom sú strážené mimo iného aj kamerou umiestneno·u na rohu ulice. Veď aj kvôli možnos
ti parkovania na ňom bolo toto parkovisko takto vybudované. Vyzývam všetkých, ktorým záleží 
na poriadku v rámci mestskej časti, aby sa o to postarali dodržiavaním zákonov a všeobecne záväz
ných nariadení platných pre. mestskú čast' Bratislava - Devínska Nová Ves. 

· JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ ONV 

DEVEX 3 
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I~ T JR?. A 
centrum pre voľný čas 

14. 3. AKO IŠIEL SOMÁRIK NA VANDROVKU . 

detské divadelné popoludnie vo veľkej sále o 16.00 hod., 
vstupné 20,- Sk 

22. 3. - 26. 3. REGIÓN V KTOROM ŽIJEM 

5. ročník literárnych a výtvarných prác deti ZS v Devínskej Novej Vsi, 
besedy so spisovateľmi a redaktormi detských časopisov, 

miestna kn ižnica, organizované 

28. 3. O LENIVOM KUBOVI 

detské divadelné popoludnie vo veľkej sále o 16.00 hod., 
vstupné 20,- Sk. 

Región, v ktorom žijem 
Podujatia v lstracentre a knižnici od 22. do 26. marca 2004 

Mesiac marec sa každoročne považuje za mesiac knihy. Do popredia záuj

mu širokej verejnosti sa dostávajú aj knižnice, lebo jej pracovníci pomáhajú 

deíom a aj dospelým pri ich duchovnom raste. 

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v tomto mesiaci celoslovenské poduja

tia pod názvom "Týždeň slovenských knižníc". Tento rok už vyhlásila 5. ročník 
tohto podujatia. 

V lstracentre a knižnici Devínska Nová Ves sme si tieto podtJiatia nazvali 

"Región, v ktorom žijem". Uskutočnia sa od 23. do 26. marca 2004 v knižni

ci, alebo vo vel'ke j sále lstracentra. 

Pre základné školy sme pripravili tieto podujatia: 

23. 3. 2004 - " Slniečko sa na nás usmieva" - stretnutie detí 3. a 4. ročníkov s 

redaktorkou časopisu "Slniečko" p. Ľubkou Kepštavou. Stretneme sa v učebni 

lstracentra na lstrij skej ul. · 6. 
24. 3. 2004- sa predstaví vydavatel'stvo Junior, prídu žiaci l . a 2. ročníka zá· 

kladných škôl so zástupcami vydavatelstvo Junior. Predstavia deíom nové kniž

ky s možnosÍou predaja. Podujatie sa uskutoční vo vel'ke j sále lstracentra. 

25. 3. 2004 - "Stretnutie pri písanom slove" s PhDr. Anicou Seewaldovou, dl

horočnou redaktorkou. Stretnutie sa uskutoční v učebni lstracentra na lstrijskej 

ul. 6 o 9.00 a 11 .00 h 

Región, v ktorom iiiem · 

iterárna sMaž pre žiakov l. a 2. stu· 
pňa základných škôl pod názvom: 
"Môj najkrajší turistický zážitok 
z Devínskej Novej Vsi a jej okolia". 
Sútažné práce v rozsahu najviac 2 

DEVEX 4 

.strany (A4) odovzdávajte priamo do 
miestnej knižnÍC\) denne do 17. marca 
2004. 

Vítazné práce budú ocenené počas 
týždňa podujatí. . 

Miestna knižnica, 
lstracentrum 

Spevácky zbor p1·i Základnej umeleckej škole na Istrijskej 22 v DNV 
prijme 

ďalšie členky Záujemkyne, pribláste sa u dirigentky zboru 
pani Danici]akubcovej (prvá zlcwa) v utorok alebo štv1·tok 

od 14.00 do 19.00 b. v ZUS Istrijská 22, v triede č. 5. 

Karneval ZUŠ 
Detský fašiangový festival 

opäť roztancoval deti, rodieov aj 
učite/'ov v druhej polovici februá
ra. Stal sa už tradíciou, ktorá pri
náša radosť a súčasne je prezen
táciou toho, čo deti v oblasti 
umenia dokážu. 

Zorganizovali a pripravili ho 
ZVS Jstrijská v spolupráci s Istro
centrom. Účinkovali detská kape
la ZVS pod taktovkou riadite/a V. 
Dianišku, skupina Neón pani uči
tetky K. Frajtovej, žiačky taneč-

Slniečko, mesiačik, lienka, prasiatko 

Kto šikovné ruky má, 

iste k nám už uteká. 

Malí, ve/kí, príd~e všetci, 

vytvorit' si pekné veci. 

ného oddelenia L Hasbachovej 
a H. Balážovej, nechýbala ani 
disco hudba, ocenenie masiek 
a tombola. Masky boli nápadité, 
vytvorené žiakmi a ich rodičmi. 
Víťazmi sa stali masky Slniečko 
a Mesiačik. Najmladší- námor
ník - Tomáš Bolek mal iba jeden 
rok. Nechýbali však ani lienka, 
prasiatko, pirát, princezné, K/eo· 
patra, čertí, mačičky ... 

Podujatie sa vydarilo a presve· 
dčilo umeleckou, radostnou 
a inšpirujúcou atmosférou. 

D. Jakubcová ZU~ 

Srdečne vás pozývame na 

TVORIVÉ DIELNE 

Dňa l. 4.2004od 15.00-17.00h. 

MŠ J. Smreka 8 

, , to dňoch oslávili v tyc!J , _ 
V súvislosti s platnym zako-

0 och1"ane osobných 
nom . . 
'd ·ov môžeme v te;to rubn-u a1 . 

ke uverejňova~ len oznam? so 
, blasom jubzlantov, prípad-

su ' h ' l • ' icb rodinnyc pns usm-
ne • l · b · d koV, ktorí blahoze ~~te o ~e -
najú. Keďže uvere;novame v 
rubrike Naši jubilanti (jedno
riadkové- vek a meno) je bez
platné, prosíme záuj;mc~v o 
zverejnenie, aby nam tteto 
údaje doručili do inzertnej 
kancelárie na Novoveskej 14 
z dvora po -pia: 15.3 O - 18. OO, 

so: 8.00- 10.00, zatelefonovali 
na č. t. 6477 5275, 0903 429 
485 dva týždne pred požacto
vaným zverejnením. 

Dakujeme 
Redakcia 

( Spomien}<q ••••••··••••••·.········ ···~ 
Dňa 63. uplynulo 

ll rokov od smrti nášho 
drabébo otca, svokra a dedka 

Mila11a JURANA 
a 11.3. uplynuli 2 roky 

od smrti našej drabej mamy, 
svokry a babky 

jozefíny ]VRANOVE]. 

Za ticbú spomienku ďakujú 
dcéra a synovia s mdinami 

nede/'u 22. 2. sa v /slracenlre 
išli matičiari MO MS v ONV na 

plenárnom zasadnutí. 
Slávnostnú atmosféru pripravilo už vy· 
stúpenie.DFS Matičiarik, ale ai hostia 
stretnutia Jozef Markuš, predseda MS, 
L. Benčičová, riaditel'ka domu MS 
v Bratislave, A. Kasalová, predsedníč· 
ka KV MS; všetci účastníci zastupujúci 

Stretnutie matičiarov 
250 členov ŕniestnei organizácie. Jozef 
Markuš, predseda Matice s/ovenskei 
vyzdvihol činnost' miestneho odboru, 
jeho aktivity {Festival s/ovenskei národ
nei piesne} i spáianie mladých, cez do· 
spievaiúcich po zrelých vyznávačov 
a ~držiavatelov našich slovenských tra
dícií. Nezabudol pripomenú!': rok 
2004 ie rokom slovenského sveta, sve
tový festival matičnei mládeže, organi· 
zovaný raz za tri roky, bude tento rok 
na Slovensku v Žiline. Uplynulé obdo
bie činnosti zhodnotila predsedníčka 
MO MS Anosfózia Veberová, o tohto

ročnom ·pláne podujatí hovorila 
l. Košírelová. 

Člen klubu mladých V Gabáni oboz· 
námi/ prítomných s aktivitami mladých 
~afičiarov, L. Bizoňová pozvala na 

"Ešte sa nepoznáme, 
spoznajme sa!" 

V MS na ul. M. Marečka 16 mali 
možnosť zoznámiť sa s priestormi 
i učitefkami rodičia s malými deťmi už 
pred rokom. Keďže viacerí boli aj s ta
kými deťnii, ktoré pre škôlku ešte "ne
dorástli", informovali sa, či sa niečo 
podobné bude konať i tento rok. Stala 
sa. 
V sobotu 21. 2. 2004 mali možnosť ro-

os/avu piateho výročia detského folklór
neho súboru Matičiari k v decembri l. r. 

Matičiari, okrem hodnotenia činnosti 
v minulom roku pri ia/i ai plán na tento 
rok, y ktorom okrem iných {iarné !radí-

dičia s deťmi predškolského veku nav
štíviť našu MS. Dvadsať zamestnankýň 
MS, od pani kuchárok počnúc, cez pa
ni upratovačky, končiac pani učitefkami 
na čele s pani riadite/kou A. Kublkovou 
bolo k dispozícii podf'a svojich schop
ností... šišky, perník, čajík, poriadok 
a čistota, v každej triede dve pani uči
telky, ktoré sa venovali deťom pri na
vliekaní korálok, mafovaní, skladaní 
stavebníc, cvičení v telocvični ... 

Vel'mi nás potešila, že väčšinou boli 
s deťmi obaja rodičia a dúfame, že na 

............................................... ........ .... ....... .......................................................................................................... ..................... 

NNá!llestie 6. apríla 
amestie 6. apríla 

Som abyvatel'kau starej časti 
DNV a denne chodievam peši 
cez Nám. 6. apríla smerom na 
Slovinec. V decembri minulého 
roka sa dokončila prestavba 
tohto námestia do súčasnej po
d~by. Úprava sa mi vel'mi páči -
az teraz sa toto miesto môže 
s hrdosťou označiť námestie . · 

Dominantné lipy spolu so so
c~au Panny Márie a studňou 
0 

.• 
010 sú pekne riešené chod~ 

~.1 c;y a l_avičky . Chcem teda po-
~ ovat (a určite aJ· v mene 

Vs et k· h 
ch yc • ktorí často tadial'to 
r ~dia) mestskej časti DNV za 
ea IZáci u a vymedzenie financií 

na tento ·- 1 uce . Záraveň by som 

chcela poukázať na dva mo
menty, ktaré celú atmosféru 
narúšajú. 

Námestie je krásne vydlážde
né a dlaždice súvisle prechádza
jú aj do bočných ulíc. Tvorí to 
pekný jednoliaty celok. Akurát, 
že jedna z tých ulíc je pomerne 
frekventovaná - autá plnou 
rýchlosťou schádzajú zo Slovin
ca až na križovatku. 
Kedysi to bolo v poriadku - uli
ca sa stáčala popri domoch 
a l'udia sa pohybovali len po 
chodníkoch. Lenže teraz je ces
ta presmerovaná, chodci aj šo
féri musia byť·zrazu pozornejší. 
Navyše, námestie poskytuje viac 
vol'nasti pre chodcov (hlavne 
deti považujú celý vydláždený 
priestor za niečo aka ihrisko), 

ani si neuvedomujú, že sa zho
várajú či kolobežkujú na ceste, 
ktorá svojim vydláždením splýva 
s ostatným priestorom. Preto by 
bolo vhodné tesne pred vyúste
ním ulice zo Slovinca na námes
tie osadiť značku s obmedzením 
rýchlosti- najlepšie na 20 km/h. 

Druhým rušivým momentom 
je nepríjemný dym, ktorý v tých
to dňoch temer denne zaplavu
je celé námestie. Hustý, páchnu
ci dym sa plazí z komína domu 
č. 11 na tamto námestí. Zrejme 
niečo nie je v poriadku, keď 
z okolitých domov sa vinie te
mer priesvitný dohora stúpajúci 
dym, iba z tohto jedného nie. 
Nedá sa s tým niečo robiť? 

obyvatel'ka ONV 

cie, Štúrov Devín, pamiatka na M. R. 
Štefánika, literárne večery .. .} bude opät' 
dominoval' Festival s/ovenskei národne i 
piesne {má i 2004). V ta iných vol'bách 
matičiari zvolili nový výbor i nového 
predsedu MO MS, ktorym sa stal Jozef 
Slovinec. 

svoje otázky dostali vždy uspokojivú 
odpoveď. 

Ako sme už avizovali, privítame Vaše 
deti aj keď budeme mať v M$ bábkové 
divadlo, prípadne sa môžete prísť po
hrať k nám na školský dvor alebo ísť 
s nami na prechádzku. 

Sme tu všetky pre Vás a Vaše deti, 
milí rodičia. O to sa snažíme po celý 
rok. 

Kornélia Ludvigová, 
učitelka MS na ul. M. Marečka 16 

Obuanške združenie Rieka 
Morava 

v ohrození o F - centrum ONV 
vás pozývajú na prednášku 

Brazília 
krajina zlata a drahých kameňov 

František Marko 
v utorok 23.3. 2004 

o 19, OO hod. 
v F - centre na lstrijskej 4 

v Devínskej Novej Vsi 
Cyklus: Spoznávame prírodu 

Vstup volný 

DEVEX S 



Ai Váš príspevok môie pomôct• postihnutým det'o~n! 

(Dokončenie~ l. strany) 

Pri Inštitúte v roku 1997 bolo 

založené občianske združenie 

B·ez bariér. Jeho hlavnou úlohou 

je oslavova( rodičov, organizá

cie, firmy, pre získavanie finanč
ných prostriedkov, ktoré sú 

využité v prospech skvalitnenia 

celej prípravy občanov so zme

nenou pracovnou schopnosťou 

a telesne postihnutej mládeže 

počas ich pobytu v Inštitúte. 

Mladá, telesne postihnutá po

pulácia sa chce podobne ako jej 

zdraví rovesníci angažova( do 

všetkých foriem života , prezen

tovať sa svojimi schopnosťami, 
výsledkami svojej práce, čo si 

však vyžaduje zvýšené finančné 
požiadavky pre zabezpečenie 
podmienok, v ktorý ch sa ich 

schopnosti môžu priaznivo roz

víjat'. Finančné prostriedky 

STQP 
v • 

poz1arom 
S príchodom iarných dní sa 

každoročne v prírode vytváraiú 
podmienky pre zvýšené nebez
pečie vzniku požiarov. 'Z týchto 
dôvodov sa k -vám io uto formou 
hlásia opät' hasiči s cielom upo
zornil' na typické príčiny a po
skytnút' rady, ako tieto riziká pod- · 
statne obmedzi( 

Toto obdobie ie typické ako " 
Jarné upratovanie", kedy dôklad
ne vyčistíme všetky obytné i hos
podárske budovy, ods traňuieme 
nepotrebné predmety .a horlavý 
materiál. 

Dôrazne upozorňuieme na ne
bezpečenstvo vypalovania trávy, 
ktoré každoročne spôsobuie 
smrtelné z ranenia občanov z ra
dov dôchodcov a detí, ale i ve/a 
požiarov hospodárskych budov, 
stohov slamy a lesných porastov. 

Jarné mesiace predstavuiú ob
dobie, kedy sa nová vegetácia 
len začína rozvíiat' a zostatky mi
nuloročnei suchei trávy, lístia 
a ihličia predstavuiú vel'ké nebez
pečenstvo vzniku pož iarov a naí-

DEVEX 6 

z občianskeho združenia umo

žňujú podporova( činnosti, ktoré 

majú priaznivý dopad nielen na 

vzdelanostnú úroveň, ale sledujú 

všeobecný rozvoj telesne postih

nutého človeka, jeho zapájanie 

sa do aktivít ostatnej zdravej po

pulácie. 

Doteraz získané finančné 
prostriedky z občianskeho 

združenia Bez bariér boli po
užité hlavne na: 
modernizáciu vzdelávacieho 

procesu v rôznych učebných 
a študijných odboroch, skvalit

. nenie zdravotno- rehabilitačných 

služieb poskytovaných v zaria

den í, poskyto~anie sociálnych 

výpomocí jednotlivcom z radov 

študentov, poskytovanie výpo

mocí vyplývajúcich z požiada

viek zdravotného stavu, pobyty 

v prírode vyplývajúce z učeb
ných dokumentov, odborné 

mä rozšírenia požiarov. Ešte má
me v pamäti nedávne rozsiahle 
požiare na Záhorí a strednom 
Slovensku, ktoré spôsobili nielen 
vel'ké finančné, ale i ekologické 
škody. Preto venuite vel'kú pozor
nos!' pobytu detí v prírode, pa
mätaite na to, že odhodená ne
uhaséná cigareta i zápalka, vy
pa/ovanie trávy a suchého lístia 
sú častou príčinou vzniku roz-· 

siahlych požiarov. 
Upozorňuieme turistov, že oheň 

možno klást' len na určených 
miestach a zvýšenú pozornos!' 
treba venovat' ieho uhaseniu, tak 
vo volnei prírode ako ai pri cha
tách. 

Na záver dovo/íe vyslovil' pre
svedčenie, že si naše rady prene
siete do svoiich rodín a budete sa 
nimi riadi( Len spoločné úsilie, 
opatrnost' a ostražitost' nám po
môžu preklenú!' toto obdobie 
z výšeného nebezpečenstva vzni
ku požiarov bez vel'kých morál
nych a finančných strát. 

Želáme vám pokoirté prežitie 
iarného obdobia a príiemný po
byt v prírode. 

Jozef Dzurilla, 
ve/itei'OHZ 

a poznávacie exkurzie, zabez

pečenie študentských súloží rôz

neho charakteru, vydávanie štu

dentského časopisu, kultúrne 

a spoločenské podujatia a iné. 

Zo skúseností a výsledkov prá

ce zariadenia a občianskeho 
združenia je zrejmé, že takéto 

investovanie má svoj zmysel 

a opodstatnenie, pretože ním 

dosahujeme žiadaný ciel' -

skvalitnenie života telesne po
stihnutého občana s trvalými 
následkami. 

Veríme, že uvedené informá

cie Vám v skratke priblížili našu 

snahu pomôct'. Preto sa na vás 

_ s prosbou obraciame, aby ste aj 

Vy prispeli , podl'a vašich mož

ností, na konto · občianskeh0 

združenia Bez bariér 2 % zo za

platenej ročnej dane, ·za čo vám 

v mene našich klientov vopred 

da kujeme. 

Výmena 
starých ŠPZ 

Staré štátne poznávacie 
značky, ktoré boli vydané do 
1. 4.1997 sú platné do 31 . 12. 
2004. Pripomíname všetkým 
držitel'om motorových vozidiel , 
že ak si nevymenia starú ŠPZ 
za tabul'ku s evidenčným čís
lom do 31 . 12. 2004, ich vozidlo 
bude vyradené z evidencie 
a znovu zavedenie je kompliko
vané a vel'mi drahé. 

Vzhl'adom na to, že celá pro
cedúra je ovel'a zdÍhavejšia, ako 
bola výmena· starého vodičs
kého preukazu za nový, pripo
míname držitel'om vozidiel, aby 
si nenechávali túto povinnosť 
na poslednú chvíl'u . 

Výmeny ŠPZ . za tabul'ky 
s evidenčným číslom vozidla sa 
v Bratislave vykonávajú na pra
covisku KDI na Kopčianskej uli
ci. 
čo t reba urobiť? 
1. Vyplniť tlačivo "Žiadosť o pri- · 
delenie tabul'ky s evidenčným 
číslom" . 

• J e to dvojhárok, ktorý nie je 
možné uverejniť na internete, 
ale ktorý si každý môže vy
zdvihnúť na vchodoch OR PZ v 

Príďte medzi nás, spozna j 
sa navzájom, naši vdační žiocj 
Vám radi prejavia svoju vdaku 
a my_Vašu štedrosť zverejnírne 
na reklamných plochách ná šho 
zariadenia. 

Občianske združenie 
Bez bariér 

pri Inštitúte pre prac. 

rehabilitáciu obč . so ZPS 

Číslo účtu : 1240658551 l 0200 
IČO : 30813506 

tel.: 0215465 0062-64 

V snahe pomôcť a ulahči( pro· 

ces komunikác-ie ponúka Devex 

možnosť vyzdvihnúť si prísluš· 
né tlačivo v inzertnej kancelárii 
Devexu na Novoveskej 14 

(z dvora) po-pia : 15.30-18.00, 

so: 8.00-10.00 

mieste bydliska, aleba pria 
na Krajskom dopravnom in 
pektoráte na Kopčianskej ulic i. 
2 . Pristaviť vozidlo na Kraj 
dopravnom inšpektoráte 
Kopčianskej ulici vo dvore 
• technik skontroluje výrobné 
čísla vozidla a potvrdí správnos! 
údajov zaznamenaných na tlači
ve s číslami na vozidle. 
3. Predložiť: 
• potvrdené tlačivo , 

• 1000,- Sk kolok za nové ta
bul'ky a 150,- Sk kolok za evi
denčný úkon, 
• technický preukaz, 
• osvedčenie o evidencii vozi
diel, 
• občiansky preukaz maji tel'a 
motorového vozidla, 
• pri firmách výpis z obchod
ného registra (živnostenský list), 
• doklad o uzatvorení povin· 
ného zmluvného poistenia, 
• doklad o platnej technic 
kontrole vozidla, 
• pri vozidlách , ktoré podlieh 
emisnej kontrole , aj do 
o emisnej kontrole. 

úradné hodiny: 
Pondelok: 7.30- 12:00 

12.45 - 15.00 
Utorok: 7.30- 12.00 

12.45 - 15.00 
Streda: 7.30 - 12.00 

13.00 - 17.45 
štvrtok: 7.30- 12.00 
Piatok: 7.30- 12.00 

Pondelok- Piatok 
Sobota 

~]lif4 ~!!J@;li=J:I~ @il•A®~II€1 
~~empe tenova 2 · 

KARLOVA VES 
02/6542 1727, E-rnaj i · parrna 

s týmto ·oJYstrihnutým kupónom získavate 
pri jednorazo vom nákupe u nás 5% zl'avu! 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, 
lstrijská 49, 841 l O Bratislava 

vypisuje verejné ponukové konanie 

na predaj pozemku parc. č. 890 - záhrada o výmere 357 m', 

k. ú. Bratislava - Devínska Nová Ves, lokalita Opletalová, 

minimálna cena pozemku 2 500 Sk/ m' . 

Cenové ponuky musia byt' doručené v zapečatenej obálke so spätnou 

adresou s označením PREDAJ OPLETALOVÁ -·neotvára( v termíne 

do 15. 4. 2004 do ll .OO h, vrátane návrhov odoslaných 

poštou na adresu: 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, 

do rúk Ing. Šeligu, lstrijská 49, 843 l O Bratislava. 

Podrobnejšie informácie poskytne pracovník MÚ ONV p. Lazový, 

v pracovné dni medzi 8.00- 9.00 h, tel. 6477 5250, 6477 6250. 

Kúpna cena musí byt' uhradená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovatel' sMaže si vyhradzuje právo odmietnu( všetky návrhy 

a ukonči( ponukové konanie ako neúspešné. 

Ol -
02-
03 . 
04. 
os. 
06-
07. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predaj 
Vo/né miesto {ponúka, hlodá} 
Služby {ponúka} 
Byty 

Nehnutelnosti 
Rozličné 

C 02., ·_._··e ·,,_ R __ ._E_-:._D ,.-.·?\.'',_·,.''_'·I ·_.-.',,_.,,._',,·,_·.:,,·.·,,:. ..·.·.··v .,,,,,,,_.,,,,,,,,,,,,,,,,_,', .. ,' ... ·_,',.'.:_,,·_,.'_ .. '_ ...... 

----.:-=--...:..==xLEiili'''''"'Eiili''''''''''·''.Wl$. 

* Predám 7 mesačné samice 
králikov, aj mladšie . 

*DA. MSKE _Tel : 6477 8155 
LODICKY 

~ové, Výpredaj zo zrušenej pre
aJ ne kúp ite v Devexe Novo-

Vesk · ' 
1 

a 14 (z dvora) po-pia : 
5·30-18.00, so:8.00-1 0.00 

CJI vorrs~;MI~šii!llll( w 
* Montážnik 

Požiadavky- vyučený strojný 

zámočník - nie je podmienka 
-vodičský preukaz skupiny C 
- zváračský kurz el. oblúkom 
- oprávnenie montáže staveb-
ných lávok a výťahov - nie je 
podmienka 
- práca vo výškach 
Nástup: IHNEĎ 
Informácie na telefónnom čísle 

02/ 6477 5375 

* 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 
* Novootvorená prevádzka 
ÚPRAVY, OPRAVY ODEVOV, 
a PREDAJ DÁMSKEJ KONFEKCIE. 
M.Marečka 18 (bývalá drogéria). 
* ÚČTOVNÍCTvo·- jednoduché, 

ATRAKTÍVNE MOŽNOSTI FINANCOVANIA Aj 

S NULOVÝM POČIATOČNÝM VKLADOM 

vvt. u~'~ v-=, R· 
~"' i' ' ' t:: l ~ 
väčší" lepší a bez vkladu 

Od februára pripravila najväčšia Prvá stavebná spo ri te ľňa, a. s., pre svoj ich kli
entov a všetkých záujemcov o stavebné sporenie mimori adne príťaž livé novinky. 
Novinky reagujú na zvýšený záujem stavebných spo ri te ľov o výhodné úvery. 
Čo raz viac ľudí využíva alebo pl ánuje vyu žiť pre financovanie svoj ho bývan ia 
stavebný úver alebo medziúver. 

V tomto roku je v ponuke PSS, a. s., nový XX L ÚVER, ktorý je ešte väčší a le
. pší ako ten z minulého roku . Maximálna výška nového XXL- ÚVERU môže byť až 
5 miliónov Sk, minimálna l OO ti síc Sk. Pre financovanie jedného domu alebo by
tu je možné využ iť až l O miliónov Sk. Každý, kto chce výhodne financovať svoje 
bývanie, nájde cielovú sumu, ktorá mu najviac vyhovuje. Naj väčšou prednosťou 
XX L ÚVERU je aj naďa lej skutočnosť, že stavebný spo ri te ľ nepotrebuje poč i atoč
ný vklad. Poč i atočn á ročná úroková sadzba závisí od spôsobu zabezpečen ia XX L 
ÚVERU. Stavebný s po ri te ľ si môže vybrať, č i zabezpeč í svoj úver ru č i teľom , 
zá ložným objektom alebo hnute ľno u zábezpekou. Ak sa rozhodne pre zabez
pečeni e ru čiteľom , čo je možné pre úver do 300 tisíc Sk, je počiatoč n á roč n á 
úroková sadzba 7,79 %. Ak si vyberie zabezpečeni e záložným objektom alebo 
hn uteľnou zábezpekou, v tom prípade je výška úveru od l OO tisíc Sk až do 5 mi
liónov Sk, ročná úroková sadzba XXL ÚVERU č iní 6,99 %. 

V obidvoch prípadoch pl atí, že túto-úrokovú sadzbu platí klient len do tzv. 
pridelenia c i eľovej sumy, potom je ročná úroková sadzba len 4,7 %. Tá je garan
tovaná až do splatenia stavebného úveru . 

Voliteľný medziúver podľa klienta 

Bezkonkurenčnou novinkou je volitel'ný medziúver v novej rýchlej tari fe s ciel'o
vou sumou od l OO ti síc Sk až do 5 miliónov Sk pre súčasnýc h i nových klientov. 
Kli en t si sám vyberie výšku poč i a točn é h o vkl adu už od l O % cieľovej sumy, 
pričom nárok na stavebný úver má už od nasporenia 30 % c i e ľovej sumy. 
Poradca stavebného sporenia bude môcť komb inovať pod ľa požiadaviek a pod
mienok klienta parametre medziúveru -to je výšku poi' i a točné ho vkladu, celko
vé mesačné zaťaženie alebo dobu splácania medziúveru. 

Výhodné podmienky pre všetkých 

Od februára posunula aj horná hranica pre poskytnuti e stavebného. úveru bez 
ru č i te la a skúmania bonity až na SOO ti síc Sk. Výhodná je aj akceptác ia boni ty 
samostatne zárobkovo č inných osôb, ktoré podali daňové priznanie za min. 6 
mesiacov č innosti , ale napríklad aj rozšírenie okruhu zá ložných objektov. Tieto 
nov in ky, ale aj schopnosť ponú knu ť klientovi f i na nčné riešenie prispôsobené je
ho konkrétnym požiadavkám, garantovaná ročn á úroková sadzba XX L ÚVERU 
po pridelení cielovej sumy len 4,7%, robia Prvú stavebnú sporiteľň u, a. s., lídrom 
na Slovensku v oblasti financovania bývania. 

Bli žšie informácie poskytnú všetkým záujemcom obchodní zástupcovia Prvej sta
vebnej sporitel'ne, a. s., na adrese: 

\STRA CENTRUM, lstrijská 6, tel.: 0903/213466 

podvojné, dane, mzdy. Spol'ah
livo, zodpovedne. Tel: 0905 651 526 

* Predám 3-izb . byt na sídlisku 
Stred. Tel: 0902 659 898 

* Predám 6-izb. RD v ONV, poze-

mok 2 640 m' . Cena 7 950 000 
Sk. Tel: 0903-745 705 
* Predám 4 á záhradu v katastry 
Stupava s montovanou chatou . 
Cena dohodou . Tel : 4333 9651 

G ~liií&!~J:U? ť\iBJ'?)Z~Ii®E.if ; ô 
Herba- ZÁHRADNÍCKE POTRE
BY, rozličný tovar, darčeky. Na 
grbe 55. Tel.: 6477 4642 
* www.chudneme.szm .sk 

lnz-.~-----------------------------------------------------------------------------------. 
K erc~a · Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1116 str. = 678 Sk, 118 str. = 1360 Sk, l l 4 str. = 2720 Sk, l 12 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O SSO Sk. l cm = 22 Sk. 
Za cenam . treba pri počít ot' 20% DPH. Zla vy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri pät' o viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
1 n mestnan1_e hľadám: zľava 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, posledná strano + . 50%, iná oko inzertná strano (6,7) + 30%. 

zert na ka ncelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio: 15 .30-18.00, so: 8.00-11.00, e-moíl : krug@mliil.viopvt.sk 
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Z policajného 
zápis nika 

- Už aj novopostavené domy 
na Jasenovej sa stal i terčom 
z lodejov. V pondelok 23 . 2. sa 

neznámy páchate!' v láma l do 
rodinného domu na tejto uli c i 
a ukradol šperky v hodnote 
24 800 Sk. Poškodením dverí 
a zariadeni a spôsob il škodu 20 
t is. Sk. 

-V piatok 27. 2. občan D NV F. 
O. ukrado l z autoservi su na 
Š. Králika osobné motorové vo

zíd lo BMV. Hliadka Okresného 
dopravné ho inšpektorátu ho 
zastavi la na ceste za Stupavou 

smerom na Lozorn o, pričom 
z ist il a, že po voz idl e bolo vy
hlásené pátranie. Zlodeja obv i

nili z trestného č inu krádeže a 

PORUŠOVANIE 
autorského práva k softvéru je 

trestným činom 

Podla slovenského právneho po
riadku je softvér chránený v súlade 

l(RÍŽ O. V I( A 

Vodorovne: A. Osobné zámeno -

koniec tajničky - existujeme. -

B. Ťažké úporné práce - tmavo

vlasý muž. - C. Strom a jeho plod -

sídlo v Španielsku - prvá časť zlo

žených slov s významom día/'ka. -

D. Nivoč - športový kód Bulharska 

- sídlo zraku - rúbal. - E. Severský 

morský vták - sídlo v Turecku -

sláčikový nástroj. - F. Slov. akadé

mia vied - začiatok tajničky -

predložka. - G. Ohmatajte - mrzák. 

- H. Červený po anglicky - časť 

Bratislavy - tažká infekčná choro

ba. - l. Hovorí dve na tri - viezli sa 

po česky - starorímsky básnik. - J. 

Zosilnený zápor po česky - stred 

tajničky- miesto porušenia celist

vosti. -

Zvisle: 1. Mesto v Taliansku- od

roda. - 2. Potápala - lekárske 

za tento skutok bude stíhaný. Ai drobné úpravy 
- Do novostavby ma ulici · 

Š. Krá l ika sa l. 3. vlá m al ne
známy páchate!'. Hoci nič 

neukrado l poškodením dverí 
spôsob il škod u 15 t is. Sk. 
- Vo štv rtok 4. 3. predviedla 

policajná hli adka obča n a z j . 
Poniča n a 9, pričom m al podať 

' vysvetlenie priestupku. Pri bez

pečnostnej prehliadke vydal 
papierovú skladačku so ze le
ným obsalíom (m ar ihu ana?). 
Po expertíz nom z isten í obsahu 
a potvrdení podozrenia budú 
príslušné orgány pokračovať vo 
vyšetrovaní. 

V obdob í ostatných dvoch 
týždňov obča ni a nahlásili tri 
prípady porušovania občian
skeho spolunažívania a deväť 
prípadov drobných krádeží. 

Často pomôžu riešiť zložité dopravné 
situácie. 

Na rohu ulíc Eisnerova - M. Mareč
ka , pred vjazdom na parkovisko ob
chodného domu Terno, preto osadili 
novú dopravnú znač~u "zákaz státia" 
aby parkujúce vozidlá v ústí križovatky 
nespôsobovali dopravné kolízie. Aj 
napriek tomu, ako sme boli svedkami, 
mnohí nedisciplinovaní vodiči ne-

-TURISTICKÉ VÝLETY-

pre všetkých záujemcov organi
zuje MO MS v ONV 
4. 4. nedel'a: pochod na staro
slávny Devín pri príležitosti štú
rovských osláv. Presný termín 
uvedieme v čísle 6, ktoré vyjde 
26.3.2004 

OO PZ DNV Info: 6477 8269, 0905 251 570 

s autorským zákonom č . 383/1997 z.· 
z. v znení jeho neskorších predpisov. 

Takzvané softvérové pirátstvo 
je činnosť, ktorá napíňa znaky skut
kovej podstaty trestného činu po
rušovania autorského práva pod
ľa ustanovenia§ 152 Trestného záko
na. 

Je nutné podotknúť, že v posudzo
vaných prípadoch používateľ nekupu
je program ako taký, ale iba právo na 
jeho používanie v súlade s licenčnou 
zmluvou. 

Nelegálne používanie softvéru ako 
súčasť porušovania autorského práva 
je trestným činom, za ktorý môže byť 

klieštiky. - 3. Peč jedlo na povrchu skupiny kalcitov. - 9. Lopta mimo 

- skala s pravouhlo vytesanými 

stranami (mn. č.). - 4. Ve/'ké vrece 

- slovenský spisovatel' - odvar 

z plodov alebo rastlín. - 5. Rieka 

v Bolívii - pripravuje (dok.). -

6. Dlabaním vytvorí- skratka výra

zu nemecký. - 7. Niečo oblámané 

- rieka v Bielorusku. - 8. Popruh 

na upevnenie niečoho - nerast zo 

ihriska - ochranný povlak - osobné 

zámeno (mn. č.). - 10. Hnilobný 

rozklad tkanív - živočích. - 11. 

Sirupovitý odpad z repnej štavy -

šikmo.- 12- ženské meno 22. 2.

dať alebo dostať ako dar. -

Pomôcky: C. Ad/a. - E. Hamo. -

·1. O/ona.- 5. /tau.- 7. Ola.-

l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO ll 12 

A 
r-+-~-+-4--~~~-+~--~+-~ 

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

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

D 
~,_~-+~~~4-~~~~~+-~ 

E 
~-r~--1--+--+-~~~~-+--+-~~ 

F 
~,_-r-+~--~4-~-+~~~+-~ 

G 
r--r~--~-+--+-~~~~-4--+-~~ 

"r-+-~-+-4--~+-~-+~L_~+-~ 
l 

J 

d 

váhajú a napriek ·zákazovej 
zaparkujú v tomto problémovom 
te a blokujú dopravu v oboch 
roch. 

Stále kontroverznou, z hladiska 
jazdnosti , zostáva ulica J. J 
Najmä vo večernýc h a 
nách kamióny postavené na 
vozovky značne komplikujú 
a ohrozujú bezpečnosť prejazdu 
komunikáciou. 

Na). Jonáš 

uložený trest odňatia slobody až na 
dobu piatich rokov. 

Súčasne môže byť uložený 
peňažný trest a vo väčšine prí
padov i trest prepadnutia ve
ci (technické vybavenie, ktoŕé bolo 
pri spáchaní trestného činu použi· 
té). 

-Predstav si, u nás sa ide 
devätäesiatjedenročný starec. 
-Že sa mu do toho chce! 
- Nechce, rodičia ho nútia! 

*** 
- Včera som u vás kúpila 
a dcéra to mala za 3 
poskladané. Nemáte niečo 
žitejšie? 
- Kúpte jej strúhanku a 
poskladá rožok! 

*** 
- V žiadnom prípade by som 
súhlasila, aby sa môj syn 
po nociach. 
- Ale veď sa túla! 
-Áno, ale bez môjho súhlasu. 

*** 
- Tak sa konečne vyjadri. 
si moju dcéru zoberieš, alebo 
viac neuvidíme! 
-Ak súhlasíte, rozhodnem 
pre oboje. 

*** 
-Drahá, nechceš ísť do kina? 
-Chcem. 
- Tak sa obleč a chod'! 

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, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská lÁ 
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DEVEX 8 

rJestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

14~- 15. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Skôr ako o týždeň vstúpi

me do štvrtého mesiaca tohto 

roka. Aprí l prináša, okrem 

neopakovatel'ného zážitku 

prebúdzajúce j sa prírody, 

vela príležitostí zamysliet sa, 

vel'a spomienok hodných 

udalostí, vela zodpovednosti 

v prístupoch k minulosti , 

súčasn osti i budúcnosti. 

Hneď zač iatok ponúka 

príležitost občanom vyjadriť 
svoju vôl'u vo vol'be preziden

ta republiky a v referende . 

Veď naše lokálne otázky nie 

sú oddel itel'né od tých celoš

tátnych. 

Objektívne hodnoti(, zna

mená poznať. Spomienok na 

historické prešlapy ponúka 

apríl dosť. Len treba zalisto

vať v pamäti nášho národa 

a hl'adať objektívne svedec
tvá. 

O tom, že pamät dokáže 

pracovať spol'ahlivo nás 

presviedčajú Vel'konočné 
sviatky. Prichádzajú každoro

čne a každoročne si na ne 
spomenieme. 

Každý podla zdroja 

a množstva informácií o ich 

pôvode a posolstve ich oslávi 

po svojom . Nedostatok času 
a nezáujem nás oberá o hlb-
ky pr .. · · k ez1ha. N1e omu postačí 

vedro vody, šibák a kraslice 
niekomu k . d v• , 

h 
po 01 V USI Z po- . 

c 0 Penia. 

Nuž ... 
Vyd ava tel' 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

26.3. 2004 Ročník: XIV. . Číslo: 6 bezplatne 

v č í s L E :eo z radnice * Rozdelenie volebných 

okrskov * Občianske spolunažívanie O Kultúra 

* Kol'ko platiť v ambulancii O Spoločenská kronika 

Q Aj vy môžete pomôcť O Inzercia O Z policajného zápisníka 

Niet vari človeka, ktorý by si nepamätal, prvé kroky v škole, prvých, ale 
aj tých posledných: Na ich slová, gestá, rady, ponaučenia i pohlavky a 
pohladenia ... formujúce často viac ako rodinná výchova. Z tej studnice 
čerpáme celý život. · 

811111111111~11 IIITI'''" 
Učitelbm 

Sú práve ako sťahovavé 
vtáky a presne ako 
padajúca hviezda. 

Ujdime z polí ako divé maky 
a oni - vážni - s dlaňou 

plnou lásky 
naveky v nás hniezdia. 

Deň učiteľov 28. marec je 
ušľachtilým sviatkom všet
kých pedagogických pracov
níkov bez rozdielu ich funkč
ného zaradenia. Je spätý 
s menom učiteľa národov 
jANA AMOSA KOMENS
KÉHO. Tento veľký pedagóg 
svojou pedagogickou činno
sťou a .náhľadmi na život sa 
zaradil medzi významné 
osobností v dejinách mysle-

ní a. Bol jedným z prvých prie
kopníkov za poskytnutie 
vzdelania ľuďom bez rozdielu 
pohlavia, rasy a sociálneho 
postavenia . Prebojúva[ ideu 
názorného vyučovania, žiadal 
psychologíckejší prístup 'k vy
učovaniu i ku každému žia
kovi. Okrem potreby všeobec
nej školskej dochádzky, vy
učovania v materinskom jazy
ku, vyslovil aj požiadavku 
prirodzenej výchovy, pedago
gického realizmu, ako aj ďa
lšie pozoruhodné a inšpirujú
ce myšlienky o škole, žiakovi 
a učiteľovi. Bol hlboko pre
svedčený, že dobrá škola robí 
človeka lepším, múdrejším, 

(Pokračovanie na 5. strane) 

Q~~Iffi,.SPRÁVY) 
Bratislavský Volkswagen 
bude robit' terénne Audi 

Spo l očnost' Volkswagen Slovakia, a. s., 
so chce viac zamerat' na výrobu terén
nych automobilov. Už tento rok plánuje 
pre vysoký dopyt zvýši!' produkciu mode

lu Touareg o polovicu na 80 000 kusov. 
Na roky 2005 o 2006 pripravuje spuste

nie výroby terénneho auto Audi. 

Hladáte Devínsku? 

Tento krát myslíme na internete. 
Podarilo sa nám ná j sť neúrekom 

údajov. 
Prezradí me: 

http: 
//www.devin;ka .sk/devinska.htm 

www.devinskanovaves.sk 

saget.szm.sk/ul ice.htm/ 
http: 

// saget.webpark.sk/home.htm/ 

www.economy.gov.sk/pk/2431-
2002-01 0/ma.htm 
WEB: www.satro.sk 

ale aj dalšie. Len si treba sadnúť 
k počítaču a klika( 

Dom kultúry 

V Devíne má od januára 
t. r. v prenájme súkrom
ná spoločnosť podnikajúca 
v šoubiznise. Devín ušetrí na 
prevádzke 400 tis. Sk, pri
tom doterajšie aktivity v DK 
zostanú zachované. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 18.3. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 

čísla bude 1.4. 2004, 

číslo vyjde 8.4. 2004. 



Dňa 16. 3. 2004 sa zišlo 
M iestne zastupite ľstvo mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves na rokovaní, ktoré bolo z hl'a
diska prerokovávaných bodov roz
de lené na mimoriadne z dôvodu 
rozhodnutia starostu MČ ONV po
zastav iť výkon uznesenia MZ MČ 
ONV z 2. 3. 2004 a na nové za
sad nutie M iestneho z astu p i teľs tva 

MČ ONV na prerokovanie zvyš
ných bodov programu z 2.· 3. 

2004. Uvedené bo lo vy konané 
v súlade s platnými právnym i 
predpism i, súvis iacimi s výkonom 
samosprávy našej mestskej čast i . 

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obec
nom zriadení v znení neskorších 
predp isov, starosta môže pozasta
v iť výkon uznesenia obecného za
s tu p i teľs tva (MZ MČ ONV), ak sa 
domnieva , že odpo ruje zá konu 
alebo je pre obec (MČ ONV) zjav
ne nevýhodné . Podľa ods. 7 uve

deného ustanovenia zákona o 
obecnom zri adení, ak bo l výkon 
uznesen ia obecného zastupiteľstva 
(MZ MČ ONV) pozastavený, môže 
obecné zastup i teľstvo (MZ MČ 
ONV) toto uznesenie trojpä tino
vou vä čš in o u hlasov všetkých po
slancov potv rdiť; ak obecné zastu
pite ľstvo (MZ MČ ONV) uznesenie 
nepotvrdí do dvoch mesiacov od 
jeho schválenia, uznesenie stráca 
p l atnosť. 

Podl'a § 5 ods. 20 Rokovacieho 
poriadku M iestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Devín-

ska Nová Ves, ktorý nadobudol 
úč innosť dňom 1. 5. 2003, ak prog
ram ri adne zvo la,ného rokovani a 
M iestneho zastupi te ľs tva nebol vy
če rpa n ý do 20,00 hod. predsedajúci 
rokovanie b prebi ehajúcom bode 
programu doko n č í a rokova nie 
M iestneho zastupiteľstva ukonč í. 

Starosta mestskej časti zvo lá nové 
zasad nutie Miestneho zastupi teľstva 
na prerokovanie zvyšných bodov 
programu do 14 dní. 

Mater iály prog ramu rokovani a, 
ktoré boli na zasadnutí MZ MČ 
ONV d ňa 2. 3. 2004 predkl ad ate ľmi 

stiahnuté, resp. materiá ly, ktoré ne
boli v programe MZ MČ ONV dňa 
2. 3. 2004 a bolo potrebné z hl'a
di ska dô lež itost i ich p rerokovať, 
boli prerokované taktiež na rokova
ní 16. 3. 2004. 

Z prerokovaných mater iálov na ro
kovaní MZ MČ ONV zo dňa 16. 3. 
2004 vyberáme nas ledovné uznese
nia: 
MZ MČ DNV na svojom mimoriad

nom zasadnutí _ 

- potvrdilo platnosť uznesenia MZ 
MČ ONV č. 34/3/ 2004 v čast i 3, 4, 
5, 
- schváli lo výberové konanie pri a-

. mym zadan ím v prospech Dona 
Development, resp. De Bond na·po
ze mky v lokali te Meč íková -
Bystrická za minimálnu ce nu 
1.200,- Sk, za podmienky príspevku 
do mimo rozpočtového fondu MČ 
ONV a prevzatia doterajších záväz
kov voč i MČ ONV a urč il o te rmín 
podpisu pripravenej zmluvy najne
skôr do 31. 5. 2004, 
- schválilo postup riešenia TKR Ý MČ 
ONV, uloži la prednostovi MÚ pri -

praviť návrh zmluvného vzťa hu me
dzi MČ ONV a SBD IV, ako vlastní
kom rozvodov a medzi MČ ONV a 
Satrom k prevádzkovaniu TKR, 
- schválilo Všeobecne záväzné naria
denie mestskej" čast i Brati slava -
Devínska Nová Ves č . 2/2004 o pre
dajnej a prevádzkovej dobe v živnos
tenskom podni kaní, 
- schválilo prevod vlastníctva bytov 
do osobného vlastn íctva pod l'a pred
loženého návrhu, 
-schválilo odpustenie úrokov z omeš
kania Petrovi a Márii Rasovým, za 
podmienky odkúpenia bytu, 
- schválilo K. Drahošovej poskytnutie 
príspevku z Fondu rozvoja bývania 
MČ ONV vo výške 300.000.- Sk, 
- zobralo na vedomie aktuálny stav 
ri ešenia skl ádky gudrónov v loka lite 
"Srdce", a pož iadalo starostu MČ 
ONV aby vyvolal rokovanie s vl astní
kom pozemku -Obvod ným úradom 
Bratislava, resp. Krajským úradom ži
votného prostredia ako zástupcom 
štátu k zabezpečeniu hydrogeologic
kých vrtov na hladinu podzemných 
vôd na zistenie možných výtokov to
xických látok z ·gudrónov do podzem

ných vôd a možnost i získania pro

stri edkov na riešenie daného stavu, 
- schváliiQ ude liť č l e nóm komisií - ne
pos lancom mimori adne odmeny po
dľa pred loženého návrhu, 
- zobralo na vedomie in fo rmatívne 
materi ály o súdnych sporoéh MČ -
ONV, o stave pohl'adávok MČ ONV 
k 31. 12. 2003,o- výs ledku meraní 
z neč i ste ni a potoka Mláka, o hava rij
nom stave ka n a li začného potrubia na 
ZŠ l. Bu kovčan a č . 3, o organi zač no -
techni ckom zabezpečení vo lieb pre
zidenta SR a referende, 
-schválilo minimálnu dražobnú čiast
ku na 3. izbový byt č. 34 na 1 O. pos
chodí na ul.] . Smreka 3 vo výške 1. 

814. 597, 10,- Sk a minimálnu 
dražobnú č i astku na 1 izbový bYt 
č. 21 na 7. poschodí bytového do. 
mu na ul. M. Marečka č. 2 vo Výš. 
ke 1. 156. 362,30,- Sk, 

- zrušilo uznesenie MZ MČ DNv 
č. 40/3/2004 a schvá lilo uzatvore. 
ni e úverovej zmluvy na kúpu ne. 
hnuteľnost i areálu Bystrická a uza. 
tvoren ie Zmluvy o zri adení zálož. 
ného práva k nehnute ľnostiam Vila 
Košťá l ová a Kú ria Mýtn ica s DEXIA 
- bankou Slovensko, a. s., 
- schválilo delimitác iu pracovní. 
kov býva lého SSŠ Brati slava IV 
v poč te 3 pracovníkov, z toho 
dvoch do fun kc ie samostatných 
ú čtovn íkov a referentov personál
nej a mzdovej agendy a jedného 
na fu nkci u referent financovania 
prevádzky škôl financovaných zo 
mzdového normatívu ZŠ a Mš 
s ú činnosťou od 1. 1. 2004, schvá. 
li lo dopl nenie o rga ni zač n ej štruk. 
túry MÚ ONV o samostatný referá! 
ekonomiky školstva rozšírený o 3 
funkcie s ú č innosťou od 1. l . 
2004, 
- zobralo na vedomie prípravu 
Zásad pre tvorbu a použiti e FRB 
MC ONV a ulož il o prednostovi 
MÚ ONV zabezpeč it' prerokova· 
nie materi álu v komisiách MZ MČ 
ONV, 
- schválilo odpredaj pozemkov 
v zóne lstrij ská ul. v súlade s pred· 
bežným súhlasom primátora 
a v sú lade so schvá leným Gene· 
relom lstrij ská ul ., zásad pamiatke· 
vej zóny a schvá leného príspevku 
do mimo rozpočtových fondov MČ 
ONV na hradenie infraštruktúry vo 
fin a nčnom alebo vecnom plnení. 

JUDr. František Ba ň a s, 
zástupca starostu MČ ONV 

Rozdelenie volebných okrskov pre referendum 3. apríla 2004 
·Volebná 

Zš 
Charkovská 

1 

Kultúrne str. 
lstrijská 2 

Volebný 
okrsok 

2 

3 

Ulice patriace do volebného okrsku 

Opletalova, Devínske jazero, Poniklecová, Bystrická, Ílová, Kremencová, Tehelňa, 
Tehliarska, Mečíková, Jána Jonáša, Janšákova, Záhradná, M. Pišúta, Jasencová, tubovníková 

Na vyhliadke, Samova, Spádová ul. 1. mája, Na Grbe, Novoveská - rodinné domy, Na kaštieli , lstrijská párne č. od 20 a nepárne od č. 71, 
Delená Kosatcová, Magnezitová, Mlynská, Brežná, Bridliová, Vápencová, Záveterná, Charkovská, 
llstrijská 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, Kalištná, Novoveská 1 O, 12, 14, 16, 18, Uhrovecká, Hradištná 

lstrijská rodinné domy nepárne čísla 3 až 69, Na mýte, Eisnerova 1, Slovinec, Pod Lipovým, Prímoravská, Želiarska, Na hriadkach, Na skale, 
Nám. 6 aprfla, Podhorská, Pieskovcová, Vápenka 

Eisnerova3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21 
Milana Marečka 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, Ivana Bukovčana 

Jána Smreka 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 
š. Králika 3,5 a rodinné domy, Zavadilova ulica 

zš štefana Králika 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, 20 

P.Horova 1 6 ~----~~P~a~vl:a~H~o~ro~v:a:2:2~, 2~4~· =2~6--------------------------------------------------------------------------1l 
Pavla Horova 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28 
Eisnerova 38, 40, 42, 44 Jána Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 1 i 7 

DEYEX2 

Rozdelenie volebných okrskov pre voľby prezidenta SR 2004 
Volebný Ulice patriace do volebného okrsku 
okrsok 

Opletalova, Devínske jazero, Poniklecová, Bystrická, Ílová, Kremencová, Tehelňa, 
Tehliarska, Mečíková, Jána Jonáša, Janšákova, Záhradná, M. Pišúta, Jasencová, tubovníková 

2 Na vyhliadke, Samova, Spádová ul. 1. mája, Na Grbe, Novoveská- rodinné domy, Na kaštieli , lstrijská párne č. od 20 a nepárne od č. 71 

3 
Delená Kosatcová, Magnezitová, Mlynská, Brežná, Bridliová, Vápencová, Záveterná, Charkovská, 
llstrij ská 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, Kalištná, Novoveská 1 O, 12, 14, 16, 18, Uhrovecká, Hradištná 

4 
lstrijská rodinné domy nepárne čísla 3 až 69, Na mýte, Eisnerova 1, Slovinec, Pod Lipovým, Prímoravská, Želiarska, Na hriadkach, Na skale, 
Nám. 6 aprfla, Podhorská, Pieskovcová, VápenKa 

5 

6 

7 

8 

ZŠ 
9 

Ivana Bukovčana 

Jána Poničana, Milana Marečka 1, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22 

Eisnerova 3, 5, 7, 9,11 , 13, 15, 17, 19, 21 
Milana Marečka 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, Ivana Bukovčana 

Jána Smreka 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 
š. Králika 3,5 a rodinné domy, Zavadilova ulica 

štefana Králika 2, 4, 6, 8, 1 O, 12, 14, 16, 18, 20 
Pavla Horova 22, 24, 26 

P.Horova 16 
10 Pavla Horova 1, 5, 7, 9, 10, 11 , 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23,28 

11 
Eisnerova 38, 40, 42, 44 Jána Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Jána Smreka 1, 3, 5, 7, 9, 11 

OBČIANSKE SPOLUNAŽÍVANIE 

Tak, ako som uviedol v predchádzajúcom čís l e DEVEX~u v dnešnom 
čísle sa budem už ko nkrét ne za oberať skutkovými podst atami prie
stupkov proti občianskemu spolunažívaniu. 

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú ustanovené v záko
ne č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, kon
krétne v § 49 uvedeného zákona. Pod l'a toh'to paragrafu sa priestupku 
proti občianskemu spolunažívaniu dopustí ten, kto : 
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, 
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, 
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgá
nom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania 
neoprávnenej výhody, 
d) úmyselne naruší občia nske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na 
zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z p rie 
stupku, schválnosťam i alebo iným hrubým správaním. 

. Kým objektom priestupkov _pod l' a § 21 až 46 priestupkového zákona 
Je poriadok vo verejnej správe a podl'a § 47 a 48 verejný poriadok po
dl'a ustanovenia § 49 sa poskytuje ochrana riadnem u občia nskemu 
~polunažívaniu. Priestupky podl'a ods. l písm. a) sa prejednávajú vždy 
Iba na návrh postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu, alebo 
opatrovníka. To znamená, že priestu pky podl'a uvedeného odseku zá
k?na o priestupkoch nemôže správny orgán prerokovať z úradnej po
VInnosti. Ak také konanie správny orgán začal a urazený na cti nepodal 
med:ičasom návrh na začatie konania (v t roj mesačnej lehote ustano 
ven;) § 68 ods. 2 zákona o priestupkoch) alebo ho podal oneskorene, 
spravny orgán kona nie zastaví. · 

Priestupky podl'a ods. l písm. b) a d) priestupkového zákona sa pre
r~kovávajú taktiež iba na návrh postihnutej osoby alebo zákonného 

~atupc~, ale~o opatrovníka, ak boli spáchané voči blízkej osob_e. Ak 
č onan1 o pnestupku podl'a písm. b) a d) uvedeného ustanovema za-
atom na návrh vyjde najavo, že skutok nebol spáchaný medzi blízkymi 

otobami, pokračuj e sa v konaní z úradnej povinnosti (§ 68 ods. 3 prie
s Upkového zákona). 

rn~odl'~ § 68 ods. 4 priestupkového zákona blízkou osobou sa rozu
m le ~ nb~zný v priamom pokolení, osvojitel', osvojenec, sú rodenec a 

0 a~zel ; Iné osoby v rodinnom či obdobnom pomere sa považujú za 
v~o Y n~~zájom blízke, len ak by ujmu, ktorú ut rpela jedna z nich, prá-

: po:1tovala druhá ako vlastnú ujmu. 
Sei a .spac~anie priestupku podl'a ods. l písm. c) a d) sa vyžaduje úmy

ne zavinenie. 

V tejto súvislosti mi dovol'te uviesť, aký je rozdiel medzi pri estupkom 
spáchaným z nedbanlivosti' a priestupkom spáchaným úmyselne. 
Pod l'a § 4 ods. l písm. a) priestupkového zákona, priestupok je spá
chaný z nedbanlivosti, ak páchate!' vedel, že môže svojim konaním p o
rušiť alebo ohrÓziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dô

vodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, ale
bo, podl'a písm. b) uvedeného paragrafu, nevedel, že svojim konaním 
môže poruš i ť alebo oh roziť záujem chránený zákonom, hoci to vzh l'a
dom na okolnosti a svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. 

Podl'a od s. 2 uveden ého paragrafu písm. a) zákona o priestupkoch, 
pr iestupok je spá chaný úmyselne, ak páchate!' chcel svoj ím konaním 
porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo, podl'a písm. b) 
uved eného pa ragrafu ods. 2, vedel, že svojim konaním môže porušiť 

- alebo o hroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší 
alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený. 

Podl'a ·§ 49 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne
skorších predpisov, za priestu pok podl'a odseku l písm. a) hore uvede
ného paragrafu možno uložiť pokutu do 1.000.- Sk a za priestupok po
dl'a odseku l písm. b) ažd)§ 49 priestupkového zákon a pokutu clo 
3.000.- Sk. V blokovom konaní nemožno prerokovať a postihnúť prie
stupky, o ktorých sa koná len na návrh. 

V nasledujúcom čísle vášho DEVEX-.u vás chcem o bozná miť so zá
kladnými pojmami priestupkového zákona a následne so spôsobom 
objasňovania jednotlivých priestupkov. · 

JUDr. František B a ň a s, zástupca starostu Mč ONV 

DEVEX 3 



fbgŕám detí materských škôl v Devíns 
ravený k sviatkom jari, spojený s 

-·· atému Vel'kej noci, vel'ká sála, o 15; 
vstupné l 0,- Sk. · 

Ukážka fudovei tvorivosti spoiená s Vel'kou nocou 
Miestny odbor Matice sfovenskei v Devínskei Novei Vsi pozýva 
všetkých priaznivcov fudového umenia na prezentáciu poduiatí: 

Cudová tvorivost' k Vel'kej noci 
V miestneí knižnici {lstriiská 6) 

pondelok 5. 4. 2004 - výroba kraslíc 15. OO - 17. OO h 
streda 7. 4. 2004 - výrobky zo šúpolia 15. OO , 17. OO h 

štvrtok 8. 4.12004- paličkovanie a vyšívanie 15.00- 17.00 h 

nede/á 4. 4. 2004- dobroty starých mám 15.30 ha 

PRILEZITOST PRE STVRTAKOV 
A NIELEN Z DEVINSKEJ ••• 

V spolupráci s vedením ZŠ 
P. Horova v Devínskej Novej 
Vsi sa podarilo pripraviť pro
jekt športovej triedy z rozší
reným vyu čovaním tanca, 
s dôrazom na tanečný šport. 
Táto trieda bude fungovať od 
budúceho školské ho roku 
2004/2005 pre žiakov 
a ž iačky 5 . roč níka ZŠ, ktoré 
sa chcú venovať tejto atrak
tívnej tanečno-športovej dis
ciplíne. 
Profesionálny tréner taneč
ného športu l .triedy l ng. 
Milan Bač iak, vedúci projek
tu , nám povedal viac: 
Súčasný tanečný šport je 

symbióza športového a ume
lecké ho výkonu a vyžaduje 
syste matické a odborné ve
denie. Vrcholný tanečný vý
kon nie je možné dosiahnuť 
krátkodobou prípravol,l . Ako 
i u iných športov je potrebná 
syste matická a odborná prí-

DEVEX4 

prava, ktorá je založená na 
spolupráci viacerých odbor
níkov, nielen z tanečnej ob
lasti. Je potrebný odborný 
zdravotný dozor, ako i znalo
sť príbuzných oblastí taneč
né ho športu ako je napr. ba
let, jazzový tanec, gymnasti
ka . Ako športová disciplína 
vyžaduje aj vysoký stupeň 
kondičnej prípravy. 

Nemenej dôležitý je 
i kultúrno-spoločenký dopad 
tanečného športu, mnohým 
známy viac pod názvom 
spoločenský tanec . Deti sa 
nenásilnou formou učia vy
stupovať, strácajú - strach 
z publika, získavajú sebaisto
tu a suverenitu. V nemalej 
miere sa učia aj základom 
spoločenského správania, 
chlapci džentlmenstvu . 
Aké sú podmienky na ZŠ P. 
'Horova? 
je to škola s dlhodobo pozi-

E d í c i a D U C H O V tlÝ Ž l V O T 

Anselm Grun: SNY-NA DUCHOVNEJ CESTE 
Ak nepoznáme súvislos( medzi snom i a duchovným životom, toto dielk 
nám pomôže objavií duchovný význam snov na našej ceste k Boh 

0 

71 s./85, - Sk · u. 
Bob Lepine: KRESŤANSKÝ MANŽEL 
Autor p~u~azuje na posväcujúcu úlohu, ktorú má napl~aí manžel v ži
vote svo1e1 manželky a čo pre neho znamená udržiava( svoju nevestu 
bez poškvrny. 252 s./145,- Sk 
Carlo Maria Martini: PROROCKÝ HLAS V MESTE 
Meditácie o prorokovi Jeremiášovi . 171 s./138,- Sk 
LITURGIA HODÍN . 
Tak, ako v stredoveku zludovela modlitba ruženca, tak sa dnes stáva ak
tuálnou modlitba Liturgie hodín . Dnes sa ju už modlia nielen kňazi a re
hol'níci, ale i mnohí laici. Toto vydanie obsahuje na 1557 stranách bibli· 
ového papiera obidva piliere tejto modlitby: Ranné chvály a Vešpery, 0 

to na všetky liturgické obdobia, slávnosti, sviatky i spomienky. Je vhodné 
najmä pre laické spoločenstvá i jednotlivcov, ale je dostačujúca napr. i 
pre stálych diakonov. Ide zatial' o najnovšie vydanie Liturgie hodín, do
plnené o sviatky nových svätc_ov, vyhlásených terajším Svätým' otcom 
Jánom Pavlom ll. 1557 s./11 OO Sk 
Uvedené knihy si môžete kúpií v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po - pia: 15.30 - 18.00, s: 8.00 - 11.00 h. . 

POZVÁNKA 
Kolektív detí a učiteliek našej mater
skej školy Vás srdečne pozýva na 

TVORIVÉ DIELNE 
s vel'konočnou tematikou, ktoré sa 

tívnym prístupom k športu vo 
všeobecnosti . Okrem taneč
nej športovej triedy sa pripra
vuje futbalovo-basketbalová 
športová trieda, teda tiež 
kombinovaná chlapci-die
včatá . K dispozícii sú dve te
locvične .. 

V areály školy sa nachádza 
všešportový areál. Na jeho 
skvalitnenie, prostredníc
tvom miestnej samosprávy 
škola investuje budúci rok 
takmer 1 mi l. Sk . Treba pri
pomenúť, že škola 111á už 
skúsenosti so športovými 
triedami. 

Máme prísl'ub, že triede 
s rozšíreným vyučovaním ta
nečného športu bude veno
vaná zvýšená pozornosť zo 
strany vedenia: školy. 

Iste bude prebiehať konkurz 
do tejto výberovej triedy. 

Áno . Prvé kolo konkurzu sa 
uskutoční v utorok 13.apríla 
a vo štvrtok '15 .apríla 
o 19.00 hodine v priestoroch 
ZŠ Pavla Horova . 

uskutočnia: vo štvrtok l. 4. 2004 v 
se medzi 15.00 - 17.00 h v 
Materskej školy Jána Smreka č. 8. 

O prekvapenia nebude núdza ... 

Srdečne pozývame 
kých záujemcov, chlapcov 
dievčatá terajších štv 
tried. Chlapci by ma li 
oblečené nohavice a 
dievčatá sukni čk u a tr i 
Na obutie stačia aj cv ič 
vhodná je tanečná obuv. 

Ako sa môžu prípadný 
jemcovia kontaktovať? 

Pre túto príležitosť s 
zriadili - špeciálnu mai 

· schránku: 
prihlasky@nextra.sk, na 
rej môžete kontaktovať 
ceho projektu. 
Zároveň všetky potre 

informácie získate aj na 
fónnych číslach : 0905 
581 p. Bačiak , 
9056 -riaditel' ZŠ p. M.arko. 

Vyňaté z rozhovoru s 
Milanom Bačiakom, 
rom tanečného športu. 

Aj on ďakuje za 
nosť a teší sa na 
v apríli. 
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'ú Keďže uvere;novante v 
na~r~ke Naši jubilanti (jedno
~adkové - vek a meno) je bez
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zverejnenie, aby nam tteto 
údaje doručili do inzertnej 
kanceláTie na Novoveskej 14 
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Ďakujeme 
Redakcia 

Vojtech ŠPAN KO 
Nech odpočíva v pokoji! 

Život a odkaz 
E. Štúra 

bude témou matičiarov a priaz
nivcov v pondelok 5. apríla 
v klube MO MS na Istrijskej č . 

6 od 18.00 h. na ktoré srdečne 
pozývajú matičiarov i občanov 
Devínskej Novej Vsi. 

MOMS 

Materské školy v Devínskei 
Nove; Vs i pozývaiú na vel'ko
nočné vystúpenie detí pod náz
vom 

VEĽKONOČNÉ 
TRADÍCIE 

ktoré sa uskutoční v nedel'u 4. 
4· 2004 o 15.00 hodine 
v lstracentre. . 
Súča ( d . . . n. s ou po u1atra 1e ochut-
k av~a dobrôt starých mám, 

to re prr· , M. db M . pravr restny o or 
N atrc_e slovenske; v Devínske; 

ove/ Vsi. 

.,,",l,,ll.ll ,,,,, •. ," 
(Dokončenie z l strany) 

ohľaduplnejším k sebe a k 
svojmu okoliu. 

V jeho ideách, humanizácii 
a demokratizácii školy po
kračujú učitelia i dnes. 

I napriek tomu, že prežívajú 
dobu, ktorá školstvu príliš ne
praje, nie z viny našich uči
teľov, som presvedčený, že 
majú záujem, aby pripravili do 
života vzdelaných, schopných 
a erudovaných mladých ľudí. 
Je však smutné, že prácu uči
teľa, pripravujúceho ich pre ži
vot, si mla'dí ľudia vedia oceniť 
práve až vo veku dospelosti. 
Až vtedy skutočne ohodnotia 
vzťah, ktorí k nim jednotliví 
učitelia počas ich formovania 
pre život mali. 

Spomenú si možno na po
hladenie pani učiteľky v ma-

pozdravili seniori ženy k ich 
sviatku 

V utorok 9. marca 2004 zorga
nizovala Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov Bratislava IV, 
pod vedením predsedu Ing. L. 
Gáfrika, okresné kolo speváckych 
súborov - seniorov pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žieri . 
Zúčastnili sa ho: Súbor Senioranka 

terskej škôlke, ktorá po dobu 
dňa suplovala ich mamičku. 
Spomenú si na pani učiteľku, 
resp: učiteľa, ktorý ich učili čí
tať a písať, ktorí im dali prvé 
základy vo fyzikálnom, che
mickom, matematickom, špor
tovom, kultúrnom a inom na
predovaní v živote, t . j., že im 
otvorili cestu k poznávaniu. 

Spomenú si na pani učiteľky . 
a pánov učiteľov, tak ako si 
spomínam aj ja, ktorí boli na 
nich prísni, ktorí nezľavili zo 
svojich nárokov. 

Takí učitelia boli vždy pre 
mňa vzorom. Každý z nás by 
mal v tento .deň uznať, že pri
pravil svojim učiteľom radost
né, ale i krušné chvíle, pocho
piť, že práca učiteľa nekončí 
zvonením, a že aj ich učitelia 
majú svoje rodiny, deti , o ktoré 
je potrebné sa postarať. 

Pri takýchto návratoch do 
školských a študentských čias 
si uvedomujeme poslanie uči
teľa, jeho zodpovednú prácu, 
za ktorú je im potrebné vysloc 
viť čo najsrdečnejšie poďako

vanie. 
Ďakujeme touto cestou 

všetkým učiteľkám a uči-

pod vedením L Kittnerovej z časti 
Karlova Ves, súbor Novoselka pod 
vedením G. (Veselu) Besedu z časti 
Devínska ' Nová Ves, dva súbory 
z časti Dúbravka, Dúbravanka pod 
vedením Mgr. M. Chomovej a za
tial' nepomenovaný súbor zo Žatev
nej ulice pod vedením M. Bosáko
vej. 

Túto vzácnu sviatočnú atmosféru 
zastrešil starosta Mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves Ing . B. 
Hollý, ktorý i napriek zaneprázd
nenosti nezabúda na dôchodcov 
a pravidelne navštevuje ich akcie s 
finančnou podporou. K výbornému 
priebehu prehliadky súborov pri
spela moderátorka Daniela Lipkavá 
z Devínskej Novej Vsi neobyčajne 
príťažlivým slovom doprovodu. 

Okrem umeleckého zážitku 
z krásnych ludových piesní, senior
mi oduševnene zaspievaných, má 
spev ozdravujúci vplyv. Melódia 
a rytmus spôsobujú psychické i fy
zické uvolnenie . Spev pomáha od-

Okresné riaditel'stvo Hasičského 
a záchranného zboru zaregistrovalo 
na území hlavného mesta SR 
Bratislavy v mesiaci február 2004 cel-

teľom, výchovným pracovní
kom, ako aj obslužnému per
sonálu našich záldadných 
a materských škôl za ich prá
cu v prospech výchovy a vzde
lávania detí našej mestskej 

· časti Bratislava - Devínslta 
Nová Ves. 

Na záver mojej úvahy mi do
voľte, aby som reprodukoval 
slová veľkého učiteľa národov 
Jána Amosa Komenského: 
"Komukoľvek môžeš pomôcť, 
pomôž rád. Veď dávno sa ho
vorí, že slúžiť a pomáhať sú 
vlastnosti vznešených ľudí." 
Ja osobne učiteľov mestskej 
časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves za vznešených ľud í 
považujem. 

Dovoľte mi poblahoželať 
k sviatku učiteľov všetkým 
tým, ktorí sa držia ideí učiteľa 
národov Jána Amosa Komen
ského, dovoľte mi popriať vám 
pedagógom hodne trpezlivosti 
vo formovaní žiakov s ktorými 
pracujete - ľudí vstupujúcich 
do života. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu Mč DNV 

púta( sa od nepríjemných myšlie
nok a koncentrovaÍ sa na prežíva
nie krásy. Len ten, kto sa naučí chá
paÍ melódiu , vie, že je jedným 
z nástrojov sebavyjadrenia. 

A že naše l'udové piesne sú tie 
najkrajšie, overila som si počas po
bytu vo Francúzsku, kam našich 
krajanov vyhnali neblahé pomery 
v minulosti za prácou. Pieseň ne
prestala byí pre nich aj po rokoch, 
mostom medzi rodiskom a d~mo-
vom. 

Vdaka patrí všetkým, ktorí pod
porujú spev slovenských piesní v 
čase, keď funkciu spevu preberá 
nie vždy prospešný zábavný prie
mysel. A to je vel'ká škoda, keď be
rieme veci hotové, ktoré samostatne 
nevytvára me. 

Nie nadarmo sa hovorí: "Človek, 
ktorý oblubuje prírodu a spev, neší
ri okolo seba zlo!" 

Mgr. L.. Galbičková 

kom 47 požiarov, pri ktorých vznikli 
priame škody vo výške 6 508 000,
Sk. Pri týchto požiaroch nedošlo 
k usmrteniu ani zraneniu žiadnej 
osoby. Najviac požiarov (14) bolo 
zaregistrovaných v okrese Bratislava 
Ili. 

DEVEX 5 



Ai Véíš p,rispev·ok 
m_ôie pomôct• 
l .h l~ - d ,. l pos 1 .. nu ym e .o-m. 

Žijeme v rôznorodej spoloč
nosti . Medzi nami stále žijú l'u

dia s rôznym zdravotným po

stihnutím, ktoré im nedovol'uje 

žif rovnocenne s ostatnými. 

Potrebujú zvýšenú pozornosť 
a pomoc- spoločnosti. 

Pomoc môže mat' rôznu po

dobu . Jednou z nich by mala 

byt' integrácia postihnutého do 

ostatnej spoločnosti. To je cie

lom aj špeciálneho zariadenia 

Inštitútu pre pracovnú rehabilitá

ciu občanov so zmenenou pra

covnou schopnosťou a Stred 

ného odbornéh; učilišta pre te

lesne postihnutú mládež. Naše 

zariadenie pripravuje na pra

covné uplatnenie mládež po zá

kladnej škole formou stredoškol

ského vzdelávania (SOU), ale aj 

dospelých jedincov do veku 45 

rokov. 

Poznajú nás aj mnohí obča

nia Devínskej Novej Vsi, absol- . 

venti nášho učilišta. 

Pri Inštitúte v roku 1997 bolo 

založené občianske združenie 

Bez bariér. Jeho hlavnou úlohou 

je oslovovať rodičov, organizá

cie, firmy, pre získavanie finanč
ných prostriedkov, ktoré sú 

využité v prospech skvalitnenia 

celej prípravy občanov so zme

nenou pracovnou schopnosťou 

a telesne postihnutej mládeže 

počas ich pobytu v Inštitúte. 

Mladá, telesne postihnutá po

pulácia sa chce podobne ako jej 

z draví rovesníci angažÓvat' do 

všetkých foriem života, prezen

tovať sa svojimi schopnosťami , 
výsledkami svojej práce, čo si 

však vyžaduje zvýšené finančné 
požiadavky pre zabezpečenie 
podmienok, v ktorých sa ich 

schopnosti môžu priaznivo roz

víja( Finančné prostriedky 

z občianskeho združenia umo

žňujú podporova( činnosti, ktoré 

majú priaznivý dopad nielen na 

vzdelanostnú úroveň, ale sledujú 

všeobecný rozvoj telesne postih

nutého človeka, jeho zapájanie 

DEVEX 6 

sa do aktivít ostatnej zdravej po

pulácie. 

Doteraz z:ískané finančné 
prostriedky z občianskeho 

združenia Bez bariér boli po

užité hlavne na: 

modernizáciu vzdelávacieho 

procesu v rôznych učebných 
a študijných odboroch, skvalit

nenie zdravotno-rehabilitačných 
služieb poskytovaných v zaria

dení, poskytovanie sociálnych 

výpomocí jednotlivcom z radov 

študentov, poskytovanie výpo- _ 

mocí vyplývajúcich z požiada

viek zdravotného stavu , pobyty 

v prírode vyplývajúce z učeb
ných dokumentov, odborné 

a poznávacie exkurzie, zabez

pečenie študentských súfaží rôz

neho charakteru, vydávanie štu

dentského časopisu , ~ultúrne 
a spoločenské podujatia a iné. 

Zo skúseností a výsledkov 

práce zariadenia a občianskeho 
združenia je zrejmé, že ta~éto 
investovanie má svoj zmysel 

a opodstatnenie, pretože ním 

dosahujeme žiadaný ciel' -

skvalitnenie života telesne po

stihnutého občana s trvalými 

následkami. 

Veríme-, že uvedené informá

cie Vám v skratke priblížili našu 

snahu pomôct. Preto sa na vás 

s prosbou obraciame, aby ste aj 

Vy prispeli, podla vašich mož

ností, na konto občianskeho 

združenia Bez b~riér 2 %zo za: 

platenej ročnej dane, za čo vám 

v mene naši<;_h klientov vopred 

doku jeme. 

Príďte medzi nás, spoznajme 

sa navzájom, ·naši vdační žiaci 

Vám radi prejavia svoju vdaku 

a my Vašu štedrosť zverejníme 

na reklamných plochách nášho 

zariadenia. 

Občianske združenie 

Bez bariér 

_ pri Inštitúte pre prac. 

rehabilitáciu obč. so ZPS 

Číslo účtu: 1240658551 / 0200 

IČO : 30813506 

tel.: 02/5465 0062-64 

V snahe pomôcf a ul'ahčif 
proces komunikácie ponúka 

Devex možnosť vyzdvihnú( 

si príslušné tlačivo v inzert. 

nej kancelárii Devexu na N0• 

voveskej 14 (z dvora) p0 • 

pia : 15.30: 18.00, so : 8.0Q. 

10.00 

Rozmiestnenie kontajnerov - od 12. 3. 2004 - 13. 6. 2004 

Harmonogram rozm i estňovania vel'kokapacitných kontajnerov na objemný od. 

pad z rodinných domov a domácností na L polrok 2004. Nepoužívať na chemic. 
ký odpad, staré železo, sk lo, lístie a orezy stromov! 

Rozpis pristavenia kontajnerov. 

12.- 14. 3. 2004 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová- Delená 

19.-21 : 3. 2004 ul. Na hriadkach, Mečíkova, j . jonáša - 2x kontaj ner 

26.- 28. 3: 2004 ul. Pod lipovým, lstrij ská, Kosatcova 

02.-04. 4. 2004 ul. janšákova, Slovinec, Záhradná. š. Krá li ka- rod. domy 

16. - 18. 4. 2004 ul. Delená- Charkovská, Rybník; Pieskovcova 

23.- 2S. 4. 2004 ul. Novoveská- j . Poničana, Nám. 6. apríl a, Na kaštieli 

30. 4.- 2. S. 2004 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádova- Delená 

07.-09. S. 2004 ul. Na hriadkach, Mečíkova, j . jonáša- 2x kontajner 

14.-1 6. S. 2004 ul. Pod lipovým, lstrij ská, Kosatcova 

21.- 23. S. 2004 ul. janšákova, Slovinec, Záhradná, š. Králika- rod. domy 

04. · 06. 6. 2004 ul. Delená- Charkovská, Rybník, Pieskovcova 

ll.- 13. 6. 2004 ul . Novoveská - j . Poničana, Nám. 6. apríl a, Na kaštieli 

D~nova 

Mestská časf Bratislava - Devínska Nová Ves, lstrijská 49, 841 07 
Bratislava, ponúka na prenájom nebytové priestory v samostatne 
stojacom objekte Viacúčelového zariadenia na ulici S. Králika l. 
Ide o kancelárske priestory o výmere 53,3 m' na prízemí. s možnosfou 
začatia podnikania od termínu l. 7. 2004. Jedná sa o priestory po 
prevádzke stávkovej kancelárie Terno, a. s. 
Písomnú žiadosf zašlite do termínu 30. 4. 2004 na Miestny úrad DNV, 
oddelenie OSUM, lstrijská 49,841 07 Bratislava 49. 
Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci oddelenia správy 
a údržby majetku - p. Kissová 
kontakt: Miestny úrad DNV- tel.: 6477 5250, 6477 6250, 6477 7250, 
6477 8250. 

Mestská čast' Bratislava - Devínska Nová Ves, 

lstrijská 49, 841 1 O Bratislava 
vypisuje verejné ponukové konanie 

na predaj pozemku-parc. č. 890- záhrada o výmere 357m', 

k. ú. Bratislava - Devínska Nová Ves, lokalita Opletalová, 

minimálna ceria pozemku 2 500 Sk/m' . 

Cenové ponuky musia byt' doručené v zapečatenej obálke so spätnou 

adresou s oznacením PREDAJ OPLETALOVÁ- neotváral v termíne 

do 15. 4. 2004 do 11.00 h, vrátane návrhov odoslaných 

poštou na ad res u: 

Miestny úrad Devínska NoÝá Ves, · 

do rúk Ing. Šeligu, lstrijská 49, 843 l O Bratislava. 

Podrobnejšie informácie poskytne pracovník MÚ DNY p. Lazový, 

v pracovné dni medzi 8.00- 9.00 h, tel. 6477 5250, 6477 6250. 

Kúpna cena musí byt' uhradená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluv)'. 

Vyhlasovatel' sútaže si vyhradzuje právo odmietnu( všetky návrhy 

a ukonči( ponukové konanie ako neúspešné. 

Miestny úrad Devínsk~ Nová 
,, lstri1·ská 49, BratiSlava 
ves, " - -

SU TAZ 
Vyhradené parkovacie miesta 

M
. to · Eisnerova ul. (pred 1es · 

yúB): 1 O miest . 
Bukovčana 16- 4 m1esta, l. 

l. 3 . 
Bukovčana 4- . miesta 

obdobie : l o 5 . 200 - 30. 4. 

zoo s 
Žiadosti 0 p ridelenie parkova-

cieho miesta je potrebné do

ručiť v zalepenej obálke 

s označením 
SÚŤAŽ - PARKOVANIE 

NEOTVÁRAŤ" 
na Miestny úrad v Devínskej 

Novej Vsi, lstrijská 49, 843 l O 
Bratislava 

· žiadost' musí obsahovať: 
-meno, priezvisko a adresa tr

valého pobytu žiadatela, 

-typ automobilu, farba, ŠPZ 

-kto je vlastníkom automobilu, 

-v prípade, že vlastníkom je 

fyzická osoba, údaj o tom, či 
sa využíva alebo nevyužíva na 

podnikatelskú činnost', · 
-cenovú ponuku za vyhradené 

parkovacie miesto na obdobie 

jedného roka. 

Poplatok za l parkovacie 

miesto: 

Paušálna suma poplatku sa 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01 · Kúpa 
02 · Predaj 
03 · Vo/né miesta {ponúka, h/ádá} 
04 · Služby (ponúka} 
05 · Byty 

06 · Nehnutelnosfi 
07 · Rozličné 

* Predám klasický detský ko
čík, 3-komb., zelený s dtskými 
vzormi. K tomu kryt do dažďa 
a fusak . Vo výbornom stave. 
Cena dohodou. 

Tel: 0903 244 484 
* Predám detskú drevenú 
P~stiel'k u. Dobrý stav po 1 
dieťati . Cena 1000 Sk. Dohoda 

~ož_ná . Tel : 6477 4552 
DAMSKE LODIČKY 

nové, výpredaj zo zrušenej 

určí pre všetky vyhradené par

kovacie miesta na jednom par

kovisku rovnaká pre všetky vy

hradené parkovacie miesta, a 

to vo výške priemernej cenovej 

ponuky uchádzačov, ktorým 

bolo parkovacie miesto na da

nom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku ne· 

môže byt' nižšia ako 7 200,

Sk/ ročne alebo 600,- Sk/ me

sačne a-nemôže byt' vyššia ako 

40 000,- Sk/ročne alebo 3 

300,- Sk/mesačne . 

Fyzické osoby, ktoré nepouží

vajú osobný automobil na pod

nikanie,- majú znížený popla

tok za vyhradené parkovacie 

miesto pre osobný automobil, 

kto,rý nie je vo vlastníctve práv

nickej osoby, na jednu tretinu . 

Znížený poplatok je možné 

uplatniť obyvatel'mi jedného 

bytu spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 15. 4. 

2004 o 14.00 hodine - v tomto 

termíne so zároveň uskutoční 
na miestnom 6rade aj verejné 

otvorenie obálok. 

EOMÚ DNY 

predajne obuv kúpite v Deve
xe, Novoveská 14 (z dvora) po
pia: 15.30-18.00, so: 8.00-10.00 
ale aj šiltovky za neuveritel'
ných 30 Sk. 

* TV servis Baláž- oprava tele
vízorov. Na Grbe 43. 

Tel.izázn .: 6477 6963 
* Murárske, obkladačské prá
ce, sadrokartón, mal'ovky. 
Interiér- exteriér. 

Tel. : 0908 543 991 
* ÚČTOVNÍCTVO -jednoduché, 
podvojné, dane, mzdy. 
Spol'ahlivo, zodJ')ovedne . 

Tel: 0905 651 526 

* Predám 3-izb. byt na sídlisku 
Stred. Tel: 0902 659 898 

' 

ATRAKTÍVNE MOŽNOSTI FINANCOVANIA Aj 

S NULOVÝM POČIATOČNÝM VKLADOM 

XXl 
väčšír lepší a bez vkladu 

Od februára pripravila najväčšia Prvá stavebná sporite ľň a, a. s., pre svojich kli
entov a všetkých záujemcov o stavebné sporenie mimoriadne príťažlivé novinky. 
Novinky reagujú na zvýšený záujem stavebných sporiteľov o výhodné úvery. 
Čoraz viac l'udí využíva alebo plánuje využ iť pre financovanie svojho bývania 
stavebný úver alebo medziúver. 

V tomto roku je v ponuke PSS, a. s., nový XXL ÚVER, ktorý je ešte väčší a le
pší ako ten z minulého roku. Maximálna výška nového XXL ÚVERU môže byť až 
5 miliónov Sk, minimálna l OO tisíc Sk. Pre fi nancovanie jedného domu alebo by
tu je možné využiť až l O miliónov Sk. Každý, kto chce výhodne financovať svoje 
bývanie, nájde cielovú sumu, ktorá mu najviac vyhovuje. Naj väčšou prednosťou 
XXL ÚVERU je aj n aďa lej skutoč nosť, že stavebný sporite!' nepotrebuje poč i atoč
ný vklad. Počiatočná ročná úroková sadzba závisí od spôsobu zabezpečenia XXL 
ÚVERU. Stavebný spor iteľ si môže vyb rať, č i zabezpečí svoj úver ru č iteľom , 
záložným objektom alebo hnuteľnou zábezpekou . Ak sa rozhodne pre zabez
pečenie ru č iteľom , čo je možné pre úver do 300 tisíc Sk, je počiatočná ročná 
úroková sadzba 7,79 %. Ak si vyberie zabezpečenie zá ložným objekto!] alebo 
hnutel'nou zábezpekou, v tom prípade je výška úveru od l OO tisíc Sk až do S mi
liónov Sk, ročná úroková sadzba XXL ÚVERU č iní 6,99 %. 

V obidvoch prípadoch pl atí, že túto úrokovú sadzbu platí klient len do tzv. 
pridelenia cierovej sumy, potom je ročná úroková sadzba len 4,7 %. Tá je garan
tovaná až do splatenia stavebného úve;u . 

Vol.iteľný - medziúver podľa klienta 

Bezkonkurenčnou novinkou je voliteľný medziúver v novej rýchlej tarife s cielo
vou sumou od l OO tisíc Sk až do 5 miliónov Sk pre súčasných i nových klientov. 
Klient si sám vyberie výšku počiatočného vk ladu už od l O % ciel'ovej s~ my, 
pričom nárok na stavebný úver má už od nasporeni a 30 % ciel'ovej sumy. 
Poradca stavebného sporenia bude mócť kombinovať podl'a požladaviek a pod
mienok klienta parametre medziúveru ·to je výšku počiatočného vkladu, celko
vé mesačné zaťažen ie alebo dobu splácania medziúveru . 

Výhodné podmienky pre všetkých 

Od februára posunula aj horná hranica pre poskytnutie. stavebného úveru bez 
ručiteľa a skúmania bonity až na SOO tisíc Sk. Výhodná je aj akceptácia bonity 
samostatne zárobkovo č inných osôb, ktoré podali daňové priznanie za min. 6 
mesiacov č innosti, ale napríklad aj rozšírenie okruhu zá ložných objektov. Tieto 
novinky, ale aj schopnosť ponúknuť klientovi finančné riešenie prispôsob~né je
ho konkrétnym požiadavkám, garantovaná ročná úroková sadzba XXL UVER U 
po pridelení c i e ľovej sumy len 4,7%, robia Prvú stavebnú sporitel'ňu, a. s., lídrom 
na Slovensku v oblasti financovania bývania. 

Bližšie informácie poskytnú 'všetkým záujemcom obchodní zástupcovia Prvej sta
vebnej sporiteľne, a. s., na adrese: 

ISTRA CENTRUM, lstrijská 6; tel.: 0903/213466 

* Herba- ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, 

darčeky. 

Na grbe 55. 
Tel.: 6477 4642. 

*www.chudneme.szm.sk 

* Prenájmem garáž v r.d .. 
Tel : 0904 538 840 

po 19.00 h. 
* Dám do pr-enájmu vinohrad s 
chatkou, smer na -Devín. 

Tel: 6477 6840 

Našli sme 21.3. 2004 
dioptrické okuliare. 
Info: 0903 692 129 

Inzercia - Cenník: l znak = 1 30 Sk l/16 str. = 678 Sk, l/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 20% DPH'. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských veci bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana t l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzerln~ strana (6~7) . + 30%. 
Inze rtná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15 .30 -18 .00, so : 8.00-11.00, e-mail: krug@mad .VIDpvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

obča ni a dva prípady poru šova
nia obč i a nskeho spo lunaž ívania 
a päť drobných krádež í. FUTBAL~ 

- V sobotu 13. 3. sa neznámy pá
chate!' v lámal do záhradnej cha
ty v chatovej obl as ti Vápenka. 
Vypáč il dvere do pivnice, ukra
dol ko lovrátok, sk ladací s lnečník 
a rôzne náradie. Spôsobil škodu 
5 t is. Sk. 

OO PZ D NV 

( __ u_' c_"in_n....:..._ý_~) 
O zavedenie kamerového sys

tému, monito rujú ceho vybrané· 
miesta v D evínskej, sme už 
v našich novinách písa li . Nedáv
no p rebehla v tl ač i info rm ác ia 
o vyd i e račovi, kto rý požadova l 
30 mil. Sk pod hrozbou výbuchu 
pro~an-buta nových bômb. Písali 
aj o tom, že páchate l'a výhraž
ných li stov chyti l i . A ko sme sa 
dozvede li , páchate l'a u svedč ili 
vdaka kamerovému systém u 
v D evínskej N ovej Vsi, ke~' zo 
záznamu sa podarilo identifiko

Vyžrebovanie jarnej časti štvrtej futbalovej ligy, skupiny A. 
16. kolo (14. apríla) : ONV - PVFA, 

Kalinkovo- ONV 17. kolo (21 . marca) : 
18. kolo (28. marca): 
19. kolo (4. apríla): 
20. kolo (11. apríla): 
21. kolo (18. apríla): 

ONV- Trnávia 
SFM Senec B - ONV 
DNV- Král'ová pri Senci 
MŠK Petrzalka - DNV 
DNV- VTJ Ružinov 
Čunovo- DNV 

22. kolo (25. apríla): 
23. kolo (2 . mája): 

- O deň neskôr, v nedel'u 14 . 3. 
v reštaurác ii U M ichala neznámy 
páchate!' ukradol pred polnocou 
z v recka nohavíc poškodeného 
pe ň aženku s h o tovosťo u 3 000 
Sk. 

24. kolo (6. mája): 
25. kolo (9. mája) : 
26. kolo (16. mája) : 

DNV- Rovinka 
Tomášov - DNV 
DNV- BCT 

- Neznámy páchate !' sa 15. 3 . 
v lámal do neuzamknutého bytu 
(vypáč i l vchodové dvereľ na 
Š. Krá li ka 20. Bo l však pri stihnu
tý synom oznamovatel'a, ktorého 
sotil do steny a z bytu ušiel. 

27. kolo (23. mája): 
28, kolo (30. mája): 
29. kolo (6. júna): 

DNV- Malinovo 
Blatné- DNV 

- Za ostatné dva týždne nahlás ili 
vať jeho totožnosť. 

Digitálne fotografie 
Od 15. marca 2004 prijíma fotozberňa Devex objednávky 

na vyhotovenie digitálnych fotografií, vyhotovenie fotografií 
· z fotografií, vyhotovenie fotografie z diapozitívov. 

Novoveská 14 (z dvora) po -pia: 15.30 - 18.00, 
so: 8.00- 10.00 h. 

30. kolo (13. júna): 

.............. ................. ............ ......... ... ... ....... .................................. ................................ ........................................ .................... ....... .............. ...... ........ .................................. 
Oznamovalo v tlači. - 6. Nórsky 
prozaik - povrchový náter - sídlis
ko v Turecku. - 7. Mys na ostrove 
Honšú (Japonsko) - iba - orgány 
zraku. - 8. Slabo osvetlená - žia
den - olej po anglicky. - 9. Sekal, 
rúbal - ukazovacie zámeno -met
ropola Nórska. - 10. Brala do ak
tívnej služby.- 11. Pokyn na zasta
venie- celkom poopadával. - 12. 

Vydával hlas párenia - konzervuje
me dymom. - 13. Hlásate/' mieru -
ostrov v Chorvátsku. - 14. Niekedy, 
kedysi po nemecky - rieka v 
Taliansku. -

KRÍŽOVI{A 

Jediné slovo niekédy sta.čí na to, 
aby. .. dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Nestriedame - účastníci proce
su. - C. Predná strana, líce - an
glicky šl'achtický titul - peňažná 
známka v Anglicku v 17. a 18. sto
ročí. - D. S9d/isko v Iráne - prísluš
níci idealistickej filozofie - panvice 
po anglicky. - E. Odňal - nerobit' 
vol'bu po česky. -· F. Vodilo zvieratá 
pri paši - nikto po nemecky - hlini
to-vápencová hornina. - G. Menšia 
os - vidiek - osada pri Jordáne. -
H. Odstraňovalo neporiadok -
umiestnila. - l. Vodou a mydlom 
zbavil špiny - školil - prelamovat' 
po česky. J. Začiatok tajniČky. -
Zvisle: 1. Vedelo - ruský fyzik. - 2. 
Štát v USA - kosáky po česky. - 3 .. 
Cudzopasná rastlina - vyradené 
spisy. - 4. Víri hladinu vody - bah
nistý po chorvátsky. 5. 

Pomôcky: C. Token. - D. Lalík, 
pans. - G. Adom. - 4. Blatav. - 6. 
0/ur. - 7. Omas. - 13. O/ib. - 14. 
Amato.-

1 2 3 4 s 6 7 a 9 10 11 12 13 14 
A 

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

~-+--+-~--~--~-+--~~L_~--~-+--+-~~ 
c 
~-4--4-~--~--~~--~--~~--+--+--+-~~ 

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

E 
~~--~~--~--~-+--~~--~--~~--~~~ 

F 
~~~--+--+--~~--~4--4--+-~-4--~~ 

G 
~~-4--+--+--~~~--~-+--~4--+--~~ 

H ~~-+--+-~-4--+-~~--4-~-4--+-~~ 
l 

J 
~~~--~_. __ ._~--~~~--._~~--~~ 

d 

( l(orenie života ) 
- Ferko, nechoď na tú disk otéku, 
veď za chvílu ohluchneš. 
- Ďakujem mamička, už som je· 
dol. 

*** 
- Pán doktor, nepáči sa mi, že 
môj syn j e koláčiky čo vy rába z 
piesku. -

- Netrápte sa, to robia všetky de· 
ti. 

- A le n epozdáva sa to an i jeho 
manželke! 

*** 
- Máte niečo proti moliam? - pý· 
ta sa zákazník v drogérii. 
- Nemám e, ani s nimi n esympa· 
tizujeme. 

*** 
- Mama, včera m i Jano povedal. 
že som najinteligentnejšie dievča 
v ulici. Nemala by som ho pozval 
na večeru k nám ? 
- Nie! Nech si to myslí aj nadálej. 

*** 
- Pán Griin, n epoznáte toho 
Krausa z vedláj šieho domu? čo}e 
zač? 

- To im nem ôžem povedať. 
Zavretý ešte nebol, ale prečo, to 
sa nemôžem dozvediet: 

DEVínskonovoveský Expres· dvojtýždenník pre občanov mestskej čas t i Bratislava ·Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Reda kcia: 841 07 Bratislava, 
Kali štná 9, te l. / fax: 02/ 6477 5275, mobil : 0903,429 485, e-mail : krug@ mail.viapvt.sk. Inzertná kanéelária: Brati slava-Devínska Nová Ves, Navoveská 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 pá rny týždeň v mesiaci. 
Nevychádza v a uguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo : 103/90 · ~ 
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Nfestska DEVínskonovove~kŕ 

príhovor 
vydavateľa 

Ešte nie sme na úrovni 

Švajčiarska. Ničím. A tak je 

t kmer zbytočné porovná

v:!. Sme in í. Roky spolahnu

lí , že za nás niekto rozhod 

ne, vybaví, sa podpísali pod 

našu mentalitu príl iš hlboko . 

Od volieb po rekla má ciu 

v obchode. (Mal som to na

písať naopak?) 

Vo l'by i referendum sú 

nástrojom priamej demokra

cie. Účasť na nich prezentu

je našu ú roveň i zodpoved 

nosí. Hoci nie, v referende, 

vy jadri li občania jednoznač
ne neúčasťou , férovejšie by 

bolo vy jadri( sa osobne. 

Po, teda po vol'bách, či re

ferende, by ma lo opä( na 

sledova( férové rešpektova

nie výs ledkov. V športe sa 

zvykne vravie( "S láva víta

zom, čes( po razeným" . 

Nakoniec už taká nominá 

cia čos i znamená. 

Iste sa i my na učíme vní

ma( a kona( férovo . Tým, 

ktorí mi chcú vyč íta( nepo 

užívanie slovenského syno

nyma čestne sa ospravedl 

ňujem . Športová terminoló

gia sa mi, pri d nešne j zod 

povednosti, zdá vhodnejšia. 

Predpokladám, že po do

Zri evaní nastane aj čas pre 

Používan ie vhodnejších vý
razov. 

Vydavatel' 

e-rnail: krug@mail.viapvt.sk 

EXpres 

mformacny 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

8.4. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 7 bezplatne 

V Č Í S l E : O Ocenení pedagógovia OO z radnice 

O Kultúra * Šport O Spoločenská kronika 

* Nová škola O Čo ponuknúť šibačom O Inzercia 

O z policajného zápisníka 

Brány poznania onára"C:e 
žiaden iný z pomenovaní by tak výstižne nechar~kvteri,zoval 

význam učitel'ského povolania ako ten, ktorý mestsk~ cast ONV 
zvolila, ešte v začiatkoch, na Deň učitelov. A v d~c~.u ucty k t~mu
to povolaniu, sprevádzajúcemu každého po ce~y Zl~ot ,sa kazdo
ročne, tohtoročné nevynímajúc, nesú aj stretnutia UCite_lov s. pred
stavitel'mi našej mestskej časti. Ten tohtoročný obohahl~ nad_her
ným programom Základná umelecká škola v ONV. Pa_n Raft za 
cimbalom čaroval. Nakoniec tak ho poznáme z mnohych ~red : 
chádzajúcich vystúpení. K pekným da~ček?m z .pro.g.ramu pnbud~l 
aj ocenenia. Skromnos( učitelia dával.. nalavo l ~n ~ch ~reber~~l, 
mnohí aj cez slzy dojatia, vyznaniami: "To patn vsetkym mOJim 
kolegom, da kujem za všetkých"· r 

Ocenení pedagógovia 

ZŠ 1. Bukovčana 1 
Mati lda Hricová 

Viera ~u nderliková 

Eva Hullová 

Oľga Janigová 

Mil an Veselský 

zš 1. Bukovčana 3 

Marta l esanská 

PaedDr. Rozália Ďurčatová 

Mgr. Ri ta Maria Carrbery 

Mgr. Anna Sliacka 

Mgr. Emília Peniašková 

zš P.Horova 16 

Mgr. Blažena Harnošová 

Mária Ku bičková 

Mgr. Ján Marenčik 

Mgr. Emília Maťašová 

Mgr. Zuzana Steiger·Počuchová 

Slovensku pribudnú po vstupe 
do únie tri symboly. Európska 
vlajka, hymna a Deň Európy. 

Obecnú školu v Devíne nahradí 
súkromná už od septembra tohto 

roka. školné v nadštandardnej 
škole má byť 5000 eur na rok, 

v predškolských triedach 3000 

eur. 

zmeny v autobusovej doprave 

spôsobilo otvorenie nového 

Tesca v Lamači. Linka č. 20 má 

trasu: DNV - Tesco (Lamač}, 

linka č. 22: DNV - Tesco. Obe 

pôjdu cez Dúbravku. ... 
Od prvého apríla platí novela 
Občianskeho zákonníka o záruč
nej lehote, ktorá sa predlžuje na 

dva roky. 

Počet vyrobených Touaregov 

plánuje bratislavský Volkswa
gen Slovakia zvýšiť z minulo

ročných 60 tisíc na 90 tisíc ku

sov. 

ZUŠ 

Mária Fra tri čová 

Božena Kolomazníková 

Mgr. Zinaida Spačková 

MŠ J. Smreka 8 

Zuzana Battanová 

MSM. Marečka 16 

Eva Gnothová 

MS P. Horova 3 
Ema Královi čová 

MS M. Marečka 20 
Irena Ludvigová 

Úzavierka d nešného čísla 
bala 1.4. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 
č ís la bude 15.4. 2004, 
č íslo vyjde 23.4. 2004. 
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Miestna rada MČ ONV sa 
z išla 30. 3. 2004 na svojom 
riadnom celodennom zasad
nutí, ktoré bo lo prerušené 
a pok račova l o l. 4. 2004 od 
16.00 hod. až do prerokova
nia všetkých zostávajúcich 
bodov programu. Na začia
tok rokovan ia dňa 30. 3. 
2004 vykona li členovia 

miestnej rady obh li adku ko
tolni K 30, K 31 a K 32, ktoré 
zabezpečujú teplo a teplú 
úžitkovú vodu pre obyvatelov 
obytných domov na síd lisku 
Kostolné, Podhorské a Stred. 
Cieľom tejto obhliadky bolo 
zist iť stav uvedených kotolní 
po ich rekonštrukcii a spôsob 
prevádzky firmou Tenergo 
Brno, odštepný závod Martin. 

Z prerokovaných mate
ri álov a prijatých uznesení 
Miestnej rady Miestneho za
stup iteľstva Mestskej časti 

Bratislava Devínska Nová Ves 
vyberáme tieto závery: 

MČ DNV Ing. V. Mráza 

- Starosta mestskej časti sa na pôde 
ve/Vyslanectva Chorvátskej republi
ky stretol s premiérom Chorvátskej 
republiky. V krátkom rozhovore 
spolu s predsedom Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku 
Doc.J. Cvečkom zhodnotili spolu
prácu samospráv s touto menšinou. 
Predmetom rozhovoru bola i spolo
čná požiadavka na príspevok chor
vátskej vlády na dofinancovanie 
Chorvátskeho múzea v ONV 
v čiastke ISO tis. EURO. Chorvát
sky premiér pris/'úbi/ zváženie tejto 
požiadavky vo vláde Chorvátskej 
republiky. 
- V mestskej časti Bratislava -
Petržalka sa stretli starostovia brati
slavských mestských častí na za
sadnutí klubu starostov. 

Opakovane vyjadrili nespokoj
nost' s financovaním školstva, ako i 
s finančným tokom prísunu zdrojov 
pre zriadovatelov základných škôl 
a predškolských zariadení na úze-

DEVEX2 

Miestna rada MČ DNV: 
- zobrala na vedomie závereč 

ný účet MČ ONV a odporuči la 
MZ MČ ONV tento po zapra
covaní pripomienok poslancov 
schváliť, 

- zobrala na vedomie návrh na 
transformáciu školských a pre
dškolských zariadení v MČ 
ONV v roku 2004, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schvál iť Návrh zásad pre tvor
bu a použ itie Fondu rozvoja 
bývania MČ ONV s účinno
sťou od 1. 7. 2004, 
- schválila Zásady na prideľo
vanie príspevkov na stravova
nie detí a dôchodcov, jednorá
zové príspevky a vecné dávky 
z rozpočtu MČ ONV a Fondu 
soc. starost livosti a humanity 
MČ ONV pre rok. 2004, 
- vyjadrila súhlas so zámerom 
zriaden ia obchodnej spo l oč

nosti pre šport a správu športo
vísk MČ ONV s názvom 
DE.SPORT, s. r. o., Devínska 
Nová Ves a odporučila predlo
žiť návrh zámeru na rokovanie 
MZMČ ONV, 
-zobrala· na vedomie informá
ciu o riešení TKR v rámci MČ 

mí Bratislavy, kde štátni úradníci 
rezortu ministerstva školstva nereš
pektujú zákon o hl. m. SR Bratisla
ve a štatút hl. m. SR v del'be kom
petencií medzi magistrátom a mest
skými častami. Spomalený finančný 
tok spôsobuje krízový stav vo fi
nancovaní školstva v mestských 
častiach. Starostovia žiadajú pri
mátora o rázny protest voči tomuto 
postupu MŠ SR. Mimo tejto témy 
starostovia rokovali aj o kompeten
ciách na úseku civilnej obrany 
a mimoriadnych udalostí, ako 
i o ich del'be medzi magistrátom 
a mestskými častami. 
- Starosta uzatvoril úverovú zmluvu 
medzi MČ ONV a bankovou inves
tíciou Dexia v objeme takmer 28 
mil. Sk, ako i prevod týchto úvero
vých zdrojov rezortu ministerstva 
vnútra SR. Týmto krokom sa MČ 
ONV stala vlastníkom nehnutelností 
bývalého areálu hraničnej polície 
na ul. Bystrická. 
- Starosta, spolu so zástupcom 
a stavebným úradom - ONV, vedú 

ONV, a schválila investíciu na 
zriadenie novej hlavovej stanice 
z prebytku rozpočtu MČ ONV 
za rok 2003 bez spoluúčasti 

iných subjektov, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť vykonanie rekonštruk
cie kotolne v ZŠ L Bukovčana l 
a uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV vykonať výberové konanie 
na dodávateľa stavby, odporuči
la MZ MČ ONV schváliť uvoľ
nenie finančných prostriedkov 
na krytie rekonštrukcie z Re
zervného fondu do doby vy
riešenia jej krytia z prostriedkov 
KŠÚ, 
- zobrala na vedomie stanov is
ko subkomisie komisie výstav
by, architektúry, územného plá
novania a dopravy k nadstavbe 
objektu VÚZ a predložený zá
mer neodporučila zrealizovať, 
- schválila jednotnú sadzbu po
platku za zaujatie verejného 
priestranstva na zriadovan ie let
ných terás pre všetky podnika
teľské subjekty vo výške 7-, Sk 

za m' a deň, 
-vyjadrila súhlas s predfžením 
Zmluvy o zabezpečovaní verej
nej informovanosti a poskytnu-

ako správny orgán, správne prie
stupkové konanie vo veci porušenia 
stavebného zákona spol. SOL a.s., 
ktorá na území ONV prevádzkuje 
skládku inertného odpadu na 
Op/eta/ovej. Po posúdení miery za
vinenia starosta rozhodne o uložení 
sankcie tejto spoločnosti. 
- Spolu s členmi legislatívnej komisie 
ONV rokovali o znení zmluvných 
vztahov (kúpnej a nájomnej zmluvy) 
na predaj pozemkov a výstavbu by
tových jednotiek v obytnom súbore 
Bystrická - Mečíkova. Návrhy budú 
odstúpené Holandským partnerom. 
Pokia/' príde k potvrdeniu návrhov, 
obchodný kontakt sa môže uzavriet' 
v termíne k 31.5.2004, tak ako sta
novilo miestne zastupitelstvo. 
- Starosta spolu so zástupcom a zá
stupcami školskej komisie sa zúčast
nili na slávnostnom spoločenskom 
stretnutí s učite/'mi v minulosti 
i v súčasnosti pôsobiacich na území 
ONV. Pri príležitosti dňa učitelov 
odovzdali verejné uznania MČ 
ONV za zásluhy pedagógom, kto
rých na návrh školských rád schváli
lo miestne zastupitelstvo. 
- Komisia poslancov a starosta MČ 

tia účelovej dotácie pre DE. 
VEX formou dodatku č. 1 na 
dobu l roka, t. j. do 31 12 
2004, 
- zobrala na vedomie stano. 
v isko l~gislatívnej komisie 
MZ MC ONV a vyjadrila 
súhlas s postupom MÚ Mč 
ONV vo veci nájmu "Reštau. 
rácie na štadióne", 
- odporučila MZ MČ DNy 
zruš i ť VZN č.ll/1996 o cho. 
ve hospodárskych zvierat na 
území MČ ONV, 
- zobrala na vedomie Harm0. 

nogram organizačno - tech. 
nického zabezpečenia volieb 
do Európskeho parlamentu a 
odporučila MZ MČ DNV 
schvá li ť VZN o vylepovaní 
volebných plagátov, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schvál iť U rb an i stickú štúdiu 
Predstaničné námestie v De
vínskej Novej Vsi, 
- zobrala na vedomie infor
máciu o nákladovosti cintorí
na v Mestskej čast i ONV. 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ DNY 

ONV vykonali obhliadku areálu 
bývalej hraničnej polície no 
Bystrickej ul., s cielom predloži( 
miestnemu zastupitelstvu návrh zó· 
meru na využitie tejto nehnutelnos· 
ti. V areáli sa uvažuje umiestnenie 
podniku verejnoprospešných slu· 
žieb - DENOV A a hasičského zbo· 
ru. Komisia posúdila i možnos~ 
zriadenia ubytovne, výstavby ná· 
jomných bytov a bytov do osob· 
ného vlastníctva, ako i možnosli 
umiestnenia doplňujúcich služieb 
občianskej vybavenosti v tomlo 
areáli. Zámer posúdi MZ MČ oNV. 
- Starosta rokoval s predsedom 
predstavenstva SBD Ba IV ln9· 
Lukáčom o da/šom postupe v pre· 
vádzkovaní a obnove siete televÍZ' 
neho rozvodu - TKR v ONV. óalli 
postup spolupráce prerokuje Ml 
MČ ONV. 
- Miestna rada MČ ONV rokovalo 
k materiálom, ktoré budú preroko' 
vané v MZ MČ ONV 6. aprílo 
2004. Najzávažnejším bodom bO' 
lo prerokovanie záverečného úČ~ - ~ MC ONV za r. 2003, ktorý skon' 

{Pokračovanie na 3. stran' 
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- Na rokovaní mestského zastupi• 
telstva hl. m. SR BA sa vzdal funk
cie riadite/a magistrátu P. Banczi. 
Poslanci mesta do teilo funkcii zvo
lili Ing. Pavlovičovú. Ve/'kej pozor
nosti bol na rokovaní venovaný 
priestor v rozprave pri návrhu na 
zriadenie neziskovej organizácie 
na výstavbu nájomných bytov a by
tov do osobného vlastníctva na 
území hl. m. SR BA. Po siahodlhej 
rozprave bol napokon tento návrh 
s pripomienkami schválený. 

-AZ-doto hl' d l .. k · , vu vz a u slnts ef. 
oupro-~--------------------------------------------
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v l y' 
•

1
• nku Občianske spo un a zl-

e anie chcem vás oboznámiť va , . . . . 
základnými poJmami, suvl

so k . 
siacimi s priestup am1. 

Každá činnosť verejnej 
správy (miestnu samosprávu 
z toho nevyn ímajúc), vrátane 
vyvodzovania administr_atív
noprávnej zodpovednosti ako 
súčasti jej výkonu, podlieha 
právnemu režimu a je viazaná 
zásadou zákonnosti. Aj pre 
administratívnoprávny (správ
ny) postih fyzických a právn]c
kých osôb platí čl. 2 ods. 2 Us
tavy Slovenskej republiky, po
dl'a ktorého štátne orgány 
môžu konať iba na zákla· 
de ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, kto
rý ustanoví zákon. 

Takýmto zákonom, na zá
klade ktorého sa uplatňuje 
administratívnoprávny postih 
prevažnej väčšiny priestup
kov, je zákon o priestupkoch, 
Zákon č. 372/1990 Zb. o prie
stupkoch v znení neskorších 
predpisov. Zákon o priestup
koch bol prijatý v roku 1990 v 
nadväznosti na súbežne prija
tú novelu Trestného zákona 
(zákon č. 175/1990 Zb.). 
Nahradil tak predchádzajúcu, 
takmer tridsať rokov platnú, 
Základnú právnu normu, kto
rú predstavoval času prijatia 
Poplatný zákona č. 
60/1961Zb. o úlohách národ
ných Výborov. 

Pojem priestupok 

v tomto alebo v inom zákone, 
ak nejde o iný správny delikt 
postihnutel'ný podl'a osobit
ných právnych predpisov, ale
bo o trestný čin. 

Podl'a ods. 2 § 2 zákona 
o priestupkoch, priestupkom 
nie je konanie, ktorým niekto 
odvracia 
a) primeraným spôsobom 
priamo hroziaci útok na záu
jem chránený zákonom alebo 
b) nebezpečenstvo priamo 
hroziace záujmu chránenému 
zákonom, ak týmto konaním 
nebol spôsobený zrejme rov
nako závažný následok ako 
ten, ktorý hrozil, a toto ne
bezpečenstvo nebolo možné 
v danej situácii odstrániť inak. 

Platná právna úprava použí
va na vymedzenie pojmu prie
stupku kombináciu materiál
neho znaku a formálnych 
znakov a kombináciu pozitív
neho a negatívneho vyme
dzenia pojmu. Materiálny 
znak priestupku je vymedze
n~' charakteristikou, že kona
nie (aj opomenutie konania, 
ku ktorému je povinný zavia
zaný právom) porušuje alebo 
ohrozuje spoločenský záu
jem. Ak konkrétny skutok 
nenapfňa tento materiálny 
znak, nie je priestupkom, hoci 
formálne znaky priestupku sú 
splnené. 

Popri materiálnom znaku 
musí byť konanie jednak za 
priestupok výslovne označené 
(zákonom o priestupkoch, 
resp. iným zákonom), jednak 
musí naplňať všetky znaky, 
ktoré vo svojom súhrne tvoria 
skutkovú podstatu priestup-

Podl'a § 2 ods. 1 zákona ku, t. j. subjekt, subjektívnu 
? Priestupkoch, priestupkom stránku, objekt a objektívnu 
Je zavinené konanie, ktoré stránku. 
Porušuje alebo ohrozuje záu- Formálnymi znakmi prie-

a príčetnosť páchatel'a prie
stupku), jednak typové znaky, 
t.j. znaky skutkovej podstaty 
priestupku, ktoré charakteri
zujú a odlišujú konkrétne 
priestupky. 

O materiálnom znaku a for
málnych znakoch sa budem 
širšie zaoberať v budúcom čís
le DEVEX-u. 

Zodpovednosť za priestupok 

Osobou zodpovednou za 
priestupok môže byť len fyzic
ká osoba. 

Za priestupok nie je zodpo
vedný ten, kto v čase jeho 
spáchania nedovŕšil pätnásty 
rok svojho veku. Za priestu
pok nie je zodpovedný ten, 
kto pre duševnú poruchu v ča
se jeho spáchania nemohol 

rozpoznať, že ide o porušenie 
alebo ohrozenie záujmu chrá
neného zákonom, alebo ne
mohol ovládať svoje konanie. 
Zodpovednosti sa však nezba
vuje ten, kto sa do stavu ne
príčetnosti priviedol, hoci len 
z nedbanlivosti, požitím alko
holu alebo užitím inej návyko
vej látky (§ 5 zákona o prie
stupkoch). 
Zodpovednosť za priestu

pok zanikne, čím priestupok 
nemožno prejednať, ak od je
ho spáchania uplynul jeden 
rok; nemožno ho tiež prejed
nať prípadne uloženú sankciu 
alebo jej zvyšok vykonať, ak 
sa na priestupok vzťahuje am
nestia. 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ DNV 

Rozmiestnenie kontajnerov 

Harmonogram rozmiestňovania vel'kokapacitných kontajnerov na objemný 
odpad z rodinných domov a domácností na l. polrok 2004. 
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 

Rozpis pristavenia kontajnerov. 
16 .. 18. 4. 2004- ul. Delená- Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
23 .. 2S. 4. 2004- ul. Novoveská- j. Poničana, Nám. 6. apríla, Na kaštieli 
30 . 4 .. 2. S. 2004- ul. Na vyh liadke, Poniklecova, Spádova - Delená 
07 .. 09. s. 2004- ul. Na hriadkach, Mečíkova, j. jonáša- 2x kontajner 

14.- 16. S. 2004- ul. Pod lipovým, lstrij ská, Kosatcova 
21 .. 23. s. 2004- ul. janšákova, Slovinec, Záhradná, š. Králika- rod. domy 
04. - 06. 6. 2004- ul. Delená- Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
ll .. 13. 6. 2004- ul. Novoveská- j. Poničana, Nám. 6. apríla, Na kaštiel i 

Mestská čast' Bratislava - Devínska Nová Ves, 
lstrijská 49, 841 1 O Bratislava 

vypisuje verejné ponukové konanie 

De nova 

na predaj pozemku parc. č. 890 - záhrada o výmere 357 m
2

, 

k. ú. Bratislava - Devínska Nová Ves, lokalita Opletalová, 
minimálna cena pozemku 2 500 Sk/m'. 

Cenové ponuky musia byt' doručené v zapečatenej obálke so spätnou 
adresou s označením PREDAJ OPLETALOYÁ- neotvárať v termíne 

do 15. 4. 2004 do ll .OO h, vrátane návrhov odoslaných 
poštou na adresu: 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, 
do rúk Ing. Šeligu, lstrijská 49, 843 l O Bratislava. 

Podrobnejšie informácie poskytne pracovník MÚ DNY p. Lazový, 
v pracovné dni medzi 8.00 - 9.00 h, tel. 6477 5250, 6477 6250. 

Kúpna cena musí byt' uhradená do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy. 

Vyhlasovatel' súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť ponukové konanie ako neúspešné. 

Požiarovost' 
na území hlavného mesta SR Bratislava 
v mesiaci február 2004 Jem spoločnosti a je za prie- stupku sú jednak všeobecne 
Okresné rioditel'slvo Hasičského o záchranného 

zboru zoregislrovolo no území hlavného mesia 
SR Brolislovy v mesiaci február 2004 celkom 51 
požiarov, pri klorých vznikli priame škody vo 
výške 9 6 508 000,- Sk. Pri lýchlo požiaroch ne
došlo k usmrleniu oni zraneniu žiadnej osoby. 

stupok výslovne označené zákonné znaky (napr. vek 

~--~~~~~~~~~~--------~--~-----------------------------------------:D:E~V;.E~X;;3 



Vedenie Základnej umeleckej školy, lstrijská 22, Bratislava 
Výbor rodičovského združenia pri ZUŠ 

Občianske združenie Tanec a deti 

Vás srdečne pozývajú na 
plenárne zasadnutie ZRŠ, 

15. 04.2004 o 18:00 hod. v jedálni ZŠ P.Horova 16 

Program 
*školné na školský rok 200412005 

* členské príspevky ZRŠ 
* o čerpaní príspevkov v tomto školskom roku 

*petičná akcia základných umeleckých škôl Slovenska 
*Rôzne 

ZUŠ potrebujú našu podporu, podporujeme tým zároveň naše deti. 
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20. marec 2004 

Predškolský vek- 100m: 
1. Martin Kolárik 
2. Zuzana Šintálová 
3. Denis Hatvány 
4. Matej Chudý 
5. Dalibor Put 
1.- 2. ročník-300m 
1. Florián Hugel B3 
2. Michal Kováč B3 
3. Tomáš čaran B3 
4. Ondrej Beňo CH 
5. R. Savčinský, Karloveská 61 
6. Šimon Gašpar CH 
7. Denis Kolárik CH 
8. Juraj Benedikt, Tilgnerova 
9. Jakub šuster CH 
1 O. Patrik Kuric CH 
11 . Andrej Kozár B3 
12. Martin Jonáš CH 
1. Dominika Czôdorová, Bilíkova 
2. Michaela Bauková CH 
3. Paťa Ondrejková B3 
4. Karin Jecková CH 
5. Simona Maková CH 
6. Romana Kolárikova B3 
7. Barbora Kováčová 
8. Nikola Masnovičová 
9. Peťa Pavlovová 
3. ročník - 600 m: 
1. Dominik Neubert B1, 
2. Michal Savčinský, Karl., 
3. Dominik Hatvyn 
4. Ján Púčik 
5. Filip Schultz 
6. Mário Vajgel 
7. Tomáš Oroš 
1. Kristína Ondrejková 
2. Dominika lšpoldová 
4. ročník - 600 m: 
1. Miroslav Haring B3, 2:37 
2. Andrej Fratrič B1, 2:39 
3. Michal Friedl B3, 2:42 
4. luboš Kuric B1, 3:13 
5. Peter Wolf B3, 3:19 
6. Michal Ba u ko B1, 3:36 

DEVEX4 

CH 

CH 

2:32 min 
2:34 

B3, 2:37 
B1, 2:40 
B1, 3:00 
B3, 3:03 
B3, 3:20 
B3, 3:07 
B1, 3:36 

1. Pavlína Cabadajová B3, 3:06 
2. Zuzana Trubarová B3, 3:09 
3. Anna Ondrejková B3, 3:19 
4. Katarína Púčiková B 1, 3:24 
5. - 6. ročník chlapci 1 000 m: 
1. Oliver Čizmazia B1, 4:01 
2. Július Kuruc B3, 4:04 
3. Dávid Láčik B3, 4:17 
4. Jakub Laurovič 81, 4:24 
5. Filip Choma 
6. Andrej Krnáč, Devín 
7. Michal Krško, Devín 
8. Juraj Berezňák, 
9. Daniel Pikna, Bilíkova 
1 O. M. Simon, Kalinčiaková, 
11 . 11 . Oliver Mader 
12. Matúš Szabo 
13. Šimon Filipovič 
14. Dominik Herman 
dievčatá - 800 m: 

H, 4:30 
4:34 
4:37 
4:41 
4:48 
5:06 

B1, 5:07 
H, 5:36 

B1, 5:48 
B3, 5:59 

1. Kristína Cabadajová B3, 5:16 
1.- 9. ročník chlapci- 1000 m: 
1. H. Benedikt, Tilg., 3:27 min 
2. Luboš Slávik H, 3:54 
3. Lukáš Vlček B3, 3:57 
4. Peter Vaňo B3, 3:57 
5. Denis Všelko B3, 3:57 
6. bežec s číslom 64, 4:1 O 
7. Juraj Lučenič B3, 4:24 
8. Martin Horváth B3, 4:26 
9. Patrik Sečkár B3, 4:26 
1 O. Matej Capek H, 4:27 

11. Dano Všelko 
12. M. Eliáš, Dolinského, 
13. Lukáš Šnajnar 
14. Mário Vunhu 
15. Andrej Gažo 
16. Michal Berezňák, 
dievčatá - 800 m: 
1. Ti mena Turjanová 
2. K. Čizmaziová, Devín, 
3. K. Beláčková, Devín, 
4. Romana Bandová 
5. Simona Jánska 
6. Anna Opál ková, Devín, 
7. K. Strapáčová, Devín, 
8. Stanovičová 
9. Némethová 

20. marec 2004 

B3, 4:59 
5:00 

B3, 5:01 
B3, 5:01 
B3, 5:01 

5:25 

H, 3:34 
4:20 
4:33 

B3, 4:36 
B3, 4:37 

5:19 
5:29 

B3, 5:35 
B3, 5:40 

T. Fialová 

Muži do 39 rokov - 11,4 km 
1. Chladoň Michal, Tri Klub, 38:16 min 
2. Erdziak Lukáš, MAC Rača, 39:25 
3. Regec Vojtech, BBS, 42:50 
4. Giertli Tomáš, BBS, 42:58 
5. Rahchl Jozef, AŠ Morava, 44:27 

6. Dfízga Viktor, BBS, 45:15 
7. Lelek Miroslav, Tri Klub, 45:29 
8. Dzurilla Michal, HK Extrem, 46:22 
9. )intal Milan, BBS, 47:18 
1 O. Varsanny Igor, Vitas, 47 :41 
11. Putala Martin, Slavia UK, 51:37 
Muži od 40 - 49 rokov - 11.4 km 
1. Fi ndi Ladislav, 39:59 min 
2. Jaško Ladislav, A) Morava, 41:54 
3. Harcek Peter, BBS, 43:17 
4. Cich Vladimír, MAC Rača, 43:56 
5. )ťastný Mojmír, BBS, 52:38 
6. Gabriš Peter, DNV, 53 :17 
Muži od 50 - 59 rokov - 11,4 km 
1. Georghius Jean Miche, Marseill, 

44:31 min 
2. Benco Peter, MAC Rača, 46:07 
3. Ladislav Lazar, Lozorno, 4 7:53 
4. Erdziak Pavol, BBS, 51:31 
5. Foltín Viliam, 54:24 
6. Sládek Jaroslav, BBS, 55:39 
7. Krčmár Jozef, BBS 56:17 
8. Brunovský František, BBS, 1:00:05 
Muži nad 60 rokov - 11.4 km 
1. Husár Ferdinand, Trenčín, 46:36 min 
2. Wladar Eugen, BBS, 50:22 
3. Milo František, 57:27 
4. Orth Vojtech, BBS, 58:54 
Juniori - 7,8 km 
1. Bogdany Gabriel, MAC Rača, 30:17 
2. Jánoš Martin, BBS, 39:25 
3. Novák Bronislav, 44:27 
4. Oroš Adrian BBS, 50:43 
Juniorky- 7,8 km 
1. Smolarová Katarína, MAC Rača, 

34:05 min 
~- Raková Natália, MAC Rača, 35:45 
Zeny -7,8 km 
1. Krčmárová Mária, 
2. Juričeková Viera, 
3. Fialová Tatiana, 

BBS, 38:27 min 
BBS, 43:24 

44:58 

FUTBAL@ 
19. kolo- 4.4. 

SFM Senec B - DNVes 
1:1 (0:0) 

g. Maďar 

'chtO dňoch oslávili 
vt)l · l ' 'k V súvislostt sp atnym za o-

11~ 0 ochrane osobných 
no 
údajoV môžeme v te_ito rubri-
ke uverejňovať len oznamy so 
sú!Jlasom jubilantov, prípad
ne ich rodinných príslušní
kOV, ktorí blahoželanie objed
najú. Keďže uverejňovanie v 
rubrike Naši jubilanti (jedno
riadkové - vek a meno) je bez
platné, prosíme záujemcov o 
zverejnenie, aby nám tieto 
údaje doručili do inzertnej 
kancelárie na Novoveskej 14 
z dvora po -pia: 15.3 O - 18. OO, 

so: 8.00- 10.00, zatelefonovali 
na č. t. 6477 5275, 0903 429 
485 dva týždne pred požado

vaným zverejnením. 
Dakujeme 
Redakcia 

Spomienkovou slávnosťou 
na príchod štúrovcov na sta
roslávny Devín si pripomenú 
matičiari a priaznivci matič
ného hnutia v nedeľu 

25. apríla 2004 
od 14. OO h v Devíne. 

V programe vystúpi aj det
ský folklórny súbor Matičia
rik z Devínskej 

Nová 
súkromná škola 

v Devíne 

V budúcom školskom roku 
2004/2005 budú môcť aj oby
vatelia DNY využívať služby 
súkromnej základnej školy, kto
rá si za svoje nové sídlo zvolila 
budovu ZŠ v neďalekej obci 
Devín. 

Foret International School je 
súkromnou bilingválnou základ
nou školou s vyučovaním v an
glickom jazyku. ) kola má akre
ditáciu Ministerstva školstva SR 
Pre vyučovanie v ročníkoch 1-9. 

v eÍ/<,át VtOCI 2 004 

Bohoslužby 
v kostole Ducha Sv. 

v Bratislave - Dev. N Vsi 

cez veľkonočné sviatky 2004 

04. 4. Kvetná nedelá 
- sv. omše o 8.00, 10.30, 19.00 

(hlavná bohoslužba je 
oJ O.] O) 

08. 4. Zelený štvrtok 
- o 19.00 

09. 4. Veľký piatok- 17.00 

JO. 4. Biela sobota- o 19.30 
(slávnosť v tento deň začína 

po západe slnka) 

ll. 4. Veľkonočná nedelá -
8.00, 10.30, 19.00 

12. 4. Veľkonočný pondelok 
- 8.00, 10.30 

Aj dnes si ešte vieme pred
staviť, s akou radosťou slávili 
naši pohanskí predkovia prí
chod jari. človek bol v minu
losti omnoho viac pripútaný 
k prírode ako dnes, a preto sí 
aj omnoho viac uvedomoval, 
ako je od prírody závislý. 

Príchod jari sa v dávmich 
časoch musel zdať ako záz
rak, ako nové narodenie: ~y 
už tak bezprostredne nepreži
vame prírodné cykly. čiovek 
sa v priebehu svojho kultúr
neho vývoja od prírody odp(J
ta/, z jej čara sa postupne 
oslobodil. 

Hoci aj naše slávenie Veľkej 
noci si stále zachováva spo
mienku na sviatok jari, predo
všetkým nadväzuje na iný skú
senosť, ako je prírodná. Ide 
o skúsenosť s vlastnou bieqou, 
ktorá sa nedá riešiť len v rámci 
prírody. (udská bieda máva po
dobu sociálno-politickfi (chudo
ba, diktatúra), morálnu (ľudská 
nezodpovednosť, I:Jdešnost) 
i existenciálnu (pocity nezmy
selnosti, depresie). 

Príchod jari neponúka žiadne 
riešenie tejto biedy. Ponúka ho 
však biblické a kresťanské po
solstvo, z ktorého sa zrodili 
naše veľkonočné sviatky. 

Niekto sa k tomuto posolstvu 
možno priblíži ako americký he
rec a režisér Mel Gibson, kto
rého film o Ježišovi príde čosko
ro aj do slovenských kín. Verne, 
až po poslednú kvapku preliatej 

školy v budúcom školskom roku 
vhodne doplní krásne prostredie 
lokality Devín, i okolie samotnej 
budovy školy, ktoré plne vyho
vuje požiadavkám na bezpečné, 
zdravé, ale aj inšpiratívne pro
stredie na vzdelávanie, výchovu 
i oddych ž iakov. 

krvi, sa pokúša ukázať, ako to 
vtedy pred dvomi tisícročiami 
bolo s Ježišom a jeho smrťou, 
ktorá sa na Veľkú noc ukázala 
byť bránou k novému začiatku. 
Odpoveď na otázku "ako" môže 
byť zaujímavá, dôležitejšie je 
však ísť k hlbším témam a otáz
kam. 

A tak sa natoľko nepýtame, 
ako to kedysi bolo, ale kladie
me si otázku "prečo". Prečo kre
sťanstvo a prečo Ježiš? Viac sa 
pýtame na súvi slosť s vlastným 
životom. Toto je správna cesta. 
Kto po nej prejde, možno raz 
dokáže vyznať podobne ako 
kňaz Anton Srholec. Citujem z 
jeho pozdravu k tohoročným 
veľkonočným sviatkom: "Veľká 
noc je o tom, že sa oplatí milo
vať život až na smrť. Lámať 
chlieb chudobným a ošetrovať 
telesné a duševné rany našich 
blížnych. O tom, že mocnosti, 
ktoré nás neúprosne melú, sú 
bezmocné proti sile ducha. 

O tom, že naše straty a pre
hry môžu byť aj naše víťazstvá 
a že človek má verne stáť za 
pravdou a neuhnúť:' Paprajme 
si, aby sme sa v zdraví potešili 
z jarnej prírody. Ale ešte viac si 
paprajme a niečo aj pre to 
urobme, aby v zmysle citova
ných slov a vďaka Veľkej noci 
bolo medzi nami menej biedy 
a viac slobody, pravdy a lásky. 

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave - DNV 

V budúcom školskom roku 
škola začína vo svojich priesto
roch prevádzkovať aj materskú 
školu. )kola na svojej pôde vy
tvára multikultúrne prostredie, a 
to svojimi ž iakmi, učite/'mi i ce
lým svojim pôsobením. 

Žiaci teda získajú vzdelanie ob
sahovo plne porovnate/'né s bež
ným typom školy a navyše priro
dzeným spôsobom zvládnu cu
dzí jazyk na vysokej úrovni. 
Vyučovanie všetkých predmetov 
prebieha v anglickom jazyku. 
Výnimku tvorí len výučba mate
rinského jazyka, na vyučovanie 
ktorého škola prikladá zvláštny 
dôraz. 

Fore/lnternational School do
pÍňa vyučovanie tradičných 
predmetov ešte charakterovým 
a moráln ym vzdelávaním ako aj 
výcvikom sociálnych a komuni
kačných zručností. 

V súčasnosti v škole študujú 
ž iaci v prvom až štvrtom ročníku 
a v prípravnom ročníku pre deti 
vo veku S-6 rokov. Tento ročník 
pripraví detí na nové školské 
prostredie a na výučbu v cu
dzom jazyku. 

Pre prestup žiakov z iných 
škôl do vyšších ročníkov je nut
né úspešné absolvovanie prijí
macieho testu z učiva a z anglic
kého jazyka. Na jazykovú prí
pravu škola poriada kurzy. 

Nie je však zameraná len na 
vzdelávanie detí cudzincov ž ijú
cich na Slovensku. 

Všetkým deťom bez rozdielu 
národnosti škola vytvára priatel'
ské prostredie, v ktorom sa cítia 
dobre. 

Bližšie informácie na: 
www.aforel.com, 

mobil: 0905 365 074. 
Významnú úlohu vo výchove 

ž iakov hrá prirodzená inšpirácia 
detí k utvoreniu si pozitívneho 
prístupu k učeniu. Túto filozofiu 

Dana Martinková 
Fore/lnternational School 

------------------------------------------------------------DEVEX5 



čo ponúl<:nuť šibačom? 
Ak chcete ponúknuť vašich 

šibačov čímsi chutným a zau
jímavým, treba predviesť svo
je kuchárske umenie a šikov
nosť v tom najlepšom svetle. 
Pomôcť vám k tomu môžu aj 
vynikajúce slovenské pochuti
ny napriklad od Snica. 

Horčica, kečup a chren sú 
na prvý pohlad nenápadné 
maličkosti ale dokážu divy. Tu 
je zopár receptov s ktorými 
potešíte návštevu. Všetky su
roviny sú /ahko dostupné, prí
prava jednoduchá a rýchla. 

Na začiatok čosi malé ••• 

Hrianky s plesňovým syrom 
200g plesňového syra, 1 lyžica 
mas/a, 1 vajce, 1 strúčik ces
naku, 1 lyžica plnotučnej hor
čice Snico, trochu sardelovej 
pasty, 1 sendvič 

Syr rozmixujeme s mas/om 
a vajcom, pridáme pre/isova
ný cesnak, sardelovú pastu, 
horčicu a vytvoríme jemnú 
hmotu. Zmes necháme na 
chví/'u v chladničke stuhnúť. 
Natierame ju potom na krajče
ky sendviča a vložíme do grilu 
alebo do rúry. Podávame tep
lé. 

Jarné vajcia 
6 vajec uvarených na tvrdo, 
1 dl majolky, 50 ml mlieka a 
nízkotučného jogurtu, 100 g 
tvarohu, 20 g chrenu Snico, 
mleté čierne korenie, sol; 4 
listy hlávkového šalátu, 
petržlenová vňať 

Na štyri taniere uložíme ša
látové listy, na každý dáme tri 
polovice uvarených vajec. 
Pripravíme krém - majo/ku vy
miešame s jogurtom, tvaro
hom, mliekom, horčicou, so
Ibu, korením a chrenom. Krém 
navŕšime na vajcia a ozdobí
me petržlenom. Podávame s 
chlebíkom a jarnou zeleninou. 

Pestré plnené papriky 
1 velká červená a zelená pap
rika, 150 g tvarohu, 150 g tvr
dého strúhaného syra, 3 lyžice 
plnotučnej Snico horčice, 2 
lyžice cibule nakrájanej na 
drobno, trocha mletej sladkej 
papriky, olivy, sol; petržlenová 
vňať 

Do mixéra dáme tvaroh, 
strúhaný syr a rozmixujeme na 
krém. Pridáme horčicu, ci
bu/'u, pokrájanú petržlenovú 
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vňat; mletú papriku a so/'. 
Ručne premiešame. Z paprík 
vykrojíme jadrovník. Papriky 
plníme tvarohom. Potom ich 
uložíme do chladničky. 

Stuhnuté papriky nakrájame 
na plátky hrubé asi 3-4 cm. 
Rozložíme ich na tanier. Oz
dobíme olivami a vňaťou. 
Podávame s chlebíkom alebo 
sendvičom. 

A potom väčšie •.• 

Diabolské kuracinky 
4 kuracie rezne, Diabolské ko
renie, vegeta, so/; hladká mú
ka, klasická chren Snico, 2 
lyžičky plnotučnej horčice 
Snico, 2 cibule, olej, šalátové 
listy 

Na pracovnej doske pripra
víme obalbvaciu zmes z hlad
kej múky, Diabolského kore
nia, vegety a so/i. Kuracie rez
ne z oboch strán potrieme 
chrenom a obalíme v pripra
venej zmesi. V panvici na roz
pálenom oleji rezne prudko 
opečieme. Keď sú mäkké, vy
berieme ich do pripravenej 
misy. Do výpeku na panvici 
pridáme cibu/'u nakrájanú na 
kolieska a opražíme ju do zla
tista. Pred skončením pridá
me horčicu, zamiešame a od
stavíme. Zmesou zalejeme 
rezne v mise. Kuracinky podá
vame na šalátovom liste s 
prílohou podla vlastného vý
beru. 

Hydinové rezne so štávou 
600 g morčacích pŕs, 3 vajcia, 
strúhanka, olej, na štavu: 2 dl 
vody, 2 lyžice plnotučnej hor
čice Snico, 3 lyžice mas/a, 3 
lyžice oleja, 2 lyžice masti, ve
geta 

Mäso pokrájame na rezne, 
osolíme a obalíme v strúhan
ke. Potom ich rozklepeme tak, 
aby sa strúhanka vk/epa/a do 
mäsa. Namočíme ich v rozš/a
haných vajciach a vypražíme 
do ružova v rozpálenom oleji. 
Stavu pripavíme tak, že všetky 
prísady spolu pomiešame a 
rozvaríme. Opražené rezne 
vložíme do pripravenej štavy a 
15 minút dusíme na miernom 
ohni. 

Kuracia pochút'ka 
700 g kuracieho mäsa, 2 lyži
ce jemného kečupu Snico, 2 
lyžice plnotučnej horčice 

Snico, 1 cibula, 2 lyžice oleja, 
2 lyžice mletej sladkej papriky, 
1 lyžička worcestrovej omáčky 
Kuracie mäso nakrájame na 
pásiky, premiešame s pripra
venou zmesou a necháme od
ležať najmenej 1 hodinu. 

Pre hostí 
možno pripraviť aj chutné 
nátierky 

Bryndzová nátierka 
200 g bryndze, 60 g mas/a, 30 
g cibule, 1 lyžica plnotučnej 
Snico horčice, 1 lyžica jem
ného kečupu Snico, . mletá 
sladká paprika, rasca, so/', 
pažítka 

Mas/o dobre vymtesame, 
pridáme bryndzu, sol; nadrob
no pokrájanú cibulu, papriku, 
rascu, nakoniec horčicu a ke
čup. Dobre vymiešame a ne
cháme odležať v chlade. 
Natierame na hrianky. 

Diabolská zmes 
na hrianky 

150 g ementálu, 1 cibula, 1 
kávová lyžica pálivej papriky, 
112 flaše pikantného kečupu 
Snico, trochu mletého čierne
ho korenia, 2 lyžice oleja, so/' 

Cibu/'u nakrájame nadrob
no, syr postrúhame a zmieša
me s ostatnými surovinami. 
Necháme zakryté v chladničke 
1 deň. Natierame na hrianky 
alebo pečivo. 

Droždová nátierka 
50 g droždia, 20 g mas/a, 1 ci
bula, trocha mlieka, 1 lyžička 
plnotučnej horčice Snico, 1 
vajce, so/' 

Droždie upražíme na masle 
s nakrájanou cibu/bu do zlata. 
Zalejeme mliekom a povarí
me, kým sa droždie nerozpus-

Zmes pripravíme tak, že 
premiešame prísady a potorn 
primiešame cibu/'u nakrájanú 
na malé kocky. Mäso opražíme 
na rozpálenom oleji. Podáva. 
me s ryžou. 

Jana Demková 

tí. Zalejeme rozšlahaným vaj
com a miešame do zhustnutia. 
Odstavíme zo sporáka, osolí
me a pridáme horčicu. 
Natierame na tmavý chlieb. 

Horčicové maslo 
100 g mas/a, 2 žítky z vajec 
uvarených na tvrdo, 2 lyžice 
horčice Snico francúzskej, šta
va z citróna, sol' 
Roztlačené žÍtky zmiešame 

s ostatnými prísadami na 
krém. 
Natierame na krajce čierneho 
chleba. 

Chrenová nátierka 
100 g rastlinného tuku, 100 g 
chrenu Snico pikantná po
chúťka, štipka práškového 
cukru, sol; 1 lyžica bieleho jo
gurtu 

Prísady spolu vymiešame do 
penista a dochutíme. 
Podá-vame k šunke, údeni
nám. 

Mrkvová nátierka s chrenom 
500 g mrkvy, 1 téglik majo/ky, 2 
lyžice kyslej smotany alebo jo
gurtu, 2 lyžice klasického 
chrenu Snico, 1 lyžička cukru, 
citrónová štava, so/' 

Mrkvu očistíme, postrúhame 
najemno, premiešame s ma· 
jo/kou a smotanou. 

Pridáme chren a podla po· 
treby dochutíme. 

Natierame na krajce chleba 
a ozdobíme čerstvou zeleni· 
nou. 

Jana Demkolfá 

fl/agda Sojáková - Správa objektov DNV, 
š. Králika 6, Bratislava 

Prevádzka: 
J Poničana 3, Tel:. 6453 6250, fax: 6453 6254 

dkladáme vám ponuku na VJíkon sp1·ávy vášho bytového 
pre tt a nebytových priestorov. Hlavným zameraním j e výkon 
do~;vy nehnutel'ností a ich prevádzka tak, aby bol zabezpeče
sjJ~ erušený VJíkon vlastníckych a užívacích práv k bytom a 
11)'n , . 

b11tovym pnestorom v dome. 
ne J - • • h b · k h Do dnešného dňa vykonavame spravu v týc to o '}e toc : 
I Bukovčana 2, 4, j Smmka 5 Spoločenstvo vlastníkov bytov a 
NP.] Smreka 24, 26,] Poničana l, 
S. Králika 2, 4, 6, 8, 18, 20, Uhrovecká 2- 6, Istrijská 12- 18, P. 
Hm·ova 13- 15. 
v konávame všetky ekonomické služby a technické zabez-
~čenie prevádzky bytových objektov vo vlastnej réžii. Právne 

~tužby zabezpečujeme na základne mandátnej zmluvy s ad
vokátom. 
správca vypracúva po~klady pre súdne_ vymáhanie nedoplat
kov po riadnom uponuenkovom konam. 
Ostatné služby budú zabezpečené dodávateľským spôsobom. 

ponúkame kompletné služby pre správu domov, z ktorých vy
beráme: 
* Zabezpečenie vedenia ekonomickej agendy bytu a domu 
(objektu). 
*Zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií, zabez
pečenie opráv, údržby a 24-hodinovej havarijnej služby, za
bezpečenie odvozu odpadu, servis výťahov. 
* Zabezpečenie pravidelných revízií technických zariadení do
mu a následné odstt'ánenie zistených závad. 
*Zabezpečenie upratovania spoločných častí domu. 
*Zástupcom vlastnfkov poskytneme na kontrolu všetky dokla
dy t)íkajúce sa správy a finančného hospodárenia s Fondom 
opráv a údržby 
*Evidenciu prenajatých spoločných priestorov v dome - vypra
covanie nájomných zmlúv na základe požiadaviek vlastní
kov. Finančné prostriedky získané z nájmu spoločných priesto
rov sa kumulujú vo Fonde opráv a údržby jednotlivého domu. 
*Každý objekt v našej správe má založený samostatný účet. 
Výška odmeny za práce spojené so základnou prevádzkou do
mu je stanovená na 160,- Sk/mesiac/byt. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01 · Kúpa 
02 - Predai 
03 · Volné miesta {ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 

06 - Nehnutelnosfi 
07 - Rozličné 

* Predám 50 1. mrazničku, el. 
Invalidný vozík. 

* Tel : 0904-143 775 
Predám detskú autosedačku 

~ o 18 kg zn. CAM. Cena 700 
k. Tel· 6477 6684 

* Predám detskú i;bu pre dve 
deti. Tel: 0905-716 990 

* DÁMSKE LODIČKY 
nové, výpredaj zo zrušenej pre
dajne kúpite v Devexe, Novo
veská 14 (z dvora) po-pia: 
15.30-18.00, so:8.00-1 0.00 

* Hl'adáme dôchodcu, dôchod
kyňu do funkcie predavač. Od 
1.5.2004. Záujemcovia prihlás
te sa v Devexe 

*TV servis Baláž - oprava tele
vízorov. Na Grbe 43. 

Tel./zázn.: 6477 6963 
* Ča l únické práce a dekorácie. 

Tel: 6477 8101, 
0903-319 665 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY tel.: 02/&4 77 53 75 
02/&4 77 8& 91 

fax: 02/&4 77 &3 71 
mail: ots@ots.sk 

~ spol. s.r.o. 
~ Opletalova &5, 841 07 Bratislava 

www.ots.sk 

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA 
* PREDAJ * SERVIS * PRENÁJOM * 

• vibračná technika - valce, dosky, laty, vibrátory príložné a ponorné 
• pojazdné a stabilné kompresory • pneumatické kladivá a náradie 

• rezače š pár • rezače š pár • elektrocentrály • vysokozdvižné plošiny 
a výťahy • stroje na povrchovú úpravu cementu • čerpadlá • miešačky 

• dopravníky betónu a malty • univerzálne nakladače • hydraulické lopatové 

rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 
• elektrické ručné náradie 

Strediská OTS, spol. sr.o. v Bratislave 

Opletalova ul. 65 

tel.: 02/64 77 86 91, 64 77 86 77, 64 77 86 8 
fax: 02/64 77 63 71 

Smrečianska ul. 4 

tel.: 02/44 25 79 87 
fax: 02/44 25 79 86 

Račianska ul. 186 
tel./fax: 02/44 87 28 90 

* Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, mal'ovky. Interiér 
-exteriér. 

TeL: 0908-543 991 
* ÚČTOVNÍCTVO- jednoduché, 
podvojné, dane, mzdy. Spol'a
hlivo, zodpovedne. 

Tel: 0905-651 526 
* študent VŠ doučí matemati
ku. Tel: 0904-944 236 

* Vymením pekný 2-izb. Byt v 
OV, 61 m', čiastočne prerobený, 
v Ovsišti za 2-izb. V DNV. 

0903-295 440 
* Predám 3-izb. Byt v OV na 
I.Bukovčana 5/b, čiastočne 

upravený. Cena dohodou. 
Tel: 0904-885 384 

* Kúpim aj starší rodinný dom 
v DNV. Alebo vymením za 2-
gar. Delux na D. Die loch + do
platok. Tel: 0903-716 519. 

* RO-predaj: Ba-ONV-ul. Želiar
ska. Pozemok 481 m' + hospo
dárska budova, 2,00 mil. Sk. 

T: 0907-983 148 
* Záhrada s chatkou: Dúbrav
ka, pri Technickom skle. Poze
mok 383 m', 420 tis. Sk. 

T: 0907-983 148 
* Vymením 3-i byt v OV v DNV 
za menší domček. Doplatím. 

Tel: 0903-734 345 

* Herba - ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642. 
* Výcvik a hotel pre psov. 

Tel: 0905-739 574, 
0903-574 629 

* Dám do prenájmu vinohrad 
s chatkou smer na Devín. 

Tel : 6477 6840 
* Opatrím dieťa, skúsenosti 
mám vel'mi dobré, bývam v RD. 

Kontakt: 0905-402 016 

* www.CHUDNEME.szm.sk 

lnzerc~a - Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 sir. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4_ str ... ~ 272_0 Sk, 1/2 str. = ~4~0 Skó l str. = 1 O 8SO_ Sk. l c~ - 22 Sk. 
K cenom treba pri počít ot' 20% DPH. Zlavy: tri uverejnenia zo sebou S%, pn pol a v1oc 10%, celorocne 20 Vo. Ponuka detskych veo bezplatne. 
Zamestnanie hl'odóm: zl'ovo 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, posledná strana + 50%, inó oko inzertn? strano (6~7) . + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveskó 14 (z dvora nad poštou), po -pio: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00, e-mod: krug@mod.VIOp vt.sk 
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Z policajného 
zápisnika 

- V sobotu 20. 3. neznámy pá
c h ateľ ukrado l z garáže na š. 
Krá li ka štyr i kusy elektrónových 
d iskov aj s pneumati kam i a mo
ped Ko rado. Maj i teľovi spôsobi l 
škodu 35 tis. Sk . 

- Na parkovisku pred f i Ro landa 
na uli c i Na hr iadkach sa 23. 3. 
neznámy páchateľ v lámal do 
osobného motorového vozidla 
VW Touareg. Ukradol notebook 
a poškodenému spôsobi l škodu 
za 1 OO tis . Sk. 
- V ten istý deň, v čase 10 .00 -
23 .OO h, neznámy páchateľ 
ukrado l zo zásuvky sto la v kan
ce lári i prevádzky vo firme Ro
landa f i nančnú hotovosť 32 tis. 
Sk. 

- Vo štvrtok 26. 3. vo večerných 

Zamestnávanie 
príbuzných 

* zákon nezakazuje uzatvárať pracov
noprávne vzťa h y medzi manželmi, 
č iže môžete zamestnať manžela alebo 
manželku 
* pre zamestnancov pri výkone práce 

hod inách sa neznámy pách ateľ 
v lámal na Stupavskej ceste do 
motorového voz idla Ford Mon
deo, ktoré majiteľ odstavi l, pre
tože mu došie l benzín. Kým sa 
vrát il , neznámy páchateľ rozbi l 
okno na pravých predných dve
rách a ukradol z auta autorád io. 
Majiteľov i vozid la spôsobi l ško
du 5 tis . Sk poškodením voz id la 
a 7 t is. Sk krádežou. 
-V noc i 29. 3. sa neznámy pá
chateľ v láma l na Pieskovcovej 
do osobného motorového vozid
la VW Bora . Ukradol CD men i č, 
šesť CD n os i čov, nabíjačku a 
viac druhov mob i lných te lefó
nov. Poškodenému spôsobi l ško
du 24 SOO Sk. 

Za ostatné dva týždne nah lásili 
občan i a 12 drobných krádeží a 
dva priestupky v občia nskom 
spolunažívaní. 

OO PZ DNY 

vo verejnom záujme platí, že navzájom 
blízke osoby (príbuzní) nesmú byť zara
dené tak, aby jedna podliehala poklad
ni čnej č i účtovnej kontrole druhej blíz
kej osoby, okrem zamestnancov zastu
p ite ľských úradov Slovenskej republiky 
v cudzine 

Do mája treba 
zmeniť daňové 

číslo 

Zmeniť sí daňové identifikač
né číslo a daňové registračné 
číslo musí do konca apríla 120-
tísíc platcov dane z pridanej 
hodnoty. Výmenu sí vynútil zó
kon o ochrane osobných úda
jov. Do konca roka plánujú 
daňové úrady prečíslovať aj 
zvyšných podnikateľov, ktorí 
ale nie sú platcami DPH. 

Prečíslovanie platcov dane z 
pridanej hodnoty sa už začalo. 
Daňové úrady pri tejto príleži
tostí menia nielen daňové re
gistračné číslo, potrebné pri 
priznávaní dane z pridanej 
hodnoty, ale aj daňové identi
fikačné číslo, tzv. DIČ. 

Obe čísla sú po novom zhod-

* štátni zamestnanci, ktorí sú blízkymi 
osobam i, nemôžu byť zaradení do vzá
jomnej priamej podriadenosti alebo 
tak, aby jeden pod liehal poklad ni čnej 
alebo účtovnej kontrole druhého okrem 
štátnych zamestnancov zastupiteľských 
úradov Slovenskej repub liky v cudzine 

né. V súvislostí s DPH sa pred 
daňové číslo musí len 
umiestniť značka SK. 

Niektoré daňové úrady Ili 
preregístrovalí aj polovicu 
platcov. Výmena daňových č;. 
sie/ sa musí pritom skončit' 
do konca apríla, nijaká vý. 
nímka nie je povolená. Pri 
obchodovaní v rámci únie 
možno totiž používať už len 
tento údaj. 

Pre nové číslo musia plat. 
covía DPH opraviť údaje na 
firemných dokladoch, naprí
klad na faktúrach, objednáv. 
kach, vizitkách, ale aj pečiat
kach. 

Najnákladnejšie bude po
dľa podnikateľov nastavit' 
úpravy do informačných sys
témov. 

Zmeny na tlačíváéh však 
možno vyriešiť napríklad aj 
nálepkami, ktorými sa pre
kryjú staré údaje. 

K zmene daňových identifi
kačných čísiel muselo dôjsť 
pre zákaz, ktorý nepripúšťa 
zverejňovať údaje postavené 
na rodných číslach. nové čís
la sú tvorené náhodne, ale sú 
delíte/né jedenástimi. 

.. .......... .... .............................. ...... ..... ............ ............... ............... ............................................ .............................................................................................. .... ... ............ .... 
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Vodorovne: A. Začiatok tajnič
ky. - B. Japonská družica - ostrov 
v Španielsku - existujeme. - C. 

Spôsob hry v mariáši - choď po 
rusky - koniec života, úmrtie. - D. 
Podnik na likvidáciu odpadu - v 
tomto momente - skr. leteckej 
spoločnosti Austrálie. - E. Dospelé 
dievča - lat po česky - Sarmat. - F. 
Chlapčenské meno - starorímsky 
boh času - strop (mn. č.). - G. 

Mesto v Etiópii - mačkovitá še/ma 

-naničhodník. - H. Anglická skrat
ka mesačného vozidla - hrací lís
tok, pohľadnica -zmeň postoj po
hybom. - l. Prvá časť slov s význa
m om olej -juhoamerický nejedo
vatý had - uliať po česky. - J. 
Stred tajničky. -
Zvisle: 1. Mátoha - dodatok preja
vu. - 2. Predmet na ochranu po
verčivých - sídlisko v Juhoslávii. -
3. Ruský skladateľ IX. stor. - vete-

ním premiestni. - 4. český sklada
teľ XVIII. stor. - drž v tajnosti -
otázka 6. pádu. - 5. Programovací 
jazyk - príslušníci národov Prednej 
Ázie a severnej Afriky. - 6. Mat, vrh 
- koniec tajničky - primitívny 
nástroj na trúbenie. 7. Obsiať pô
du plodinami - ukonal sa. - 8. Svit, 
jagot - opäť- lístie po nemecky. -

9. Prehŕňal vlasy - stávalo sa tu
hším. - 10. Výbušnina používaná v 
baníctve - druh sladkovodnej ryby, 
mieň. - 11. Mesto v Nemecku - na
siaknuté tekutinou. -
Pomôcky: G. Sodo. - H. LRV. - 8. 
Ume. - D. ANA. - 3. Serov. - 5. 
Ariel. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A r--r_, __ ,_-+--r--r~r-,_-+--+-~ 
B 
~-+--+-~~~--+--+--~~~-+--+-~ 

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

D 
~~-+--+--+--r--r_,--~-+--~~ 

E 
r-~-4--~~--~~~--4-~--r-1 

F 
r-~~--~~--r--r-1~~-+--r-1 

G 
r-~~--,_-+--+-~--r-"-+--+-~ 

Hr-4-~~--~4-~~--+-4-~-1 

J 

d 

( l(orenie života ) 
- Slečna, vy vyzeráte čím dá/ej tým 
lepšie! 
-Naozaj? 
-Áno, a čím bližšie, tým horšie. 

- Povedz mi, Fero, čo si robil kým 
si sa oženil? 
- Všetko Jarko, všetko, čo som 
chcel! 

-Kto je najväčší flegmatik? 
- Koho nerozhádže ani ručný gra-
nát. 

-Moja žena ma aj po desiatich ro
koch manželstva oslovuje zdrobne
linou. 
- Nevrav, a ako ti hovorí? 
- Ty môj hlupáčik. 

Stará dievka hovorí matke: 
- Včera ma v autobuse po prvýkrát 
oslovil muž. 
-A čo ti povedal? 
- Uhni, ty krava. 

-Konečne si začnete užívat; -ho· 
vod lekár pacientovi. 
-Vážne? 
- Vážne. Predpísal som vám tri 
krabičky nových liekov. 

DEVínskonovoveský Expres- dvoi!ýždenník pre občanov mestskei časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Ka lištná 9, tel. /fax: 02/ 6477 5275, mobi l: 0903·429 485, e-mai l: krug@mail.viapvt.sk. 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 !ýždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny !ýždeň v mesiaci. 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Reg i stračné čís lo : 103/90 • R 
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18.- 19. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Vstup Slovenska do Európ

skej únie l . mája 2004 je is

te pre občanov našej republi

ky mimoriadnou udalosťou , 
kedze má znamenať pri jatie 

medzi vyspelé európske štóly. 

Naša mestská čast' • De

vínska N ová Ves, spolu so 

susedným Devínom, ale aj 

s bohatou úča sťou medziná

rod ných hostí (Chorvátsko, 

Rakúsko, Francúzsko) pripra

vila pre · občanov celý rad 

kul túrnych, spoločenských 
a športových podujatí od 

piatku 30. 4. do nedele 2. 
má ja 2004. Pozvania ná jde

te v čísle. 

Množstvo, na jmä však kva

lita podujatí sl'ubuje nevšed

né zážitky na slávnostiach so 

slubným názvom Hran ice 

bez bariér. Vyberať je sku

točne z čoho . Podujatia 

v Devínskej , Devíne, či M ar

cheggu ponúkajú osláviť ofi

ciá lny vstup Slovenska do 

Európske j únie kultúrou, spo

ločenským i podujatiami 

i športom. Príďte sa teda za
baviť. 

Nech bezbariérové spoluž i

tie l'udí v Európe sa stane. 

skutočnosťou a napiÍía odve

ké túžby ludstva. 

Yl.astné otázky však nebu

de za nás riešiť nik iný, musí

me sa popasovať s nim i sa· 
rni . 

Vydavatel' 

e·rnail: krug @mail.viapvt.sk 

DEvínskonovove~k~ 
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5.-7.5.2004 

Do Európskei únie s novým prezidentom 

Koniec napätiam v otázke kto 

bude prezidentom dali volby v so

botu 17.4.2004. Do funkcie prezi-

denta SR občania zvol ili Ivana Gašparoviča. Naša mestská čas( Devínska 

Nová Ves blahoželá Ivanovi Gašparovičovi k zvoleniu do funkcie hlavy štá

tu, želá mu pevné zdravie a vela múdrych rozhodnutí. 

Ku gratulantom sa pripája aj naša redakcia. V našom archíve sme našli 

niekol'ko fotogra fií Ivana Ga šparov i ča z tlačových besied, zo stretnutí 

s občanmi, ale aj z pretekov automobilov do vrchu na pezinskej Babe, kto

rých sa zúčastňoval ako aktívny pretekár. Veríme, že športový duch, zmysel 

pre fa ir play, s ktorým sme sa u neho stretávali, predovšetkým však záujem 

o všetkých l'udí, o ich starosti i radosti, novému prezidentovi zostanú ako 

prepotrebný a očakávaný znak pol itika v tak vysokej funkcii . 

Veríme, že Devínska Nová Ves nezostane mimo záujmu hlavy štátu, veď 
u nás z 5275 odovzdaných hlasov (52 1 O platných hlasov) 4080 volilo prá

ve Ivana Gašparoviča . Predstavuje to 78,06% voličov. 

Redakcia 



MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV 

Z radnlee 
Mi estne zastupitel'stvo MČ 

Bratisl ava ONV sa zišlo 6. 4. 
2004 na svojom riadnom za
sadnutí, na ktorom prerokovalo 
z 28 plánovan ých bodov len 
19 (9 bodov bolo stiahnutých , 
resp. presunutých na rokovanie 
M Z 20. 4. 2004). K pôvodne 
navrhnutým bodom bolo dopl
nených ďal š ích 7 bodov. Z pre
rokovaných materiálov a prija
tých uznesení MZ MČ ONV 
vyberáme tieto závery : 
Miestne zastupitel'stvo : 
- zobralo na vedomie predlo
ženú informác iu o prijatých 
uznesení miestnej rady medzi 
riadnymi zasadnuti ami MZ MČ 
ONV, 
- požiadalo predkladatel'a ma
teri álu Záve reč n ý ú čet MČ 
ONV za rok 2003 tento dopra
cova ť v zmys le pripomienok 
poslancov MZ a predložiť ho 
na rokovanie MZ MČ DNV 20. 
4. 2004, zá rove ň požiadalo 

poslancov MZ o písomné pred
loženie pripomienok k závereč
nému účtu prednostovi do 13. 4. 
2004, 
- schválilo vyč lenenie sumy 
200.000,- Sk z rezervného fondu 
na rozvoj športu a správu športo
vísk v rámci MČ ONV, 
-schválilo vyradenie 2 ks riadia
cich jednotiek a zníženie ob
starávacej ceny kotolní K 31 
a K 32 celkom o 300 .000,- Sk, 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
ONV v súč innosti s Tener
gom Brno, a. s. pokračovať v prí
prave vyraďovani a demontova
ných zariadení priebežne, a žia
da Tenergo Brno, a. s. jedenkrát 
štvrťročn e predkl adať MČ návrh 
na vyradenie neupotrebitel'ného 
majetku TEZ, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o zmenách Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy o financovaní školstva 
a odporučilo mestskému zastupi
tel'stvu hl. m . SR Bratislavy 
schváliť dodatok k Štatútu hl. m . 
SR Bratislavy súvisiaci s financo
vaním školstva a prechodom 
kompetenci i v školskej správe 

a školskej samospráve na mestské 
časti, 

- schválilo zrušenie VZN č. 

11/1996 o chove hospodárskych 
zvierat na území MČ ONV, 
- schválilo Zásady pre tvorbu a 
použitie Fondu rozvoja bývania 
MČ ONV a uložilo prednostovi 
MÚ MČ ONV po zapracovaní pri
pomienok zverejniť tieto zásady 
na internetovej stránke MČ ONV 
a sprístupniť ich záujemcom na 
MÚMČ ONV, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o riešení TKR v rámci MČ ONV 
a schválilo investíciu ni! zriadenie 
novej hlavovej stanice z prebytku 
rozpočtu MČ ONV za rok 2003 
bez spoluúčasti iných subjektov, 
- schválilo Urbanistickú štúdiu 
Predstaničného námestia v MČ 
ONV, 
-zobralo na vedomie orga nizač
no- technické zabezpečeni e or
ganizovania volieb do Európske
ho parlamentu , 
- schválilo VZN MČ ONV č . 
2/2004 o určení plôch na vylepo
vanie plagátov v rámci vol'by do 
Európskeho parlamentu, 

-zobralo na vedomie informá. 
eiu o nákladovosti cintorína 
v MČ DNV. a požiadalo staros. 
tu MČ ONV vyžiadať od f irmy 
Marianum komentár polož iek 
podla prílohy, 
- schválilo jednorázový ú če lo. 
vý príspevok zo soci álne. 
ho fondu Humanita pre Klub 
stomikov vo výške 7.000,- Sk 
a pre ZO nepočujúcich vo 
výške 15 .000,- Sk, 
-zobralo na vedomie informá
ciu o príprave osláv vstupu 
SR do Európskej únie pod 
názvom Hranice bez bariér, 
- schválilo zámer z riad enia 
obchodnej spoločnosti pre 
šport a správu športovísk Mč 
ONV pracovným náz
vom ., De. Sport, s. r. o. ", a ulo
žilo prednostovi MÚ MČ DNV 
po p~erokova ní v komi siách 
predlož iť Zakladatel'skú li sti nu 
do MZ 25 . 5 . 2004. 

Spracoval: 
JUDr. František Baň a s, 

zástupca starostu MČ DNV 

Šltolslté úrtldy, obvody t1 rt1dy " ltompetencltícll mestsltýcll čtlsli 
No miestnom úrode Bratislava -

Nové Mesto so 20. februára 
2004 konala výročná konferencia 
Regionálneho združenia mest
ských časí hl. m. SR Bratislavy. 

Konferencia so okrem iných bo
dov rokovania zaoberalo oj so 
zámerom vytvorenia obecných 
školských rád, obecných škol
ských úradov a školských obvo
dov. 
Dňom 1. januára :2004 nado

budol účinnost' Zákon č. 

596/ 2003 z S. novembra 2003 
o štátnej správe v školstve a škol
skej samospráve a o zmene o do
plnení niektorých zákonov. 

V zmysle § 24 ods. 6 uvede
ného zákona: " Obecná školská 
rodo so zriadúje v obciach, v kto
rých sú určené najmenej tri škol- . 
ské obvody alebo je zriadených 
najmenej desat' škôl a školských 
zariadení, ktoré nie sú súčastóu 
školy, zriadených no území obce. 
V zmysle § 25 ods. 9 uvedeného 
zákona: "Obecná školská rodo 
má 11 členov. Zo ustanovenie 
obecnej školskej rady zodpovedá 
obec." Podla ods. 1 O uvedeného 
zákono: "Členmi obecnej školskej 

DEVEX2 

rody sú štyria zvolení zástupcovia 
z riadite/ov, dvojo zvolení zástup
covia z rodičov, traja zvolení zá
stupcovia z predsedov rád škôl 
všetkých škôl o školských zariade
ní zriadených na území obce 
o dvojo delegovaní zástupcovia 
obce." 

No tejto konferencii so starosto
via všetkých mestských časti hl. m. 
SR Bratislavy jednoznačne zhodli 
no tom, že vo veciach prechodu 
kompetencií zo štátnej správy no 
samosprávu treba konot' dôraz
nejšie. 

No základe toho primátor hl. 
m. SR Bratislavy listom z 25. · 3. 
2004 požiadal, okrem ostatných 
mestských časti aj mestskú čast' 
Bratislava - ONV o zaslanie pri
pomienok k návrhu dodatku Šta
tútu hl. m. SR Bratislavy. 

Návrh dodatku má byt' pred
metom rokovania májového mest
ského zosiupite/~tvo hl. m. SR Bra
tislavy. Pripomienky so týkajú ob
lasti školstva v nadväznosti no zá
kon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve o školskej samo

správe o o zmene o doplnení nie
ktorých zákonov. Vychádzajúc 

z dôvodovej správy k návrhu pred
metného dodatku Štatútu, navrhuje 

·so v rámci mestských častí prenos 
kompetencie no zriodóvonie miest-
nych školských rád. 

Konkrétne so uvádza v položke 
č. 77 predmetného návrhu s odka
zom na § 24 ods. 6 o § 25 ods. 9 
o 1 O zÓ kona č. 596/2003 Z. z . 
o štátnej správe v školstve o škol
skej samospráve a zmene o dopl
není niektorých zákonov (Príloha 
č. 1 b Štatútu hl. m . SR Bratislavy 
so dopl~a položkami č. 54 ož 78), 
t. j., že no mestskú čast' so prenáša 
kompetencia v oblasti zriodóvanio 
miestnej školskej rody, zor:}poved
nost' zo jej ustanovenie o delego
vanie zástupcov mestskej časti {po
slancov miestneho zostupitelstvo} 
do miestnej školskej rody. 

Podla § 25 ods. 16 citovaného 
zákona č. 596/2003 Z. z.: "Pod
robnosti o zložení orgánov škol
skej samosprávy, o spôsobe ich 
ustanovenia, o ich organizačnom 
a finančnom zabezpečení ustanoví 
všeobecne záväzný právny pred
pis, ktorý vydá ministerstvo. " 

Takýmto právnym predpisom by 
malo byt' vyhláška Ministerstva 

školstvo SR o školskej samosprá
ve, ktorá by malo nadobudnú( 
po novelizácií {doteraz platnej 
vyhlášky č. S 1/2000 Z. z., ako 
vykonávacieho právneho pred
pisu § 7 ods. 16 zákona 
č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve 
v znení zákono č. 301/1999 Z. 
z.) platnost' o účinnost' pravdepo: 
dobne v máji 2004. 

Až no základe doplnenia Šta
tútu hl. m. SR Bratislavy o zhora 
uvedené navrhované položky 
v súvislosti s prechodom kompe· 
tencii na mestské časti o po nado· 
budnutí platnosti o účinnosti vy· 
hlášky Ministerstvo školstva SR 
o školskej samospráve bude moi: 
né konštituovot' v súlade splatnými 
právnymi predpismi oj miesiM 
školskú rodu MČ ONV. 

Spracoval: 

JUDr. František 8 a ň o s, 
zástupca starostu MČ oNV 

Úzavierka dnešného čísla 
bolo 15.4. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 29.4. 2004, 
číslo vyjde 7.5. 2004. 

111tormácia pre mladých ľudí 
ysle zákone č. 607/2003 Z. z. zo dňa 6. novembra 2003, ktorý nadobu-

V ~~nosť a účinn~sť d~om l. januára 2~04 má každý obča~ Sl~ven.skej re: 
dol j.ky možnosť pož1adat o podporu zo Statneho fondu rozvoJa byvama, ktory 

pu~~ druh a výšku predmetnej podpory. - . 
urc~~ienkY na poskytnutie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania 
po č musíte splnit~ aby vám bol úver poskytnutý: 
~· :usíte mať dostatok vlastných prostriedkov - najmenej 20 °/o z obstarávacej 

~:~rte preukázať, že budete schopný platiť splátky v dohodnutej výške a 

lehotách, · • · d l' • • b ' • • · k 3 5 · b k • · t · h mesačný príJem z1a ate a nemoze yt vyss1 a o , naso o z1vo ne o 

minima, · 
mesačný príjem sa vypočítava z prjjmov za predchádzajúci rok, 

musíte mať viac ako 18 rokov, 
. musíte mať na Slovensku trvalý pobyt, 

2 Aký musí byt' dom alebo byt: 
_' pôžičky sú z~~.eran~ na podporu výstavby nových bytov a rodinných domov, 

nemožno kup1t stary byt alebo dom, 
byt v bytovom dome nemôže byť väčší ako 90 m', 
rodinný dom nemôže byť väčší ako 240 m', pričo~ viac ako polovica rodin

ného domu musí byť určená na bývanie, 
pôžičku možno získať aj na ekonomický a efektívny byt v rodinnom dome; 
ide o byt s podlahovou plochou do 140 m', z toho aspoň 60 °/o predstavuje 

obytná plocha bytu, 
J. Akú pôžičku môžete získať: 

najvyššiu pôžičku l milión Sk môžete získať na výstavbu alebo kúpu efektív
neho rodinného domu a kúpu bytu v bytovke - maximálne na 30 rokov 

s úrokovou sadzbou 2,4 Ofo, . 
pri výstavbe bytu v bytovom dome možno získať .úver maximálne 700 tisíc 

Sk na 20 rokov za 3 Ofo úrok ročne, 
pri výstavbe bytu v rodinnom dome vyššieho štandardu - maximálne 700 
tisíc Sk na 20 rokov za 3,6 OJo úrok ročne, 
ak rod inný dom vyššieho štandardu kupujete hotový, môžete získať pôžičku 
maximálne 700 tisíc Sk, ale na 30 rokov a za 3,48 OJo úrok ročne. 
Dalšie informácie je možno získať na Miestnom úrade Devínska Nová Ves 

a Oddelení všeobecnej a vnútornej správy, resp. u príslušných bankových a hy

potekárnych inštitúcii. 
Spracoval: 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu ML DNV 

l/tE08Et;1/E () PR!EcfTtfP!COt!l 
Materiálny znak sa v právnej teórii často chápe ako sociologický, 

príp. politický postu lát, na základe ktorého sa normy priestupkového 
práva utvárajú, alebo zohráva úlohu interpretačnej pomôcky. 

Pojem záujem spoločnosti sa v teórii považuje za neurčitý právny 
pojem (rovnako ako pojmy "spoločensky záujem", "verejný záujem", 
.,zdravé životné prostredie", "spoľahlivost"'; "bezúhonnost'" a pod.). 
Právne predpisy označenie "neurčitý právny pojem" nepoužívajú. 
Význam slov "záujem spoločnosti" je určitý, neurčitost' vzniká len v 
zmysle toho, kto tento pojem aplikuje pri posudzovaní konkrétneho ko
nania. Neurčitost' sa vzťahuje k právnemu pojmu, nie k výrazu, ku slo
Vám. Výklad neurčitého právneho pojmu rovnako ako každého právne
ho pojmu je právnou otázkou, na ktorú musí zodpovedať aplikujúci 
správny orgán a v prípade preskL!mania zákonnosti inštančne príslušný 
správny orgán alebo súd. 
Ako som už v predchádzajúcom článku uviedol, popri materiálnom 

znaku musí byt' konanie jednak za priestupok výslovne označené v zá
kone o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov) alebo iným zákonom, nie však nariadením vlády 
alebo vyhláškou príslušného ministerstva, jednak musí napíňať všetky 
z~aky, ktoré vo svojom súhrne tvoria skutkovú podstatu priestupku, 
t.J. subjekt, subjektívna stránka, objekt a objektívna stránka. 
~Ubjektom priestupku môže byť len fyzická osoba - občan SR, cu

dzmec i osoba bez štátnej príslušnosti. Priestupok v žiadnom prípade 
nemôže spáchat' štát, štátny orgán, obec (v našom prípade mestská ča-

st) alebo hociktorá právnická osoba. Fyzická osoba zodpovedá za prie
stupok, ak dosiahla v čase spáchania priestupku vek 15 rokov. Ako hra
nica administratívnoprávnej zodpovednosti za priestupok sa ustanovuje 
deň, ktorý nasleduje po dni pätnástich narodenln páchate/a priestupku. 
Fyzickú osobu, ktorá v čase spáchania priestupku dovŕšila pätnásty rok 
veku a nedovŕšila osemnásty rok veku označuje zákon o priestupkoch 
právnym pojmom mladistvý. 

Subjektívnu stránku priestupku· vyjadruje zavinenie. V zmysle§ 3 
zákona o priestupkoch "Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie 
z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné 
zavinenie". Konanie, ktoré napíňa materiálny znak a zvyšné formálne 
znaky, ale nebolo zavinené ani z nedbanlivosti, nemôže byť priestup
kom. Formy zavinenia ustanovuje zákon o priestupkoch v § 4. V danom 
paragrafe sú definované formy ·zavinenia - nedbanlivosť a úmysel. Pri 
zavinení z nedbanlivosti sa rozlišuje nedbanlivosť vedomá a nedbanlivo
sť nevedomá. Odsek 2 daného paragrafu rozoznáva dva stupne úmy
selného zavinenia, priamy úmysel a nepriamy úmysel. Niektoré prie
stupky môžu byť spáchané aj opomenutím. Ide o prípady, keď skutková 
podstata priestupku postihuje nesplnenie si určitej povinnosti, ktorá je 
ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, prípadne indi
viduálnym právnym aktom. 

Každú skutkovú podstatu priestupku charakterizujú záujmy spoloč
nosti, ktoré sú chránené zákonom a proti ktorým je protiprávne konanie 
namierené. tieto záujmy sú objektom priestupku. Podla stupňa všeo
becnosti rozlišuje právna teória všeobecný, druhový a individuálny ob
jekt. Všeobecným objektom je riadny výkon verejnej správy, čo vyplýva 
už povahy priestupkov alebo ako jedného z druhov správnych deliktov. 
Druhový objekt je objekt spoločný skupinám priestupkov v určitej ob
lasti. Z hladiska druhového objektu sa členia priestupky v osobitnej čas
ti zákona o priestupkoch. Individuálnym objektom je konkrétny spolo
čensky vzťah, na ktorého ochranu je príslušné ustanovenie predovšet
kým určené. Určenie individuálneho objektu je významné z hľadiska 
správnej kvalifikácie skutku. 

Objektívna stránka priestupku spočíva v protiprávnom charaktere 
určitého konania a jeho následku. Vychádza sa tu zo zásady, že zákla
dom právnej zodpovednosti môže byť iba protiprávnosť. Protiprávne 
konanie môže byť výsledkom jednak aktívnej činnosti, jednak nečinnos
ti. Spôsobom protiprávneho konania a následkom sa jednotlivé prie
stupky po vonkajšej stránke najviac líšia. Medzi protiprávnym konaním 
bez ohladu na to, či ide o aktívnu činnosť alebo o nečinnost; či má krát
kodobý alebo dlhodobý charakter a jeho škodlivým následkom musí byť 
príčinná súvislosť. Rozsah a kvalita následku tvoria významný základ 
pre posúdenie výmery sankcie. 

Uvedené typové skupiny znakov skutkovej podstaty má každá skutko
vá podstata priestupku, i keď ich výslovné vyjadrenie v danej právnej 
_norme často chýba. 

Spracoval: JUDr. František S a ň a s, zástupca starostu MC ONV 
... .... . .. .... ... .. . ... .. .. ... .. . .. ...... . ... ....... .. .... . .... ... .... .... .... : . .. . ... ... .. .. .. ..... .. .. ... . . 

Zmeria. r-a_jo.nizácie 
pre poskytovanie LSPP 

pre dospelých 

V súvislostí s pripravo vanou 
zmenou systému poskytovania le
kárskej služby prvej pomoci do
chádza aj k zmene počtu miest v 

· ktorých bude poskytovaná lekár. 
ska služba pre deti a pre dosp e
lých. LSPP pre deti od l. 4. 2004 
bude poskytovať Poliklinika 
Karlova Ves pre územné celky 
okresov Bratislava IV a V 
Druhým miestom výkonu bude 
Poliklinika Ružinov, Ružinovská 
JO v Bratis-lave, pre územné celky 
okresov Bratislava l, Il a III, ktoré 
budú v činnosti v pracovných 

dňoch od 19.00 do 22.00 h a v 
dňoch pracovného pokoja nepre
tržite. 
LSPP pre dospelých bude posky

tovaná na dvoch miestach a to 
v Petržalke -priestory Polikliniky 
na Strečnianskej 13 v Bratislave, 
pre územné celky Bratislava l , IV 
a V a v priestoroch Polikliniky 
Ružinov, Ružinovská 8 v Bratis
lave pre územné celky Bratislava 
II a III. Táto zmena organizácie 
LSPP zohľadňuje ekonomické 
možnosti tak organizátorov ako aj 
službukonajúcich lekárov. Jej prí
prava bola aj príčinou dočasného 
prerušenia poskytovania LSPP v 
Poliklinike Petržalka. 

DEVEX3 



l. S. sobota Hranice bez bariér (V. Hulík) -vernisáž výstavy 
slovenských, maďarských a rakúskych výtvarníkov, Vila Košfálova, 

11.00 h. Historické remeslá .. 
ukážky starých l"udových techník, l"udová hudba, 

občerstvenie na Nám. 6. apríla, 
14.00 - 19.00 h. Výlov rybníka 

7.00 · 19.00 h. Prvomájová veselica 
do tanca aj na počúvanie hrá dychová hudba, vo vel'kej sále 

lstracentra, 19.00 - 24.00 h. 

2. S. nedel"a Historické remeslá na Nám. 6. apríla, 
14.00 · 19.00 h Cestujeme po Európe 

vystúpenie malého devínskoi10vov~ského orchestra 
na Nám. 6. apríla, 16.30 h. 

Výber z diel európskych skladateľov 
koncert vážnej hudby, účinkuje hudobná skGpina Brass Session 

Istropolis, Kostol Ducha boh 
'·'' . ,· 

8. S. Bratislav~ký 
vovel"kej · 

. ··•·· .,, .. ·· ···········!;'~ '!\;;;·······'·:; .•••.•. 
2:Ž; s. - 23. s . . 

Úspešná ZUŠ a predsa ... 

K~~ov 
Základná umelecká škola z lstrij

skej 22 pripravila pre svojich priaz
nivcov verejný koncert, ktorý prinie
sol vel"ké a príjemné prekvapenie. 
Bolo to podujatie, na ktorom sa 
predstavili komorné zoskupenia, spe
vácky zbor a súbory školy až po po
pulárny NEÓN, ktorý je obyvatel"om 
Devínskej už známy. a to nielen 
z obl"úbených karnevalov, ale aj účin
kovania na mnohých kultúrnych po
dujatiach. 

Pre rodičov bolo milým a príjem
ným zistenie, čo ich deti pod vede
ním výborných pedagógov školy, ako 
sú Mgr. Vl. Dianiška, riaditel" školy, 
pani učitel"ka K. Fraitová, PhDr. D. Ja
kubcová, či pedagógovia B. Ko lo
mazníková, M. Schmidtová, F. Báleš, 
L Horák, M. Vavro, z ktorých niektorí 
v súbore spoluúčinkujú . 

Preplnená koncertná sála školy 
a dlhotrvajúci potlesk svedčili, že 
tento netradičný koncert zostavený 

DEVEX 4 

iba z komorných telies so žánrovo 
pestrým programom, sa škole mimo
riadne vydaril. Ba jedna z prítomných 
mamičiek, pani D. Dujčíková netajila, 
že pri dvojhlasných a kánonických 
piesňach speváckeho zboru, v kto
rom spieva · aj jej dcéra, mala od 
krásneho umeleckého zážitku až slzy 
v očiach. 

Je preto mimoriadne smutné, že 

Vyhodnotenie podujatí v 
miestnej knižnici /stracentra, 
uskutočnených od 22. do 26. 
marca2004 

V polovici februára 2004 sme 
vyhlásili ďalší ročník tohto po
dujatia. Jeho súčasťou býva aj 
literárna súťaž. Tento rok mala 
názov Môj najkrajší turistický 
zážitok z Devínskej Novej Vsi a 
jej o~o/ia. 

Do súťaže sa zapojili žiaci 1. 
a 2. stupňa Z$: l. Bukovčana 1, 
3, a P. Horova 16. Do knižnice 
prišlo 126 prác. Najviac- 113 -
bolo zo Z$ l. Bukovčana 3. 
22. marca porota vyhodnotila 
literárne práce, ocenila ich bez 
určenia 1. až 3. miesta. Porota 
vybrala 14 najlepších prác. 
7 prác z 1. stupňa a 7 prác z 2. 
stupňa Z$. Každý z nich bol od
menený knihou. Všetci účastníci 
súťaže dostali účastnícke lísty. 
26 detí dostalo bezplatný čita
te/ský preukaz do knižnice, 
platný 1 rok. 
2J. J. sme mali stretnutie detí 

v tejto zlej finančnej situácii, ktorá 
postihla aj umelecké školstvo, hrozí 
aj zuS na lstrijskej, že za danej situá-

cie, ako povedal Mgr. Vladimír 
Dianiška, riaditel" ško ly, v nedávnych 
správach STV, že ak sa neprehodnotí 
financovanie týchto škôl, zuS na 
lstrijskej 22 môže existovať najviac 
do septembra t. r. . 

Že by si kompetentní mysleli, že 
ZUS sú luxus, ktorý nepotrebujeme? 
Alebo si môžeme dovoliť stratiť tol"ko 
mladých talentov, nepodchytiť ich 

3. a 4. ročníka s redaktorkoo 
časopisu "Slniečko" p. PhDr. [. 
Kepštovou, 
24. J. sá nám predstavilo vyda. 
vate/stvo Junior. Na začiatko 
sme odmenili 14 žiakov literár
nej súťaže, každý z nich si od. 
niesol za odmenu knihu. Na 
besedu k nám prišla p. 
Vošková, obchodná riadite/ka 
vydavatelstvo a p. Dittelová 
spisovatelka. Predstavila svoj~ 
knižku Letí, letí, všetko letí... 
Vydavatelstvo predstavilo svoje 
nové knižky od rôznych auto
rov. Obidve tety pripravili pre 
deti rôzne otázky a deti za 
správne odpovede odmenili 
knižkami z vydavatelstvo. 
25. marca sme mali Stretnutie 
pri písanom slove s p,. PhDr. 
Anicou Seewaldovou, dlhoro č

nou redaktorkou a žiakmi Vl. 
triedy zo Z$ l. Bukovčana 3. 

Tento ročník sa nám vydaril. 
Teším sa na ďalšie pokrqčova
nie na budúci rok. 

Eva Kučeravá, 
knihovníčka 

· nadanie a potom doplácať na liečbu 
rôznych závislostí? Veď ak rodičia 

a školy nevyplnia vol"ný čas detí či n· 

nosťou, ktorá obohacuje a rozvíja ich 
racionálne a emocionálne schopnosti 
a zručnosti, môžu skončiť v sieti díle· 
rov drog, podl"ahnúť nezdravým počí· 
tačovým hrám alebo automatom, dl· 
hému vysedávaniu pred televízorom, 
diskotékam a ďalším lákadlám 
súčasnosti. Mali by sa spamätať, 
kým je ešte čas. 

Text a foto: Dr. D. Jakubcová 

Organizátori: M( DNV, MČ Devín 

Účastníci: hl. m. SR Bratislava, bra

tislavský samosprávny kraj. Varaž

dinska župa, St. Brice (Fr.). Mar

chegg, Engelharstetten, Neudorf, 

Bezenye. 

30. 4. 2004 piatok 
Devínska Nová Ves 

8.00 - 24.00 h - Stavanie mája 

(lstrijská ulica) 

* ukážka stavania mája* hudba * 

občerstvenie 

30. 4. 2004 piatok - Devín 
18.00 h Stavanie mája .(Na sútoku) 

20.00 h Otvorenie slávnostného 

večera 

21.00 h Umelecká produkcia- l'udové súbory 
21.30 h Príchod hostí: VÚC, Varaždin, Dev. Nová Ves, Francúzsko. 

22.00 h Umelecká produkcia pri vatre, faklový sprievod 

23.00 h Hallo EU -vystúpenie P. Hammela 

24.00 h Hymna EÚ: 

Mária Eliášová a spevácky zbor konzervatória . 

Zapálenie hranice na slovenskej a rakúskej strane 

Ohňostroj spájajúci Slovensko s Európou. 

1. 5. 2004 sobota • Devínska Nová Ves 

10.30 h Nádvorie radnice (lstrijská ul.) 

11.00 h .,Hranice bez bariér" (V. Hulík) 

·vernisáž výstavy slovenských a zah raničných výtvarných umelcov 
14.00- 19.00 h Nám. 6. apríla 

Historické remeslá 

·ukážky starých remeselných techník, ľudová hudba, občerstvenie 

7.00 · 19.00 h Prvé uplatnenie výlovného práva v ONV 
Miesto rybník- lstrijská ul. 

19.00- 24 .00 h Vel'ká sála IC 

.. Prvomájová veselica- do tanca hrá dychovka 
8.00 · 18.00 h Počas slávnosti vstupu SR do EÚ v Sch lo_sshoff-e a trvan ia ex

pozície remeselných techník v zámku premávajú v sobotu mimoriadne vlaky 
DNV- MARCHEGG a späť. 

2. 5. 2004 nedel'a Devínska Nová Ves 

14.00 · 19.00 Historické remeslá (Nám. 6. apríla) 
16.00 h Promenádny koncert (Mgr. Dianiška)- Nám. 6. apríla 
20.oo h Kosto l Ducha Svätého 

Vyber z diel európskych skladateiOv- koncert vážnej hudby (Mgr. Dianiška) ....... 
························································································································ 

Odchody vlakov pri príležitosti vstupu SR do EÚ 1.5.2004 

z DNY do Marcheggu 
odchod: 6:32, 7:32, 8:40, l 0:47, 14:47, 16:47, 18:47, 20:47 

z Marcheggu do ONV 
odchod: 7:00, 9.00, ll :00, 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00, 23:00 

(~ __ P_n_ed_s_t_a_v_il_i_k_n_ih__..~L..__~) 
Predstavitelia Matice sloven

skej a Matice chorvátskej 
z Chorvátska zo Záhrebu pred
stavili v piatok 16. 4. v !stra
centre dve nové knihy vydané 
v Chorvátsku: Nevenka Nekič: 
USPOMENE lZ SLOVACKE a Dr. 
josip Andrič: SLOVAC.KA SLOV
NICA. 

Na priateľskom stretnutí pri
vítali hostí Doc. juraj Cvečka, 
predseda CHKS na Slovensku, 
jozef Slovinec, predseda MO MS 
v DNv, starosta MC DNV Ing. 
Vladimír Mráz a zástupca sta
rostu Jl.(Dr. František Baňas. 
Nové knihy predstavil Zlatko 
jevak, predseda Matice sloven
skej a Renata Simac, predsed
níčka Matice chorvátskej, oba
ja zo Záhrebu. 

Medzi hosťami, okrem ma
tičiarov z DNV a Záhrebu, čle
nov súboru Rosica, mali účast
níci možnosť vidieť a počuť aj 
PhDr. Jána jankoviča, renomo
vaného a plodného preklada
teľa, St. Uroda, predsedníčku 
chorvátskeho klubu v Bratisla-

Vymeniť si poznatky z čin
nosti Matíc členovia oboch spo
ločností využili účastníci stret
nutia v neformálnych rozhovo
roch. A po drobnom občerstve
ní si aj spoločne zaspievali. 

Hostia z chorvátskeho Zág
rebu putovali vlastne cez celé 
Slovensko, so zastaveniami 
v jednotlivých mestách s ma
tičiarskymi tradíciami, kde 
všade predstavili obe knihy, ži
vot a dielo autorov, priblížili ži
vot matičiarskych spoločností 
v Chorvátsku, zaujímali sa 
o pôsobenie našich matičiarov, 
chorvátske kultúrne spolky na 
Slovensku, ale aj bežné otázky 
zaujímali· diskutujúcich 
z oboch strán. 

Učastníci si mohli obe pred
stavované knihy, na záver stret
nutia, nielen prezrieť ale aj 
zobrať na štúdium doma. 

Záujem Novovešťanov bol 
najmä o chorvátsko slovenský 
slovník s gramatikou Slovačka 
slovnica, hostia si odniesli naše 
chorvátske noviny, ale aj 

ve, prof Kučeru, bývalého veľ- Devex. 
vyslanca Chorvátska na Slo-
vensku. pk 

Konečne sa dočkali 
Mestská časť Devínska Nová Ves ako prvá (!) obec na Slovensku získala 

od štátu rybárske právo. Nebudem rozvádzať čo tento pojem znamená, je to 
konštatovanie stavu, ktorý po vynaložení nemalého úsilia umožní obča
nom a návštevníkom Devínskej čosi navyše, čo môže ponúknuť zatiaľ inde 
len Slovenský rybársky zväz a zopár súkromných aktivít - loviť ryby v ryb
m'ku na Istrijskej ulici. V tom rybm'ku, ktorý pred 7- 8 rokmi spolu s ná
protivným staveniskom bol/en obrovským smetiskom a rajom pre komáre, 
potkany a inú háveď. Týmto počinom sa plní dalšia časť využitia vodnej 
plochy z pôvodne schválene1wzámeru revitalizácie nádrže. Osobne to však 
považujem za vec prirodzenú a normálnu, pretože je to pre mnohých krok 
späť k prírode, ktorý v inej formulácii podporili vo volebnom programe 
všetky politické strany. Šport je relax tela i duše, športový rybolov tiež . 

Miestne zastupiteľstvo 6. apn1a schválilo ku dňu vstupu Slovenska do 
:Európskej únie návrh programu do rámca regionálnych osláv pod názvom 
.,Hranice bez-bariér". V rámci tohto programu sa ráta aj oficiálne s prvým 
uplatnením rybárskeho práva v histórii rybm'ka vybudovaneno niekedy v 
štyridsiatych-päťdesiatych rokoch minulého storočia pri regulácii potoka 
Mláka. Podujatím budú zároveň zahájené pravidelné soboti1ajšie rybačky, 
to pravidelné je samozrejme podmienené záujmom a kultivovaným sa 
správaním všetkých rybárov a návštevm'kov tejto, povedzme otvorene- čo

raz zaujímavejšej lokality. Čas ukáže, či spokojnosť preváži vynaložené 
úsilie alebo naopak. Táto aktivita je mimo rámca SRZ, lov rýb na základe 
rybárskeho lístka a povolenia MU (oboje možno v úradných hodinách za
kúpiť na miestnom úrade) nemá za úlohu konkurovať takmer výsadnému 
postaveniu SRZ, ale ponúknuť dostupnejšiu lokalitu ako je Morava, pre 
mládež určite nevhodná. 

Režim lovu a navrhnuté poplatky od 30,- do 100,- Sk za deň lovu v čase 
napísania tohto príspevku boli postúpené na prerokovanie a prípadné 
schválenie na zasadnutí miestnej rady dňa 20. 4. 2004 a verejnosť o výs
ledku bude včas informovaná. 

Vladimír Baranovič 

DEVEX 5 



Novozvoleného prezidento SR Ivano Gašparoviča sme stretávali no rôz
nych podujatiach medzi ludmi. Roky chodieval no pezinskú Babu no prete
ky automobilov do vrchu. Nielen povzbudzova( zúčastňoval so oko aktív
ny pretekár. 

FUTBAL® 
IV. liga 
20. kolo- ll. 4. 
DNV - Králová 
g: Putik 

1:2 

Snímka: redakcia Devex, pk 

16. kolo 14. 4. 
dohrávka 
DNV - Polygraf 1 :0 
g: Klemensich 
21. kolo l 8. 4. 
MŠK Peiržalka - DNV 2:0 

Medzinárodný VYTMAT - CUP 
Už siedmy ročník, futbalovej verejnosti 

dobre známy turnaj VYTMAT - CUP , sa 

uskutočnuje l.mája 2004. Aj tento rok to 

bude tak. A VYTMAT - CU P ,kvalitný 

žiacky turnaj už narástol do medzinárod

ných rozmerov. Pozvaní sú totiž aj 

mladí, nádejní futbalisti z Českej republiky. 

Preto, vážená športová ve rejnost', prosím 

prijmite pozvanie na toto zaujímavé špor

tové podujatie, ktoré bude l.mája 2004 na 

futbalovom štadione FCL Devínska Nová 

Ves. Vytvoríme tak spol očne výbornú at-

Držitelia motorových vozidiel 
Státne poznávacie značky, 

vydané do 1. 4. 1997 sú plat
né do 31. 12. 2004. Chcem 
pripomenúť všetkým drži
telbm motorových vozidiel, 
aby vykonali výmenu štát
nych poznávacích značiek za 
evidenčné čísla do 31. 12. 
2004. V prípade ak tak neuči

nia ŕiskujú to, že ich motoro
vé vozidlo bude vyradené 
z evidencie. Znovu zaevido
vanie do evidencie je pre 
držíte/a potom značne kom
plikované a myslím si, že aj 
finančne náročne. 

Výmeny štátnych poznáva
cích značiek za tabul'ky s no
vým evidenčným číslom sa 
v rámci Bratislavy vykoná-

DEVEX 6 

vajú na Dopravnom inšpek-· 
toráte na Kopčianskej ulici. 
Co je potrebné na to, aby ste 
si svoju starú SPZ vymenili 
za nové evidenčné číslo ? 

1. Vyplniť tlačivo ,;liadosť 
o pridelenie tabuľky s . evi
denčným číslom", 

2. Pristaviť vozidlo na Kraj
skom dopravnom inšpekto
rá te na Kopčianskej ulici vo 
dvore, 
- technik skontroluje výrobné 
čísla vozidla a potvrdí správ
nosť údajov zaznamenaných 
na tlačive s číslami na vozid
le, 
3. Predložiť: 

al potvrdené tlačivo, 1.000,-

mosféru, potrebnú pre kvalitné športové 

výkony, spojenú s príjemným posedením 

a fandením Devínskonovoveskej futbalovej 

mládeži. 

Zároveň dovol'te mi podokovat' v mene 

usporiadatel'ov všetkým sponzorom za ich 

príspevky a dary , bez ktorých by takýto 

turnaj nebol realizovatel'ný. Generálnymi 

sponzormi sú VYTMAT, FCl Devínska 

Nová Ves, JUD r. Fr. Baňa s, zástupca 

starostu MČ ONV. Ďalšími sponzormi sú reš

taurácie PASSAT, OÁZA, autoškola 

RUBÍN, realitná kancelária A - REAL, 

Slovenský 
Môže mat rôzne podoby. 

Na koniec stočí "vybehnú!" do 
prírody. 

Osobitnú podobu si zvolil 
dvodsotdvoročný obyvotel' De
vínskej Jozef Rajchl. 

V utorok 27. 4 . 2004 odštar
tuj e z východnej hranice naše j 
republiky vo Vyšnom Nemeckom 
a po absolvovaní 550 km, v 
kombinácii beh - chôdza, by 
mal dobehnú! do ciel'a na hra 
ni čný priechod v Záhorskej Vsi 
2. mája 2004. 
Trasa : Vyšné Nemecké - Záhor
ská Ves v sprievode troch cyklis
tov a jedného sprievodného 
vozidla, s predpokladaným od-

Sk kolok za nové tabu/'ky 
a 150,- korunový kolok za 
evidenčný úkon, 
bi vel'ký technický preukaz, 
cl osvedčenie o evidencii 
vozidla, 
·dl občiansky preukaz drži
tela motorového vozidla, 
el pri . firmách výpis z ob
chodného registra (živnos
tenský list), 
fi doklad o uzatvorení povin
ného zmluvného poistenia, 
gi doklad o platnej o platnej 
technickej kontrole vozidla, 
hl pri vozidlách, ktoré p od
liehajú emisnej kontrole, aj 
doklad o emisnej kontrole. 

ú radné hodiny : 
Pondelok : 7.30- 12.00 hod. 

12.45- 15.00 hod. 

predajňa Mäsokombinátu FABUŠ a papier. 

nictvo Lučenič. Ďalšie poďakovan i e Patrt 

pánom : R. Ondriš, B. Malárik, M. 
Harvan, G. Ďuriáš, M. Chvaa, P. Špq. 

cír a M. Vykydal za finančnú a orgoniza. 

čnú pomoc. Osobitné poďakovanie vyjadru. 

jeme rozhodcom Bratislavského futbalo. 

vého zväzu p. Fiscgerovi. Jablonecké111u 

a Bohúňovi za bezplatné rozhodovania 

toho celodenného podujatia, a M. Spišia· 

kovi za vyhlasovanie výsledkov, zostáv 

jednotlivých mužstiev a časové organizova. 

nie turnaja. rv 

kilom e t e r 
poč i nkom v noci v stane, a bsol
vova( za 120 - 140 hod ín. Z 
Bratislavy odíde o 19.00 h spred 
Pedagogickej fakulty UK (kde 
študuje) Račianska 59. 

Prvým oficiálnym zdolaním tra· 
le od východnej po západnú 
hranicu chce Jozef otestova( svo· 
je schopnosti, zároveň vytvorit 
tradíciu dlhých vytrvalostných 
behov no Slovensku. 

Kto všetko mu pomôže zatial' 
nevieme. Hl'odot sponzorov v 
dnešných časoch nie je jednodu
ché. 

Záujemcom prezradíme kontakt 
na Jozefa: 0908 114 885. 

Utorok: 7.30- 12.00 hod. 
12.45 - 15.00 hod. 

Streda: 7.30- 12.00 hod. 
13.00- 17.45 hod. 

Stvrtok: 7.30 - 12.00 hod. 
Piatok: 7.30- 12.00 hod. 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MC oNV 

Tisíc očí 
Pozývame vás na výstavu fotografií 

Tisíc očí - fotoreportáž zo života 
vodiaceho psa a jeho nevidiaceho pána. 

Od 22. apríla do 12. mája 2004 
v klube 22 na Vavilovovej ulici 22 

v Petržalke. 
Po- št l 0.00 -19.00, pia: l 0.00 . 15.00, 

so 10.00- 17.00 h. 

ObČÍOnlky kódeH 1804-2004 
lo práve 200 rokov od 21 . 3. 1804, keď sa skončila viac 

Upfynu ·ná práca na 2281 paragrafoch Code Civil OCS Francise 
dvo)roc h k ak0 k ho zákonníka. Jde 0 prvú právnu normu tohto c ara teru 

č'ans e . ob 1 Prvy' konzul Francúzskej republ1ky Napoleon Bonaparte, 
svete. , d b . b • na , .1 pri 1·eho zrode netušil, ž e Eu ropu o y}e touto z ranou 
ry sta . . • l 

ktO 1 · svo i sen vládcu Európy. Táto právna norma sa tot1z sta a 
k nap nl ' · d · h a ta. .1 e vzorom práva založeného na občianskych slobo ac · 

((1 101;: :Ohto európskeho právneho dom~ vstup.uj~ aj Slovensko, kto
A d . m 7 5 2004 stáva členom Europskej ume. 

ré sa no/ n;ky. kódex ako sa mu dnes hovorí prežil svojho autora, 
Napo eo , . , • kl 

· edom il vy'znam tohto pravmckeho dokumentu az na s on-
kt rý Sl uv ' l rk 0 ·h z·1·vota Na margo tohto dokumentu, ktoremu venova to o 
k sVO) O . . k 
u '/ keď ako väzeň na ostrove Sv. Heleny povedal: "MoJa s u-
ča:u ~ sta'·~a nie ,·e v štyridsiatich bitkách, ktoré som vyhral, Waterloo 
tocna s , b d , b • . k 

• tky prečiarklo No nebude a nemôže byt za u nuty o Cl ans Y 
;ch vse · . 
k 'dex. Dejiny mu dali za pravdu. 

0 Ing. M. Spišiak 

Pedikúra * perličkový kúpeľ 
* parafínové zábaly 

* reflexná masáž chodidiel 
0905 974 926 

Manikúra 
(klasická + japonská) 
* modeláž nechtov 
* parafínové zábaly 
* japonské tetovanie 

0905 757 951 

Nemôžete prísť? 
Prídem k vám domov!! 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01- Kúpa 
02- Predai 
03 - Vo/né miesta (ponúka, hlodá} 
04 - Služby (ponúka} 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

' DÁMSKE LODIČKY 
nové, výpredaj zo zrušenej predajne kúpite v 
Devexe, Novoveská 14 (z dvora) po·pia: 
15.30·18.00, so:8.00·1 0.00 

LIVE BRATISLAVA, S.R.O 
Samova 16' 

tel: 64 774 715 • 0905 680 122 

BYTY: 
1 izbový, Opletalova, cena: 1,57 mil 
1 izbový, M. Marečka, cena: 1,36 mil 
1 izbový , Drobného, cena: 1,29 mil 
2 izbový , š. Králika, cena: l , 7 5 mil 
2 izbový , l. Bukovčana , 

cena:J,67 mil 
2 izbový, Opletalova cena: 2,39 mil 
3 izbový, P.Horova, cena: 2,15 mil 
4 izbový, P. Horova, cena: 2,46 mil 

RODINNÉ DOMY: 
RD, Na Grbe, 4 á cena: 3,9 mil 
RD, Novoveská, 2,5 á cena: 2,5 mil 
RD, Istrijská, 3 izbový, 32 á 

cena: 5,9 mil 
RD, Kolónia, 4 izbový, 7 á 

cena: 4,9 mil 

ZÄHRADY. CHATKY: 
Záhrada s chatkou, Mariánka, 

cena: 950 tis 
Záhrada s chatkou, Devín, 

cena: 900 tis 
Záhrada s chatkou, DNY cena: 650 tis 
Záhrada s chatkou Tech. sklo 

cena: 45 O tis 

• TY servis Baláž · oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./ zó zn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, sadrokartón, 
malovky. Interiér -exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 

Do redakcie dostávame týžden- l .. oo•ovKY 
ne niekoľko príspevkov, pozvánky L~· _U_V ___ ,. ______ ..J 

na rôzne podujatia, úradné záz- . . . 
namy, tlačoviny. Značný problém nám robí odstraňovanie úvodzoviek. Pisateha.a 
tvorcovia textov ich doslova našvácajú všade, kde sa im to páči. Chápeme, občas , ze 
sa snažia čosi zvýrazniť, ale na to sa používajú iné spôsoby. (zvýrazniť tučným ~ís
mom kurzívou, alebo priamo zvýrazňovačom). Pravidlá slovenského pravopiSU 
pres~e vymedzujú kde sa úvodzovky majú používať. Pisatelia si neuvedomujú, že či· 
tatel' vníma úvodzovky v súlade s pravidlami. Kde patria, tam nedôjde k rozpakom, 
kde však nepatria, môže si vybrat možnost, v Pravidlách uvádzanú pod, číslom 4, 
kde sa doslovne píše: (Úvodzovky sa píšu:) pri uvádzaní výrazov, od ktorych sa ho
voriaci dištancuje; používa ich s iróniou alebo v akomkolvek inom zmysle, než sa po
užívajú zvyčajne. Pri uvádzaní programu iste nechceme z~~váž~~ - jeho hodnotu ~k 
uvedieme, že vystúpi súbor "Jánošík". Ak chceme zvýrazml, pozqeme text vystu,pi 
súbor Jánošík. Príkladov je neúrekom. Odporúčame pri tvorbe textov zalistoval v 
Pravidlách slovenského pravopisu a používať vhodné pomôcky na zvýrazňovanie . 
Úvodzovky používať tam, kde patria. Mohli by nás považovať zo.. .. r 

ŽIACI • DEVIATACI 
ŽSR-SOU železničné Bratislava, Na pantoch 7 
v školskom roku 2004/2005 otvára tieto odbory: 

4 ročné - maturita 

• komerčný pracovník 
• letecký mechanik 
• mechanik elektron i k 
• mechanik silnoprúdových zariadení 

3 ročné - výučný list 
(s možnosťou doplnenia maturity) 

• mechanik opravár 
• elektromechanik+silno-slaboprúd 

o strojný mechanik 

Nadstavbové štúdium denné a externé 
• strojárstvo • elektrotechnika • zaria~enia oz~arr;ovacej tec~~iky 

Žiaci možu využívať aj internet, bazen, posilnovnu a telocv1cnu 
Bližšie informácie na: www.souzel.sk 

Tel. č. -50587665, 44883260 • Fax: 44885011 

Meníte DIČ? 
Potrebujete zmeni( peči~tku ? 

Nemusíte men it' celú, stačí vymenil no pôvodnej textovú plochu 

Tú vám zabezpečíme a vymeníme 

v Devexe na Novoveskej 14 (z dvora) 

po-pio: 15.30-18.00 so: 8.00-10.00 

' UPRAT. -byty, domy. 
Tel: 0903 792 966 

• ASTROLOGICKÁ poradňa 
0903 257 819 

• Prvá pomoc pre vaše počítače. HW, SW, CD, 
DVD -aj večer, či cez víkend. . 

0902 828 624 

• Vymením 3-izb. byt v OV v DNY za menší 
domček. Doplatím. 

Tel: 0903·734 345 

mením zo 2-gar. Delux na D. Dieloch+ dopla· 
tok. Tel: 0?03 716 519 

Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný to· 
var, darčeky. Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642. 
• www.chudneme.szm.sk 
• Výcvik a hotel pre psov. 

Tel: 0905 739 57 4, 0903 57 4 629 
• Dám do prenájmu vinohrad s chatkou, smer 

na Devín. Tel: 6477 6840 ' Hl'odáme dôchodcu-dôchodkyňu do funkcie 
predavač, na cca 48 hod mesačne, popoludní. 
Nástup: 1.5.2004. Záujemcovia prihláste sa v 
Devexe na Novoveskej 14 (z dvora) po-pia: 
15.30-18.00, so: 8.00·10.00 

• ÚČTOVNÍCTVO - jednoduché, podvojné, do· 
ne, mzdy. Spolahlivo, zodpovedne. 

Tel: 0905 651 526 • Kúpim aj starší rodinný dom v DNY. Alebo vy-

• Výcvik psov v DNY. Tel: 0905 509 919 
• Darujem použitú škridl'u Tondach, francúzska 
14, cca 100m'. Tel: 6477 0081 

- 1 - 360 Sk 1/4 str _ 2720 Sk 1/2 str. 5430 Sk, l str. 1 O 850 Sk. l cm 22 Sk. 
Inzercia - Cenník: l z~ak = 1,30 Sk, 1/1,6 str. = _678 S~, l _a str. - ~ sol . · .. t' viac lo% celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
K cenám treba pripočíta!' 20% DPH. Zlavy: In uvere1nemo za se ou, 0

' td ,Pa 1° SÓ% iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Zamestnanie hl'odám: zl'ava 50%. Príplatky: l . strana +d l~O%,) pose _ n~ l~r~~alS+OO s;: 8 OO-ll 00 e-mail : krug@moil.viapvt.sk 
In zert ná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora na pastou , po-p1o. · - · , · · · ' 
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Z policajného 
zápisnika 

-V dňoch 28. 3. až 3. 4. v cha
tovej oblasti Murnice šarapatili 
zlodeji. Jednému zo záhradká
rov ukradli 6 hranolov, 4 dos
ky, 12 ks stavebnej ocele, čím 
mu spôsobili škodu 7,5 tis. Sk. 
Mnohým ďalším pokradli vo
dovodné kohútiky alebo iný 
kovový materiál vhodný do 
zberu a pravdaže po š l ia pa l i a 
polámali mnoho mladých sa
deníc kríkov. (Nikto ich nevi
del? Nikomu nik neponúkal 
lacno takýto materiál?) 
- Prvoaprílový 11 Žart" neznáme
ho páchateľa, ktorý v noci me
dzi 02 - 03 h, na Opletalovej , 
prestrihol plot a cez balkónové 
dvere vnikol do rodinného do
mu, kde ukradol kotol Prot
herm, znamenal pre poškode
ného škodu 40 341 Sk a poš
kodením 14 669 Sk. 
(Neponúkol vám náhodou nie
kto kotol?) 
- V noci z 8. na 9 . 4 . (alebo 
dopoludnia 9 . 4 .) neznámy pá
chate!' preliačil kapotu škoda 

Fabia, čím poškodenému spô

(Nezazreli ste kohosi známe
ho?) 
- O deň neskôr (či noc?) ne
skôr, z 9 . 4 . na 1 o. 4. na 
Eisnerovej 5 sa neznámy pá
chateľ vlámal do pivnice, kde 
ukradol pánsky bicykel 
Admiral a jeden dámsky bicy
kel. Spôsobil škodu za 1 o tis . 
Sk. 
-Vo štVrtok 8. 4. dvaja dosiaľ 
neznámy páchatelia o 20.00 h 
na Mlynskej, pred pohostin
stvom Koľaj, napadli poškode
ného V. T. päsťami, potom čo 
spadol .ho ešte dokopali tak, že 
liečenie si vyžiada cca 3 týžd
ne. (To tiež nikto nevidel?) • 
-V čase od 2. 4. do 10. 4. sa 
neznámy páchateľ vlámal do 
pivnice na Š. Králika 14, ukra
dol drevené laty, strešný nosič 
na Škodu Felicia, dva disky, ka
nister a rybársky prút s navijá
kom . (Nikomu takéto veci nik 
neponúkal a lacno?) Spôsobil 
škodu 6 600 Sk. 

Za ostatné dva týždne nahlá
sili občania sedem priestupkov 
v občianskom spolunažívaní 
a sedem drobných krádeží. 

k
Re,gión,.v ktloro'}'l ž~~m, podujatie miestnej knižnice lstracentra pr'!á 
a o ve a m adych cttatelbv ' 

1 
• 

Rozmiestnenie kontainerov 
Harmonog~am r~zmiestňovania vel'kokapacitných kontajnerov na objemný odpad z rodi nn. ch 

domov a domacnosl1 na l. polrok 2004. Y 
Nepoužíval' na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 
Rozpis prislavenía kontajnerov. 
23 . . 2S. 4. 2004 . ul. Novoveská- J. Ponicana, Nám. 6. apríla, Na kaštieli 
30. 4. · 2. S. 2004 ·ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádovo . Delená 
07. -09. S. 2004 -ul. Na hriadkach, Mecíkova, J. Jonáša -2x kontajner 
14. · 16. 5. 2004 ·ul. Pod lipovým, lstríjská, Kosalcova 
21. · 23. 5. 2004 ·ul. Janšákova, Slovinec, Záhradná, š. Králika. rad. domy 
04. · 06. 6. 2004 ·ul. Delená- Charkovská, Rybník, Píeskovcova 

11 . -13. 6. 2004 -ul. Novoveská -J. Ponícana, Nám. 6. apríla, Na kaštieli 
sobil škodu 15 tis. Sk. 

OOPZDNV 
(otázky v zátvorkách r) 

.................. ... .. .......................... ............ .......................................... ........................ ............ ... .... ... ............. .. .. .......................... .. ........... .. .. ............... Denova KR 1 zvŕ o· v E'~' A· K~~ia - vá~i/o. - 5. Castica vyjad- dolož dôkazmi. - 10. Hrádza z prú- ....... .. ........................... .. 

.......... ·. ', _lf _:\... .' ruJuca vyclenený výraz- obsah tia- kopaním nazhrom.aždí. - ·11. ( l(oťenie života ) 
hlavy, - um. - 6. územie okolo p · c · . 

romyselŕze mu hovorí: 

M"l ť rtstav v iernom mori _ policait 
' ova znamená ••• dokončenie mesta - sídlisko v USA (Utah). _ 7. (slang.). ' 

v tajničke. Udobrovať p ·1 d" · Poručík zastavz' vo!J·ac·z·ka a dob-- opravt o .attm hla- Pomôcky: C. Tor. - 6. Lehi. - 8. 
Vodorovne: A. Stred tajničky. - vy. - 8. Dráha - ostrov v Tongu. _ 9. Toku/u. _ 
B. Bývalý jednotkový obchod - Organizácia spojených národov _ 
druh hazardnej hry v kartách _ 
ovocná záhrada. - C. Zotrením ód
stráň - germánsky boh búrky _ la
tinská predložka·pred. _ D. tiadna 
osoba - dodávať sily · _ veľký 
strach, úžas. - E. Akord - začiatok 
tajničky - niekdajšia objemová 
miera. - F. Skratka knokautu _ ma
lý zárez - textová skratka. _ G. 

Starý otec (hovor.) - druh ceniny _ 
sta. - H. Voda v plynnom stave _ 
dcérin manžel po česky _ batoh, 
balík - suk. - l. Podnik na likvidáciu 
a odvez odpadkov - klamal _ odpi. 
- J. Koniec tajničky. - · 
Zvisle: 1. Vel'mi sa začudujú -
jemná bavlnka do podušiek. _ 2. 
Zaisťuje - vyhlbovalo jamu. _ 3. Plť 
po česky - kozorožec (hovor.). _ 4. 

A 

B 

c 

E 

F 

G 

H 

J 

1 2 3 4 s 6 7 8 

d 

9 10 11 

- Vojak Šlapatko, nemali ste ma 

pozdravil? 

- A od koho pán poručík? 

*** 
- Co nakupujú sklerotici najčas· 

tejšie? 

- Všetko, na čo si len spomenú. 

*** 
-Nevadí vám, že tancujete v ryt

me tanga, keď hudba hrá polku? 

- Nie, to je ich vec, čo hrajú. 

*** 
- Prečo si sa presťahoval z Rače 
do Devínskej? 
- Aby som bola bližšie k vydatej 

dcére. 

-A kde býva? 

-V Senici. 

. s pres VOJtýzdenmk pre obcanov mestskej časti Bratislava-Dev· k N . . 
Kal,štná 9, tel./fax: 02/6477 5275 mobil· 0903-429 485 'l· k @ '1 . ms a ovo Ves. Vydava: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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DEVEXS 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najv~čším sponzorom Devínskonovoveského E xpresu 

DEvínskonovove~kŕ 

Príhovor 
vydavatela 

Oslávili sme prijatie Sloven· 

ska do Európskej únie, oslavu
jeme vít'azstvá našich hokeji s· 

tov. Teraz už nezostáva nič 
iné, len vysúka( rukávy. 

Nie je to požiadavka bezdô

vodná. Musíme prizna( že 
v minulom režime štát za nás 

zariadoval takmer všetko. Či 
sme chceli alebo nechceli. Aj 

to, čo nám vyhovov~lo aj to čo 
nám nevyhovovalo a zvykli 
sme si. Vraví sa, že zvyk je že

lezná košel'a . A my sme si 
zvykli až príliš . Keď som sa 
pred rokmi stretol s l'uďmi 
z tzv. západu, čudovali sa mo· 

jej, ale aj našej, nevedomosti 

v normách. 
Oni museli pozna( všetky 

svoje práva i povinnosti. Frflali 
no množstvo, pochvalovali si, 

že s nimi nemôže ktosi len tak 
vybabrať. Dnes sme prekvape· 
ní množstvom informácií, čo 

nás očakáva vstupom do EÚ. 
Ale všetko budeme musie( 
zvláda(, aby sme neboli odká

zaní len na poradcov, ktorí si 

každú radu dajú primerane 
zaplati( 

Z neznalosti mnohí (ožili po 
zmene režimu, mnohí ťažia ·eš

te aj dnes, vel'a prípadov 

a_ kauz je nevyriešených. Aj na 
sudoch . 

Zmena, ktorá prišla očakáva 
~meny aj v nás. Čím skôr sa 
okážeme zorientovať tým 

sk· ' . or predídeme prekvape-
niam. 

Vydavatel' 

mformacny 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

7.5. 2004 Ročník: XIV. Čí~lo: 9 bezplatne 

V Č Í S l E : O Z radnice * Zelené mesto 
O Hranice bez barié r O Kultúra* Festival slovenskej 

~-~i: ;~~~~·~ 
národnej piesne O Spoločenská kronika O Šport 

0 Inzercia 0 Z policajného zápisníka 

* Prieskum dôve ry k polícii 

Slávnosti vstupu Slovenska do Európskei únie odštartovali v Devínskei pia· 
tok 30.4. 2004 celý rad poduiatí. Medzi prvými patrilo privítanie hostí 

·z francúzskei družobnei obce St. Brice na radnici v DNV 

HRAtiiCE BEI BARIER 
Ešte v piatok pred poštou 

postavili hasiči máj, jeho 
vrchol vyzdobili predtým 
dievčatá zo súboru Crip, na 
improvizovanom javisku vystú
pili súbory Matičiarik a Crip, 
poved/'a podávali pivo i kofolu. 

So súmrakom sa väčšina 
(tých čo nepozerali hokej) pre
súvala od vatry v Devínskej do 

Devína. 
Tu, aj za účastí hostí z Fran

cúzska, Chorvátska, Maďarska 
a Rakúska, ale aj folklórnych, 
popových súborov a sólistov, 
sa oslavovate/'om prihovorili 
starostovia Devínskej a Deví
na, tiež župan nášho samo
správneho kraja t.ubo Roman. 

Vatry, ohňostroje, óda na ra-

dosť symbolicky dotvorili ruše
nie hraníc a spojenie /'udí 

i krajín okolo. 
Sobota a nede/'a, od skorého 

rána do večera ponúkali kultúr
ne, spoločenské i športové vyži
tie pre takmer všetky kategórie. 

Vyznávači rybolovu sa sústre
dili okolo rybníka, umenia chtiví 
našlí pastvu pre oči na nádvorí i 
v priestoroch radnice na lstrij

skej. 
Na Námestí 6.apríla očakáva

la návštevníkov široká ponuka 
výrobkov remeselníkov, v stán
ku súboru Crip ponúkali koláči
ky i mastný chlieb s cibu/'ou. 

V nede/'u súbory vedené riadi
te/'om ZUS Mgr. V.Dianiškom 

ponúkli dva koncerty. 

Ocenenie 
Cenu za mimoriadny prínos 

v oblasti kultúry od ministra 
kultúry R. Chmela prevzal 
v minulých dňoch aj obyvatel' 
Devínskej Pavol Corej, riaditel' 
Lúčnice. 

Ku gratulantom sa pripája
me aj my so želaním ešte vel'a 
tvorivých úspechov. 

Databáza 
ponúk 

Pri hl'adaní p racovného 
miesta po celej únii pomáha 
medzinárodná in formačná 
siet' EURES (európske služby 
zamestnanosti). 

Obsahuje in formácie o vol'
ných miestach vo všetkých 
členských štátoch aj o tých, 
čo prácu hl'adajú. 
Databáza funguje aj na inter
netovej stránke 

europa.eu.íntleures. 

Populárnej hudby popoludní 
na Nám. 6.apríla, večer výber 
z diel európskych skladate/'ov v 

kostole Ducha sv. 
Poďakovanie iste patrí všet

kým organizátorom osláv, tvor-
. com programov i realizátorom. 

Bez nadsázky bolo možné ná
zov Slávnosti bez bariér rozšíriť 
o prívlastok kultúrne. Nakoniec 
dokumentovali iba, že dostali 
sme sa tam kde oddávna pat

ríme. 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 29.4. 2004. 

Úzavierka nasledujúceho 
čísla bude 15.5. 2004, 
číslo vyjde 21 .5. 2004. 

r 
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l , dr • , ~ .. ' ' .· ~ '" ~nrce 
Miestne zastupitel'stvo mest

skej časti Bratislava ONV sa 
zišlo 20. 4 . 2004 na svojom 
zasadnutí, na ktorom preroko
valo všetkých 7 plánovaných 
bodov. Z prerokovaných mate
riálov a prijatých uznesení vy
beráme tieto závery : 
MZMČDNV 
-schválilo hospodárenie MČ 
ONV Za rok 2003 bez výhrad 
(v zmys le § 31 ods. 7a zákona 
č. 303/1995 Z. z . o rozpočto
vých pravidlách v znení ne
skorších predpisov, záverečný 
účet MČ ONV za rok 2003, 
rozdelenie celkového rozpoč
tového rozdielu vo výške 
3 .040.327,26,- Sk, rozdelenie 
výsledkov VHČ - Správy by
tového fondu vo výške 
l .668.616,01 ,- Sk, zobralo na 
vedomie správu nezávislého 
audítora- overenie správnosti 
účtovnej závierky miestneho 
úradu za rok 2003, stanovisko 
miestneho kontrolóra k záve
rečnému účtu MČ ONV za rok 
2003, prehl'ad o stave a vývoji 
dlhu, prehl'ad o stave a vývoji 
mimorozpočtových fondov, 
správu o výsledku inventar izá
cie majetku MČ ONV za rok 
2003, 
- schválilo záverečný účet 

Denovy, lstra centra a Obec-

Zelené mesto 

pre celú 
Bratislavu 

Šiesty ročník komunitného 
projektu Zelené mesto prichá
dza so zásadnou zmenou. 
Okrem už tradičných pries
transtiev v rámci mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto majú 
tento rok možnosť zapojiť sa 
do projektu všetky mestské 
časti Bratislavy. O tom, v kto
rých z nich sa v lete Zelené 
mesto uskutoční, budú môcť 
rozhodnúť samotní obyvatelia. 
Hlavnými partnermi projektu, 
ktorého ciel'orn je skrášlenie 
a zlepšenie životného prostre
dia, sú spoločnosť Philip Morris 
Slovakia, s. r.. o. a Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy. 

DEVEX~ 

ného hasičského zboru za rok 
2003, 
- určilo plat sta rostu MČ ONV 
na rok 2004 podl'a predlože
ného návrhu s účinnosťou od l . 
l. 2004 a plat miestneho kon
tro lóra s účinnosťou od l. 4. · 
2004, 
- schválilo koncepciu základ
ného školstva, materských škô l 
a zariadení stravovania, 
- uložilo zástupcovi starostu vy
pracovať materiál -Trendy roz
voja MČ ONV v ob lasti ško lstva 
pre roky 2005 - 2009 v členení: 

• analýza školských zariadení 
MČ ONV, 

• návrh riešenia a reštruktura
li zácia ško lstva, 

• ekonom ická analýza a demo-
grafický vývoj, 

- potvrdilo cenu stanovenú 
predbežným súhlasom primáto
ra hl. m. SR Bratislavy, ako pre
dajnú cenu za pozemky pre 
spoločnosť Dona Development, 
- vyjadrilo súhlas s uzavretím 
zm luvy medzi MV SR a MČ 
ONV o prenechaní nebytových 
priestorov a areá ly " Bystrická" 
o výmere 24 m' v prenájme za 
sumu platnú podl'a sadzobníka 
MČ ONV. 

••• 
Dňa 20. 4. 2004 sa na riad

nom zasadnutí zišla aj Miestna 
rada MČ ONV, ktorá prerokova
la celkom 15 bodov programu. 
Z prerokovaných materiálov a 

V júli t. r. sa začne 6. ročník 
projektu Zelené mesto, ktorý 
už mnohí Bratislavčania vní
majú ako neodmyslitel'nú sú
časť leta : Myšlienku podpory 
rozvoja prostredia prostred
níctvom samotných obyva
tel'ov by jeho iniciátori a hlavní 
partnermi chcel i rozšíriť do 
všetkých mestských častí 
Bratislavy. 

Obyvatelia budú môcť 
v tomto roku mestskú časť. prí
padne vybranú lokalitu v nej 
zapojiť do Zeleného mesta až 
tromi spôsobmi. Ak majú ná
vrh na revitalizáciu konkrétnej 
lokality v ktorejkol'vek mest
skej časti, pošlú ho na určenú 
adresu magistrátu. Víťazné ná
vrhy vyberie odborná porota 
zložená z pracovníkov magis
trátu a mestských častí. 

Obyvatel' však nemusí poslať 
len návrh na revitalizáciu vy
branej lokality. Stačí, ak na ku-

prijatých uznesení k ním vyberá
me: 
MRMČ ONV 
-vyjadrila nesúhlas s prenájmom 
býva lej MŠ lstrij ská l 09 spo l oč
nosti M isionárky lásky z dôvodu 
predpokladaného riešenia ta
kýchto sociálnych aktivít v DSS, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schvá l iť úpravu mesačného po
platku za používanie TKR zá
kladného a rozšíreného súboru 
programov v rozvodoch MČ 
ONV od l . l. 2004 podl'a pred lo
ženého návrhu, 
-zobrala na vedomie informáciu 
komisie o využití pr iestorov v 
existujúcich objektoch areá lu 
Bystrická, odporučila MZ MČ 
ONV schváliť využitie ex istujú
cich priestorov podl'a návrhu ko
misie, uložila KvaD prerokovať 
návrh využitia priestorov v ex is- · 
tujúcich objektoch areá lu Bys
tr ická a pripraviť podmienky vy
písaním súťaže, a uložila pred
nostovi MÚ ONV zabezpeč i ť 
prepočet nákladov na daný loka
litný program existujúc ich budov, 
- zobrala na vedomie splnenie 
UMR č. 228/8/2003 v časti S a 6, 
schválila prevádzkový režim 
a pokyny lovu rýb v MČ ONV 
na r. 2004, uvolnila čiastku 

30 tis. Sjk z fondu ŽP na prvotné 
zarybnen ie rybníka a súh lasí 
s navrhovaným spôsobom fi
nančného zabezpečen·ia a navr
hovanou výškou príspevkov od 
občanov, uložila prednosti MÚ 

póne, ktorý bude trikrát uve
rejnený v Bratislavských novi
nách, označí ktorúkol'vek mest
skú časť, v ktorej by chcel, aby 
sa upravilo okolie. a tento ku
pón pošle na určenú adresu 
magistrátu. Tretím spôsobom je 
možnosť osobne sa zapojiť do 
prác vo vybraných lokalitách 
počas troch víkendov. 

Každý obyvatel' môže zasie lať 
l'ubovol'ný počet podnetov na 
úpravu ktorejkol'vek mestskej 
časti. Odborná porota rozhod
ne o úprave jednotlivých lokalít 
a o podrobnom rozsahu prác 
v troch víťazných mestských 
častiach. Víťaznými sa stávajú 
tie mestské časti, ktoré dostanú 
najväčší počet hlasov. 

Návrhy na lokality a mestské 
časti, v ktorých sa má v tomto 
roku uskutočniť Zelené mesto, 
je potrebné zasielať na adresu: 
Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, Oddelenie životného 

ONV zabezpečiť plnenie usta. 
novení zákona č . 139/2oo2 
o rybárstve v súvis losti s upla. 
tňovan ím rybá~skeho práva 
ulož ila prednostovi MÚ ONv 
oznámiť započatie č i nnost i 
ŠvaPS Botanická 17 a RvaPs 
Polian-ky 8 a zároveň určené. 
mu veterinárnemu dozoru 
a poverila p. Vlad imíra Bara. 
noviča st. koordináciou č in. 
nosti v súv islost i s uplatňova. 
ním rybárskeho práva, 
- schválila uvolnenie finanč
ných prostriedkov vo výške 27 
tis. Sk na doplnenie výstav. 
ných panelov pre potreby Mč 
v počte 6 ks vrátane súvisia
cich komponentov z vlastných 
zdrojov lstra Centra, 
-schválila obsadenie nebyto
vých priestorov v objekte VÚZ 
na ul. Š. Krá lika l o výmere 
17,14 m' v sadzbe 2.100,
Sk/m'/rok spo l oč. Tutovka, s. r. 
o. na dobu neurčitú od 22. 4. 
2004 za účelom zriaden ia 
kancelár ie, 
- schválila prezentáciu MČ 
ONV v reprezentačnej bro
žúre "B ratislava - praktický 
sprievodca" v rozsahu l .a pol 
strany v celkovej výške nákla
dov 18.000,- Sk z fondu kultú
ry. 

Spracoval: 
JUDr. Frantjšek Baňa s 

zástupca starostu MČ ONV 

prostredia, Primaciálne námes
tie 1, 814 99 Bratislava 1, a to 
najneskôr do 21. júna 2004. 

Pri každom námete je po
trebné okrem identifikačných 
údajov (meno, adresa, telefo
nický kontakt) uviesť aj názoV 
mestskej časti, ktorej sa daný 
nápad týka a obálku ozn ačiť 
názvom projektu "Zelené mes· 
to". Podrobné informácie je 
možné získať aj na www.brati· 
slava.sk alebo na: 
tel. č . 02/5935 6182. 

V prípade potreby ďalších in· 
formácií kontaktujte, prosírTl• 
Magistrát hlavného mesta 
Bratislavy 

Milan Vajda 
tel. č.: 0905 233 076 

email: press@bratislava.sk 
alebo OMNIPUBLIC, s. r .. , ~te" 
fánia Cicková, Zuzana Lošák~: 
vá, tel. č.: 02/5441 3603, erna l· 
scickova@omnipublic.sk, zlosa· 
kova@omnipublic.sk. 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození, 
F - Centrum DNV a Národný park Donau-Auen 

ktorá bude ll. mája 2004 
o 19.00 hod. 

Vás pozývajú na prednášku 

RNDr. Kataríny Zlochovej, CSc. 

HRANICE BEZ BARIÉR očami 
objektívu 

Riaditel' Denovy P. Melkus o predsedo 
komisie kultúry MZ MČ DNV M. 
Encinger sledujú rea lizáciu príprav 
svojich tímov pred začiatkom slávností 

v F - Centre na Jstrijskej 
ulici č. 4 v Devínskej Novej 
Vsi 
Cyklus: Spoznávame prí
rodu Vstup vofný 

Rozmiestnenie kontajnerov 

Harmonogram rozmiestňovania vel'ko
kapacitných kontajnerov no objemný od
pad z rodinných domov a domácností na l. 
polrok 2004. 
Nepoužíva!' no chemický odpad, staré žele
zo, sklo, lístie a orezy stromov! 
Rozpis pristavenie kontajnerov. 
14.- 16. s. 2004 
ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcovo 
21. - 23. s. 2004 
ul. Janšákovo, Slovinec, Záhradná, 
š. Králika - rod. domy 
04. - 06. 6. 2004 
ul. Delená -ChorkovsM, Rybník, 
Pieskovcovo 
11.- 13. 6. 2004 
ul. Novoveská -J. Poničano, 
Nám. 6. apríla, No kaštieli 

Denov o 

DEVEX 3 
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cen (rum 

vo vel'kej sále lstracentra 

·,·._. i 22.-23.5. Festival Slovenskej národnej pies .- .. -
pi:ľri!lda Miestny odbor Matice slovenskej na ná dvori ' . 

V apríli 2004 sa konal 8. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže 
pre deti od l 2 do l 5 rokov 

Ex libris Hlohovec 
Na tému Cirkus a divadlo do knižnice IC prišlo 52 prác zo základných 
škôl: l. Bukovčana l a l. Bukovčana 3. Súťažné práce sme zaslali do 
knižnice Mestského kultúrneho centra v Hlohov-ci . Slávnostné vyhláse
nie výsledkov sútaže a odovzdávanie ocenení bude 8. októbra 2004. 

Eva Kučerová, knihovníčka MK lstracentra 

Tak sme teda v Európe. Boli sme tam síce vždy, a to doslova v tej najeu
rópskejšej Európe, čiže priamo v jej srdci, až kým iní o nás nerozhodli, že 
tam naozaj patríme. Prežili sme prvý európskoúniovský víkend, euforický 
a oslavný, podfarbený nádhernou Beethovenovou melódiou, ktorá sa stala 
hymnou Európy. Najskôr padla železná opona a teraz aj adm inistratívne 
hranice. A je to tak správne. nesmieme ale zabúda(, že v tejto zjednotenej 
európskej rodine sa treba aj dohovoriť. My, Slováci sme od pádu komuniz
mu odviedli v jazykovej oblasti kus poctivej roboty, pretože sme pochopili 
význam štúdia cudz ích jazykov. Naše znalosti angličtiny boli dovtedy dosť 
chabé a neoverené praxou. Dne sa však pre mladých stáva úplnou samo
zrejmosťou a pre strednú generáciu už tiež nie je ve/'kou neznámou. 
Keď ako vyučujúca v jazykových kurzoch počúvam anglický prejav 

našich l'udí, musím konštatovať, že sa nemáme za čo hanbiť. Naša výslov
nosť je pekná, mož no ove/'a lepšia ako u iných národov učiacich sa anglic
ky. Zdá sa, že my, spevavý národ slovenský, nemáme· problém osvojiť si 
výslovnosť a melódiu cudzej reči . Hovoríme s i, že nám chýba sebavedo
mie, ale snaha jazykovo dohoniť a možno aj predbehnúť ostatných, v tej 
našej Európe bez hraníc, určite nie. A pri počte možností jazykového vzde
lávania, aké sa teraz všade núkajú (aj u nás v ONV), to iste nie je problém. 

Naša malá krajina teda dostala šancu prezentovať sa bok po boku s vy
spelými krajinami Európy. Nemôže zatial' presvedčiť svojím kapitálom, ale 
kapitálom iným, vzdelanostným a kultúrnym. Dokážme, že ani pre nás ja
zyková komunikácia nie je nemožná. Preto zaspievajme si Ódu na rados(, 
čiže hymnu EÚ, ako sa spieva v tej anglickej verzii - for love and un
derstanding, pre lásku a porozumenie. Nech naša hviezdička na modrej 
vlajke EÚ nikdy nezhasne. Tak sa teda radujme (a šudujme). Nech sa ti na 
tejto ceste iba darí, ty naše malé Slovensko pod vel'kými Tatrami. 

Mgr. Mária Šutá, 
Maria 's School, kurzy angličtiny v ONV 

Matica slovenská v Bratislave, 
Dom Matice slovenskej v Bratislave, 
starosta mestskej časti Devínska Nová Ves 
a MO MS v Devínskej Novej Vsi 
dovo/'ujú si vás pozvať na jedenásty 

FESTIVAL SLOVENSKEJ 
NÁRODNEJ PIESNE 2004 

V rámci programu MAJME ÚCTU K RODNEJ VLASTI pre vás 
organizátori p ripravili program slova, piesní a tancov v po
daní súborov a sólistov, pre osvieženie ducha, povznesenie 
nálady, uchovanie tradícií. 

V Bratislave - Devínskej Novej Vsi 22. a 23. mája 2004 v 
Kultúrnej záhrade na lstrijskej č. 6 

PROGRAM 

v sobotu 22. mája 2004 
18.00 hod. spomienka na spisovatel'a Ruda Slobodu pri jeho 
pamätníku na Slovinci 

v nedel'u 23. mája 2004 v priestoroch kultúrnej záhrady 
(v prípade nepriazn ivého počasia vo vel'kej sále lstracentra) 
15.00 hod. otvorenie festivalu a vystúpenia súborov a sólis
tov: Matičiarik, Grbačieta, Nádej, žiaci ZUŠ ONV, A. 
Slobodová, M. Hanyová, R. Šimkovič, M. Doboš - sólista 
opery SND, Rodokmeň - mužský zbor bývalých lúčničiarov, 
FS Devín 
Svojou účasťou prejavíte lásku k rodnej vlasti, slovenskej ná
rodnej kultúre, úctu k tradíciám a šíritel'ke národného pove
domia Matici slovenskej, spoznáte interpretov uchovávajú
cich slovenské tradície. 

mali možnost vypočut koncerty súborov, 
ktoré ved ie riaditel' ZUŠ v DNY V. Dianiška 

DEVEX4 

Miroslav MADER 

Informácie 
# •• 

o un•• 
Euro Info Centrum je otvore

né pre verejnosť v pracovných· 
dňoch od 8. do 18. hodiny na 

a zuzana 1RANOVA 

Ing. Marián RYBIANSKÝ 
a Mgr. Petra GAJDOŠOVA 

· $tefáníkovej 2 v Bratislave v 
budove úradu vlády SR. 

Jng. Michal PIGOŠ 
a Ing. Petronela]URŠIKOVA 

jessica SLEZOVA 
Barbara BITOV A 

Martinka UHLIKOVA 

Vitajte! 

Fridrich GROžA] 
Pavlína RUŽOVIČOVA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

31:31: 31::!€:!€:1€:!€:!€:!€:!€:!€:!€:1€:!€ 

V týchto hodinách sú k dis
pozícií dve bezplatné telefónne 
linky 0800 103 104 - pre vola
nia z pevnej linky, 3876 - pre 
volania zo siete Orange. Môže 
sa volať aj z iných sietí na číslo 
0905 387 638, za takýto hovor 
sa však už platí. 

EUROPE DIRECT je bezplat
ná bruselská telefónna linka 
a číslo má 

oo 800 67891011 

Uľahčí získanie informácií 
o právach a príležitostiach 
v únií. Je prístupná pre všet" 
kých občanov členských krajín 
v ich rodnom jazyku, teda aj po 
slovensky. 

Internetové stránky: 
www. euroinfo.gov.sk, nájdu 
sa tu praktické rady, ako sa 
uchádzať v únii o prácu, štúdi
um, podnikanie, ale aj o cesto
vaní, bývaní a nakupovéjní. 

Za pánom ,.urnerom 
Pochova li sme ho krátko po 

Vel'kej noci. Takmer všetci spolu
žiaci, narodili sme sa v našej dedi
ne a boli pokrstení v našom kosto· 
le ... Po nedelnej rannej omši pravi
delne sa ozýval z podzáhrad, kde 
sa pásavali kravy, krik vzájom
ného povzbudzovania, sklamania 
aj radosti chlapcov, ktorí tam hrá
vali futbal. On bol medzi nimi. 

Hralo sa bez dresov, často nabo
so ·vtedy s tŕňmi v palcoch, ako 
brána slúžili dva kamene. Chlapci 
si hru riadili sami, bez rozhodcu. 
Tam sa klád li prvé základy džentl- . 
menského správania a fair play. 
Tak vel'mi potrebných u nás dnes .. . 

Bol potravinór. Na rodnom Zó· 

horí vyrábal konzervy, hotové jed· · 
lá, nápoje. Prispieval k výžive člo
veka . Ťažkosti pri práci znáš_al 
s rozvahou. A z toho, čo prinášala 
práca tvorivé a radostné, vedel sa 
tešiť. 

Zišlo sa nás na jeho pohrebe 
hojne, zvlášť mužov. To svedčí 
o jeho obl'ube. Konzervy i lopta 
potrebujú súhru viacerých ludí. 

A on mal rád l'udí. Až do kon
ca. Aj keď to bol posledné roky 
užší kruh priatel'ov, s ktorými sa 
pravidelne stretával. Prečo asi? 
Lebo sa spolu cítili dobre. Kiež aj 
nám je spolu dobre ... Pokoj Tebe, 
J.ón! A pokoj i nám živým! 

Spolužiak 

2. mája uplynulo l O rokov, čo nás 
tak náhle a nečakane opustil náš 

milovaný manžel a otec 

jozef HARCULA 

vo veku 28 rokov. 
S láskou spomíname manželka 

a synovia 

Uznávanie diplomu 

Pri zamestnávaní sa vo svojom 
odbore v štátoch EÚ bude dôleži
té aj uznanie vzdelania. Pri nie
ktorých povolaniach bude platit' 
automatické uznanie našich dip
lomov. 

Ako sa zmenia 
právomoci starostov 

po vstupe clo EÚ. 

Právomoci slovenských starostov 
sú upravené slovenským právom, 

Týka sa to lekárov, zubných leká
rov, veterinárov, zdravotných ses
tier, pôrodných asistentiek, arch i
tektov a niektorých právnikov. 

Pri iných povolaniach , kde je 
porovnanie vzdelania ťažšie, bu
de treba mat' prax, prípadne 
skúšku. 

a to naimä zákon6m o obecnom 
zriadení, ako ai dálšími osobitný
mi predpismi. Ten sa po vstupe 
do únie nebude menit' a právo
moci teda ostanú rovnaké, ako sú 

dnes. 

Terno v Devínskej oslávilo v týchto dňoch prvé výročie od jeho otvorenia. Okrem 
akcií v predajni ponúkli pestrý program pre deti aj v priestoroch pre predajňou 

Poiiarovos,. 
na území hlavného mesia SR 

Bratislavy v mesiaci marec 2004 

Okresné riaditel'stvo Hasičského 
a záchranného zboru zaregistrova· 
lo na území hlavného mesta SR 

Bratislavy v mesiaci marec 2004 ' 
celkom 81 požiarov, pri ktorých 
vznikli priame škody vo výške 3 
630 000,- Sk. Pri týchto požiaroch 
bola jedna osoba zranená. najviac 
požiarov 122) bolo zaregistrova
ných v okrese Brali slavo IV. 

DEVEX S 



viDNV Presskam. V tíme už niekolko rokov ús
pešne iazdí V. Liedl. ml. (štartovali však 

ai známe osobnosti: l. Gašparov;• 
c, 

V nadväznosti na úpravu 
školského areálu pri Zš na Ul. 
P. Horova sa vytvorili materiál
ne predpoklady na možnosť 
zriadenia športových tried na 
tejto škole. Ide o pokračovanie 
týchto aktivít na škole. Riaditel' 
školy pán Mgr. Marko plne 
podporil tieto aktivity, ktoré 
boli prerokovávané v komisii 
športu, mládeže a vzdelávania 
pri MZ MC ONV. 

hodín telesnej výchovy týžden
ne k riadnym tréningom v klu
be. Pri splnení podmienok pre 
zabezpečenie činnosti športo
vých tried (formálnych, finanč
ných a personálnych) vzniká 
možnosť s činnosťou športo
vých tried začať od školského 
roku 2004 - 2005. Talentové · 
skúšky do 5. ročníka by mali 
byť v termíne do 1. 9. 2004. 

Zlato z Galanty 

Veteška, M. Kramár a dá/ší} 

klubu Ju-shu hájil iba jediný 
pretekár, Jarka Gábrišová, kto. 
rá súťažila v kategórii kata. 
staršie dorastenky. S prehra. 
dom vyhrala a priniesla do 
DNV zlatú medailu. Zúročila 
tak svoje skúsenosti a in divi. 
duálny tréningový plán. 

Projekt zriadenia športo
vých tried obsahuje zriadenie 
športových tried pre 5. - 9. 
ročník Zš s eventuálnou mož
nosťou zriadenia školského 
športového strediska pre žia
kov 2. - 3. ročníka Zš. V špor
tových triedach pribudne 4 - 6 

li MOTORSPORT // 

Otváraiú sezónu 
Priaznivci motoristického športu sa 

majú na čo tešiť aj v tomto roku ~ 
Ako informoval MOTORSPORT ra· 

cing team OMV STUAD na tlačovej be· 
sede 23. 4. 2004, obaja pretekári tímu 
Andrej Studenič a Peter Ruisl sa v zim· 

nom období usilovne pripravovali na 
tohtoročnú náročnú motoristickú sezó
nu. 

V najprestížnejšom svetovom seriáli 
Porsche Super Cup, ktorý sa usporadú-

Dúfame, že tento projekt sa 
podarí úspešne realizovať. 

- Termín konania talentových 
skúšok spolu s aktuálnou si
tuáciou o stave projektu zve
rejníme v niektorom z ďalších 
čísiel Devexu. 

Za KSMV Ing. Spišiak 

va pred pretekmi F 1 sa v tomto roku 
predstaví iba jeden pretekár Slovenska 
A. Studenič na vozidle Porsche 911 GT 
J Cup. Vlaňajšiu sezónu skončil na pek
nom siedmom mieste. 

Ako potvrdil oj prezident SAMŠ 
Dušan Koblíšek, takéto vysoko profesio
nálne a finančne náročné podujatie nie 
je možné robiť na masovom základe 

·a oj z minima vhodných treba vyberať 

efektívne. Nakoniec pretekár Konôpka 
sa rozhodol absolvovať tento rok 
v iných pretekoch. 
Peter Ruisl absolvuje seriál pretekov au
tomobilov do vrchu. 

rá v leito sezóne vstupuie do malého iu

bi/eo · šlarluie už iei piaty ročník. Je lo . 
predovšetkým šanca pre začínaiúcich 
iazdcov či nadšencov, ktorí si chcú vy· 
skúšal' tento šport na vlaslnei koži. 

Ai AST Presskom má prípravv na 
novú sezónu už za sebou. Na okruhoch 
bude opät' štartoval' V.Lied/ st. Ako sme 
sa dozvedeli z tlačovei správy 19.4. na 
prvých tohtoročných pretekoch v Moste 
(ČR) v dvoch samostatných pretekoch 
na Audi A4 St vyboioval cenné tretie 
miesto. 

Spestrením pretekov avlomobilov do 
vrchu býva každoročne Fabia Cup, kto-

Okrem možnosti štarlovat' osobne 
(potrebnú dokumentáciu zabezpečí 
AST Presskam}, môžu za váš Iím štarlo· 
vat' vaši VIP klienti či celebrita, alebo 
môžete nechat' výber pretekára na AST 

DEVEX 6 

V sobotu 24.4.2004 sa 
uskutočnil už 8. ročník Ga
lantského pohára. Za účasti 
karatistov z Chorvátska, Slo
vinska, Srbska, Pol'ska, Talian
ska, Maďarska a Slovenska 
prebiehali súťaže v súborných 
cvičeniach kata a športovom 
zápase kumite. Farby nášho 

Ing. Peter Gábriš 
karate klub Ju-sn~ 

Slovenský kilometer 

ZDOLAL 

Keď sme v minulom čísle pí
sali o rozhodnutí dvadsat'dva 
ročného Jozefa Rajchla absol
vovať trať z východu riašej 
štátnej hranice (Vyšné Ne
mecké) na západnú za šesť 
dní, netušili sme, či sa mu to, 
ako prvému Slovákovi, podarí. 

Zdravotné problémy počas 
behu ho síce pribrzdili, ale 
v pondelok 3. mája pred obe
dom sme mohli Jožka privítať 

na západnej hranici v Záhor
skej Vsi. 

Unaveného ale spokojného 
Jozefa, po absolvovaní 575 ki· 

lome trov a zodratí štyroch pá· 
rov tenisiek, privítal-na hranič~ 
nom prechode v Záhorskej Vs~ 
starosta obce, nechýbal ant 
zástupca ONV zástupca sta· 
rostu MC ONV JUDr. Fr. BaňaS 
a pravdaže novinári. . 

Jozefovi blahoželáme a že/a· 
me zdoláyanie ďalších ki/omet· 
rov. 

pk 

Roziírená únia bude mat' 450 miliónov obyvatelov a bude reprezento· 
vat' najväčší a najúspešnejší príklad regionálnej integráci_e vo svete. 

o1· 
02. 
oJ· 
O.d
os. 
06. 
o7· 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predai 
Vo/né miesta {ponúka, hládá} 
Služby (ponúka} 

Byty 
Nehnutelŕ10sli 
Rozličné 

c o~~!!ER~miJ:;!!ili!!:l !i!!:v 
, DÁMSKE LODIČKY 

, vy'preda·1 zo zrušenej predajne kúnove, 
pite v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00, so:8.00-l 0.00 _ 

c .. Q3:;'M~Uiélll:~5ffii !i~ío 
, Hlodáme dôchodcu-dôchodkyňu do 

funkcie predavač, na cca 48 hod mesač

ne, popoludní. Nástup: 1.5.2004. 

Záujemcovia prihláste sa v Devexe na 

Novoveskej 14 (z dvora) po-pia: 15.30-

18.00, so: 8.00-10.00 

'TV servis Baláž - oprava televízorov. Na 

Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, sad ro- . 

kartón, malovky. Interiér- exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 

'UPRAT. - byty, domy. Tel: 0903 792 966 

' Prvá pomoc pre vaše počítače. HW, 

SW, CD, DVD- aj večer, či cez víkend. 

0902 828 624 

'Novootvorená predajňa Mäso- údeniny 

v Devínskej Novej Vsi, na Opletalovej uli

ci č. 2/ a, oproti Železničnej stanici 

' Vymením 3-izb. byt v OV v DNY za 

menší domček . Doplatím. 

Tel: 0903·734 345 

' Dám do prenájmu z ar. 3-i. byt na 

I.Bukovčana za 12 000+ energ. 

Tel: 64761037,0904·166136 

' Predám 2-izbový byt na Hradištnej, 63 · 

m
1
, po rekonštrukcii. 

Tel: 6477 4078, 0907·319 381 

G'§;~~~~~~W;I~gfS:fililiľ!wD 

Pedikúra * perličkový kúpeľ 
* parafínové zábaly 

* reflexná masáž chodidiel 
0905 974 926 

Manikúra 
(klasická + japonská) 
* modeláž nechtov 
* parafínové zábaly 
* japonské tetovanie 

0907 757 951 

Nemôžete prísť? 
Prídem k vám domov!! 

Digitálne fotografie 
Od 15. marca 2004 

prijíma fotozberňa Devex 

objednávky na vyhotovenie 

digitálnych fotografií, vyho

tovenie fotografií z fotogra

fií, vyhotovenie fotografie z 

diapozi"tívov. 

Novoveská 14 (z dvora) 

po- pia: 15.30 · 18.00, 
so: 8.00 . l 0.00 h. 

Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozlič
ný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642. 

' www.chudneme.szm.sk 

' Výcvik a hotel pre psov. 

' Výcvik psov v DNY. 

Tel: 0905 739 574 

0903 574 629 

Tel: 0905 509 919 

' Dám do prenájmu obchodné priestory · 

. Líniové centrum, Eisnerova 56. 

Tel. 0903-431134 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
~ spol. s.r.o. 
~ Opletalova 65, 841 07 Bratislava 

www.ots.sk 

tel.: 02/64 77 53 75 
02/64 77 86 91 

fax: 02/64 77 63 71 
mail: ots@ots.sk 

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA 
* PREDAJ * SERVIS * PRENÁJOM * 

• vibračná technika - valce, dosky, laty, vibrátory príložné a ponorné 
• o"azdné a stabilné kompresory • pneumatické kladivá a náradie 

p l k d .•. l •. • rezače špár • rezače š pár • elektrocentrály • vyso oz v~zne ~ ~st~y 
a výťahy • stroje na povrchovú úpravu cementu • čerpadla •. mt_esacky . 

• dopravníky betónu a malty • univerzálne nakladače • hydrauhcke lopatove 
rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 

· • elektrické ručné náradie 

Strediská OTS, spol. sr.o. v Bratislave 

Opletalova ul. 65 

tel.: 02/64 77 86 91, 64 77 86 77, 64 77 86 86 
fax: 02/64 77 63 71 

Račianska ul. 186 

tel./fax: 02/44 87 28 90 

Meníte DIČ? 
Potrebujete zmeni( pečiatku ? 

Nemusíte menit' celú, stačí vymeniÍ na pôvodnej textovú plochu 

Tú vám zabezpečíme a vymeníme 

v Devexe na Novoveskej 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 so: 8.00-10.00 

ostalo celkom bez telefónnych 
čísel: 0216477 5391, 0905 606 
548, 0905 807 486, 0903 968 

Priaznivcom dostihov 

Bratislavský kalendár (vždy o 13.30) 
11. 4 .. Jarná cena Petržalk"y 370 

Pedikúra - Manikúra - nechto
vý design na J. Smreka 22 na 
strane 66 - tiež chýbajú tel. 
čísla: pedikúra, manikúra, ref
lexná masáž 0905 974 926 a 
manikúra, tetovanie 0907 757 

18. 4. - Vel'ká aprílová cena 
25. 4 .. Cena trojročných kobýl 
2. 5 .. Cena trojročných žrebcov 
16. 5. -Jarná cena kobýl 
23. 5. - Vel'ká jarná cena 
6. 6. - XXVI. turf gala 

651. 
( DOPLŇTE Sl ) Ak vám to nebude robit' 

v katalógu obchodov a služieb problémy dnes vytlačené 
pre rok 2004 v obsahu chýba opravy vystrihnite a nalepte do 

20. 6. _Memoriál štefana Stašeka 
27. 6.- Derby-Trial 
4. 7. _XII. slovenské klusácke derby 
18. 7. _XII . slovenské cvalové derby 
29. 8. _ Cena turfu, ME amazoniek 

Obuv a tá (jediná) SANDRA na vášho katalógu. 
' Kúpim aj starší rodinný dom v DNY. ulici J. Smreka 2 je na strane Alebo dopíšte perom, l'ahšie 
Alebo vymením za 2-gar. Delux na D. 30_ budete nachádzat' chýbajúce 

5. 9. _ Vel'ká starohájska steeplechase 
12. 9. _Oaks 26. 9.- Saint Leger 
3. 10. Jesenná míl'a 

Dieloch + doplatok. Tel: 0903 716 519 Video foto štúdio MS na str. 70 údaje. 31 . 1 o. -Odvetná cena (11.30) 

k /4 2720 Sk l/2 str. 5430 Sk l str. l O 850 Sk. l cm 22 Sk. Inzercia • Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = lb360 s~!c'l . str.··( viac Í O% celoročné 20o/o. Ponuka detských vecí bezplatne. 
K cenám treba pripočíta!' 20% DPH. Zlavy: Iri uverejnenia za se ou 0

' 
1
Prdl _pa 

1
° + SÓ% iná aka inzertná strana (6,7) + 30%. 

z l' 50% p , l tk . l strana + l OO% pos e na s rona o, l k @ .l . l s k omestnanie hl'adám: z ava o. np a Y· . · • •1 . . 15 3o 18 00 so· 8 OO-ll OO e-mai : rug ma1 . VID pv · Inz ertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad pastou , po-p1a . · - · ' · · · ' 
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Z policajného 
zápis nika 

-V nedel'u ll. 4. po 19.30 hne
známy páchate!' ukradol na par
kovisku Na hriadkach 51, pred 
Rolandom, osobné motorové vo
zidlo Audi 6, čím spôsobil maji
tel'ovi škodu 2,6 mil. Sk. 
- O tri dni neskôr 14. 4. sa o 
23 .OO h neznámy páchate!' vlá
mal do osobného motorového 

vozidla Škoda Oktávia na ulici l. 
Bukovčana 12 a spôsobil škodu 
15 tis. Sk. 

-V utorok 20. 4. sa zlodej pokúsil 
ukradnúť osobné motorové vozid
lo Seat Leon na ulici j. Poničana 
7. Páchatel'a zadržala Pohotovost
ná motorizovaná jednotka polície. 

Za ostatné dva týždne nahlásili 
občania štyri priestupky v občian
skom spolunažívaní a štrnásť 
drobných krádeží. 

OO PZ DNV 

Prieskum názorov verejnosti na prácu Policajného zboru v 
Bratislavskom kraji 

nosťou sa zameriava aj na moni
toring zamestnancov, na proble
matiku kvality riadenia v policaj
nom zbore, na prevenciu krimi
nality mládeže a na optimálne 
riešenie vzťahov polície a me
nšín . Projekt MATRA ll má celo
slovenskú pôsobnosť a na Slo
vensku ho riadi Prezídium Poli
cajného zboru. 

ní, ako jej činnosť a prácu poli
cajtov hodnotia. Vyjadrením 
svojho názoru na prácu polície 
môže každý prispieť k zlepšeniu 
jej činnosti. 

Preto je potrebné, aby sa prie
skumu zúčastnilo čo najviac l'u
dí. Polícia žiada občanov, ktorým 
bude doručený dotazník, aby ho 
podla inštrukcií vyplnili a zaslali 
najneskôr do 14 dní od jeho do
ručenia (poštovné hradí prijíma
tel). 

Vyplnením dotazníku môže 
každý občan prispieť ku skvalit
neniu práce polície a k zlepšeniu 
vzťahov smerom k verejnosti. 
Zdôrazňujeme, že prieskum sa 

týka iba hodnotenia príslušníkov 
Policajného zboru (nemožno si 
ich zamieňať s policajtmi obec-

Na vyššie škody 
v únii môžu vodiči doplácať 
Vodičom, ktorí majú lacne
jšiu základnú poistku, pri ne
hode. za hranicami hrozí, že 
budú za škodu spôsobenú 
inému vodičovi doplácať. 
$tandardné povinné poiste
nie zodpovednosti totiž chrá
ni vodičov vinníkov pred ško
dami do 19 miliónov korún 
na zdraví a do päť miliónov 
na majetku. V štátoch Európ
skej únie sú však tieto hrani
ce už pri základnom poistení 
často ovel'a vyššie. Pri neho

nej resp. mestskej polície, želez. 
ničnej polície alebo s pracov. 
níkmi iných bezpečnostných 
služieb). Hodnotí sa činnosť p

0
_ 

licajtov iba v mieste bydliska a 
nie v celej republike. Prieskurn 
je anonymný. 

Prieskum vyhodnocujú vedec. 
kí pracovníci Odboru vedy a za. 
hraničných stykov Akadérnie 
Policajného zboru v Bratislave. 

Výsledky prieskumu využ ije 
manažment jednotlivých kraj
ských a okresných riaditel'stiev 
Policajného zbwu na skvalitne
nie a tesnejšie priblíženie práce 
polície k občianskemu prostre
diu. 

O výsledkoch prieskurnu 
a o prijatých opatreniach budú 
občania informovaní. 

vlastného. Poisťovne preto 
odporúčajú vodičom, ktorí 
budú častejšie jazdiť do za
hraničia, aby uzatvorili nad
štandardné poistenie. Jeho 
ceny sa oproti základnému 
typu líšia priemerne o dve 
tisícky. Vodič je potom už 
však chránený do výšky 60 
miliónov za škody na zdraví 
i majetku. 
"V prípade, že do sloven
ského vodiča narazí iný šofér 
v niektorom členskom štáte, 
má nárok na náhradu podl'a 
zákonov platných v krajine 

Občania majú jedinečnú 
možnosť vyjadriť svoj názor na 
prácu policajtov v mieste svojho 
bydliska. V snahe zlepšiť svoju 
činnosť Policajný zbor v Bratis
lavskom kraji pripravuje v spo
lupráci s Holandským centrom 
pre medzinárodnú policajnú 
spoluprácu a holandskou políci
ou po prvý krát v novodobej his
tórii slovenskej polície monito
ring verejnosti, ktorý sa už ús
pešne realizoval v 6 krajoch 
Slovenska. Tak rozsiahly prie
skum zameraný na poznanie 
názorov občanov na prácu polí
cie v regióne sa doposia/' ešte 
nekonal. V dňoch 3.- 14. mája 
2004 sa prieskum uskutoční v 
Bratislavskom a Nitrianskom 
kraji. V priemere každý stý 
občan nad 18 rokov z každej 
obce vo všetkých územných 
okresoch sa v anonymnom do
tazníku môže vyjadriť ako vní
ma a hodnotí prácu policajtov ~ 
mieste svojho bydliska. 

Monitoring verejnosti sa usku- . 
točňuje formou reprezentatívne
ho prieskumu. Základný súbor 
monitoringu tvorí takmer jeden 
milión obyvatelov Bratislavského 
a Nitrianskeho kraja starších ako 
18 rokov. Výberový súbor je zo
stavený tak, aby jeden respon
dent v priemere "reprezentoval" 
1 OO obyvatelov starších ako 18 
rokov. 

nehody." 
de v zahraničí pritom platia r--------------' 

Dotazníky dostanú náhodne 
vybraní občania do svojich poš
tových schránok. V Bratislav
skom kraji sa takto medzi obča
nov rozdelí takmer 6.000 dotaz
níkov. Aj tí, ktorí nedostanú do
tazník, môžu svoj názor vyjad
riť. Dotazníky budú k dispozícii 
na všetkých polir;:ajných útva
roch. 

Monitoring verejnosti je súča
sťou holandsko - slovenského 
projektu MATRA ll, ktorý je vo 
všeobecnosti zameraný na zle
pšenie vzťahov Policajného 
zboru a verejnosti. Projekt za
hŕňa viacero oblastí, okrem 
hodnotenia práce polície verej-

Dotazníky spolu s označenou 
obálkou budú občanom doruče
né v obciach do 5000 obyvatel'ov 
prostredníctvom samospráv ná
hodným výberom respondentov, 
v obciach nad 5000 obyvatelov 
prostredníctvom pracovníkov 
príslušných policajných oddelení 
sa náhodným výberom doručia 
do poštových schránok občanov. 

Ostatní občania, ktorí budú 
mať záujem o vyplnenie dotazní
ka si ho môžu vyzdvihnúť aj 
s obálkou na Krajskom riaditel'
stve Policajného zboru v Bratisla
ve, na všetkých okresných riadi
tel'stvách a na všetkých obvod
ných oddeleniach v Bratislav
skom kraji. 

V snahe zlepšiť svoju prácu sa 
polícia obracia na širokú verej
nosť s cielom zistiť, čo od polície 
občania očakávajú, čo je pre 
nich dôležité, s čím sú nespokoj-

pravidlá danej krajiny. 
Rozdiel medzi vyplatenou 

náhradou a sumou nad 19 
alebo 5 miliónov, ktoré znáša 
poistbvňa, doplatí vinník z 

-Chcú opraviť- · 
schátraný lyžiarsky areál 

Takmer zabudnutý, schátraný 
lyžiarsky areál Slalomka - Panský 
Les v Rači možno už v budúcej 
lyžiarskej sezóne bude opäť slúžiť 
svojmu účelu. Opraviť a dobudovať 
ho chce bratislavská akciová spolo
čnosť Pro Wood. 

Zámer predpokladá vybudovanie 
nových lyžiarskych vlekov, s nimi 
súvisiacich lyžiarskych tratí. Malo 
by ísť o dva lyžiarske vleky TATRA
POMA PFP1 a PFP2. 

Obnova areálu v Panskom lese 
by sa v prípade, že všetko pôjde 
podl'a plánu, mohla začať v auguste 
a skončiť sa v novembri tohto roka, 
trvala by teda len tri mesiace. 

( l(orenie života ) 
Opitý Fero pozerá do automatickej práč-
ky. 

-To už dávajú futbal? - doberá si ho ma
nželka. 
-Nie, ešte len perú dresy. 

*** 
- Dežo, vraj máš novú robotu. Ako sa ti 
darí? 
-Obstojne. 
-A koľko berieš? 
- Koľko unesiem. 

*** 
- Prosím si nohačky, - pýta pán v predaj
ne obuvi. 
- Hádam kozačky, - opraví ho predavač· 
ka. 
- Nie nohačky, mojej žene je zima na 
nohy. 

*** 
Žena sa dala odviezť taxíkom. Keď mala 
platiť, zistila, že nemá peniaze. Taxikár 
nahnevane zabuchol dvere, šliapol na 
plyn a odviezol ženu na lúku. Tam roz· 
prestrel plachtu... . 
- Co chcete robiť? Mám doma tri dell,· 
prelakla sa žena. 
-A ja doma tridsať králikov. Nekecaj a 
trhaj! 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Novó Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903·429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pio: 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. 
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22.- 23. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Ak často pripomíname zod

povednos( asi na mnohých 

miestach chýba . 

Ako konzumenti "chleba o 

hier" zabúdame na nutnos( 

ich tvorby, zodpovednos( za 

procesy od "sejby po žatvu". 

Zabáva( sa vieme, to sme 

nezabudli, tu i tradície v kultú

re si vieme ucti( Úcta človeka 
k človeku, k práci jedného 

k druhému zaznamenáva 

stagnáciu, akoby sme ich ne

poznali, akoby ich nenieslo 

žiadno z módnych vin prichá

dzajúcich z dejín, či tých no· 

vých z vyspelých krajín. 

Ako inak by mohli príliš jed

noducho krachova( fabriky, lu

dio prichádza( o prácu, pri

tom tí istí l'udia, naraz zrelí 

o zodpovední, v inak fabrike 

dokážu a dokazujú. Ako inak 

by stavebné bytové družstvo 

v našom obvode bolo na dne, 

keď len obyvatelia na nájom

nom dlhujú takmer osem milió

nov korún, takmer tridsa( mi

liónov "stratených" korún pre

verujú orgány činné v trestnom 

konaní. . . Zodpovednos( po

niektorých dostala riadne rany 

pod pás a odnáša si to väčši
na, teda tí, čo problémy ne

spôsobili. Na nápravu, alebo 

vyriešenie, treba však čaka( 

dlhé mesiace. 

Kam sa stratila zodpovednos( 

kde kráča spravodlivos(? 

Vydavateľ 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

][)~~ínskonovove~~! 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

21.5. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 10 bezplatne 

V Č Í 5 l E : O Z radnice * O priestupkoch 

O SBD Ba IV * O najkrajšiu predzáhradku 

() Kultúra * Festival slovenskej národnej p iesnev 

* Deň otvorenvch dverí O Spoločenská kronika O Sport 

O Inzercia O Z policajného zápisníka * Deti a ochrana prírod 

Obytný súbor Bystrická - Mečíková v Mč Bratislava - Devínska Nová Ves 

Nov-j obytný súbor 
Miestne zastupitel'stvo MC 

Bratislava - Devínska Nová Ves 
4.5.2004 schválilo konečné 

znenie zmlúv z investorom 
výstavby Obytného súboru 
Bystrická - Mečíková. 

V priebehu 21. týždňa budú 
zmluvy podpísané starostom 
MC ONV a spoločnosťou Dona 
Development. 

V novom obytnom súbore v 
lokalite Blížne Zamajerské sú 
umiestnené radové rodinné 
domy, dvojdomy a dva bytové 
domy. 

Radový rodinný dom s pod
lahovou plochou cca 130 m2 

a plochou pozemku od 180m2 

do 300m2
• 

Požiarovost' 
Okresné riaditelstvo Hasičského a 

záchranného zboru zaregistrovalo na 
území hlavného mesta SR Bratislavy v 
mesiaci apríl 2004 celkom 60 požiarov, 

Dvojdom s podlahovou plo
chou cca 140 m2 a plochou po
zemku od 300m2 do 450m2• 

Trojizbový byt v bytovom do
me má podlahovú plochu cca 
68m2

, dvojizbový byt ma podla
hovú plochu cca 55m 2

• Byty na 
úrovni prízemia majú terasu na 
poschodí balkón. 

Rodinné domy a byty v byto
vom dome budú realizované 
tradičnými materiálmi, nosné a 
obvodové steny a priečky mu
rované. Strechy sedlové s dre
veným krovom. Okná a dvere 
na terasu plastové s izolačným 
dvojsklom. 

M.Beláček 

architekt MC 

pri ktorých vznikli priame škody vo výške 
2 294 000,· Sk. Pri týchto požiaroch boli 
štyri osoby zranené. najviac požiarov ( 16) 
zaregistrovali v okrese Bratislava V. 
Okresné riaditelstva Hasičského a záchran
ného zboru v Bratislave 

Integr ované 
pov·olenie 

na prevádzku: 
Nová lakovňa H2, Volkswagen 

Slovakia, a.s., Bratislava 

Oznamuieme, že v súlade s § 
19 zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanei prevencii a kontro
le znečistovania "životného pro

stredia a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov (dá/ei len zákon} 
ie do 13. iúla 2004 na úradnei 
tabuli Mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves v budove 
Miestneho úradu na lstriiskei ulici 
č. 49 zvereinené právoplatné in· 
tegrované povolenie na pre
vádzku: "Nová lakovňa H2", 
Volkswagen Slovakia, a.s., Bra· 
tis/ava. 

Povolenie sa podlá § 7 9 záko
na zvereiňuie ai na internetovei 
stránke správneho orgánu a na 
ieho úradnei tabuli naimenei 60 
dní, počnúc dňom nadobudnutia 
právoplatnosti povolenia. 

Správnym orgánom ie Sloven
ská inšpekcia životného prostre
dia, Inšpektorát životného pro
stredia Bratislava, odbor integro
vaného povolovania a kontroly, 
Prievozská 30, 821 05 Bratislava 
2. 

Písomné vyhotovenie povale-
. ni a musí byt' po celý čas platnosti 

prístupné na nahliadnutie na 
správnom orgáne, v obci, ktor
á bola účastníkom konania, a 
u prevádzkovate/á (§ 19 ods. 3 
zákona} 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 29.4. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
číslo bude 15.5. 2004, 
číslo vyjde 21.5. 2004. 
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Miestna rada MZ MČ ONV 
sa zišla ll. S. 2004 na svo
jom riadnom ce lodennom 
zasadnutí. Celkovo bolo na 
tomto rokovaní prerokova
ných 4S bodov. Z pre rokova
ných materiálov a prijatých 
uznesení vyberáme tieto zá
very : MR MZ MČ ONV: 
- zobrala na vedomie prehlad 
plne ni a uznesení MZ MČ 
ONV s termínom splatnos
ti a odporuč ila MZ MČ 
ONV stanov iť pri UMZ č. 

l 02/4/2 004/3 kontro ln ý ter
mín na 6. 7. 2004. 
-zobrala na vedomie plnenie 
rozpočtu MČ ONV, IC, 
Denovy a OHZ za l. štvrťrok 
2004, uložila prednostovi 
MÚ pr i praviť návrh zadania 
globálnej štúd ie do pravy 
v MČ ONV. 
- zobrala na vedomie spôsob 
fi nancova ni a dostavby KSC v 
rámci roka 2004, 
- zobrala na vedomie kon
tro lnú správu o invest i č ných 

akciách MČ ONV, 
- zobrala na vedomie správu 
o č innosti SSÚ za obdobie od 
l . S. 2003 do 22 . 4 . 2004 
a odporučila dopracovať do 
MZ MČ ONV pred loženú 
správu o perso nálne časti 

s vyčíslením dopadu na roz
počet MČ pre rok 2004, 
- zobrala na vedomie infor
máciu o vyu ž ití objektov 
v správe MČ ONV, a uložila 
prednostovi MÚ spracovať 

návrh komplexného využitia 
celého majetku MČ ONV, t.j. 
budov a pozemkov s harmono
gramom realizácie, 
-zobrala na vedomie doplne
nie Organizačného poriadku 
MÚ o samostatný referát eko
nomiky školstva s náplňou jed
notlivých funkcií, a odporučila 
MZ MČ DNV schváliť doplne
nie Organizačného poriadku 
MÚ o samostatný referát eko
nomiky školstva s plnením 
funkčných povinností od 31. 8. 
2004, 
-zobrala na vedomie lokalitný 
program využitia areálu 
"Bystrická", 
- zobrala na vedomie návrh na 
minimalizáciu nákladov na za
bezpečenie objektu areá lu 
"Bystrická", uložila zástupcovi 
ST a riaditelovi Denovy vypra
covať návrh ďalšieho zabez
pečenia areálu "Bystrická", 
-zobrala na vedomie informá
ciu o vol'ných parkovacích 
mi estach v rámci MČ ONV, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o výsledkoch vykonaného 
dopravného prieskumu a ulo
žila prednostovi MÚ predložiť 
materiál na rokovanie MZ MČ 
ONV, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o vykonanej obhliadke 
O ST v ZŠ l. Bukovčana 3 a ko
tolne v ZŠ l. Bukovčana l, 
a uložila prednostovi MÚ pri
praviť zadanie na vypísanie 
súťaže na opravu kotlov a pre
č istenie systému Úk v ZŠ l. 
Bukovčana l , 

f!1E08ECIIE O PR!EcfTtfPtťOC!I 
1. Zodpovednosť za priestupok: %i~ ~~f@ 

Osobou zodpovednou za priestupok môže byť len fyzická osoba. 

V zmysle§ 3 zákona č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov na zodpovednosť za priestupok stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, 
ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie. 

Na rozdiel od trestnoprávnej úpravy nepozná zákon o priestupkoch trest
nost; resp. sankcionovateľnosť prípravy na priestupok, pokus o priestupok 
(výnimkou sú priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch), 
organizátorstvo, návod a pomoc. Niektoré priestupky možno spáchať len 
konaním (komisívne), iné len opomenutím (omisívne) a niektoré možno spá
chať konaním aj opomenutím. 

Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil 
pätnásty rok svojho veku. Ako hranica administratívnoprávnej zodpoved
nosti za priestupok sa ustanovuje deň, ktorý nasleduje po dni pätnástych 
narodením páchateľa priestupku. Osoba, ktorá v čase spáchania priestupku 
dovŕšila 15-y rok a neprekročila 18-y rok svojho veku, označuje zákon o 
priestupkoch pojmom "mladistvý". 

Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho 

DEVEX2 

-zobrala na vedomie informá
ciu o prevádzkovaní firmy KO
LO, s. r. o. , v areá li DP Devín , 
a požiadala starostu MČ DNV 
aby vykonal potrebné kroky na 
elimináciu nežiadúcich vplyvov 
súvisiacich s nepovolenou pre
vádzkou fy. KOLO, s. r. o., 
- zobrala na vedomiežiadosť 
o dotáciu na údržbu a odstráne
nie elektrozávad v ZŠ l. Bukov
čana (Charkovská), a odporuči
la riešiť odstránenie elektrozá
vad z vlastných zdrojov ZŠ, 
- zobrala na vedomie žiadosť 
o opravu zatekajúcej strechy na 
MŠ M. Marečka 16 a uložila 
prednostovi MÚ vypísať ponu
kové konanie na opravu strechy 
v MŠ M. Marečka 16, 
- schválila program MZ MČ 
ONV dňa 2S. S. 2004 podl'a 
predloženého návrhu s pripo
mienkami , 
- vyjadrila súhlas s dočasným 
premiestnením Klubu dôchod
cov do objektu lstrijská č . 109, 
a vyjadrila súhlas s uvol'nením 
finančných prostriedkov nevy
hnutných na prípravu objektu 
na lstrijskej č . l 09 z rezervného 
fondu MČ vo výške l SO tis. cez 
Denovu, 
- schválila príspevok pre hráčov 
hokejbalového dru žstva doras
tencov, ktoré bude reprezento
vať MČ ONV na 14. ročníku 
Mamut cupu na Majstrovstvách 
Slovenska v dňoch 21 . - 23. S. 
2004 vo výške l O. tis. Sk z fon
du vol'nočasových aktivít mlá
deže, 
- schválila zámer vybudovať tré-

ningovú spevnenú plochu 
v areáli tenisových kurtov na 
Delenej ulici z rozpočtu Mč 
ONV avšak bez dopadu na 
rozpočet, a uložila predn0 • 

stovi MÚ zabezpečiť prípra. 
vu tejto investície prostred. 
níctvom OV ŽP MÚ ONV, 
-schválila zakúpen ie vybrač
nej dosky pre Denovu v cene 
l OO tis. Sk z rozpočtu Mč 
ONV, 
- neschválila odpredaj vyra
dených expanzných nádrží, 
- zobrala na vedomie infor
maciu Komisie ml ádeže, 
školstva a vzdelávania o re
konštrukci i športového areálu 
ZŠ P. Horova 16, schválila 
harmonogram prác a plnenie 
úloh pri rekonštrukcii športo
vého areálu ZŠ P. Horova 16 
s využitím rozpočtových fi
nancií a uložila prednosti 
MÚ pripraviť etapizáciu rea
lizácie rekonštrukcie daného 
športového objektu, 
-schválila uvol'nenie príspev
ku na podujatie De~ otvore
ných dverí ZUŠ vo výške l O 
tis. Sk z rozpočtovej položky 
Rezerva na kultúrne s lužby 
a uložila prednostovi MÚ vy
konať dodatočné vyúčtovanie 

podujatia, 
- uložila prednostovi MÚ 
pripraviť zadanie pre súťaž 
na zriadenie multifunkčnej 
učebne v ZŠ P. Horova č . 16, 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s 

zástupca starostu MČ ONV 

spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu 
chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. Zodpovednosti 
sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len z ne· 
dbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky, tak ako to 
ustanovuje § 5 zákona o priestupkoch. 
Zodpovednosť za priestupok zanikne (v zmysle novely zákona o priestup· 

koch zákonom č. 51512003 Z. z.), čím tento priestupok nemožno prejednať, 
ak od jeho spáchania uplynuli dva roky, nemožno ho tiež prejednat; prípad· 
ne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonat; ak sa na priestupok vzťahuje 
amnestia. Existencia dôvodov zániku zodpovednosti za priestupok má za ná· 
sledok stratu oprávnenia priestupok postihnúť (sankcionovatJ, znamená zá· 
nik dôsledkov, ktoré by sa inak u páchateľa spájali s tým, že spáchal priestu· 
pok. Dvojročná lehota je prek/uzívnou (prepadnou) lehotou. Plynutie tejto 
prekluzívnej lehoty nemožno predÍžit; skrátiť ani prerušiť. 

2. Pôsobnosť zákona o priestupkoch (časová, osobná) : 
Zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podla zákona účinného v čase 

spáchania priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedY, ak 
je to pre páchate/a priaznivejšie (§ 7 ods. 1 zákona o priestupkoch). . 
Páchateľovi priestupku možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľUJe 

uložiť zákon účinný v čase, ked' sa o priestupku rozhoduje (§ 7 ods. 2 zákona 
o priestupkoch). 

dl' § 9 zákona o priestupkoch konanie osôb požívajúcich výsady a imu
po ad/a zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, 

nitY p~ 0 ako priestupok prejednať. Nemožno ani vykonať sankciu alebo 
emozn · k · 1 • · t l n. . 'kone pokračovať, ak osoba, ktoreJ bola san, c1a u o~e~a, sa. s a a ~e-

v Je} vy obou požívajúcou podla zákona alebo podla medzmarodneho prava 
skôros . . 

'sadY a lmumty. . , , .. . . 
vY dia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoc~ za~azneh~ aJ_P~e 

po skú republiku požívajú diplomatické výsady a 1mumty d1p/omat1ck1 za-
staven . k 'h '/ '/ . ro 

Vl·a členovia administratívneho a techmc e o persona u, c enov1a -
tupco ' · ' l b · 5 , omenutých osôb, ako aj členovia pomocneho persona u a oso Y v ~u-

dl:::ných službách. členov dipl~matic~ej misi~ .. vecný rozsa~ d!p/omat!c_
k~ch výsad a imumty ustanovuJe vr.ht~:ka mm1str~ za~ramcnych vec~ c .. 
kY 

711
964 Zb. Výsady a imunity poz1va]u aJ konzularne urady a konzularm 

15 d 'ci v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch a s jed-
úra m , . . 
otlivými konzularnyml d?hodam1. , . . . 

n 
1 

unita podla zákona Je pos/anecka 1mumta poslancov NR SR, a me p~
m ov obecných (mestských) zastupitel'stiev. Poslanec preukazuje SVOJU 

stane d- · 1 • 1 · tušnosť k NR SR preukazom poslanca, osve cemm o zvo em za pos an-
pm , .. 
ca alebo potvrdemm kancelane NR SR. 

T
o, že v Devínskej odstavili do
dávku tep lej vody vo vchodoch 
č.9 a ll na ulici P.Horova, je 

iba kvapkou sústredeného tlaku sme
rujúceho k li kvidácii SBD Ba IV", po· 
veda\ nemenovaný zdroj informácií 
pri takmer náhodnom stretnutí. 
Pochopiteľne, že všetky nové sub· 

" jekty zaoberajúce sa spravovaním 
bytového fondu (po roku 1990 ich 
vzn iklo niekoľko desiatok len v 
Bratislave) tlačia práve tento subjekt 
do likvidácie. Veď nejaký ten "bytík" 
(alebo aj desiatky) sa im možno 
ujdú, staré hriechy sa vymažú .. . " do· 
dal zdroj . 

A práve "staré hriechy" predchá· 
dzajúcich vedení tohoto družstva 
preverujú orgány činné v trestnom 
konaní. Netrúfame si dnes povedať, 
či ich je osem (iba z tohto roka) ale
bo štyristo, za ostatných 6·8 rokov. 
A už vôbec si netrúfame odhadnúÍ 
kedy budú ukončené súdne spory. 

Prečo práve toto družstvo? 
Keďže vyšetrovania prebiehajú ne
dokážeme posúdiť kto a akou mie· 
rou viny spôsobil problémy, s ktorý
mi nové vedenie zápasí od prvých 
dní nástupu. Od druhej polovice ja
nuára 2004 mesiac preberala agen
du, aby mohlo konštatovať, že naj
mä ekonomická agenda je v dezo· 
látnom stave. Komu to vyhovovalo? 

Tak ako každý rok aj tento 
Denova vysadila v Devínskej 
Novej Vsi stovky letničiek. 
Počasie im prialo, začali nád
herne kvitnú( Asi sa zapáčili aj 

JUDr. František S a ň a s 
zástupca starostu MC ONV 

Človek nemusí mat ekonomické 
vzdelanie aby pochopil, že bez dô
kladnej evidencie a dôsledného odo
vzdania pracoviska nie je možné 
spolahlivo pokračovať ani pri podni
kaní vo vlastnej garáži. 

Chybou nového vedenia je, že 
ihneď po týchto zisteniach neinfor
movalo všetkých svojich členov o zis· 
tenem stave (podávanie informácií 

Stavebné bytové družstvo 
Bratislava IV 

v nezávideniahodnej situácii 

Odstraňuiú 
iba následky 

prostredníctvom zhromaždenia dele
gátov, najmä pri ani nie šesťdesiat 
percentnej účasti, je zdlhavé a s rizi· 
kom nepresných interpretácií od čle
na k členovi . ) Rozsah problémov 
však bol (a je) taký veľký, že ešte 
dnes nie všetky sú známe a dajú sa 
odstraňovať. 

Pochopiteľne, že netrpezliví č leno
via, masírovaní informáciami z naj· 
rôznejších prameňov, chcú riešenia 

ihneď. 
Kedže v ekonomic\<Ych a právnych 

otázkach nemusí a ani nemôže byt 
každý odborníkom, ľahko podlahne 

zlodejom a tak z nich zopár 
"dostalo nohy". Kto je odkáza
ný na to, aby musel kradnúť 
kvety zo záhonov? 
Alebo aby ich za pár korún ku-

-0 najkrajšiu predláhradku-
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves vyhlasuje 5. ročník súťaže: 
1. o najkrajšiu predzáhradku pred rodinným domom 
2. O najkrajšiu predzáhradku pred bytovým domom 

Esteticky upravenú a pravidelne udržiavanú predzáhradku mô~e do súťaže 
prihlásiť nielen ten, kto sa o ňu stará, ale každý, komu sa zapáči. 
Prihlásiť záhradku do súťaže môžete do 15. júna 2004 písomne na adrese 
Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrijská 49, 841 07 Bratislava, príp. 
e-mailom: mudnv@posta.sk. 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 počas celého vegetačného 

obdobia, to znamená trvalá starostlivosť, estetický dojem, originalita a 
čistota predzáhradky. 

Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci októbri.. , .. 
Cena pre víťazov súťaže je po 1000,- Sk v obidvoch kategonach. 

Ing. Vladimír Mráz, starosta ML DNV 

poplašným správam o konkurze ale
bo li kvidácii subjektu. Ak dnes má 
SBD Ba IV nehnuteľný majetok vo 
výške takmer tri miliardy korún 
(a nech by po aktualizácii stavu ma· 
jetku SBD, trebárs z titulu predaja 
bytov, predstavoval hoci len polovinu 
tejto sumy), a d\Žnikov, ktorí dlhujú 
na nájomnom takmer 50 mil. Sk 
a trestné oznámenia majú riešiť 30 
mil. korún, tak likvidácia takéhoto 

subjektu je zbytočná . 
Nakoniec všetky správcovské sub

jekty, firmy, alebo jednotlivci, čo o 
prevzatie záväzkov tohoto družstva 
majú záujem o tom musia veľmi dob
re vedieť, a dobre vedia o čo vlastne 

usilujú. 
Súčasné predstavenstvo sa snaží 

odstrániť nedostatky svojich pred· 
chodcov nielen pre nápravu "zbab
raného", pre navrátenie finančných 
prostriedkov SBD Ba IV, ktoré odišli 
nelegálnymi cestami, ale aj preto, 
aby všetci členovia družstva, ktorí 
majú záujem o odkúpenia bytu do 
osobného vlastníctva tak mohli učiniť 
za rovnakých podmienok ako ostatní 

členovia pred nimi. 
Prirodzene, že vo vedení SBD Ba 

IV (ale aj na jeho jednotlivých pra· · 
coviskách) bude musieť panovať 
prísna disciplína, ktorá naplno využi
je manažérske schopnosti a osobnos· 

ti, nezanedbajúc informovanost ... 
Je zrejmé, že budúci vývo j nastolí 

požiadavku nutnej reštrukturalizácie 
jednotlivých pracovísk SBD Ba IV. 

Ak hovoríme o nedostatkoch pred
chádzajúcich vedení, nedá nám ne
dotknúÍ sa horúceho problému ne· 
platičov, pretože ak by bol vyriešený, 
žiadne z poplašných chýrov by ne· 
mali živnú pôdu v dnešnom rozsahu. 

V Devínskej Novej Vsi SBD Ba IV 
spravuje 1260 bytov. Do piatku 7. 5. 
2004 predstavovali nedoplatky na 
nájomnom 7,5 milióna korún!!?? 
Prečo túto otázku neriešilo družstvo 
všetkými dostupnými prostriedkami 
už dávno? Ako rázne začalo postu· 
povat nové vedenie v tejto veci? 
Prečo mená neplatičov nie sú zverej
ňované v každom vchode vo výves· 
ných skrinkách? Prečo nerieši SBD Ba 
IV problém dlhodobých neplatičom 
súdnou cestou? 

Tých prečo je iste daleko viac. 
Spoznať (ponachádzať) príčiny a 

odstrániť nedostatky - asi tak by sa 
dalo v skratke hovoriť o úlohe súčas· 
ného vedenia SBD Ba IV. Budú mat 
všetci členovia dostatok trpezlivosti 
vydržať a budú mat toľko solidár
nosti s tými, čo na odkúpenie bytu 

ešte čakajú? 

pk 

pova! z podozrivých zdrojov? 
Stačí ak na záhone chýba nie
kolka kusov a celkový efekt je 
zničený. 

Na celé leto. 

Mária Šimonová, 
Miestny úrad DNV 

DEVEX 3 



7_,··.:.\ ··-- . 
Základná umelecká ifio~O:~ ~jská 22, Bratislava 

Združenie rodičov pri ZUŠ 
Združenie TANEC A DETI 

Vás pozýva na 

§~ť©Jž~ ~ ť~in')f 

22. mája od 14.00 do 
19.00 

Hostia: 

Martin Babjak & SÚRODENCI 

JENDRUCHOVCI 

EMilia TOMANOVÁ S DROBČEKOM 

Latino Tropical 
Horúce tance v latinsko - americkom rytme 

LAGRIMA 
SÚBOR španielskej hudby a tanca 

Hijó, hijó koník môj! 

Vidieť živého koníka, prísť k ne
mu celkom blízko, dotýkať sa ho, 
smieť ho pohladkať- bolo to su
per! 

Ale naj úžasnejšie bolo, môcť sa 
na nich povoziť! To nie je, ako jaz-

DEVEX4 

diť v aute. Koník je živý tvor 
a musíš s ním byť kamarát, keď ťa 
má bezpečne doniesť do cieľa. 
Okrem týchto úžasných chvíl' sa 
deti dozvedeli aj o živote koníkov 
a o tom, ako sa o nich treba sta
rať. 

Toto krásne dopoludnie - 30. aprí-

Matica slovenská v Bratislave, 
Dom Matice slovenskej v Bratislave, 
starosta mestskej časti Devínska Nová Ves 
a MO MS v Devinskej Novej Vsi 
dovo/'ujú si vás pozvať na jedenásty 

FESTIVAL SLO,VENSKEJ 
N:ÁRODNEJ PIE,SNE 2004 

V rámci programu MAJME ÚCTU K RODNEJ VLASTI pre vás 
org~ni_zátori pripravili program slova, piesní a tancov v po
d~nl suborov a sólistov, pre osvieženie ducha, povznesenie 
nalady, uchovanie tradícií. 

V Bratislave - Devínskej Novej Vsi 22. a 23. mája 2004 v 
Kultúrnej záhrade na lstrijskej č. 6 

PROGRAM 

v sobotu 22. mája 2004 
18.0~ h~d. spomienka na spisovatel'a Ruda Slobodu pri jeho 
pamatn1ku na Slovinci 

v ne?el'u 23. mája 2004 v priestoroch kultúrnej záhrady 
(v pnpade nepriaznivého počasia vo vel'kej sále lstracentra) 
15.00 hod. otvorenie festivalu a vystúpenia súborov a sólis
tov: 

Matičiarik, Grbačieta, Nádej, žiaci ZUŠ ONV, M. Hanyová, R. 
Šimkovič, M. Doboš - sólista opery SND, Rodokmeň - mužs· 
ký zbor bývalých lúčničiarov, FS Devín 

Prvý krôčik do EÚ 
Posledný aprílový deň bolo na 

dvore MŠ Marečka 20 veselo. Prvé 
májové dni sme privítali v iných far
bách ako po minulé roky. Exte riéru 
MŠ dominovala modrá a žltá farba. 
Vystúpeniami DFS Matičiarik a tan-

la - sme našim deťom pripravili 
v rámci environmentálnej výcho
vy. 

Nestratiť kontakt s prírodou, 
byť jej aktfvnou súčasťou a ochra
ňovať životné prostredie to je je
den zo základných atribútov bu
dúcej generácie. 

čekmi našich predškolákov a ka
marátov z MŠ Horova sme privítali 
vstup Slovenska do EÚ. 

Rodičom, ktorí sa prišli pozrieť na 
náš program, sa táto skutočnosť už 
stijla životnou realitou, ale deťom 
určite ešte nič nehovorí. Práve preto 
sme sa snažili priblížiť im ju cez roz
právkový svet, prostredníctvom kto
rého sa chceme v programe 
Sokrates zapojiť do spolupráce s MŠ 
v Taliansku, Francúzsku a Nemecku. 
Bolo to roztancované, veselé popo
ludnie. Veríme, že aspoň časť prvo
májového optimizmu nám zostane 
aj v nasledujúcich mesiacoch a ro
koch. 

Za kolektív MŠ Z. ~. 

-

Ku krásnym 80 - tym 
narodeninám 

Jaltke- Mi~ade BE~ED?VEJ 
praje veta zdravta, lasky 

a pokoja 
dcéra Alena s rodinou 

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

Srdečne blahoželanie 
synovi Petrovi 

k narodeninám posiela 
mama s otcom. 
Vnučke Viktórii 

k meninám len to najlepšie 
želá babka s dedkom. 
Rodina Strapekových 

Alžbeta LABUDIKOVA 
Mária KOVAČIČOVA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Ďakujeme všetkým, 
ktorí odprevadili na posled

nej ceste nášho drahého 
jána TURNERA. 
Smútiaca rodina 

30. aprí/2004 -15.00 hod.- vrcholia 
prípravy osláv vstupu DNV do EÚ. 
30. aprí/2004- 18.00 hod. - začiatok 
osláv vstupu do EÚ v DNV. 
Pozvánky a letáky sú rozoslané, sta
via sa mája, oslavy začínajú . 

Usporiadatelia fungujú v plnom na
sadení. Nadšenci robia program pre 
zvedavcov. 
30. aprí/2004 -18.00 hod., Istrijská 
ulica pred poštou. Mája stojí, hudba 
hrá, súbory tancujú, hostia sa bavia. 
čapujú pivo, kofolu, porcujú pečené 
prasa. 

Postavím sa do radu na kofolu a pi
vo, vyťahujem peňaženku. Zisťujem 

-je to zdarma. Zisťujú do ďalší a da
lší. Dám si malé pivo, pre dcéru ko
folu. Pýtam sa: .,dáš si aj prasa?" 
.. Dakujem, ak tak o chvílu". Je tep
lo, sparno, dusno -postavím sa zno
vu do radu na kofolu. Boj!- z/ava, 
sprava. Odvšadiaľ- záujemcovia o 
kofolu, pivo. Pritom si všímam radu 
Vedľa- rada na prasa- skoro bitka. 
Každý je hladný? Zaznie:., Ved' je to 
Z mojich daní'" s ' . 
Dad~m do auta, veziem sa smer 

evm. Tam sú tiež oslavy na počesť 
~lupu SR do EÚ, idem sa pozriet: 

n Parkovisku sú reštaurácie, kde si 
Pivo, kofolu, alebo čokol'vek iné 
•nusím zaplatit: Rozvoniava cigán-

Melodicko-pedagogické centrum 
v Prešove v spolupráci s tAinisler
slvom školslva SR (MS SR) a 

Nadáciou olvorenej spol očnosti pripravilo 
priebežné vzdelávanie Olvorená škola, 
kloré má pomôd pri uvádzaní modelu 
Olvorenej školy. MŠ SR vybralo našu ZŠ l. 
Bukovčana 3, ako miesia konania a záro
veň nás požiadali, aby sme prezentovali 
naše aklivily, skúsenosli oslalným prílom
ným - vedúcim pedagogickým zameslnan
com z vybraných škôl z celého Slovenska. 
Ciele Otvorenej školy: 
Vytvori( cenlrum vzdelania, športu a kuhú
ry, umožn if prístup ku kvalitnému vzdelá
vaniu a vol'nočasovým aklivitám aj žiakom 
zo sociálne znevýhodneného proslredia, 
ako forma prevencie sociálno-patologic
kých javov, rozvoj nadaných a lalenlova
ných žiakov, rozvoj aklivít obyvatel'ov v 
meslskej časli vo vol'nom čase, využi( male· 
riálno-technický a l'udský polenciál (počí
tače, lelocvične, triedy, učilelia výpočlovej 
lechniky, cudzích jazykov ... ) 

Cielové skupiny 
Všetci obyvatelia Mestskej časti Devínska 
Nová Ves( deli, žiaci, šludenli, dospelí, dô
chodcovia) 

Konkretizácia pilierov Olvorenej školy 
l. Záujmovo-vzdelávacia oblast' 
Ľudové remeslá , príprava žiakov na prijí
macie pohovory, výučba cudzích jazykov, 
environmentálna výchova, Fénix - ochra· 
nóri prírody, fyzikálno-chemické praktiká, 
Detská misia, akvaristický, rádioamalérsky 

ska, neváham, kúpim si. Pokraču
jem k sútoku Dunaja a Moravy. Stojí 
tam pódium, bralo krásne vysvietené 
farbami našej vlajky. Moderátor 
ohlasuje dalšie .,číslo". Prechádzam 
medzi l'uďmi, nálada je fajn. 
Stánok s nápojmi. Si smädný - do
staneš zaplať si. Ziadne 

.,PRECO?" 
Postupne na javisko prichádzajú sú
bory, skupiny, ktoré chcú prispieť k 
dobrej nálade očakávania vstupu. 
Moderátor urobil jeden .,preklep" 
snahe vyzdvihnúť autorov myšlienky 
usporiadať oslavy na sútoku Dunaja 
a Moravy- jeden je Jozef, druhý je 
Vlado. Keď Jozef, tak Vladimír. Keď 
Vlado, tak Jožo. 
Je mu odpustené, zábava pokračuje, 

nálada j dobrá, len návštevníkov je 
stále málo . . Slovensko hrá hokej pro
ti Rusku. 
Mobily fungujú neustále, SR vedie 
1:0 vedie 2:0. SR vyhralo 2:0 nad 
Ruskom. 
Mimoriadna autobusová doprava je 
stále v prevádzke. Po 22.00 hod. 
(keď sme vedeli, že sme porazili 
Rusko) l'udia prichádzajú v húfoch. 

krúžok, odbory ZUŠ: tanečný , hudobný, 
spevácky. 
2. Šport 
3. Informatizácia 
Práca s počílačom (6 skupín), programova
nie, inlernet, partner' s school's (e-mailova
nie v anglickom a nemeckom jazyku so 
žiakmi v EÚ). 

Otvorená škola 
celoslovenský seminár na Zš 

na ul. I. Bukovčana 3 

4. Celoživotné vzdelávanie 
- v školskom roku 2002/2003 a 
2003/2004 v spolupráci s melodickým 
cenlrom ukončilo kurz práce s počílačom 
(80 hodín)20 pedagogických pracovníkov, 
- v budúcom chceme pokračova( a rozšíri( 
kurz cudzích jazykov pre učitelov a verej
nos( klorý by viedli naši učitelia cudzích 
jazykov. 
5. Školská knižnica o kultúrne aktivity 
Organizujeme: 
- plesy pre rodičov, učilelov a prialelov ško
ly, slávnoslné akadémie 2x do roka, spolo
čenské lance každý druhý rok pre žiakov 8. 
a 9. ročníka (v prípade záujmu aj pre ro
dičov a verejnos(). 

Plánujeme: 
- podpori( zlúčenie verejnej a školských 
knižníc, vylvorif knižničné informačné cen
trum pre žiakov a obyvalelov MČ DNV, 
spríslupnif inlernet pre širokú verejnos( vy
bavi(, zabezpeči( vhodnú výpočlovú, tele
komunikačnú techniku, soflware a pripoje
nie na inlernet lak, aby sa mohli v centre 
realizova( kurzy - práca s počílačom , cu
dzie jazyky a dolšie vzdelávanie učiteľov, 
žiakov a širokej verejnosli našimi kvalifiko-

Nálada z očakávania je čoraz lepšia. 
Na pódiu vystupujú dalšie súbory, 
umelci. Príhovor mal aj župan Ľ. 
Roman. Co hovoril? - pýtam sa. 
., Neviem, je to herec!" - zneli odpo
vede. Nevadí, o pol hodiny je polnoc. 
Zrazu - niekto vypol elektrický prúd. 
Vystúpenie P Ha mela je odstavené. 
Nevadí- čakáme. Nikto nevie, prečo 
nejde elektrina, začínajú sa ozývať 
hlasy- je to schválne. 

Je skoro tma, ani mesiac jasne ne
svieti. Ľudia sú nedočkaví, začínajú 
sa prejavoval: Organizátori nestratili 
hlavu - oslavy pokračujú. Zapálili 
pochodne a podpal'ujú nápis HAL
LO EÚ. Trocha im to nejde, ale litdia 
pozerajú. 
Vtom sa na rakúskej strane rozhorí 
vatra . .,Našej" strane sa nedarí- ale 
predsa!- vatra horí. 
Rana ako z dela. Začal ohňostroj. 
Farba strieda farbu. Je to nádhera. 
Každý okolo mňa je unesený. 
Prichádza záver- je to paráda. 
Ohňostroj sa skončil - sme členmi 
EÚ!!! 
Ľudia začínajú v davoch odchádzat: 
Predieram sa smerom na parkovisko 
a počujem: ., Nič moc. Trochu to za
rachotilo, len plno smradu." 
Ponáhlam sa, predbieham !Ltdí a po
čúvam:., Toto bolo niečo?" Blížim sa 

vanými učitel'mi aj v spolupráci s metodic
kým cenlrom. 
6. Podnikanie 

V súčasnosli získavame finančné pro
slriedky za poplalky ŠKD, za prenájom te
locviční, lried, tenisových kurlov, z príspev
kov účaslníkov jednotlivých aklivít, z prí
spevkov rady rodičov, zo zberov druhot
ných surovín. Tieto sa využívajú na: odme
nu za upratovanie a správcu, nákup pomô
cok a Iechnického vybavenia školy. 
V budúcnosti plánujeme organizova( 
v priesloroch ŠJ svadby, promócie ... kurzy 
podl'a záujmu (napr.: varenia, šili a, palič
kovania, malovania na sklo, práce v dielni 
pre .,domácich majslrov" ... ) peslovanie hli
vy uslricovej , alebo prenajatie pivničných 
prieslorov na jej pestovanie, prenájom ne
využitého priesloru v exleriéri školy na pla
tené parkovisko (závora, čipová karta). do
učovanie žiakov, príprava na prijímacie 
pohovory. 
Počas dvoch vzdelávacích dní sme sa do

zvedeli veľa zaujímavého, ako to robia na 
iných školách. Leklori , pracovníci minister
sivo školslva, melodického cenlra, nám ra
dili, informovali o nových predpisoch, vy
hláškach, aby sme sa nedopustil i chýb. 
Získali sme množslvo informácií o lvorbe 
projektov, odporúčaný zoznam donorov 
a internelových slránok propagujúcich 
granly. Večer nám naši žiaci spríjemnili 
svojím králkym programom a prítomnos( 
pána staroslu Ing. Vl. Mráza a jeho zástup
cu JUDr. F. Baňasa , lakliež bola dôkazom 
toho, že im na vzdelávaní v našej mestskej 
časli naozaj záleží, čo pán starosta vyjadril 
aj v príhovore. 

Mgr. Anna Sliocka 
zást. riad. školy, Ul. l. Bukovčana 3 

spoluorganizátorka seminára 

k parkovisku, kde drží pohotovostnú 
stráž malé požiarne auto. Potrebuje 
sa dostať do epicentra ohňostroja, ke
by bolo treba pomoc- zrazu bum!!!
o niečo zavadil. V okolí sa totiž sta
via nová "reštika - hotel", hasič z 
Devína zavadil o nejakú rúru. Nič 
hrozné. Letí poznámka:., Za chvíľu 
budú musieť hasiť sami seba." 
Nábrežie pod hradom Devín sa po
stupne., vyčisťuje ", len zopár vytrval
cov si ešte dáva pivo. 
Idem domov. Moje zážitky sú 
zmiešané. Všetku tú nádheru pokazi
li škodoradostné poznámky sebec
kých a nespokojných l'udí. 
Prečo sme takí? Vieme my vôbec, ko
ľko roboty, úsilia, námahy a hlavne 
ochoty je za prípravou takejto, či po
dobnej akcie? Asi nie, inak by nelie
tali vzduchom poznámky typu., Nič 
moc". A rozoberať otázku, z koho je 
to daní, je tiež nevhodné. Ci orga
nizátor, usporiadate/; alebo divák -
návštevník, všetci platíme dane. 
Hurá, sme v Eú. Len škoda, že stále 
tí istí neprajní, tí nezmenení, nespo
kojní, stále frf/ajúci Slováci. 
Zelám Vám príjemný deň a veľa 
krásnych rokov v EÚ. 

Vi v 

DEVEX5 



FUTBAL~ notlivé kategórie následov
ne: 

IV. liga 

25. kolo - 9.5. 

Kategória prípravky A 
1. FKM Kinkon 

Tomášov - DNV l :0 
26. kolo - 16.5. 

DNV- Ste O: l 

2. FCL DNV 
3. SK Lišeň Brno 
4. ŠK Vrakuňa 

r Kategória prípravky 8 
1. FK Lamač 

VYTMAT CUP 2004 2. Sk Lišeň Brno 
3. FCL DNV 

Dňa 1. mája 2004 sa usku
točnil už 7. ročník VUTMAT 
CUPU, futbalového turnaja 
prípraviek A a B tentoraz už 
aj s medzinárodnou účasťou. 

4. ŠK Vrakuňa 
Vďaka patrí všetkým spon

zorom, usporiadatel'om a 
najmä všetkým mladým 
adeptom futbalového ume
nia za prijemné dopoludnie 
i odpoludnie. 

Od 2. do 18.- apríla sa konal 
otvorený turnaj majstrovstiev Bra
tislavy pre rok 2004. Po bojovnom 
priebehu sa z víťazstva radoval lice
nčný hráč DNV Andrej Královič, kto
rý svojim súperom dovolil iba jednu 
remízu a celkovo získal8,5 bodu z 9 
možných . Lepší výsledok sa čakal od 
hráčov Petra Toth-Vaňa i Miroslava 
Kríža, ktorý skončili o niekol'ko 
priečok nižšie ako boli nasadení. 
Poradie prvej pätice: 1. Královič 
(8,5/9), 2.Pacher(7,5), 3.Roháček 
(7,5), 4.Búry (6), S. Androvič 
(6) ... 16.Toth-Vaňo (5) .... 48. Kríž (2) 

if 

V dňoch 23.-25.4.2004 sa vo 
Vysokých Tatrách konal už 3. ro
čník medzinárodného turnaja 
OPEN Sliače. Z hráčov SK Strelec 
ONV si prišiel svoje sily do silnej 
domácej aj zahraničnej hráčskej 
konkurencie zmerať iba Ján 
Smoleň, ktorý po dobrom her
nom výkone obsadil 2. priečku, 
iba o pol bodu za víťazným 
Skalskim s Polska. 

if 

Sezóna skončila , emócie z vý
sledkov opadli, je načase hodnoti( 
ako sa darilo našim hráčom i dru
žstvám v jednotlivých ligových 
súložiach. 

KARATE 

Zlato z Galanty 

V sobotu 24.4.2004 sa uskutočnil už 8. 

DEVEX 6 

Športu zdar, futbalu zvlášť. 

Ing. M. Spišiak 

Najvyššie pôsobiacemu A" 
mužstvu sa v druhej lige príliš"ne
darilo, keď väčšinu zápasov pre
hralo len tesne a v konečnom súč
te obsadilo ll ., predposlednú 
priečku. 

V sút'aži sa napriek tomu 
udržalo a tým dostalo šancu 
zhodnoti( získané skúsenosti aj 
budúcu sezónu. Nad mieru dobre 
zahral Michal Vychodil, nová po
sila klubu, ktorý za celú sezónu 
prehral iba raz a uhral najlepší 
individuálny výsledok na 4. ša
chovnici v rámci celej sútaže. 

"B" mužstvu v tretej lige sa dari
lo nepomerne lepšie keď skončilo 
druhé i keď na začiatku sezóny sa 
pohybovalo na opačnom konci 
výsledkovej tabul'ky. 

Najlepšie výsledky v rámci klu
bu i celej sút'aže dosiahli hráči 
Martin Bezúch, Michal Vychodil a 
Ondrej Szollos. 

"C" mužstvu v piatej, bratislav
skej, lige ušiel postup do 4. ligy 
iba o kúsok, horším pomocným 
hodnotením skončilo v celkovom 
súčte na druhom, nepostupovom 
mieste. 

Dobre klub v súloži reprezento
vali hráči Antala, Fratrič, Kčsegi 
i Filadelfi, ktorý uhral najlepší vý
sledok na 7.šachovnici vôbec. 

ročník Galantského pohára. Za účasti kara
tistov z Chorvátska, Slovinska, Srbska, 
Polska, Talianska, Maďarska a Slovenska 
prebiehali sút'aže v súborných cvičeniach 
kata a športovom zápase kumite. Farby 

nášho klubu Ju-shu hájil iba jediný prete
kár, Jarka Gábrišová, ktorá sút'ažila v kate
górii kata -staršie dorastenky. 

S prehlodom vyhrala a priniesla do DNY 
zlatú medailu. Zúročila tak svoje skúsenosti 
a individuálny tréningový plán. 

Ing. Peter Gábriš 
karate klub Ju-Shu 

••• opät' úspešní 

Asociácia Karate Bratislava zor
ganizovala dňa 2.máia 2004, 
v športovei hale Domu športu, na 

Junáckei ulici v Bratislave, hneď 
dve sútaže Otvorený turnai starších 
dorastencov a seniorov a Ma i strov

sivá Bratislavy žiakov a mladších 
dorastencov. 

Obidvoch súloží sa zúčastnili ai 

Cyk/odrom 

zástupcovia z nášho klubu J 
a neurobili nám hanbu pr · U-sh~ 

' OVe opak. ~Q. 

Ako prvé sa na tatami p 
k . k 'b Osta~'l' prete ar y v su ornom cviče . 1 '' n, ~a! 

L. Langová vyboiovala medz· Q, 

d-· . d k l lll/Q s1m1 oraslen ami 3 · · 
v . . .. . miesto 
1\0iegonu slars1e dorastenk · 

Gábrišová vyhrala a/. Koboro~· 1·. 
odniesla bronzovú medailu 

0 
s, 

V športovom zápase kumite . 
- . d . svete 

snazeme a nosa eme prelavi/i n •. 
fk • . d . b as, 

pre e an o sine ornei a bronzov . 
medaily el 

M. Vincenc skončil na 2 m· 
· leste 

medzi staršími žiakmi do SO kg 
0 

D 
Palo na 3. mieste medzi staršími do: 
rastencami do 70 kg. 

Ing. Peter Gábrii 
Karate klub Ju-shu 

Cel~~m zaujíma vť cy~~odrom si v priebehu niekolkých dní" vybu
dovalt: vlastne VYJazdtlt chlapci na Novoveskej, vedl'a pošty. Po 
chod_mku sa rozbehnú, kopček ich vymrští ... no paráda. Len chodci 
akost nez:'dpo~~dne frfl'ú, že nemôžu po chodníku bezpečne prejsť 
a s detským koctarom už vôbec nie. 

Hoci nár;>ad j~- to ":_Ynikaj~ci, priestor však nie. Podobných priesto
~ov v De_vms~eJ Je vsak neurekom. Chlapci zobzerajte sa trochu, pre
slapte me~olk~ metrov, alebo aj kilometer, veď máte na čom, a nájdi
te vhodny teren. Aby ste si užili a neprekážali. Tol'ko šikovní hádam 
ste. 

pk 

~-sPOR l TE ttlA 
p: 8.00 - 15.00 h 
U: 8.00 - 15.00 h 
s: 8.00- 17.30 h 
~: 8.00 - 15.00 h 
p: 8.00 - 15.00 h 

Tel. : 0216477 9865 
Fax: 02/64779868 

pedikúra * perličkový kúpeľ 
* parafínové zábaly 

* reflexná masáž chodidiel 
0905 974 926 

Manikúra 
(klasická + japonská) 
* modeláž nechtov 
* parafínové zábaly 
* japonské tetovanie 

0907 757 951 

Nemôžete prísť? 
Prídem k vám domov!! 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol· Kúpa 

02 · Predai 

03 · Vo/né miesta (ponúka, hládá} 

04 · Služby (ponúka} 

05 · Byty 

06 · Nehnutelnosti 

07 · Rozličné 

' Predám kombinovanú ehl. 3 šu
pi. 

Tel: 0905 736 958 
' DÁMSKE LODIČKY 
nové, výpredaj zo zrušenej pre
dajne kúpite v Devexe, Novoves
ká 14 (z dvora} 

po-pia : 15.30-18.00, 
so:S.00-1 0 .00 

' Predám krišt. luster. 

Tel : 0905 736 958 
Predám sedaciu súpravu 

3R+ l+ l +2 taburetky. Dohoda 
rnožná . Tel : 0903 910 432 
'Predám fontánku· dohoda. 

Tel: 0905 736 958 
' Predám bicykel. 

Tel: 0905 736 958 

LIVE BRATISLAVA,S.R.O 
SAMOVA16 

TEL: 64 774 715 , 
0905 680122 

BYIY: 

l izbový, novostavba, cena: 1,57 mil 

l izbový , Drobného, cena: l ,25 mil 

2 izbový, S.Králika, cena: 1,75 mil 

2 izbový , I.Bukovčana, cena:l ,67 mil 
2 izbový, novostavba cena: 2,39 mil 

3 izbový, P.Horova, cena: 2,15 mil 

4 izbový, P.Horova, cena: 2,46 mil 

4 izbový, ].Smreka, cena : 2,4 mil 

RODINNÉ DOMY: 

RD, Na Grbe, 4 á cena: 3,8 mil 

RD, Novoveská, 2,5 á cena: 2,4 mil 

RD, Janšáková, 8 á, 30 r. cena: 5 mil 

RD, Na Grbe, 3,6 á cena: 3,2 mil 

Stupava , nový RD + pozemok Sá, 
cena: od 3.5 mil 

ZÁHRADY, CHATKY: 

Záhrada s chatkou, Mariánka, 
cena: 950 tis 

Záhrada s chatkou, Devín, 
cena: 850 tis 

Záhrada s chatkou, ONV 

cena: 650 tis 

• Prijmeme krajčírky so ŽL. 
Tel : 0905 458 272 

• Prijmeme pracovníkov, plat 20 
tis. Tel: 0905 485 898 

• 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 
• UPRAT. - byty, domy. 

Tel : 0903 792 966 
• Prvá pomoc pre vaše počítače. 
HW, SW, CD, DVD - aj večer, či 
cez víkend. 0902 828 624 
• Ponúkame rýchle hypotekárne 
úvery, 

- nízka úroková sadzba 
- možná spolupráca 

tei ::0905 458 272,0905 483 246 

• Vymením 3-izb. byt v OV 

ATRAKTÍVNE MOŽNOSTI FINANCOVANIA A} 

S NULOVÝM POČIATOČNÝM VKLADOM 

•• y~-- l v, b kl d vacs1, epst a ez v a u 

Od februára pripravi la najväčš i a Prvá stavebná sporitel'ňa, a. s., pre svojich kl i
entov a všetkých záujemcov o stavebné sporen ie mimoriadne príťaž livé novinky. 
Novi nky reagujú na zvýšený záujem stavebných spor i teľov o výhodné úvery. 
Čoraz viac l'udí využíva alebo plán uje využiť pre financovanie svojho bývania 
stavebný úver alebo medziúver. 

V tomto roku je v ponuke PSS, a. s., nový XXL ÚVER, ktorý je ešte väčší a le
pší ako ten z minulého roku. Maximálna výška nového XXL ÚVERU môže byť až 
S miliónov Sk, minimálna 1 OO tisíc Sk. Pre fi nancovanie jedného domu alebo by
tu je možné využiť až l O miliónov Sk. Každý, kto chce výhodne financovať svoje 
bývanie, nájde cieľovú sumu, ktorá mu najviac vyhovuje. Najväčšou prednosťou 
XXL ÚVERU je aj nada lej skutočnosť, že stavebný sporite!' nepotrebuje počiatoč
ný vklad. Poč iatočná ročná úroková sadzba závisí od spôsobu zabezpečen ia XXL 
ÚVERU. Stavebný sporiteľ si môže vyb rať, č i zabezpečí svoj úver ru č ite ľom , 
zá ložným objektom alebo hnuteľnou zábezpekou. Ak sa rozhodne pre zabez
pečen i e ru č itel'om , čo je možné pre úver do 300 tisíc Sk, je poč i atoč n á ročná 

úroková sadzba 7,79 %. Ak si vyberie zabezpečenie záložným objektom alebo 
hnutel'nou zábezpekou, v tom prípade je výška úveru od 1 OO tisíc Sk až do S mi
liónov Sk, ročná úroková sadzba XXL ÚVERU č iní 6,99 %. 

V obidvoch prípadoch platí, že túto úrokovú sadzbu platí klient len do tzv. 
pridelenia cielovej sumy, potom je ročná úroková sadzba len 4,7 %. Tá je gara n
tovaná až do splatenia stavebného úveru. 

Voliterný medziúver podľa klienta 

Bezkonkurenčnou novinkou je vo li teľný medziúver v novej rýchlej tarife s cieľo
vou sumou od 1 OO tisíc Sk až do S miliónov Sk pre súčasných i nových klientov. 
Klient si sám vyberie výšku počiatočného vk ladu už od l O % cieľovej sumy, 
pričom nárok na stavebný úver má už od nasporeni a 30 % cieľovej sumy. 
Poradca stavebného sporenia bude môcť kombinovať podla požiadaviek a pod
mienok klienta parametre medziúveru- to je výšku poč i atočného vkladu, celko
vé mesačné zaťažen i e alebo dobu splácania medziúveru. 

Výhodné podmienky pre všetkých 

Od februára posunu la aj horná hranica pre poskytnutie stavebného úveru bez 
ru č i te la a skúmania bonity až na SOO tisíc Sk. Výhodná je aj akceptácia bonity 
samostatne zá robkovo č inn ých osôb, ktoré podali daňové priznanie za min . 6 
mesiacov činnost i , ale napríklad aj rozšírenie okruhu zá ložných objektov. Tieto 
novinky, ale aj schopnosť ponúknuť klientovi fi n ančné riešenie prispôsobené je
ho konkrétnym požiadavkám, garantovaná roč n á úroková sadzba XXL ÚVERU 
po pridelen í ci elovej sumy len 4,7%, robia Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., lídrom 
na Slovensku v oblasti financovania býva nia. 

Bližš ie informác ie poskytnú všetkým záujemcom obchodní zástupcovia Prvej sta
vebnej sporiteľne, a. s., na ad rese: 

ISTRA CENTRUM, lstrijská 6, tel.: 0903/213466 

v DNV za menší domček. 
Doplatím. Tel : 0903-734 345 

Predám 3 izbový byt, DNV, 
l. Bukovčana, 70 m2

· slušný stav, 
cena l, 9 mil. Tel: 6477 4715 

0905 680 122 

CI~MiRIEffiíl!ltiltFEti!Sl(t)SltlD 
• Kúpim aj starší rodinný dom v 

DNV. Alebo vymením za 2-gar. 

Delux na D. Dieloch + doplatok. 

Tel : 0903 716 519 

~~l 1!,1,! lilQ~!~ B;~~~~~I~~l!-ll\f;l! . )Y 

Herba -ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. Tel. : 6477 4642. 
• Výcvik psov v DNY. 

Tel : 0905 509 919 
• Dám do prenájmu obchodné 
priestory - Líniové centrum, 
Eisnerova 56. Tel. 0903-431 134 
• Prenajmem garáž. 

Tel: 6477 0161 

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = S430 Sk, 1 str. = 1 O 8SO Sk. 1 cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských veci bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inze rtná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15 .3 0-18 .00, so : 8.00 -1 1.00, e-m ail: krug@mail .viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- V pondelok 3. S. ukradol pá
chate !' naj. Smreka 11 osobné 
motorové voz idlo Mazda 626, 
čím majitel'ovi spôsob il škodu 
60 tis. Sk. mal však smolu, ešte v 
ten istý deň ho policajti chytili . 
- Pred reštauráciou Karpatia, na 
parkovisku, v nočných hodinách 
došlo k vyd ieran iu. Páchatel'a 
polícia zadržal a a je vo vyšetro
vacej väzbe. 

Okresný dopravný inšpektorát 
Okresného riaditelstva PZ v Bratislave 
IV oznamuje, že od l. 5. 2004 sa ne
budú na pracovisku Krajského do
pravného inšpektorátu Krajského ria
ditel'stva PZ na Kopčianskej ulici v 
Bratislave vydával vodičské preukazy. 
Od l. 5. 2004 sa budú vydával vo· 
dičské preukazy na Okresnom riadi
tel'stve PZ v Bratislave IV (podla miesta 

- Neznámy páchate!' sa v sobotu 
8. S. vlámal do garáže na Š. 
Králika 31. Ukradol dva bicykle 
a cykloprilbu, v celkovej hodno
te 59 SOO Sk. 
-V ten istý deň ukradol nezná
my páchate!' na j. Smreka 1 Ško
du Felíc ia šedej metalízy. 
Majitel'ovi spôsobil škodu 250 
tis. Sk. 

Za ostatné dva týždne nahlási
li občania tri porušenia občian
skeho spolunažívania a päť 

drobných krádeží. 

OOPZDNV 

trvalého pobytu žiadatela). Nový vo· 
dičský preukaz sa už nebude vydával 
na počkanie, ale do 30 dní! 
Úradné hodiny: 

Pondelok 
7.30. 12.00 13.00- 15.00 

Streda 
7.30- 12.00 13.00. 17.30 

Piatok 
7.30- 12.00 

Rozmiestnenie kontajnerov 
Harmonogram rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov na objemný od

pad z rodinných domov a domácností na I. polrok 2004. 
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 
Rozpis pristavenia kontajnerov. · 
21. - 23. S. 2004 ul. Janšákova, Slovinec, Záhradná, Š.rod. domy 
04. · 06. 6. 2004 ul. Delená - Charkovská, Rybnik, Pieskovcova 
ll. - 13. 6. 2004 ul. Novoveská- J. Poničana, Nám. 6. apríla Na kaštieli 

( l(orenie života ) 

Vodné lyže, to má každý. Ale vodné 

bežky, to je bomba! 

*** 
-Môj muž ma už nemiluje aka kedysi. 

-Prečo si to myslíš? 

- Lebo za posledné dva roky sa vôbec 

neobjavil doma. 

- Nevidíš? No vidíš! Načo si sa hral s 

vidličkou? 

*** 

- Prečo sem, k lekárovi, vlečiete de

mižón? 

- Veď ste mi kázali pred týždňom do

niesť moč! 

*** 

- Dežo, odkiaľ máš ten zlatý prsteň? 
- Dala mi ho Erža. 

- A to len tak? 
- Nie, kládla odpor. 

Denova 

V ostatné víkendy si na rybníku 
rybári prišli na svoje 

Deti 
a ochrana Devínskej kobyly 

Pohľad na rozkvitnuté stráne Devínskej Kobyly, ako aj na stro 
v záhradách prezrádza, že k nám už zavítala jar. Je najvyšší čas ;11 
brať sa do prírody a vychutnať si jarnú náladu naživo. Vieme vša~
ako sa správať v prírode, najmä v chránenom území tak, aby sme ' 
svojich prechádzkach nespôsobovali škody na vzácnych ekosys~~ 
moch? 

Celé okolie obcí Devínska Nová Ves a Devín, zahŕňajúce Chránen . 
areál (CHA) Alúvium rieky Moravy či Národnú prírodnú rezervác/ 
(NPR) Devínska Kobyla, je jedinečné nielen z prírodovedného hládi~ 
ka, ale aj z geologického a historického pohľadu. 

Potreba ochrany NPR Devínska Kobyla, nazývanej tiež prírodná 
perla strednej Európy, pred vzrastajúcim vandalizmom, sa stala dô. 
vodom na vypracovanie projektu Ekocentra Daphne Detské hliadky 
ochrancov prírody na Devínskej Kobyle. Cieľom projektu, realizova. 
ného v úzkej spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti 
Malé Karpaty, je sú ťaživou formou zapojiť deti z blízkych mestských 
častí do aktívnej ochrany prírody masívu Devínskej Kobyly. 
Súčasťou projektu sú prednášky pre šieste s siedme ročníky zá

kladných škôl, venované chráneným územiam Slovenska a osobitne 
NPR Devínska Kobyla. Inštruktori Ekocentra Daphne a pracovníci 
Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty porozprávajú de
ťom o živej a neživej prírode Devínskej Kobyly a oboznámia ich so 
zásadami správania sa v chránenom území. Cielom prednášky je 
motivovať deti, aby sa zapojili do dobrovoľných hliadok ochrancov 
prírody. Na prednášku bude nadväzovať exkurzia do NPR Devínska 
Kobyla. Po exkurzii nasleduje najdôležitejšia časť projektu, ktorou 
je vytvorenie detských hliadok ochrancov prírody a uplatnenie zís
kaných vedomostí v praxi. Hliadku bude tvoriť skupinka detí, ktorej 
úlohou je hliadkovať na vybranej lokalite v NPR Devínska Kobyla a 
zapisovať zistené pozorovania do terénneho zápisníka. V prípade po
treby môžu deti upozorniť návštevníkov na nepovolené "činnosti v 
chránených územiach (s najvyšším 5. stupňom ochrany!), prípadne 
zaznamenať najčastejšie priestupky. 

V rámci projektu sa v spolupráci s deťmi a ich rodičmi obnoví 
oplotenie chráneného náleziska Sandberg, ktoré bolo v minulosti 
zničené. 

Žia!; aj taká nesmieme hodnotná lokalita, akou Devínska Kobyla 
bezpochyby je, je neustále ohrozovaná. Prispieva k tomu tlak sta
vebníkov, zákaz, a tým zánik tradičných foriem obhospodarovania 
travinných ekosystémov (kosenie, pasenie) a v neposlednom rade 
nešetmé správanie návštevníkov územia. Negatívny vplyv má aj ne
povolená jazda na bicykloch, ktorá zvyšuje už aj tak pokročilú eró
ziu, priama degradácia Sandbergu (najmä deťmi), odnos pozostat
kov skamenelín, rozrastajúce sa smetiská či tzv. čierne skládky od
padu, nepovolené ohniská, výsadba cudzokrajných druhov rastlín 
majiteľmi priľahlých záhrad atd: Jednou z najefektívnejších možno
stí, ako čeliť tomuto ohrozovaniu, je podľa Ekocentra Daphne bez
pochyby výchova detí a mládeže k úcte k prírodným hodnotám 
chránených území, podnietenie záujmu o ich ochranu, a najmä ak
tívne zapojenie vás, miestnych obyvatelbv, do ochrany vzácnych 
a hodnotných území vo vašom bezprostrednom okolí. 

Tak teda príjemný pobyt v prírode a nezabudnite, že ak chceme, 
aby tu zdravá a krásna príroda bola aj na dalej, musíme ju chrániť 
spoločne! Ak sa chcete dozvedieť viac o aktivitách povolených a za
kázaných v chránených územiach, ak zistíte nelegálne poškodzova
nie prírodných ekosystémov vo vašom okolí, alebo ak sa chcete z~
pojiť do dobrovoľných hliadok ochrancov prírody, zastavte sa u n~s 
v podkroví Domu kultúry Devín, my vám vel'mi radi všetky inforrna: 

' cie poskytneme. Jana Pochabova 
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mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

24.- 25. týždeň 4.6. 2004 Ročník: XIV. Číslo: ll bezplatne 

Príhovor 
vydavatela 

Hody sme zvládli pohodovo 

aj s predzvesťou dažďo. Ute

šovali sme so, že l'adovec ne

narobil tol'ko škody oko so 

zdalo o nakoniec studený máj 

sl'ubuje v stodole roj. 

Vstúpili sme do najkrajšieho 

mesiaco pre školákov. Iba 

oneskorenci dobiehajú zameš

kané, ostatní so už budú tešiť 
na blížiace so výlety, návštevy 

a prázdniny. 

V Európskej únii sme už vy

še mesiaco o, nebyť bezpeč
nostných opatrení pri stretnutí 

Parlamentného zhromaždenia 

NATO v Bratislave, by sme 

mnohí oni nezaregistrovali 

akési očakávané zmeny. 

Vzruch, či jeden z mnohých 

súčasných medzníkov, nás 

očakáva o niekol'ko dní pri 

vol'bách poslancov do Európ

skeho parlamentu . 

Počúvam názory o "molom" 

výbere. Verte, podaktorí pôjdu 

poslušne voliť, o majú koho. 

Tí, čo so znechutene vzdajú 

tejto možnosti, neurobia nič 
iné, iba vytvoria priestor tým, 

čo chcú. Až potom budú viesť 
"múdre" reči o tom, čo sme 

moli urobiť, aby ... Aby sme 

tým, ktorí budú zvolení oj ro

zumeli, aby tí, ktorí majú zo

stáva( noše záujmy rozumeli 

nám . 

Porozmýšlajte! 

Vyd ava tel' 

G.:mail: krug@mail.viapvt.sk l 

V Č Í S l E : f) O Z radnice * Z di~ra starostu 

() Kultúra * Pozvali ... ZUS 

O Spoločenská kronika O O priestupkoch 

* Z mestského zastupitel'stva 

O Z policajného zápisníka *Šport 

Vol"by 
do európske parlamentu budú 
v Devínskej Novej Vsi v nedel'u 
13. júna 2004 v jedenástich 
volebných okrskoch. (uvádza
me na inej strane} 

\sso a neplatiči?\ 
SBD Ba IV má vraj problé

my. Prečo nevyužíva všetky 
možnosti vymáhania nedo
platkov? 

V Košiciach už vysťahovali 
prvú rodinu neplatičov. Co 
bráni predstaviteľom SBD Ba 
IV ísť normálnou zákonnou 
cestou. Príslušný počet upo
zornení a exekúcia! Prečo 
majú trpieť tí, čo riadne pla

tia? 
vb 

Prečo SBD Ba IV iba evidu
je pohľadávky a súdne poda
nia? Prečo sa neodvolá na vy
ššie inštancie? Sme v Eú, tak 
nech koná v rámci zákonov 
našich, a ak nepochodí, nech 
sa na nekonanie kohosi st'ažu
je v orgánoch EÚ! 

- Harmonogram 
kalendárneho zberu 
(platí len pre rodinnú 

zástavbu) 
21.7., 18.8., 15.9., 

13.1 o., 1 o. 11. 

mt 

OLO 

Uzavierka dnešného číslo 
bolo 27.5. 2004. 

Uzovierka nasledujúceho 
číslo bude 10.6. 2004, 
číslo vyjde 24.6. 2004. 
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o stave rekonštrukcie tepelného ním č l enov delegácie v termíne ško lských za riadeniach, a kon. 
MZ MČ DNV sa zišlo 25. 5. 
2004 na svojom riadnom za
sadnutí, na ktorom prerokovalo 
celkom 33 bodov. Z preroko
vaných materiá lov a pr ijatých 
uznesení vyberáme t ieto záve
ry: 
MZMČ DNV 
-zobralo na vedomie informá
ciu o pred ložených ponukách 
na odpredaj pozemkov preluky 
lstrijská, a uloži lo predsedom 
KVAD a FK, aby na svojich naj
bližších zasadnutiach preroko
vali predložené ponuky, 
- zobralo na vedomie predlo
ženú informáci u o prevádzko
vaní firmy KOLO s. r. o. v areá
li DP Devín v MČ DNV, požia
da lo starostu MČ DNV o vyda
nie záporného stanoviska 
k prevádzke fi rmy KOLO s. r. o. 
v areá li DP Devín v MČ DNV 
do nadobudnutia právoplatnos
ti kolaudač ného rozhodnutia 
na defin itívnu prístupovú cestu 
k areálu DP zo severnej strany 
priemyselnej zóny DNV, po
žiada lo sta rostu MČ DNV 
zakázať činnosť firmy KOLO 
s. r.o. v areá li DP v MČ DNV v 
sú lade s § 5 platného znen ia 
Občianskeho zákonníka, uloži
lo prednostovi MÚ MČ DNV 
aby zabezpeč il vybudovanie 
zamykatel'nej rampy s výškou 2 
m na zabránen ie prejazdu ná
kladnými autam i po ceste sme
rom na Zohor, uložilo predno
stovi MÚ MČ DNV a architek
tovi MČ DNV pripraviť zadanie 
na spracovanie dopravnej štú
die s riešením tranzitnej dopra
vy v rámci MČ DNV, a požia
dalo mestských pos lancov za 
MČ DNV o interpeláciu u pri
mátora hl. m. SR Bratislavy 
k urýchlenej rea lizáci i preložky 
ul. Mlynská, 
- odporučilo sta rostovi MČ 
DNV vydať podporné stanovis
ko pre špeciálny stavebný úrad 
hl. m. SR Bratislava k urýchle
nej legalizáci i stavby prístupo
vej kom unikác ii SO l pre DK 
Development, 

**SÚŤAž** 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Jána Smreka 10-12 
Obdobie: l. 7. 2004 - 30. 6. 2005 
Žiadosti o pridelenie parkovacie
ho miesta je potrebné doručiť v 

DEVEX 2 

hospodárstva v MČ DNV s pri- august 2004, štatova lo, že organizácia pre. 
pomienkam i, pož iada lo TENER- -zobralo na vedomie doplnenie vádzkovania ško lských jedálni 
GO Brno a. s. doplniť správu po- Organizačného poriadku MÚ pri MŠ a ZŠ bude v kompeten-
dl'a UMZ 46/3/2004 o časť plá- DNV o samostatný referát ekono- ci i ri ad itel'ov novoz ri adených 
novaných nákladov, a uložilo miky ško lstva s náplňou jednotli- školských zariadení, 
prednostovi MÚ MČ DNV pred- vých funkcií s funkčným obdobím - zobralo na vedomie úpravu 
l ož iť materiál na prerokovanie do 31. 8. 2004, funkčnéh o obdob ia ri adite l'ov 
MZ MČ DNV spo lu s UMR č. - schválilo použit ie fina n čnýc h ZŠ v rámci MČ DNV od 1. 7. 
161/5/2004, prostr iedkov určených na posla- 2004 s ich poveren ím výkon u 
-zobralo na vedomie informáciu necké odmeny vo výške 3 mesač- funkcie na obdob ie 6 mes ia-
o prijatých UMR medzi riadnymi ných pos laneckých platov na vy- cov, 
zasad nutiam i MZ MČ DNV, a platen ie mimoriadnych odm ien -zobralo na vedomie in formá-
uložilo prednostov i MÚ MČ pre pracovníkov ZŠ a MŠ v MČ eiu o výs ledkoch vykonaného 
DNV prerokovať s dodávate lom DNV, a schvá lilo vyp latenie od- dopravného prieskumu v r. 
stavby DSS spôsob zabezpeče- mien obča nom - pedagogickým 2002, uloži lo kontrolórovi Mč 
nia projektovej dokumentácie a nepedagogickým pracovníkom DNV v spo lupráci s dopravnou 
v stupni realizačného proj ektu pod la pôvodného návrhu v časti l políciou a MsP vykonať kontra-
skutočného vyhotoven ia stavby vo výške 2.000,- Sk pre každé- lu prejazdu nák ladných vozi -
pri dodržaní pôvodne schvá le- ho pedagog ického pracovníka a diel s ich identifikác iou v pries-
ných nákladov stavby, 1.000,- Sk pre každého nepeda- tore ulíc M lynská - lstr ij ská _ 
-zobralo na vedomie informáciu gogického pracovníka, a prípadne smer DP Zohor, pre úče l y za-
o výstavbe "Chodníka pri rybní- zapojenie nevyplatených pos la- čat i a správnych konaní za po-
ku" a konštatuje, že realizácia neckých odm ien riešiť v MZ MČ rušenie príslušných VZN a po-
stavby nie je v sú lade so sú- DNV v mesiaci 7/2004, dať o tom in formáciu na budú-
ťažným i podmienkami, uložilo -schválilo úpravu mesačného po- com MZ MČ DNV, ulož ilo 
predsedov i KVAD navrhnúť ko- piatku za používan ie TKR zák lad- prednostovi MÚ MČ ONV v 
nečné riešenie rea lizác ie výstav- ného a rozšíreného súboru prog- uvedenej lokalite zabezpeč i ť 
by do 27. 5. 2004, a požiadalo ramov v rozvodoch MČ DNV od týždenný dopravný pr iesku m 
starostu MČ DNV prerokovať 1. 1. 2004 nasledovne: zák ladný v čase od 05.00 hod. do 20.00 
ukončenie zmluvného vzťahu súbor : 99,- 5k/mesiac, rozšírený hod v termíne do 30. 6. 2004 
s dodávatelom stavby, súbor: 135,- Sk/mesiac, schvá lilo pracovníkmi MÚ na akt i vač-
- zobralo na vedomie správu postup realizácie d'alšej obnovy nom príspevku a podať infor-
o činnosti Spoločného staveb- TKR v MČ DNV podl'a pred lože- máciu do budúceho MZ MČ 
ného úradu za obdobie od l. 5. ného návrhu, a schvá lilo zámer DNV, uloži lo zástupcovi sta-
2003 do 22 . 4. 2004, schvá lilo uzatvorenia mandátnej zml uvy rastu MČ ONV prerokovať mo-
zmenu v o rgan i začnom pori ad- medzi MČ DNV a DTV s. r. o. o žnosť umiestnenia monitorova-
ku SSU v posi lnení o l. referenta správe a údržbe TKR v rámci MČ cej kamery v uvedenej loka li te, 
(TPP) a 1. právnika (na dohodu DNV, - schválilo prevod vlastníctva 
o vykonaní práce), zobra lo na - schválilo zr iadenie obchodnej bytov do osobného vlastn íctva 
vedomie pred loženú správu o spo l očnost i pre šport a správu pod la predloženého návrhu, 
vykonaní kontroly vyp latenia športovísk v MČ DNV s názvom -zobralo na vedomie in formá-
cielovej odmeny SSÚ, "DNV ŠPORT, s. r. o." a jej spalo- eiu o príprave zavážania dobý-
- zobralo na vedomie návrh na čenskú zm luvu od l. 6. 2004 na vacieho priestoru "G iavica" s 
financovanie dostavby KSC v ro- dobu n eurč itú v znení pripom ie- možnosťou začat i a od 1. 6. 
ku 2004, schválilo pôžičku z mi- nok, uložilo MR MČ DNV pripra- 2004, 
morozpočtových fondov MČ v i ť podmienky výberového kona- -schválilo VZN č . 3/2004 MČ 
DNV na dočasné prefinancova- nia na konatel'a DNV ŠPORT s. r. DNV o miestnych pop latkoch s 
nie dostavby KSC, schváli lo sl u- o., a pož iadalo starostu MČ DNV účinnosťou od l. 5. 2004, 
žobnú cestu na úrad vlády o vypísanie výberového konania -schválilo zmen u termínu za-
Chorvátskej republiky pre dele- na obsadenie fun kc ie konatel'a sadania MZ MČ DNV zo 6. 7. 
gáciu MČ DNV v počte 4 osoby DNV ŠPORT s. r. o., 2004 na dni 8 . a 9. 7. 2004. 
za účelom prerokovania dotácie - zobralo na vedomie informác iu 
z prostr iedkov rozpočtu Chor- o nákladoch na prevádzku cinto-
vátskej republ iky na investičnú rína v rámci MČ DNV, 
akci u MČ DNV "KSC - časť - zobralo na vedomie žiadosť o 
Chor-vátske múzeum", a poveri- prehodnoten ie stanoviska k zruše-

zalepenej obálke s označením 
"SÚŤAl - PARKOVANIE -

NEOTVÁRAŤ" 
na Miestny úrad v Devínskej 
Novej Vsi, lstrijská 49, 843 10 
Bratislava 
Žiadosť musí obsahoval': 
- meno, priezvisko a adresa trva-

lého pobytu žiada telá, 
- 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 podnikateľskú 
činnost; 

- cenovú ponuku za vyhradené 

Spracoval: 
jUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

parkovacie miesto na obdobie 
jedného roka. 
Poplatok za l parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku sa určí 
pre všetky vyhradené parkovacie 
miesta na jednom parkovisku 
rovnaká pre všetky vyhradené 
parkovacie miesta, a to vo výške 

-

. rnernej cenovej ponuky uchá-
p(le k . 

-0v ktorým bolo par ovacze dzac ' 
. sto na danom parkovisku prirrzte 

delené. , -
šálna suma poplatku nemoze 

pa~ nižšia ako 7200,- Sklročne 
bY - , -alebo 600,- Sk/mesacne a nem~ze 

{vyššia ako 40 000,- Sk/rocne 
~Jebo 3300,- Sk/mes~čne. __ . , 
F zické osoby, ktore nepouzwa}u 
o;obný automobil na podnikanie, 
rnajú znížený poplatok za vy hra-

dené parkovacie miesto pre osob
ný automobil, ktorý nie j e vo 
vlastníctve právnickej osoby, na 
jednu tretinu. 
Znížený poplatok je možné uplat
niť obyvateľmi jedného bytu spo
lu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 16. 6. 2004 
o 14. OO h - v tomto termíne sa zá
roveň uskutoční na miestnom 
úrade aj verejné otvorenie obá
lok. EO MÚ DNV 

na ZŠ l. Bukovčana 3. Krytie na 

odstránenie týchto havárií, do roz

hodnutia a MŠ SR a krajského 

školského úradu zabezpečí MČ 
DNV z rezervných zdrojov. 

poslancov prepracovala zaklada

cie listiny a normy spoločnosti. 
Novovytvorená spoločnos( má pre 

Bratislavu, ako i mestské časti za

bezpeči( realizáciu výstavby komu

nálnych bytov určených na nájom, 

ako i predaj. Výsledky práce komi

sie starosta odstúpil primátorovi 

Bratislavy a poslancom mestského 

zastupiteľstva na rozhodnutie o 

dalšom postupe. 
······················ ······································ ······································· ························· 

- Vzhľadom na situáciu s odstáv

kou teplej úžitkovej vody vo viace

rých objektoch Stavebného byto: 

vého družstva BA IV na území MC 

DNV, starosta vyvolal štatutárne 

rokovanie zástupcov Tenerga, a.s . 

(dodávateľ tepla a TÚV) a SBD IV, 

za účelom zmierčieho konania vo 

veci obnovenia dodávok TÚV. Po 

viacerých rokovaniach obe strany 

pristúpili k dohode o obnovení do

dávok teplej vody, s podmienkou 

dodržania splátkových kalendárov 

zo strany SBD Ba IV. 

- Starosta zvolal navrhovaných zá

stupcov politických subjektov (kan

didujúcich do európskeho parla

mentu) za členov volebných komisií 

v DNV za účelom zloženia sľubov 

MČ DNY Ing. Vl. Mráza 

. Starosta podpísal s Bratislavským 

samosprávnym krajom zmluvu 

0 dotácii VÚC pre mestskú čas( 
DNY na realizáciu domova sociál

nych služieb prestavbou materskej 

škôlky na Grbe 2 pre rok 2004 vo 

výške 300 tis. Sk. Dodávateľ stav

by začne práce začiatkom júna 

2004. Predpokladaný finančný 
náklad stavby je vo výške viac ako 

22 mil. Sk a doba realizácie 12 
mesiacov. 

- Starosta sa stretol s riaditeľom 

základných a materských škôl na 

území DNV v súvislosti s pripravo

vanou racionalizáciou organizácie 

školstva a predškolských zariade

ní, ktorá vojde v platnos( k 

1.9.2004. 
Na rokovaní riešili problém ne

dofinancovania školaklubov - škol

ských družín, ako i spôsob zreál

nenia finančného hospodárenia 

školských jedální 

-Vzhladom na porušenie postupov 

pri realizácii stavby chodníka pre 

peších v lokalite lstrijská - rybník, 

starosta pozastavil stavebné práce 

dodávateľa stavby. Situáciou sa 

zaoberala i miestna rada a posla

necká komisia pri MZ. Na stavbe 

neboli dodržané výškové kóty po

dľa geodetického zamerania, do

dávateľ zmenil spôsob založenia 

stavby a materiál, v rozpore 

s technickou dokumentáciou. 

Komisia odporučila variantné 

postupy pokračovania stavby, ako 

i ukončenie zmluvného vz(ahu s 

dodávatelom stavby. 

· Starosta zvolal štatutárne rokova-

nie starostov MČ DNV, Devín a Z. 

Bystrice v súvislosti s dalšou pôsob

nos(ou spoločnej stavebnej úra

dovne v DNV. Starostovia vyhod

notili spolu s vedúcou úradovne 

doterajšie výsledky práce a do

hodli sa na rozšírení organizačnej 

štruktúry o jedného pracovníka, 

ako i dodávateľskom zabezpečení 
právnych služieb pre stavebný 

úrad. Rozšírenie štruktúry podlieha 

schváleniu poslancov MČ DNV, 

Devín a Z. Bystrica. 

- Starosta prerokoval s krajským 

školským úradom požadované ná

roky MČ DNV na krytie kapitálo

vých výdavkov a výdavkov na ha

varijné stavy škôl a školských za

riadení v DNV. Rezort ministerstva 

školstva doposiaľ neuzatvoril do

hodovacie konanie s obcami pre 

rok 2004. Z tohto dôvodu je zatiaľ 
financovanie havarijných stavov 

i kapitálových výdavkov nevyjas

nené. V DNV je nevyhnutné od

stránil' závady vykurovacieho sys

tému v ZŠ l. Bukovčana l, ako 

i haváriu kanalizačného zberača 

- Podpisom zmlúv o nájme pozem

kov, kúpnej zmluvy a zmluvr 

o združení prostriedkov medzi MC 

DNV a spol. Dona Development sa 

uzatvorili zmluvné vz(ahy na 

výstavbu viac ako 150 bytových 

jednotiek obytného súboru Blížne 

Zamajerské. Investor začne výstav

bu súboru na jeseň tohto roku. 

- Starosta predsedal komisii meno

vanej primátorom hl. m. SR Bratis

lavy p. Ďurkovského, úlohou ktorej 

bolo vyhodnoti( výberové konanie 

na funkciu riaditeľa neziskovej or

ganizácie Spoločnos( pre rozvoj 

bývania v Bratislave, ako i výber 

partnera - banky ako spoluzakla

datela tejto spoločnosti . Komisia 

počas ôsmich zasadnutí vyhodno

covala došlé ponuky pre hl. m. SR 

Bratislavu a v zmysle pripomienok 

Rozdelenie volebných okrskov pre vol' by do európskeho parlamentu 

o eDny 

l 

a voľby predsedov týchto komisií . 

Volby sa uskutočnia 13. júna 2004 
v jedenástich volebných okrskoch. 

- Na festivale Slovenskej národnej 

piesne usporiadanej MO MS DNV 

starosta prerokoval s J. Markušom, 

predsedom Matice Slovenskej, zá

mer výstavby pamätníka príchodu 

Slovanov na územie MČ DNV. 

Zámer prerokujú orgány Matice 

Slovenskej, ako i samosprávy v 

DN V. 

- V súvislosti s návrhom dodatku 

štatútu hl. m. SR a hlavným mestom 

zvolal primátor starostov MČ DNV 

hl. m. SR Bratislavy. Starostovia vy

slovili zásadný nesúhlas s navrho

vaným znením dodatku štatútu 

a žiadali zapracova( do tohto ná

vrhu pripomienky mestských častí. 
Návrhom sa bude zaobera( posla

necký zbor hl. M. SR Bratislavy. 

-Al-

Volebná miestnosť okrsok Ulice patriace do volebného okrsku 

KinoDevfn 
Opletalova 4 1 Opletalova Devínske Jazero, Poniklecová, Bystrická, flová, Kremencová, Tehelňa, 

Tehliarska,' Mečfková, Jtma Jonáša, Janšákova, Záhradná, M. Pišúta, Jasencová, Ľubovnfková 

N hľadke Samova Spádová ul. 1. mája, Na Grbe, Novoveská. rodinné domy, Na kaštieli, Magnezitová, Mlynská, Brežná, 
ZŠ Charkovská 1 2 B~d1co~á. vápencová: Záveterná, lstrijská párne čísla a nepáme od č. 71 , 

Delená, Kosatcová, Charkovská 

3 lstrl'ská 8, 10, 12,14, 16,18, Kaliätná, Novoveská 10, 12,14, 16, 18, Uhrovecká, Hradiätná 

Kultúrne str. 4 lstrijskä rodinné domy nepärne čísla 1 až 69, Na mýte, Eisnerova 1, Slovinec, :od Lipovým, é.ol 
tstrilské 2 Prrmoravská želiarska Na hriadkach Na skale Näm. 6. aoríla Podhorská. Pieskovcová Vé enka 

ZŠ l. Bukoveana 3 5 Ivana Bukovčana 

6 Jäna Poničana , Milana Marečka 1 ,3,5,7,9, 

7 Eisnerova 3,5,7,9,1 1 ,13,15,17, 19,21 
Milana Mareeka 2,4,6,8, 10,1 2,1 4, 16,18,20,22 

ZŠ 
P.Horova 16 8 Jána Smreka 2,4,6,8, 1 O, 12,1 4,1 6,1 8,20,22, 

š . Králika 3,5 a rodinné domv, Zavadilova ulica 

9 l Stefana Králika 2,4,6,8,10,12,14, 16,18,20 
Pavla Horova 22,24,26 

10 Pavla Horova 1 ,5,7,9, 10,11 ,12,13,15,17, 18,19,20,21 ,23,28 

" Eisnerova 38,40,42,44 
Jána Smreka 1 ,3,5,7,9, 1 1,24,26 

DEVEX 3 
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Knižnica, lstracentrum 
Devínska Nová Ves 

(SúŤAž) 
Moja prázdninová kniha 

Milé deti! 
Dúfame, že aj v tomto roku, po
čas letných prázdnin 
vás bude sprevádzať dobrá kni
ha. 
Poderte sa s nami a napíšte 

nám o svojich zážitkoch s číta 

ním najzaujímavejšej knihy. 
Vaše práce očakávame do 30. 
septembra 2004 v našej knižni
ci. 
Najlepšie z nich odmeníme kni
hou. 
Výsledky vám oznámime cez 
Zš, ktoré navštevujete. 

Tešíme sa na Vaše literárne 
vyjadrenia. 

Pracovníčky knižnice 

I(NI.ŽNICA, ISTl?..ACf.NTR.tiM DNV 

Pozývame vás do Letne; čitárne 
od 21. 6. - 23. 7. 2004. 

Súčastou čitárne okrem tradičných titulov bude a; rozšírená ponu

ka nových časopisov a vytvorenie detského kútika. 

Otváracie hodiny 

Pondelok: 7 4. OO - 7 8. OO h • Utorok: zatvorené 

Streda: 7 4.00- 7 8.00 h • Štvrtok: 7 4.00- 7 8.00 h 

Piatok: 13.00- 16.00h 

Piatok 18.6. o 19:00 Kostol sv. Filipa o 
Jakuba v Rači. Vystúpenie dvoch špičkových 
súborov, ktorých hlavnou doménou je grego· 
riánsky chorál. 
Scholo Gregoriana Progensis( CZ) 
Zbor gréckokotolickych seminaristov z Pre
šova. Cena vstupenky je 70,- Sk. 
Sobota 19.6. o 13:00 Amfiteáter Knižkovo 
dolina. 
Vystúpi lu množstvo kapiel, medzi ktorými 
nebudú chýbal" Prievan, Ahmed mo hlad( CZ), 

DEVEX4 

Love 4 Money, Vetroplach, LAURA o JEJÍ 
TYGRI(CZJ, MIG 21 (CZ) ... 
V prestávkach vás bude zabával" Túlavé di
vadlo. 
Sprevádzal' vás bude celým podujolim 
Csongor Kassai. 
Cena v predpredaji do 17 .6. 159,- Sk, priamo 
no mieste 199,- Sk. 

Podrobnejšie informácie nájdete no 
www.ratifest.sk 

Deň otvorených dverí v Základnej umeleckej škole v ONV už po tre
tíkrát 

Pozvali a presvedčili 
V Základnej umeleckej škole 

lstrijská 22 v Devínskej Novej 
Vsi sa stal už tradíciou Deň 
otvorených dverí. Poskytuje 
nielen bohatú prezentáciu čin
ností vo všetkých umeleckých 
odboroch (hudobný, tanečný, 
literárno-dramatický, výtvarný), 
ale prekvapuje aj vzácnymi po
zvanými hosťami a súbormi. 

V tomto roku opäť pripravili 
program žiačky tanečného od
boru, vystúpil žiacky súbor ta
nečnej hudby NEÓN, ktorý ús
pešne vedie pani učiteľka 

K. Fraitová a nechýbali ani sve
toznámi súrodenci Jendru
chovci, z ktorých najmladšej 
z dievčat Deborah sa splnil sen 
a zaspievala si spolu s pozva
ným sólistom opery SND Mar
tinom Babjakom. 

Najstaršia Mária popri krás
nom speve a hre prejavila aj 
svoju diplomaciu, keď upozor
nila rodičov, že kým v ONV exis
tuje ZUŠ, môžu dať svoje deti 
na štúdium spevu a raz sa aj 
z nich môžu stať slávni speváci. 

Martin Babjak mal obrovský 
úspech, ba ešte väčší než 
v predchádzajúcich dvoch ro
koch. Publikum si okrem spevu 
podmanil aj hrou na bendžo, 
gitaru a balalajku. 

Prekvapil vlastnými piesňa
mi : paródiou na ruskú Kaťušu 
a bluesom Keď budem bohatý. 
K muzicírujúcemu spevákovi sa 
pridali aj domáci pedagógovia 
a riaditeľ školy Mgr. Vl. Dianiš
ka. 

V krátkom interview mi pre
zradil, že piesní, ktoré vymyslel 
je šestnásť a práve ich s ka
marátmi- profesionálmi nahrá
va na CD. 

.,Nadviazal som spontánne 
na inšpirácie Banjo band Ivana 
Mládka a začal som vymýšľať 
svoje piesne. 

Nie sú to totálne orignály, le
bo sa vždy na niečo podobajú. 

V budove ZUŠ, vyzdobenej 
výtvarnými prácami žiakov 
a zaujímavými fotografiami 
z podujatí a tvorivých činností, 
prebiehal tiež program. V kon
certnej sále školy vystupovali 
nielen deti literárno-dramatic
kého oddelenia v scénke O hlú
pych čertoch a bábkovej roz
právke Zlatá priadka pod vede
ním pani učiteľky Z. Špačkovej, 
ale prišla aj známa pani Toma
nová s Drobčekom. Deti priam 
očarila. Nielen samotnou báb
kou, ale aj vtipným textom a 
piesňami. 

Nechýbali ani súťaže v speve 
a kreslení na chodníku a tiež 
tombola. Program vygradovali 
temperamentné tance v latin
sko-americkom rytme skupiny 
Latino Tropical a vynikajúci sú
bor španielskej hudby a tanca 
Lagrina. 
Našťastie predpoveď počasia 

sa nesplnila - v ONV nepršalo, 
a tak program nerušene pre
biehal vonku na pódiu aj ko
berci určenom pre vystúpenia 
žiakov tanečného odboru, ale 
aj na diskotéke pre prítom
ných, ktorá trvala až do devät
nástej hodiny. 
Či táto veľkolepá propagácia 

umeleckej tvorivosti a činnosti, 
ktorej sa deti na ZUŠ môžU 
naučiť, padla na úrodnú pôdu, 
sa pedagógovia budú môcť 
presvedčiť na prijímacích skúš
kach. 

Dúfajú, že rodičov neodradí 
školné, ktoré sa stále zvyšuje. 
Len aby sa nestalo, že práve tí 
talentovaní nebudú mať finan
cie na umelecké vzdelávanie. 
To sa už totiž stáva luxusom . 

Text a foto: 
PhDr. Danica Jakubcová 

Mgr. Marcel STRAKA 
a Ing. judita VERESOVA 

Jozef INCZÉDI 
a Renáta PUKANČIKOVA 

Martin MARTINKOVIČ 
a Katarína SRNKOVA 

Ivan šTEFFEK 
a Miriam BACKOVA 

Ing. Miroslav VAVRINEC 
a Eva BENDŽELOVA 

Francisco ME]IA 
a jarmila STRÚČKOVA 

Dušan KOLARIK 
a Iveta HROMKOVIČOVA 

Blahoželáme ! 

Nina PAPAYOVA 
Richard KLEIN 

Timotej Ivan šTEFFEK 
Viktor VAVRINEC 

Vitajte! 

jozef MARTANOVIČ 
Katarína KURICOVA 
Fridrich POKORNÝ 

Milana LACHKOVIČOVA 

Nech odpočívajú v pokoji ! 

Dňa 6. 6. 2004 bude rok, 
čo nás navždy opustil mój 
manžel, náš otec, svokor, 
dedko, pradedko a švagor 

Ing, štefan KLAS 

vo veku 76 rokov. 
S láskou spomínajú 

manželka a deti s rodinami. 

ľudí dobrej vôle spojil javisko s hľa
diskom v jeden celok. Aj na tomto 
malom priestore, ako pripomenul 

hotrvajúceho potlesku predstavil 
Rasťo Šimkovič. 

Tradíciu ukrytú v piesňach a tan
coch predstavili potom dospelí. 
Súbor Nádej z Devínskej Novej Vsi, 
folklórny súbor Devín z Bratislavy 
a nezabudnuteľný zážitok pripravil 
mužský spevácky zbor Rodokmeň . 
Táto partia bývalých lúčničiarov s 
nádherným zvukom, prednesom a 
viditeľným zanietením znamenala 
skutočne vyvrcholenie festivalo
vého popoludnia. 

Festival slovenskej národnej piesne DNV 2004 

Každoročne sa organizáto
ri snažia ponúknuť aj bonbónik 
v sólovom speve. Tým tohtoročným 
bol sólista opery SND Mikuláš 
Doboš. Piesne od M. Sch. Trnav
ského, G. Dusíka, P. čadyho zane
chali v jeho podaní v poslucháčoch 
nezabudnuteľné zážitky. 

Tie umocnili aj básne v podaní 
Evy Vargovej, profesionálne zvlád
nutie moderovania celého festivalu 
Marikou Studeničovou ale aj vy
vážený scenár programu s priro
dzenou gradáciou. 

z úc-&y k -&radiciál11 
Už jedenásty ročník Festivalu slo
venskej národnej piesne v Devín
skej Novej Vsi usporiadali Miestny 
odbor Matice slovenskej spolu 
s MČ DNV, Maticou slovenskou 
a Domom Matice slovenskej v Bra-

tislave v dňoch 22. - 23. mája 
2004. 

V sobotu 22. 5. sa v podvečer zišli 
pri pamätníku nášho 
rodáka, spisovateľa, Ru
da Slobodu. Pripome
nuli si jeho život, dielo 
a odkaz. 

Počasie v nedeľu sa 
pohralo" s organizátor
~i a len vďaka šikov
ným pracovníkom !stra
centra, ktorí už za 

vo svojom príhovore predseda 
Matice slovenskej Jozef Markuš, je 
cítiť zreteľne európske vetry, vône a 
farby, a je zároveň podnetom na 
bud anie slovenského európskeho 
sebav omia. 

Deti p · ášajú radosť, tým patril 
prvý blok P(sma. Publiku sa pred
stavili najsk~detské folklórne sú
bory Matičiarik, Grbačieta a žiaci 
Základnej umeleckej školy, všetky 
z DNV. Ich výrazný prínos festivalu 
roztlieskaJ ·preplnenú sálu !stra
centra po každom vystúpení. 

Dokumentoval opodstatnenosť 
dávať príležitosť vystúpiť mladým 
talentom. Nakoniec, tak si predsa
vzali organizátori, pre každý roč
ník. Perličkou tohtoročného bola 
mladá študentka štvrtého ročníka 
štátneho konzervatória Mária 
Hanyová. 

Jej zrelý prednes, kultivovaný 
hlas i prejav rozbúšili srdcia poslu
cháčov i roztlieskali oprávnene dia-
ne. 

Slovenská národná pieseň vznika
la z domáceho folklóru. Ludia na 

dažďa premiestnili pri- .,. ___ _ 

pravené pódium a apa
ratúry z kultúrnej záh-rady do veľ
kej sály, mohol festival začať s ma
lým oneskorením. 

A nielen z úcty k tradíciám 
našich národných a ľudových pies
ní a tancov, ale aj ako príspevok na 
poli spolupráce všetkých kultúr a 

poliach, pasienkoch, pri prácach i 
oddychu, piesňou, hrou i tancom si 
spríjemňovali svoj život. K tradi~~ 
ným ľudovým nástrojom patnh 
gajdy, fujary, píšťalky ... 

Prierez pastierskeho inštrumen
táru zo Slovenska s úspechom dl-

Vďaka, okrem mimoriadnemu 
úsiliu pracovníkov Istracentra, pat
rí aj sponzorom: Potraviny na 
Grbe, Papiernictvu J. Smreka 7, 

Potraviny Baranovičová, Sloven
skej reštaurácii z Petržalky, Bistru 
Alda, ktorí prispeli na občerstvenie 
súborom, sprievodnému podujatiu 

výstave ručných prác matičiarok, 
starostlivosti Reštaurácie U Micha
la o súbory, ale aj všetkým orga
nizátorom, ktorí sa podieľali na prí
prave festivalu. 

pk 

DEVEX 5 



PONOKA GARANCIU ODBORNOSTI zaujímat' najmä malých a stred
ných podnikatelbv. Zároveň som 
podporovatl'ekou "Zelených 
myšlienok." 

ani na chvíl'u nemali zabudn . 
že sú zo Slovenska, sú tam Pu~ 

JUDr. Andrea Záhumenská -
nezávislá kandidátka na kandi
dátnej listine SMER (č.12) na 
mieste 8 podporovaná Stranou 
zelených na Slovensku a Eu
rópskou stranou zelených vo 
vo/bách do Európskeho parla
mentu (dalej len EP) 

JUDr. Andrea Záhumenská, 
34 ročná právnička, rodená 
i súčasná Bratislavčanka, pra
cuje v jednej z politík Eú. 
Od volieb v roku 2002 je poslan
kyňou Mestského zastupitel'stva 
hl. m. SR Bratislavy. 

Z titulu svojej funkcie bola na 
stáži v Bruseli. (aj v Európskom 
parlamente). Svoje znalosti 

a skúsenosti ponúka zúročit', 
preto, ako kandidátke vo vor
bách do Európskeho parlamen
tu, sme jej položili niekolko otá
zok. 

Prečo sa máme o chod európ
skej politiky aktívne zaujímat'? 

Clenské štáty Európskej únie 
sa prijatím členstva dobrovol'ne 
vzdali časti svojej suverenity, tú 
postúpili do rúk inštitúcií 
Európskej únie, ktorá je tvor
com európskej politiky. 

Na tú máme dosah práve 
prostredníctvom svojich /'udí, 
svojich zástupcov v EP. Z tohto 
dôvodu by sme sa preto o chod 
európskej politiky mali zaujímať, 
nemala by nám byt' l'ahostajná, 
dotýka sa totiž náš všetkých. 
Co bolo dôvodom vašej kandi
datúry do európskeho parla
mentu? 
Prvotným podnetom bola po

nuka strany Smer jedného 
miesta Strane zelených na Slo
vensku pre ich reprezentanta. 
Najprv som si musela odpove
dat' na otázku, či moja práca 
i kontinuálne nadväzuje na to, 
čo by ma v budúcnosti mohlo 
čakat', či a ako to zvládnem, 
a v čom môžem byt' Slovensku 
prospešná. Zaoberám sa hos
podárskou sút'ažou, oblast'ou 
štátnej pomoci, ktorá môže 

Na aké oblasti politiky Eú by 
ste sa orientovali po zvolení? 

Chcela by som pokračovat' 
v oblasti štátnej pomoci (po
moc pre malých a stredných 
podnikatelbv, regionálny rozvoj, 
tvorba pracovných miest) a 
v rámci nej i finančnej podpore 
aktivít podnikatelbv, ktoré pris
pievajú k ochrane životného 
prostredia. 

Jednotlivé politiky štátov Eú 
sú navzájom prepojené a preto 
niet sa čomu čudovat', že napr. 
ak podnikatelbve aktivity majú 
pozitívny dopad na životné pro
stredie, je i náležite odmenený, 
a to v podobe rôznych finanč
ných bonusov. Politiky Eú pre
sadzujú, aby obchodné, ekono
mické záujmy boli v rovnováhe i 
s ekologickými požiadavkami. 
Bezpečné, chutné a kvalitné po
traviny, uprednostňovanie výro
by slovenských výrobkov pred 
dovozom, ochrana zvierat po
čas prepravy a transportu sú té
my, ktoré ma chytili za srdce 
a už určitý čas im venujem i od
bornú pozornost' 
Aký je význam vášho voleb
ného motta Kdekol'vek vždy 
spolu? 

Tí, čo budú zvolení do EP, by 

d'k l k' ra. ve v a a s ovens ym Volič 
a idú im slúžit'. l napriek te~~ 
príslušnosti môžu pre svoju k~ 0 

jinu urobit' vel'a prospešnéh a. 
Ide napr. o návrhy podpory t 
gislatívnych úprav majúcich ct e 
pad na našu vnútroštátnu feg;

0
: 

latívu, pomoc záujmovým skup~. 
nám (tzv. lobbingové skupiny~ 
pri presadzovaní národných 
záujmov vrátane ic~ prerazenia 
na vnútornom trhu Unie, PDrnoc 
svojim občanom pri podávan; 
petícií a st'ažností vo vzt'ahu k 
uplatňovaniu jednotlivých politik 
Eú zo strany inštitúcií EU, rady 
pri podávaní st'ažností európske. 
mu ombudsmanovi ako i spr0• 

stredkovanie neformálnych kon. 
taktov s takými subjektami, kto. 
ré vzhladom na predmet ich 
záujmu na úrovni Eú by im moh
li byt' nápomocné. 
Prečo si myslíte, že európska 
politika potrebuje práve vás? 

Otázku by som nepostaví/a 
tak, či európska politika potre
buje mňa, ale či naši občania 
potrebujú pri obhajovaní svojich 
záujmov na európskej úrovni 
práve mňa. To ale nechám na 
ich hodnotení a úvahe, to je vý
sostné právo každého človeka. 
Nie nadarmo sa hovorí, že 
Európsky parlament je hlasom 
l'udu. 

RokOVANiE MESTSkÉ~O ZASTUpiTEľSTVA vajúce z výstavby nájomných 
obytných domov a obytných do
mov s bytmi do vlastníctva. 
Zároveň sa bude tiež starať 
o správu, opravu, údržbu a obno
vu bytového fondu. Mestská časť 
má svoje zastúpenie v správnej 

rade spoločnosti a tak bude môcť 
byť informovaná o akt ivitách 
a projektoch tejto organ izácie. Poslanci zvolení do mestského 

zastupitel'stva sa z išli na svojom 
pravidelnom rokovaní 27.5.2004. 
Medzi najdôležitejšie body roko
vania patrilo schval'ovanie dodat
ku štatútu hl. mesta k rozde leniu 
kompetencii medzi hl. mesto 
a mestské časti v oblasti školstva 
a školskej samosprávy. 

Druhým dôležitým bodom bol 
návrh finančného zabezpečen i a 
Programu priorít rozvoja hl. mes
ta na roky 2004 - 2006 a ďalším 
návrh na založenie nez iskovej or
gan izácie Spoločnosť pre rozvoj 
bývania v Bratislave. 

K zmene štatútu v ob lasti škol
stva sa rozprúdila veľká debata 
hlavne ohl'adom dodržan ia prin
cípu subsidiarity, teda mať povin
nosti a právo rozhodovať na tej is
tej úrovni t.j. buď na úrovni mesta 
alebo mestských častí. 

Po mnohých argumentov pre 
dodržan ie princípu subsidiarity 
alebo pre rozdelenie kompetenc i i 
v časti pre hlavné mesto a časti 
pre mestské časti sa návrh rozde-

lenia kompetenci i presunu l na jú
nové zasadnutie s tým , že bude 
zastupitel'stvu pred ložený výstup 
pracovnej kom isie zloženej zo 
zástupcov starostov mestských 
častí Komisie pre mládež, vzdelá
vanie a šport za účasti primátora 
hlavného mesta. 

Materiál ohl'adom finančného 
zabezpečenia rozvoja hl. mesta 
po diskusii dostal charakter infor
mačného s dôležitým výstupom 
schvá lenia krokov pre zabezpeče
nie chýbajúc ich prostriedkov na 
krytie akcii a schvá lenie vypraco
vania rat ingového hodnotenia od 
dvoch renomovaných medziná
rodných agentúr. 

Po dohode pos laneckých klu 
bov predkladatelia spolu s odbor
níkmi spracovával i pripomienky 
skoro 5 hodín aby v závere za
sadnutia pred lož i li návrh Zakla
dacej listiny a Štatútu nez iskovej 
organizácie na schválen ie až or
ganizáciu schvá lil i. 

Jej h lavnou úlohou bude za
bezpečovanie bývania, pozostá-

Peter Rajkovič, 

poslanec MsZ 

Začínajúce teplé dni a blížiaci sa záver ško lského roka vyháňa det~ z~ 
škôl do prírody jednou z pekných akcií, ktorú pre ž iakov Základných sk: 
pripravili cvičitelia psov, sme zaregistrovali na zelenej ploche sídlts a 
Stred pred nieko/'kými dňami 

------------------------------------------------------------------------------------------------~ DEVEX6 

O tom že chodník vedia rybníka na lstrijskej je prepo
trebn/ nik nepochybuje. Len realizátor stavby "_zabudol" 
dodrža( projekt. Nielen že podporná konštrukciO nemala 
byt' kovová, tá predsa pri vode za krátky čas prehr~za_: 
vie, ale aj výšková úroveň dostala do rozpako~ nat~a 
mamičky s kočiarmi. Netušia ako by so no :h~d~tk vysp/~ 
holi, ani ako by očistili všetko v prípade dazda, co kole.sa 
automobilov na chodník našp/iechajú. Kým sa problem 
vyrieši, zostáva používa( staré ale nebezpečné. 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození, 
a F- Centrum DNV 

Vás pozývajú na prednášku a vychádzku na Sandberg 

PRÍRODA A HORNINY SANBERGU 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 
ktorá bude v utorok 22. júna 2004 o 19.00 hod. 
v p _ Centre na Jstrijskej ulici č. 4 a na Sandbergu v DNV , _ 
Cyklus: Spoznávame pnro u nas o o o J - d -~h k ľa Vstup volny 

~ a detské domovy 

v dňoch 19.3-21.3. 2004, v krásnom prostredí kaštiel'a v Dechticiach, sa ~skutoč~il. u_ž ši~sty ví
kendový pobyt detí z detských domovov, ktorý pre ne pripravila nez~skova_orgam.zao_a Pupa~a, 
tentoraz za podpory Nadácie pre deti Slovenska a holandskej medzinarodne1 rozvo1ove1 agentury 

lCD L hd k. hd Na týchto pobytoch sa stretávajú deti vo veku 6-8 rokov zo štyr~c . e~ .. ~c , o~o~ov. . 
Stále tie isté deti z tých istých domovov. Inštruktori, ktorí s detm1 Z~ZIIu_vela,sdnych.~k~ml~ov, 

pre nich nachystali kopu hier a rôznych tvorivých aktivít. Deti tu moju mozno~! ~ytvo~11 Sl.vztah~ 
· · d mova v ktorom ži'iú. Nauči!' deti za dva dni všetky sociálne a prakllcke zrucnost1, ktore 01 m1mo o , • . •. k • t' 

1 
bu_ 

by im pomohli zvládnu!' život sa nedá. Dajú sa vsak pomocou zaz11 ov nastartova a pos upne 
dovat'. 
Doda Môt'ovská, Púpava, nezisková organizácia , . . . . 
A takto píše o víkendových pobytoch 16-ročná inštruktorka [ubka. Z 1e1 postreh~v sm_e vybrah. 
Kto nevidel, neuverí. Napriek tomu, že som o deťoch z detských domovov vela pocula, nemohla 
som vedie!', čo ma na týchto akciách naozaj čaká. . . • • 

Niektoré sú tiché bojazlivé iné zase hyperaktívne a všadeprítomné. Ale jednu vec ma1u spolocnu 
_ potrebujú našu ;ozornost' ~ lásku. Po hlady vel'kých smutných očí, ~ríbehy .~~i ktor~ch človeku 
zviera srdce, ale aj široké úsmevy a slová také úprimné, a~é sú s~~opne _vyslov1!.1ba dell. . . 

Celých štyridsat'osem hodín im venujeme svoju pozorno~t a ~a~rname 1ch ~re_ m~h tak .vzacnou.la: 
skou. A deti ku nám postupne nadobúdajú dôveru, naoza1s1nu d~ve~u, ktoru __ uz mektor_e ~koro up! 
ne stratili. Hračky, sladké odmeny, zábava -to sú veci, kto~é det~ vzdy.~otesl~. No to, co_ 1m po nas 
skutočne zostane, nie je hmotné. Sú to hodnoty, ktoré v mch pn~ mo Cl n~prm.m~ pestu1~~e. To~ 
najdôležitejšou je viera. Viera v to, že na svete nebudú sami a vzdy sa na1du lud10, kton 1ch budu 

mat' radi. 
1 

d • d d. N · 
Bola by som velmi rada, keby sa každému jednému diet'at'u podari o osi~! sa. o ro m~: o_ ve~1m, 
že aj keď sa tak nestane, na vstup do reálneho sveta budú tieto deti o nieco pnpravene1s1e 01 vdaka 
nám. 

01-
02-
03-

INZERTNÉ RUBRIKY 
Kúpa 
Predai 

sak, taška, pršiplášÍ, maskytiera. Cena 
5 500 Sk. Kontakt: 0908-675 544 
' Predám novú nepoužívanú mandalí ' TV servis Baláž - oprava televízorov. 

Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obk ladačské práce, sadra· 
kartón, malovky. Interiér · exleriér. 

• Kúpim aj starší rod inný dom v DNV. 
Alebo vymením za 2-gar. DeLux na D. 
Dieloch + doplatok. 04-

os-
06-

Vo/né miesta (ponúka, hládá} 
Služby {ponúka} 
Byty 
Nehnutelnosti 

nu. Tel: 6477 8836 
• Predám plynový kotol "TURBO". 

Tel.zázn. 6477 8860 
' DÁMSKE LODIČKY - nové, výpredaj Tel.: 0908 543 991 

' Výcvik psov v DNV. 
zo zrušenej predajne kúpi le v Devexe, Tel: 0905-509 919 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.30· 

(l;,í~! ô~fRR~~~~I!~ Il! 19 1s.oo, so:s.oo-1o.oo G ;.;;;;;:! UštB~rnMll·l :;.; .. ;;;~ 

07- Rozličné 

€ !i'liil U3il~t'NEMfESit1 i!!ll:l ô Predám DEMA COMFORT LUX, _ 
Šlvorkombinácia, nafukovacie kolesá, ' Prijmeme kra j čírky so ZL. 
P kl . l h l' . ••k f Tel- 0905 458 272 re apacia a po o ovale na ruc a, u- · 

• Vymením 3·izb. byt v OV v DNV za 
menší domček. Doplatím. 

Tel: 0903-734 345 

Tel: 0903 716 519 

Herba _ ZÁHRADNÍCKE POTREBY, roz
ličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel. : 6477 4642. 
• Dám do prenájmu obchodné priestory 
- Líniové centrum, Eisnerova 56. 

Tel. 0903-431 134 

- k / 4 str = 2720 Sk, 1/ 2 str. = 5430 Sk, l str.= 10 SSO_Sk. l c~ = 22 Sk. lnzerdo • Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/1,6 str. =. 678 S~, lf8 str. -1360 s~;.' 1 . :.ť a viac 1 O% celoročné 20%. Ponuka detskych vec1 bezplatne. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zlovy: In uvere1nema za se ou, 0

' td _pa !rana + SÓ% iná ako inzertná strano (6,7) + 30%. 
Za mestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: 1. strana + l~O%,) pose_n~ 1 ~ 30

_
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OO so: 8 00-11.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

Neznámy páchate!' v noci 
16.5. sa vláma l na lstrijskej do 
budovy pošty, prebúral priečku 
vedúcu do bistra Pico lo, vytr
hol kryt na barovej stene, ukra
dol 11 402 Sk v hotovosti, čaš
nícku peňaženku , cigarety a 
potraviny. Spolu s poškodením 
za riadenia spôsobil škodu za 
18 402 Sk. 
-v noci zo 16. na 17.5 . sa ne
známy páchate!' vlámal na ulici 
M.Marečka 2 do osobného mo
torového vozid la Renault La
guna. Ukradol autorád io Pioner 
a sadu kaziet. Krádežou spôso
bil škodu 8 tis. Sk, poškodením 
vozid la škodu takmer 5 tis. Sk. 
- cez víkend od 15. do 17 .5. 
vniko l neznámy páchate!' do fir
my Tenergo Brno, sídliacej na 
Eisnerovej 25, ukrado l peniaze 
v hodnote 16 500 Sk. 
- V utorok 1 8.5 ., v čase 7.45 -
11 .45 h., neznámy páchate!' 
vniko l do rodinného domu cez 
vypáčené okno na Slovinci 83, 
ukradol videokameru Canon, 
fotoaparát Fuji, volkmen Sonny, 
jeden diskman a 60 CD no
sičov. 

( l(orenie života ) 
Sobášiaci napomína ženícha: 
- To máte povedať buď áno alebo 
nie, a nie "pre mňa, za má ..• " 

*** 
Slovenskí alkoholici majú tiež odbo
ry. Už vyhlásili protestnú smädovku. 

*** 
Dievčatá, vy ste ako dve hrozná. 
Jedna je hrozná i druhá je hrozná. 

*** 
- Pred oltárom si mi prisahala ver
nosť, - vyčíta muž manželke. 
-Ja viem, to iba preto, lebo som ne
chcela rozčúliť sobášiaceho. 

*** 
Správa z tatranskej chaty: Dnes rá
no sa spustili dve lavíny a večer dve 
rekreantky. 

*** 
-Ten dnešný svet je skazený. Počula 
som, že sa rozvádza už aj elektrický 
prúd. 

*** 
- to si dostal pod stromček? 
- Kyticu od Erbena. 
-A od ostatných? 

Poškodenému spôsobil škodu 
48 700 Sk, poškodením zaria
denia škodu 3000 Sk. Takto 
kradnutý tovar však zlodej musí 
predať, aby získal nejakú koru
nu . Ponúka to zásadne pod ce
nu . Neponúkal aj vám? Skúse
nosť môžete ohlás i ť aj anonym
ne. 
- O deň neskôr, 19.5 . neznámy 
páchate!' ukrado l z nákupného 
vozíka v nákupnom stredisku 
Terno kabe lku s hotovosťou 4 
t is. Sk. 
-V čase od 23. do 30.5. sa ne
známy páchate!' vlámal do 
chatky v chatovej osade Mora
va. Kde ukradol ďa l ekohl'ad a 
potraviny v hodnote 4 tis. Sk. 
-V poslednom čase sa po chod
níkoch sídliska Stred preháňa 
po chodníkoch mládenec na 
malej motorke. 

Raz je to o siedmej hodine 
rannej, inokedy v čase po 20. 
hodine. Občania rušenie a po
rušovanie vyhlášky o miestnych 
komunikáciách nahlásili a oča
kávajú riešenie. 

Za ostatné dva týždne nahlá
sili občania tri priestupky v ob
lasti občianskeho spolunažíva
nia a sedem priestupkov drob
ných krádeží. 

OO PZ DNY 
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Akýsi neduh 
Je potešite/'né, že i v dneš

ných nel'ahkých časoch, dbá 
naša spoločnosť o kultúru. 
Najmä záujem rodičov detí, od 
tých najmenších, poskytnúť 

čas, podnietiť tvorivé záujmy, 
kroje, vybavenie, často aj neja
kú korunu na zájazd. Deti sú 
vd'ačné, radi sa predvádzajú, 
radi ponúknu čo ich dospelí 
naučili, tešia sa potlesku a 
oceneniam. 

Sú vnímavé a tvárne. Príklady 
z mladosti ich ovplyvňujú často 
na celý život. V Devínskej majú 
nemálo príležitostí realizovať 
sa, predviesť, ukázať. Aj vd'aka 
aktivitám v škôlkách, kultúrne
mu zariadeniu lstracentra, 
Základnej umeleckej škole, 
Základných škôl, množstvu 
mládežníckych súborov v nich. 

Neviem, či len v Devínskej, 
ale zaznamenávame akýsi ne
duh neúcty k hodnotám, Na 
začiatku programu býva hla
disko, aj velkej sály lstracentra, 

často preplnené. Deti, teda f 
najmenšie, šantia aj počas ~~ 
stúpení tesne pred javiskom 
Nuž. Nasávajú atmosféru k . • o 
ich vystúpenia zaujmú, dokóžo 
aj sedieť na parketách a Po. 
zorne počúvajú. Len ... po vy. 
stúpeniach svojich roto/esu 
iba svojim fandiaci rodiči~ 
opúšťajú sálu a ponáhl'ajú so 
domov. Neúctu k vystúpeniam 
tých druhých tak nevedomky 
vštepujú aj svojim deťom. 
Veď deti vystupujú nielen pre 

svoju radosť. Tiež sa chcú 
predstaviť iným, tiež očakávajú 
potlesk, tak ako tí prví na javis
ku. Dlžka predstavenia a .,ún0 • 

va" detí celkom neobstojí. 
Pamätám, keď mama vodilo 

Andyho Krausa (Uragán) no 
večerné predstavenia do Novej 
scény (Cervená karavána) a 
domov odchádzali niečo po 
21.00 hodine. Mamina snaha, 
trpezlivosť a zmysel pre korekt
nosť vypestovali v Andrejovi 
záujem a zmysel pre povinno
sť. 

Výsledok poznáte. 

pk 
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MOTORSPORT 

MOTORSPORT Racing team STUAD Bratislava 
so svojim pilotom Andrejom Studenilom 
v tomto roku vit'azí absolútne, bez rozdielu 
tried, v majstrovstvách Európy FIA CEZ TROPHY 
ako aj v medzinárodných majstrovstvách 
Slovenskej republiky v automobilových prete
koch na okruhu. V silnej konkurencii automobi
lov rôznych značiek a pilotov prišiel vítozne do 
cielo s vozidlom PORSCHE 91 l GT3 na autodró-

me v Brne, chorvátskej Rijeke a v Moste v Čes
kej republike. Zároveň v medzinárodných maj
strovstvách Českej republiky vo vytrvalostných 
pretekoch automobilov sú na vynikajúcom 2. 
mieste zo spolujazdcom Bezákom na identic
kom vozidle PORSCHE 911 GT3 za posádkou 
Charouz - Enge -Janiš na vozidle MERCEDE3S 
DTM s výkonom 600 PS!, po dvoch podujatiach 
v Brne a v Moste. 

tJ AleJ H/ 
V dňoch 1. - 8.5. v Bratislave 

prebehol tradičný, silne obsade
ný, turnaj SLOVAN Open, v kto
rom štartovali traja medzinárod
ní majstri a štyria tide-majstri. 

Z hráčov Devínskej sa najviac 
dari lo Janovi Smoleňovi, ktorý 
po dobrom hernom výkone sko
nčil druhý, vinou horšieho po
mocného hodnotenia. Dobre za
hral aj licenčný hráč Devínskej, 
Andrej Královič. 

V prvej časti súťaže sa ve l'mi 
dobre darilo aj Ondrejovi 
Szôl lôsovi a Martinovi Bezúcho
vi, ktorí v závere súťaže povolili 
a celkove skončili pod svoje her
né možnosti. 
Celkové porad ie: 1.Likavský, 2. 
Smoleň , 3. Pinter po 7b, 4. 
Zetocha, S. Lipka po G,Sb ... 15. 
Královič (Gb) ... 27. Bezúch (S b) ... 
56. Szôllôs (4b). 
Celkom 91 účastníkov. 

if 

FUTBAL@ 
IV. liga 
26. kolo 16.5. 
DNY· BCT 
27. kolo 23. 5. 

0:1 

DNY- Malinovo 1:4 
Prvé družstvo mužov sa ocitlo no 
poslednom mieste tabul'ky. 
Kdesi bude chyba. 
Kto ju objaví a odstráni? 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava· Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Broti s l~voA 
Kalištná 9, tel. /fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novovesko 1. 
(z dvora) po-pio: 15.30-18.00, so: 8.00-11 .00. Uzávier~a č~sla: vo štvrtok k~ždý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý pá~n: ~ždeň v m;~a-c~ 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbmova l, 830 OO Bratrslova. Reg1strocne etS lo. l 03/ 
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k - v ť DNV · v su' časnosti naJ· väčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu Mests a cas Je 

26.- 27. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Čítam a počúvam náreky 
nod slabou účas(ou v nedel'
ňa j ších vol'bách zástupcov do 
Európskeho parlamentu. Tých 
celoštátnych necelých sedem
nás( percent sme dodržali aj 
v Devínskej . Voliči sa určite ne
dohovorili . 

Voliči v podstate nesklamali, 
vyjadrili sa všetci. Tých sedem

násÍ percent prejavilo záujem, 
ostatní nie. Chyba, prečo ne
mali záujem, bude kdesi mimo 
nich. 

Prekvapujú aj titulky v novi
nách typu: Účas( posunula 
Slovákov na dno únie. 

Neviem, kto môže predpo
klado(, že vysokou účas(ou vo 
vol'bách by Slovensko dosiah
lo čelné pozície v tejto orga
nizácii. 

Nás 11vyločila" vyhodená ko
po Devexov pod Sandbergom. 
Niektorý z kolportérov nemal 
trpezlivos( dosta( sa do po
daktorých hermeticky uzatvo
rených vchodov a riešil prob
lém svojsky. Snaha a námaha 
kol'kých ludí (pisatelov, redak
cie, tlačiarov ... ) vyšla nazmar. 
Nechceme hlade( zámer ... veď 
stačilo nedoručené, či nedo
ručitelné noviny prinies( spä( a 
upozorni( na nedobytné vcho
dy. 

Sme rôzni , presviedčame sa 
o lom denne. Apelácie ako
si nepomáhajú, hoci vlastnú 
Osobnos( si budujeme denne, 
č i si to uvedomujeme alebo 
nie. 

Vydavatel' 

e-rnail: krug@mail.viapvt.sk 

][)~~ínskonovove~~! 

~Xpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti . 
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V Č Í 5 l E : O Chýbajú pravidlá O Z radnice 

€) Kvalitné bývanie *Školy O Kultúra 

* Chorvátsky festival G Spoločenská kronika 

O Sme vel'moc? O Z policajného zápisníka 

• Či norodý Klub dôchodcov sa, z 
dôvodu rekonštrukcie pôvodných 
priestorov na ul. l. Bukovčana, 
prestahoval na lstrijskú, do budo
vy bývalej škôlky. 

• Nové bytové a rodinné domy v 
DNV v lokalite Blížne-Zamajer
ské, ~ačína stava( firma Donade
veloopment. Už v dnešnom čísle 
ponúka výsledky aktivít na 3. 
strane. Nenechajte si u js( príleži
tos(! 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 1 0.6. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 24.6. 2004, 
číslo vyjde 2.7. 2004. 
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poručila finančnej komisii ke na ul. j. Smreka 8 združe- cien energie, 'l 
Miestna rada MČ DNV sa 

zišla na svojom riadnom za
sadnutí l. 6. 2004. Z prero
kovaných materiálov a prija
tých uznesení vyberáme tie
to závery: 
M iestna rada: 
- odporučila MZ MČ DNV 
uzatvoriť zmluvný vzťah me
dzi ZUŠ a MČ DNV vo vzťa
hu k prenájmu nebytových 
priestorov v budove na 
lstrijskej ul . 22 a požiadala 
starostu MČ DNV a riaditeľa 
ZUŠ dohodnúť na Magistráte 
hl. m. SR Bratislava financo
vanie nájmu a prevádzky 
ZUŠ v rámci MČ DNV, 
- zobrala na vedomie žia
dosť o príspevok na zriade
nie multifunkčnej učebne na 
ZŠ P. Horova č.l6 a schválila 
uvol'nenie finančných pro
striedkov z rezervného fon
du MČ DNV na vybudova
nie tejto multifunkčnej učeb
ne na ZŠ P. Horova 16 vo 
výške do l 70 tis. Sk., 
-zobrala na vedomie infor
macJu ukončenia nájmu 
stávkovej kancelárie "fy. Ter-

prerokovať pred ložené ponu- niu VOTUM za rovnakých -odporučila kom isii športu 
ky a predložiť stanovisko na podmienok ako doteraz do mládeže a vzdelávania Pre: 
ďalší prenájom priestorov do 30. 6. 2005, rokovať možnosť zabezpeče. 
najbližšej MR MČ DNV dňa -schválila poskytnutie fin anč- nia dozoru v lovné dni na 
15. 6. 2004, ného príspevku vo výške do rybníku, uložila riaditeľOV' 
-uložila prednostovi MÚ MČ 6 tis. Sk na nultý ročník turna- Denovy osadiť na rybník~ 
DNV predložiť do KVaD pro- ja v streetballe z fondu pre chýbajúce tabule podľa dô. 
jektovú dokumentáciu a roz- voľnočasové aktivity mláde- vodovej správy, a vyjadrila 
počet stavby na posúdenie že na zakúpenie putovných súhlas s uvoľnením sumy 30 
spolu s dôvodovou správou pohárov pre jednotlivé kategó- tis. Sk na ďalši e zarybnenie 
o navýšení rozpočtu na stav- rie turnaja, konaného 19. 6. rybníka po vrátení predtým 
be MŠ Na Grbe 35 o l milión 2004, uvoľnených prostriedkov 
Sk, - schválila účelový finančný späť do fondu ŽP, 
-vyjadrila nesúhlas s pred lo- príspevok na energie pre F- -schválila uvoľnenie finanč-
ženou kalkuláciou realizova- centrum vo výške 42.180,- Sk ných prostriedkov do výšky 
ných prác na stavbe Chodník pre rok 2004, l 0.000,- Sk z rezervného 
pri rybníku a požiadala pred- -zobrala na vedomie informá- fondu na úhradu zakúpenia 
nostu MÚ MČ DNV doložiť eiu z rokovania so Satrom súťažných pohárov pre fut-
presnú kalkuláciu realizova- o zriadení novej hlavovej stani- balový turnaj dorastencov 
ných prác do KVaD a násled- ce v rámci MČ DNV a riešenia o Pohár starostu MČ DNV, 
ne do MR MČ DNV, uložila správy káblovej televízie v MČ konaný 4. 6. 2004 a schváli -
prednostovi MÚ MÚ MČ DNV, la uvoľnenie finančných pro-
ONV zabezpečiť realizáciu -vyjadrila súh las s prenájmom striedkov v čiastke do výšky 
stavby podľa návrhu KVaD a voľných priestorov v ZŠ P. l 0.000,-Sk z rezervného 
realizovať cez Denovu a záro- Horova č. 16 pre súkromnú ZŠ fondu na akciu Splav po rie-
veň požiadala prednostu MÚ Neradova na školský rok ke Morave. 
MČ DNV dodržať platné 2004/2005 za cenu prenájmu 
uznesenie MZ MČ DNV o 250,- Sk /m '/rok +cena ener-
ukončení ZoD s fy. Slov-v ia, gie a odporučila riaditeľovi ZŠ 
a. s. Poprad, P. Horova l 6 dorokovať výšku 
-schválila predfženie prenáj- platby za energie za dobu 24 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s 

zástupca starostu MČ DNY 

{!tE08Et!VE O PR!ESTtfPtťOtll sledky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na 
osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnu· 
tý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. 

Sankcie: 
V zmysle§ 11 ods. 1 zákona č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov za priestupok možno uložiť tieto sankcie : 
a) pokarhanie, 
bJ pokutu, %it i~fÔ 
c) zákaz činnosti, 
d) prepadnutie veci. 

Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou; pokarhanie nemožno 
uložiť spolu s pokutou. Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku 
upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku. 

Právnym následkom spáchania priestupku je sankcia. Výnimku tvoria prípady, 
keď správny orgán rozhodne o upustení od uloženia sankcie. Pri upustení od sank
cie sa predpokladá, že samotné prejednanie priestupku a vyslovenie viny má na 
páchateľa priestupku účinky, ktoré by malo uloženie sankcie a jej výkon. Aj v tomto 
prípade však treba vydať rozhodnutie, ktoré páchateľa priestupku uznáva vinným 
z priestupku, ale v rozhodnutí (vo výrokovej časti) sa neuloží sankcia. Je však mož
né, aby sa v takomto rozhodnutí rozhodlo o povinnosti nahradiť škodu, ktorá bola 
priestupkom spôsobená. Upustenie od uloženia sankcie nevylučuje možnosť uložiť 
ochranné opatrenie(§ 16 až 18 zákona o priestupkoch), povinnosť nahradiť škodu 
(§ 70 zákona o priestupkoch) a povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejedna
ním priestupku (§ 79 zákona o priestupkoch). Na upustenie od uloženia sankcie nie 
je právny nárok. Správny orgán môže, ale nemusí upustiť od uloženia sankcie, t.j. 
môže, ale nemusí aplikovať dispozitívnu administratívnoprávnu normu. Jej apliká
cia alebo neaplikácia nemôže byť dôvodom zrušenia rozhodnutia pre nezákonno
st: 

Pri ukladaní sankcií platí pravidlo kumulácie, ako aj zákaz kumulácie sankcií po
dľa § 11 ods. 2 zákona o priestupkoch. Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa pri
hliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho ná-

DEVEX2 

Správny orgán je povinný dodržať všeobecné pravidlá ukladania druhu sankcie 
a jej výmery ustanovené v § 12 zákona o priestupkoch. V prípade, že správny orgán 
neupustí od uloženia sankcie musí určit; ktorú z možných sankcií uloží. V rámci kon· 
krétnej sankcie musí potom určiť aj jej výšku. Zákon o priestupkoch na rozdiel od 
Trestného zákona výslovne nerozlišuje pol'ahčujúce a prit'ažujúce okolnosti. 

Vo vzt'ahu k plneniu úloh mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves zákon o 
priestupkoch umožňuje postihovať porušovanie povinností uložených Všeobecne 
záväznými nariadeniami, ak sa konaním zakladajúcim skutkovú podstatu priestupku 
st'aží plnenie mestskej časti (priestupky proti poriadku v správe - § 46 zákona 0 

priestupkoch) alebo naruší verejný poriadok konaním, ktoré sa všeobecne záv~· 
ným nariadením mestskej časti označuje ako priestupok (priestupky proti veretne
mu poriadku - § 48 zákona o priestupkoch). 

Na objasnenie úloh, ktoré pri výkone samosprávy vykonáva pre občanov samo: 
správa mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v súlade s § 4 ods. 3 zák~na. c. 
36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebne este 
uviesť, že mestská časť pri výkone samosprávy v súvislosti s verejným poriadko: 
najmä zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym 0 : 

padom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v mestskej časti, spra· 
vu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, ~a· 
kladanie s odpadovými vodami zo žúmp, určuje nariadením pravidlá času predaJ~ v 
obchode, čas prevádzky služieb a spravuje trhoviská, zabezpečuje verejný pooa· 
dok v mestskej časti; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávam_e !e 
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, zabezpecule 
ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zacho· 
vanie prírodných hodnôt. .. 

0 
V d'alšom pokračovaní Vás oboznámim s konštrukciou jednotlivých sankcii, 5 

spôsobmi a možnost'ami ich ukladania. NV 
Spracoval: JUDr. František B a ň a s, zástupca starostu MC D 

KVALITNÉ BÝVANIE ZA PRI"ATEĽNÉ CENY 
NOVÉ BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY V DEVINSKE.I NOVE.I VSI 
BLiiNE ZAMA~ERSKÉ 
84 DVOJ- A TROJIZBOVÝCH BYTOV 
42 RODINNÝCH DVOJDOMOV 
42 RADOVÝCH RODINNÝCH DOMOV 

www.zamajerske.sk • 

:--::==~~~~ 

INFORMACIE A PREDA.J: De Bondt Trenčín, pobočka Bratislava, Kosatcová 26, 841 07 Bratislava 

Tel.: 02/64 53 65 14, 02/64 53 65 15, FAX: 02/64 53 65 16 

Rozmiestnenie žiakov 
Riaditel'stvo ZŠ l. Bukovčana 1, vás tabul'kou informuje o roz

miestnení žiakov ôsmeho a deviateho ročníka v školskom roku 
2003- 2004. 

Aj v tomto školskom roku naši žiaci dosiahli vel'mi pekný ús
pech v prijímacom pokračovaní, hlavne na bilingválne školy a 
stredné odborné školy. 

Úspešným absolventom našej ZŠ vedenie školy s celým peda
gogickým zborom, želá vel'a úspechov v ďalšom štúdiu na stred
ných školách a aj v osobnom živote. 
Riaditeľstvo školy spolu s výborom rady rodičov ďakuje všet

kým pedagógom a ostatným zamestnancom školy za usilovnú 
a úspešnú prácu v tomto školskom roku . 

Všetkým žiakom našej školy, celému pedagogickému zboru 
a aj správnym zamestnancom praje vedenie školy príjemné a 
Veselé prázdniny v kruhu svojich najbližších. 
Oddýchnutí a plní síl a pracovného elánu sa tešíme na stretnu
tie v novom školskom roku 2004- 2005. 

Paed.Dr.Stanislav štefanov 

ŽIACI 

chlapci dievčatá Spolu % % 

štátne 18 24,30% spolu 

súkromné súkromné 

bilingválne 12,20% 36,50% 

štátne 17 25 33,80% 

súkromné 4,00% 37.80% 

4 ro č. štModbor 6,80% 6,80% 

l roč. štúd.odbor 10 4 14 18,90% 18,90% 

2 roč. štúd.odbor 

74 100 

l v v . 

U>pe>~--1 rt-avt ~ev1-at-akov 
Opäť sa končí jeden školský rok. V jeho závere opustia brány 

základnej školy ďalší deviataci, ktorých kroky povedú do rôz

nych typov stredných škôl. 
V školskom roku 2003-2004 ukončí svoje štúdium v základ

nej našej škole I. Bukovčana č. 3 až 132 žiakov. Sú to mladí ľu
dia, ktorí nás budú svojimi schopnosťami, vedomosťami 
a správaním reprezentovať na stredných školách rôzneho za
merania. Ziaci, ktorí splnili stanovené kritériá na prijatie, boli 

prijatí bez prijímacích pohovorov. 
Na gymnáziá bolo prijatý ch 20 žiakov, z toho na cirkevné 

gymnáziá 2 žiaci, so zameraním na informatiku 3 žiaci. Na 
soS bolo prijatých 63 žiakov. Najväčší záujem pretrváva o ob
chodné akadémie, kde je z tohto počtu prijatých 12 žiakov. Do 
SPS nastúpi 18 žiakov, pedagogickú a sociálnu akadémiu bude 
navštevovať 8 žiakov. Ostatní žiaci budú navštevovať napr. ho
telovú akadémiu, SZS alebo umelecké stredné školy. 

Na SOU bolo prijatých 3 7 žiakov, z toho na 4-ročné študijné 
odbory 5 žiakov. Najväčší záujem našich žiakov bol predovšet
kým o odbory kaderník, kuchár; čašník, automechanik, cukrár; 

mechanik elektronických zariadení. 
Na súkromné obchodné akadémie, hotelovú akadémiu a sú

kromnú veterinárnu školu odchádza 8 žiakov. 
Do Il. kola prijímacieho konania je prihlásená l žiačka a ne

umiestnený zatiaľ zostal l žiak. 
Všetkým deviatakom držíme palce a želáme úspešný štart na 

novej ceste za poznaním. Prajeme im veľa tvorivých sa, elánu 
pri štúdiu, počas ktorého budú získavať nové vedomosti a zna-

los ti. 
Soňa Škulová 

DEVEX 3 



Kn ižnica, lstracentrum Devínska Nová Ves 

Knižnica zatvorená 

Oznamujeme čitatelom, že z dôvodu celozávodnej dovolenky 

a revízie knižného fondu bude knižnica 

od 26. 7. - do 6. 9. 2004 zatvorená. \~~ ·.· 

Otvoríme 8. 9. 2004. -~ _ 
Tešíme sa na vašu návštevu! ~ -

.:L)) ·t __ -~7airik' RJ~[adiGna?i' ;uumifier7ifec;::.~S:á s2"ľJy:;:[a=-· __ _ 
Istrijskó 22, 841 07 Bratislava 

PRI JÍMACIE 
PO HOVO RY 

od 2. do 25. júna 
_ ... v čase od 14.00 do 18.00 

H. . . , • ; Sb:-;K}l prdudujú n ;l_ n:liíl:dui{,cic.h míc.•w•~;k 
. t;c:mny o vytvomy ~bor: • ZUš. tshf;k; '1 

U!erorno- crarnok::kv odb<Y l • 
ibó~kérske odc'e!en'ei: · 
L: terorno- <:romct1dý odbor 
!herecké odde!e<úl): 
Tanečzl'Í" odbor rp. Hcsi'·.-,.·novó)· 
fanečný odbor iP- Bot6Ž~:óJ : · 

ZVS, Jsifijskó 22 

MŠ, J. Smr eko 8 
ZŠ,; l, Bvkovčcnc 3 
M), J. Smreka 8 

Tešíme sa na Vás! 

Žiačky ZUŠ z DNY 

( Priniesli ceny) 
z celoslovenskej sútaže 

Celoslovenská klavírna sút'až D. Kardoša 
v Bánovciach nad Bebravou sa v tomto ro

ku konala už po šiesty raz a bola súčast'ou 

DEVEX4 

Celoslovenského festivalu základných 
umeleckých škôl a konzervatórií. v kon

certnej sóle ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach 

sa 7. mája zišli účastníci z celého Sloven

ska. Napriek nepriaznivému vývoju v sú
vislosti so školskými reformami a zlej fina

nčnej situácii v umeleckom školstve, našlo 

sa dostatok učitelov, ktorí obetavo praca-

-festival bez 
hraníc. 

Devínska Nová Ves 
19.- 20. j úna 2004 

Program: 
Sobota, 19. júna 2004 

14.30 Medzinár.odná spolupráca vo fotografii (Jstrijská 6) 
15.00 Stretn~tte _Chorvátov pri tradičných chorvátsk ch 

Jedlach a nápojoch (lstrijská 6) y 
16.30 Kultúrny program (lstrijská 4) 

20.00 Chorvátska zábava 
Nedel'a, 20. júna 2004 

10.30 Chorvátska svätá omša 
14.00 Stretnutie vedú
cich súborov a hostí 

u starostu 
1 5.30 Festivalový 

sprievod 
17.00 Chorváti 

v Európe. 
Vystúpenia domácich 

i zahraničných súborov 
(lstrijská 4) 

19.00 Chorvátska zábava 

voli a pripravili žiakov, aby svedomito, 

zodpovedne a na úrovni reprezentovali 
svoju školu. 

Táto sút'až sa špecializuje na hudbu 20. 
storočia s dôrazom na slovenskú hudobnú 

tvorbu. Jej cielom je objavoval' mladé ta

lenty a podnecoval' záujem skladatel'ov 
o tvorbu klavírnych diel pre mládež. 

Vyh lasovatel'om je Mš SR, ktoré po
važuje sút'aže za súčast' výchovno-vzdelá

vacieho procesu. Žiaci na nich získavajú 
skúsenosti a návyky, ktoré nemôžu nado

budnú!' v bežnom procese v školách. 
Hlavným organizátorom je ZUŠ D. Kardoša 
v Bánovciach. 

Medzi sút'ažiacimi boli žiaci zo ZUŠ 

z ~ra.tisla_vy, Štúrova, Komárna, Hlohovca, 
Vrablov, Zeliezoviec, Nižnej, Bánoviec, žia

ru nad Hronom, TopoiCian, Bošian aj Košíc. 

V silnej konkurencii sa umiestnili aj žiač
ky z triedy pani učitel'ky K. Fraitovej o O. 

Jakubcovej zo ZUŠ lstrijskó. Sedemročná 
V. Duchoslavovó v prvej kategórii získalo 
2. miesto a jedenóst'ročnej H. Krejčíovej po· 

rota udelila l. miesto v druhej kategórii 
predovšetkým za jej zmysel pre správny 

výraz, tempo a spolohlivú pamät'. Súložilo 

so skladbami E. Suchoňa, D. Kardoša a V. 
Agafonnikova. 

Zo záverečných príhovorov nemôžem ne
spomenú!' riaditel'ku ZUŠ D. Kardoša 

z Bánoviec PaedDr. K. Verešovú. Prejavila 
nesmiernu úctu k pedagogickému maj

strovstvu učitel'ov, ktorí pripravili žiakov 

a rozhodli sa príst' na sút'až. Vyzvala ich, 

aby vydržali a nedovolili tejto vláde zlikvi· 

dovat' spoločnú záslužnú prácu základných 
umeleckých škôl. Aj prednosta MÚ 
z Bánoviec PaedDr. š. Kobza zdôraznil, že 
ZUŠ považujú za neoddelitelnú súčas( sys· 

tému vzdelávania v našej spoločnosti a bu· 
dú ich podporoval' aj v budúcnosti. 

PhDr. Daniela Kardošová, Art. D. umelec· 
ká garantka a predsedníčka poroty, dcéra 

národného umelca D. Kardoša zagratulo· 

vala vít'azom a popriala im vel'a síl v prí· 

pr ave na 7. ročník, ktorý bude inovovaný 
organizačne aj umelecky. 

Text a foto: 

PhDr. Danica Jakubcová 

--

Dňa 29. 6. 2004 bude rok, 
čo nás navždy opustil môj 
manžel, náš otec, svokor, 

dedko a švagor 
Ing. František PERNECKÝ 

vo veku 77 rokov. 
S láskou sp omínaj ú 

manželka a deti s rodinami. 

Dňa 23. 6. 2004 uplynul rok, 
čo nás opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko, 
p radedko 

Rudolf RUŽOVIČ 
S láskou sp om íname, 

manželka, deti, vnúčatá, 

pravnúčatá a ostatná rodina. 

Spojnica medzi ulicami Na vyh liadke 
a Vápencovou svedčí tiež o vyspelosti 

prechádzajúcich. Vyzerá ako smetis
ko. 

RO 

V
čom spočíva naše výchovné poslanie rodičov, 

školy a prostredia? Našim výchovným posla
ním je predovšetkým utvárať osobnosť, ktorá 

sa bude rozvíjať a formovať v duchu záujmov roz
voja hospodára spoločnosti , v ktorej žije . Našim 
vstupom do Európskej únie je to o to závažnejšie 
a dôležitejšie pre rozvoj každého mladého člove
ka . 

V zmysle zákona č . 94/1963 Zb. zákona o rodine 
v znení_ neskorších predpisov .,Rodina založená 
manželstvom je základným článkom našej spoloč
nosti, ktorá všestranne chráni rod inné vzťahy". 

Ústava Slovenskej republiky v ustanovení Čl. 41 
ods. 1 deklaruje, že " Manželstvo, rodičovstvo a ro
dina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobit
ná ochrana detí a mladistvých." 

Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších 
predpisov deklaruje, že "Všetci členov i a rodiny 
majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa 
schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie 
hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny." 

Vychádzajúc z týchto základných ústavných a zá
konných ustanovení je potrebné uviesť, že rodina 
a jej prostredie je predovšetkým prvým činiteľom 
v časovom slede, kde sa vytvárajú základné postoje 
v medziľudských vzťahoch , zakladá sa a prakticky 
vytvára profil mladého človeka . Zmyslom nás ro
dičov by malo byť, aby sme ešte viac zosilnili vplyv 
na formovanie a výchovu mladej generácie. V po
slednom období je mnoho mladých ľud í postave
ných pred riešenie ťažkých životných problémov, 
na ktoré neboli, resp. nie sú dostatočne pripravení. 
Príprava mladého č l oveka k manželstvu a rodičov
stvu v duchu súčastných ťažkých životných pod
mienok a v zmysle zákona o rodine je vecou kaž
dého rodiča bez rozdielu. 

Pozrime sa na to, čo vlastne pojem ., rozvodovo
sť" v našom ubehanom živote znamená . ., Rozvo
dovosť" je závažným celospoločenským problé
mom. Nemožno ju chápať iba v jej technickom slo
va zmysle, ako zrušenie rozvráteného manželstva, 
pretože dvaja ľudia, ktorí predtým sa ma li nesku
točne radi , stratili lásku jeden k druhému, ale je 
potrebné ju vidieť aj ako širší problém, ktorý spočí

va v rôznom stupni rozvrátených manželstiev pre
trvávajúcich so všetkými negatívnymi dôsledkami. 

.,Rozvod" je síce pokrokovým výdobytkom rodin
ného práva, najmä v spojitosti s emancipáciou že
ny, na druhej strane má ale svoje negatívne strán
ky, a to predovšetkým u rodín s ma loletými deťmi. 
Maloleté deti rozvodom rod i čov strácajú plnohod
notné rodinné výchovné prostredie, ktoré nie je 
možné nahradiť ničím iným; t.j. takým, ktoré by 
bolo pre nich čo najideálnejšie. Výchovné prostre
die, do ktorého sú deti po rozvode dávané, v pre
važnej väčšine prípadov jedného z rodičov, nie je 

Miestny úrad 
Nová Ves oznamuje záujem-
com 0 pravidelný ~n.nnTn;•>-' 
lov rýb v rybníku na 
skej/Miynskej ulici, že 
ske lístky je možné za 
počas stránkových dní ponde
lok, streda a štvrtok na miest-

pre tieto deti riešením, a deti potom strácajú zmy
se l života . 

Rozvod má byť preto takým opatrením, ktoré 
má umožniť rozchod manželov len vtedy, ak už 
skutočne iné životné riešenie neprichádza v úvahu, 
a ak to nemá vplyv na psychiku ich detí. Jedno
značne to deklaruje aj zákon o rodine v ustanove
ní§ 23, kde sa hovorí, že : 
.,l:.ahkomyseľný pomer k manželstvu je v rozpore 

so záujmom spoločnosti. Preto možno k zrušen iu 
manželstva rozvodom pristúpiť Jen v spoločensky 
odôvodnených prípadoch." 

§ 24 zákona o rodine ešte dôraznejšie zvýrazňuje 
postavenie detí v rodine, keď deklaruje, že .,Súd 
môže manželstvo na návrh niektorého z manželov 
rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne 
rozvrátené, že manželstvo nemôže p l niť svoj spo
ločenský účel. Pri rozhodovaní o rozvode musí súd 
prih liadnuť najmä na záujmy maloletých detí." 

Je možné všeobecne konštatovať, že rozvodovosť 
v rámci Slovenskej repub liky neúprosne stúpa . 
Podľa poznatkov v Slovenskej repub like je jedným 
z najčastejších dôvodov rozvodu manželská neve
ra, ktorá je častejšia na strane muža než ženy, 
opustenie jedného manžela druhým, čo sa preja
vuje častejšie u žien než mužov, a l koho l izmu~ nie
ktorého z manželov, ktorý sa prejavuje častejšie 
u muža než ženy a v neposlednom rade zlé, až 
nadradené zaobchádzanie jedného manžela voči 
druhému. V menšom počte môžeme konštatovať 
o dôvodoch, ako sú neuvážené uzavretie manžel
stva (mladý vek), oddelené bývanie, nezhoda po
váh, nezáujem o rodinu, odsúdenie pre trestný čin, 
pohlavná choroba, iná choroba pre druhého 
manžela nezvládnuteľná, neplodnosť, nezriadený 
.,voľný" život, žiarlivosť, sexuálne nezhody, finanč
né nezhody, nezhody vo výchove detí, rôzne zása
hy príbuzných, a pod. Niektoré z týchto vymenova
ných dôvodov sú objektívne, iné skôr subjektívne 
a myslím si že ovp lyvniteľné pôsobením rodiny 
a prostredia, v ktorom sa takto .,náchylní" pohy
bujú. 
Rozvodovosť, ako taká je celospo l očenský prob

lém, ktorý sa nedá riešiť len v rodinách, kde sa vy
skytuje. Tento problém je potrebné riešiť aj v spo
lupráci so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, 
pretože, ak dôjde k situácii , že manželstvo už má 
určité trhliny, je potrebné vždy včas poskytnúť po
mocnú ruku. Zo zákona o rodine vyplýva, že štátne 
orgány, spo l očenské organizácie sú povinné napo
máhať upevňovaniu manželstva a rodiny v záujme 
výchovy maloletých detí, najmä tým, že predchá
dzajú príčinám, ktoré by mohli viesť k narušovaniu 
pevnosti a trvalosti vzťahov v manželstve a rodine. 

JUDr. Frant išek Baňa s, 
zástupca starostu MČ ONV 

zákonného zástupcu. Vklad 
do fondu životného prostre
dia za jednodňové povolenie 
k lovu rýb je možné uhradiť 

mieste v deň lovu do 15. OO 
o v potravinách na 

24 od utorka do 
6.00- 18.30 h. 

Vklad do FŽP slúži na opä
tovné zarybňovanie vodnej 
plochy počas lovnej sezóny. 

DEV EX S 



Z
hl'adiska výkonu súdneho 
znalectva, mám pocit že 
áno! Presnejšie z hladiska 

počtu neschopných riadiaci ch 
pracovníkov na vyšších orgá
noch na m2 sme j ednoducho 
vel'moc ... Prečo? Ministerstvo 
spravodlivosti má možnosť za 
sielať zoznamy z nalcov z 8 
Krajských súdov na ministerstvo 
vnútra. Odtial' na policajné sta
nice v SR tak, aby ten, čo má v 
rezorte vnútra pomaly najťažšiu 
prácu: vyšetrujúci policajt, mal 
k dispozícii tento zoznam, kde 
by mali byť pochopitel'ne uve
dené profesie a kontaktné adre
sy (TLF, FAXY a pod.), aby si vy
bral podl'a prípadu vhodného 
odborníka. Lebo už v starom 
Ríme mali zásadu: 1. Svedok 
vec videl, ale nie je obvykle od
borník, aby ju mohol posúdiť. 
2. Znalec vec nevide l priamo, 
ak je včas prizvaný, môže svo
jou odbornosťou pomôcť objas
niť, čo bolo príčinou patričnej 
udalosti . 3. Nuž a súd vec nevi
del, ani ju odborne nemusí po
z nať, a predsa zákonne vo veci 
samej rozhodn e, ak si to prípad 
vyžaduje. Technika šla dopre
du, na spomenutých zásadách 
sa však v podstate nič nezmeni
lo, okrem zákonov, čo je priro
dzené, a ti ež l'udí okolo toho. 
Že s tým koeficientom na m' 
sme asi vel'moc, vám hravo pri
blížim: 

odvod spalín (kde sa CO vždy 
nachádza) - spol'ahlivý. Ak je 
narušený odvod spa lín, chýba 
dostatočné vetranie priestoru, 
kde sa spotrebič plynu nachá
dza, ú č inok CO sa dostavuje : 
240x sa rýchlej šie viaže na krv
né farbivo(hemoglobín) než 
kyslík, pôsobí narkoticky, po
merne rýchlo, č lovek upadá do 
bezvedomia a môže nastať 
rýchlo aj smrť! 

piecky a podobne: zemný plyn 
(prakti cky metan CH4) a pro
pan-butan (C3H8+C4H 1 O -
inak odpadný produkt pri rafi-
nácii ropy, na pohon áut 
označovaný LPG = Liquefield 
Petroleum Gas. je to skvapa lne
ný uhl'ovodíkový plyn, vhodný 
tam, kde nie je zavedený zem
ný plyn. Nakol'ko j e ho viac 
než benzínových zložiek pri ra
finácii ropy, je vždy podstatne 
lacnejší ... ) Mechanizmus vzni
ku CO je zhodný, ako pri spalo
vaní zemného plynu, č i iných 
látok obsahujúcich uhlík! 

polícia, lebo kotolňa je uzatv
0

_ 

rená ... Nie som v zozna me 
znalcov v KS Prešov, ale 
v Bratislave, kde mám trvalé 
bydlisko ... 

Na záver podotýkam, že spo. 
menuté oba plyny sú nie otrav. 
né (zemný plyn, propan-butan) 
ale dusivé a prudko výbušné 
Majú odlišné medze výbušnos~ 
ti 5 - 15 % ZP, 1,8 - 1 0,6 % 
P+B, LPG) v zmesi so vzd u. 
chom, stačí iskra od vypínača 
či spínača chladni čky a pod: 

-Dňa 20. 3. 2004 prenikla cez 
našu televíziu (rôznej kvality) a 
tlač, informácia, že v základnej 
škole v Šarišských Dravciach 
(okres Sabinov) došlo k otrave 
žiakov oxidom uhol'natým 
(CO). Kde vznikol? Nuž pri 
spa lovaní látok, ktoré obsahujú 
uhlík (C) vzniká v spalinách 
oxid uhol'natý, vždy. V zemnom 
plyne je jeho podstatnou zlož
kou metan (CH4) a ten uhlík 
obsahuje! Tak ako v mechanike 
na zemi ex istuje trenie, tak pri 
spalovaní látok s obsahom uhlí
ka, vzniká vždy CO. Kvalita pa
liva s dostatočným množstvom 
vzduchu potrebným na čo naj
dokonalejšie spálenie, sú urču
júcim faktorom množstva CO, 
ktoré je v spalinách vždy, teda 
aj u metanu, kde sa uhlík za
ručene nachádza. Tento mecha
nizmus, spalovanie, ovplyvňujú 
tri faktory: 

- U zemného plynu automatika 
a horákový systém ako taký, 
musia zaručovať pomer plyn -
vzduch 1 :1 O, plynový systém 
musí byť samozrejme tesný, a 

DEVEX 6 

Tento plyn (CO) je inak mier
ne l'ahší než vzduch , zmiešava 
sa s ním rýchlo, je bez farby, 
chuti a zápachu, najspol'ahli
vejšie sa zisťuje príslušnými 
prístrojmi. [udskými zmyslami 
j e neidentifikovatel'ný (nezisti
tel'ný)! 

- Nemožno podceňovať ani 
správnosť nastavenia regulač
ných prvkov plynového spotre
biča: plyn- vzduch. 

Nekvalitným spalovaním, 
hodnoty CO v spalinách rastú! 
- Mali sme prípad, že di evča 
pre zlý prívod vzduchu do kú
pel'ne, a zlý odvod spalín sa 
priotrávilo, žilo v nemocnici 
8 dní, vdaka prvej pomoci , no 
v bezvedomí! CO z ni č ilo 
v mozgu bunky riadiace vedo
mie. Zomrela na hnisavý zápal 
pl'úc! V bezvedomí na infú
ziách by možno dožila dlhú 
dobu, žial' aj takéto účinky má 
CO. Teda pôsobí nielen svojou 
koncentráciou (v Žiline zomreli 
manželia pri vykurovaní bytu 
sporákom! Viac než 0,001 % 
CO sme v ovzduší pri rekonš
trukcii - nenamerali!), ale je 
dôležitá aj expozičná doba, te
da čas pobytu v takomto pries
tore. 

- ČO treba urobiť najskôr? 
Otvoriť rýchlo okná, dvere tak, 
aby bolo vetranie účinné, a od
staviť zdroj CO - plynový spo
trebič z prevádzky. 

Samozrejme pomôcť postih
nutým (privolanie lekára, umelé 
dýchanie, chodenie na čer
stvom vzduchu a pod. podl'a 
stavu postihnutého) . Vol'ne po
vedané, vtedy človek nepotre
buje ani peniaze, ale kyslík 
(02) áno! 

Na Slovensku máme 2 druhy 
spalovaných plynov, na vykuro
vanie, výrobu teplej úžitkovej 
vody, plynové variče, sporáky, 

Dôkazom z lého vetrania, od
vodu spalín je celý rad mŕtvych 
občanov v bytoch, chatkách 
i v kamiónoch, všade, kde sa na 
vykurovanie používa, a nie sú 
pravidlá užívania dodržané! 
Otrasný bol prípad z Trn avy, 
kde v paneláku sa otecko roz
hodol v marci prikúriť v byte 
plynovým sporákom na zemný 
plyn: výsledok 5 mŕtvyc h (ro
dičia a 3 deti!!!). V domácnos
tiach j e týchto smrtel'ných úra
zov podstatne viac než v pra
covnom procese. 

Nechcem byť týmto č l ánkom 
populárny, či dôležitejší než 
zábradlie pri Božom hrobe (ide 
vel'ká noc .. . ), no pokial' budú 
policajné stanice bez zoznamu 
príslušných súdnych znalcov, 
nemôžem vám povedať prečo 
sa priotrávili deti v ZŠ v Šarišs
kých Dravciach a čo je nutné 
urobiť, aby sa ani podobný prí
pad neopakoval. Mal som od 
výrobcu kotla Modratherm za
bezpečeného špičkového tech
nika, či nešlo o nekvalifikovaný 
zásah do automatiky kotla a 
šp ičkového revízneho technika 
(odborného pracovníka) plyn. 
zariadení s digit. zapisovaním, 
etalonovaným (ciachovaným) 
meracím prístrojom Dpt. Miro
slava ligu, lebo bez merania 
určitých zón na kotli, v komíne, 
jeho okolí by sme tam boli zby
toční. 

OTK polície nezamestnáva 
jediného kvalifikovaného od
borníka na túto č innosť, vyža
duje sa okrem skúšok, aj pred
písaná prax na plyn. zariade
niach, pozri vyhl. 86/78 Zb. a 
najmä novú 718/2002 Z . z. §), 
určité skúsenosti u nich pri
púšťam, výrobcu a merania 
technikmi to nenahrádza úpl
ne! Škole sme chceli pomôcť 
ihneď a zdarma (!) no napriek 
pretelefonovaniu, a odkazom -
nás nik nezavolal, môže to len 

Pritom P+B, LPG je 2x ťažší ako 
vzduch (1 ), zemný plyn j e na. 
opak lahší než vzduch (0,6). 
Na rea kčnú premenu plyn . 
vzduch (výbuch) som bol pri
zvaný políciou, č i na otravy CO 
spravidla min . po 6 mes iacoch: 
na zákrok prokuratúry, niektoré 
prípady boli v omeškaní aj ne
skôr. je na vine vyšetrovatel'? 
Nie. 

Sú to 2 rezorty, spomenuté 
v úvode tohto č l á nku. Dôka
zom je môj znalecký denník od 
r. 1979 ... Nuž a rezorty, to sú 
zasa len l'udi a, ž ial' pre dobrú 
výplatu nesta lo sa ešte, že by 
niekto meškal, či pre bubáky 
neprišiel vôbec, č i netrafil do 
učtárne ... ak nemá sporožíro ... 

Toto čo píšem sa u nás na 
Slovensku spravodlivo denne,
spravidla (ne vždy) ri eš i len 
v duševných odpadkových ko
šoch, (zrozumitel'nejšie v krč
mách ... ) Prax to zjavne potvr
dzuje, znalcov z oblasti elek
trických, zdvíhacích (najmä 
výťahy v panelákoch) , tlako
vých (kotolne a pod.) a plyno
vých zariadení vykurovacích a 
technických plynov (napr. CH4 
- chladivo čpavok, č i dusivý 
C02 kysličník uhličitý a pod.) 
nik k prípadom včas nevo lá. 
Zoznamy spoč ívajú na 8 ks 
Krajských súdoch, bez použitia 
v praxi, a to hneď, kedy k prípa
du došlo. 

Za pozornosť ďakujem, mám 
len mobil 0903 348 219 snáď 
to vyšetrovatelom pomôže. 

Váš súdny znalec PZ 
JUDr. Milan Ronec, Dipl. tech., 

súdny znalec pre bezpečnosť 
plynových zariadení 

Poznámka redakcie: 
Mnohí sa pozastavia nad rozsa
hom článku, niekol'kí, ktorí za
žili, by mohli potvrdiť, niekol'ki 
už ani to. Takže ... 

FUTBAL~ 
IV. liga 
29. kolo- 6. 6,. 
ONV- Chorv. Grob 2:1 
g: Kovarík, Maďar 
30. kolo- 13.6. 

Ako stáli v tabul'kách v 24 týždni 
St. dorast 
ll l. liga 
9. miesto 

Ml. dorast 
ll l. liga 
8. miesto 

St. žiaci 
reg. liga 
9. miesto 

Ml. žiaci 
reg. liga 

Nie každému sa 
podarí vystúpi( 
s populárnym 

operným 
spevákom 

Martinom Babiakom. 
Deborah 

Jendruchovej sa to na 
dňoch 

otvorených dverí 
v ZUŠ podarilo 

14. miesto posl. 

Prípravka 
7. miesto 

AVATLON 

Na 15. ročníku aquatlonu (600 m 
plávanie, 3 km beh) na bratislavskej 

Poste/ná bielizeň 
uteráky a osušky 

Froté elastické postel'né plachty 
Bavlnené postel'né plachty 
Bavlnené obliečky krepové 

Antialergický set 
Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 
v predajni DEVEX, Novoveská 14 
(z dvora), po - pia: 15.30- 18.00 

Kuchajde 2. 5. sa v kategórii B umiestml i•'ZERTNÉ RUBRIKY 
na 3. mieste Ladislav Jaško (DNV). rv. * Murárske, obkladačské práce, sad· 

rokartón, mal'ovky. Interiér· exteriér. Ol - Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vo/né miesta {ponúka, hlodá} 
04 - Služby {ponúka} 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

* Predám DEMA COMFORT LUX, 
štvorkombinácia, nafukovacie kolesá, 
preklápacia a polohovatel'ná rú_čka, 

fusak, taška, pršiplášť, moskyt1era. 
Cena 5 500 Sk. 

Kontakt: 0908-675 544 
* DÁMSKE LODI~KY 
nové, výpredaj zo zrušenej predajne 
kúpite v Devexe, Novoveská 14 (z 
dvora) po-pia: 15.30-18.00, so:8.00-
10.00 

* Prijmeme krajčírky so Ll. 
Tel: 0905 458 272 

* TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 

Tel.: 0908 543 991 
* Výcvik psov v ONV. 

Tel: 0905-509 919 
* Opatrím dieťa. Bývam v príjemnom 
prostredí, skúsenosti mám vel'mi dob
ré. 

Kontakt: 0907-988 791 

* Vymením 3-izb. byt v OV v DNV za 
menší domček. Doplatím. 

Tel: 0903-734 345 

* Kúpim aj starší rodinný dom v DNV. 
Alebo vymením za 2-gar. DeLux na D. 
Dieloch + doplatok. 

Tel: 0903 716 519 

Herba- ZÁHRADNfCKE POTREBY. roz
ličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel. : 6477 4642 
* Dám do prenájmu obchodné pries
tory- Uniové centrum, Eisnerova 56. 

Tel. 0903-431 134 

k /4 r - 2120 Sk 1/2 sir. = 5430 Sk l sir. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
Inzercia • Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/1,6 srr. =. 678 S~, 1!8 srr. = t 360 s~' l . s riil;- a viac i 0%, celoročné 20~/o. Ponuka derských ved bezplar~e. 
K cenám lreba pripočílať 19% DPH. Zlavy: In uverelnema za se ou, o, td ,P slrana + 50% iná ako inzerlná slrana (6,7) + 30%. 
Zameslnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplarky: l. slrana +d l~O%,) pose _na 

15 3
o 18 00 so: 8 OO-ll OO e-mail: krug@mail.víapvr.sk 

Inzertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora na poslou , po-p1a : · - · • · · · • 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

-Okrasné li šty na voz idle Land 
Cru iser zapa rkovaného na 
j. Smreka 18 si zobra l za terč 
svojej zábavy neznámy pácha
tel' 2. 6. Ak sa podarí z i stiť jeho 
totožn osť musí počítať s náhra
dou škody 32 tis. Sk. 
Lú pež takmer na pravé po lud
nie. 
-V sobotu 5. 6. vystúpi l chla
pec z DNY v Dúbravke z auto
busu č . 20 . Tu ho prepado l 
chl ap s nožom a vyhrážkam i. 
Ch lapec pod hrozbou vyda l 
mobil Nok ia v cene 5 ti s. Sk. 
Prípad vyšetruj e Útvar justičnej 
a kriminálnej po lície. 
Ani v MHD nie j e č l ovek bez
pečný. 

- V utorok 8. 6. v autobuse na 

Eisnerovej z istila cestujúca, že 
nez námy páchate!' jej ukradol 
peňažen ku s obsahom 8 tis . Sk. 
-V ten istý deň ri eši la hli adka 
po lície silne podnapitého obča
na bez dokladov. Z i sťovanie to
tožnosti mohli uskutočn i ť až po 
vytriezvení. 
-Škodu 70 t is. Sk spôsobi l ne
známy páchate!' obyvate l'ovi 
DNY z ulice P. Horova, keď mu 
po zaparkovaní v chatovej osa
de v Záhorskej Bystrici ukradol 
4 kol esá z auta. 
- Na ulici j. Smreka l O. 6. ne
známy páchate!' rozbil če ln é 
sk lo na voz idle Honda Civic, 
čím majitel'ovi spôsobil škod u 
16 tis. Sk. 

Za ostatné dva týždne (23. -
24.) nahlás ili obyvate lia jeden 
priestupok v obč i anskom spolu
nažívaní a šesť drobných kráde
ží (mobil y, doklady ... ). 

OO PZ DNY 

DEVÍNSKE FILMOVÉ LETO l. piatok 2.7. 2004 
8+ l filmový hit POSLEDNÝ SAMURAJ 

Miesto konania: 
Rytiersky dom - DK Devín 

štvrtok 1.7. 2004 
GOOD BAY LENIN 

Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
8 . Židovský kňaz - otvor- špinavý po 
chorvátsky. - C. Výrobca odevov -
programový jazyk - tlčie sa. - O. Robil 
silným - mesto v Španielsku - české 
mužské meno. - E. Jedna z foriem mo-

(Lost Samuraj) 
sobota 3.7. 2004 

BOLERO 
nedela 4.7. 2004 

MEDVEDIE SRDCE o 15:00 

zdrav. - 7. Pracovná miestnosť reme
selníka - dolná časť motora. - 8. 
Prasiatko po česky - akváriová ryba -
kráča. - 9. Stred tajničky - nákaza, zhu
ba po latinsky. - 10. Ceský maliar a so
chár - mesto v Japonsku - pohybuj sa 
vo vzduchu. - 11. Rieka v Sudáne -
určitá - vo vlastnom byte. - 12. 

12345678 

Rušenie 
prekáža 

Žijem v novej časti Devínskej 
Novej Vsi {sídlisko Podhorské}. 
Je to v podstate monogeneračné 
sídlisko zo všetkým {negatív
nym) čo k tomu patrí. 

V poslednom čase ma {a ako 
pozorujem a rozprávam sa zo 
susedmi, zist'ujem, že nie som 
sám} výrazne obtažuje najmä 
jedna vec a to vyčíňanie a zver
ské hulákanie opitých adoles
centov vracajúcich sa v noci 
a nad ránom z krčiem po Eisne
rovej ulici. Tento jav je ndjinten 
zívnejší počas valných dní a ví
kendov. Velmi nepríjemné je, že 
počas letných horúčav sa nedá 
spot' pri otvorenom okne. 

TRÓJA (Troy) o 19:00 
pondelok 5.7. 2004 

PIRÁTI KARIBIKU 
utorok 6.7. 2004 

DEŇ PO TOM (Day alter taomorow the) 
stredo 7.7. 2004 

JAK BÁSNICI NESTRÁCEJÍ NADEJI 

Vťahujem nosom - detský seriál z STV 
1. - 13. Umiestnil - rytím poškodia. - 14. 
Obec v okrese Brezno - vyjadri rečou. -
15. Vystahova/ec- mesto v Etiópii. 

Pomôcky: 8. Musav. - O. 0/eza. - F. 
ESli. - J. A. Titl. - 1. Usun. - 9. Pestis. -

d 

9 10 11 12 13 14 15 

'/:u~~~t~~é;;s~~~~ž~ni!;:,~~~~~~~~ A t--+-+--+--+-t--+-+----11---t--+--+--+--+--t- -1 

umelej družice Zeme -skratka percen- B l---+-+--1-+-+---+--1--11----+-+--+-+-+--1--1 
ta - ktorá - skratka švédskej zjednote-

nej strany - manželka Jakubova. - G. C 1---+-+--l-+-l--t- -1---ll--+-t--+--+--+--1--l 
Sušené jadrá plodu palmy - africký ko- D 
pytník- utápaný po česky. H. Tropická t--+-+--t---i"-'1---+--i-~1---+-.....__,__-+--+--t--1 
rastlina - vystavená účinkom vrelej vo- E 
dy- sadze z olejov. - l. U/ahčia po čes- l---+-+---l--1-- 1-4 --1--l----+- +--+-+-+--l--l 
ky - šarha - odrenina. - J. Rival - český F 
skladateľ so skratkou mena na začiat- t--+- -1-----4'----+-t-_"--+---,_-t--+--+---f--.._-t--1 
ku - obmýva. - K. Spôsob ujmu na cti -

otvorím úvod k niečomu -jazdou opo- G t--+--t--t--+-- +--+-+--1---+-+--t---+--+---t--1 
trebovať. - L. Koniec tajničky. -
Zvisle: 1. Predbežný rozvrh - slap na H t--+-+--1--+- +--t-+--1--+-+--+--+--t--1--1 
rieke Cona v Rusku. - 2. V hudbe zúri-
vo - chovanie z francúzštiny. - 3. 
Patriaci Abe/ovi - lúpežná útočná čin- J 
nosť. - 4. Nevojak - preveziem po čes- K 1--+-+--1--+-+--+--t--1--+-+--+--+--t--1--1 
ky. - 5. Rieka v Indonézii - chvost po 
česky - španielske mesto. - 6. Odrodí- L 
/ec - rumunská rieka - latinský po-

Rušenie nočného pokoja " 
uvedenej lokalite evidentne n e-
trápi ani políciu, ani nikoho 
zodpovedného za dodržiavanie 
noriem spolunažívania obča
nov. Uvidie( v noci policajta no 
Eisnerovej ulici, je jav tak zried
kavý ako zatmenie mesiaca. 

Áno, keď je to už velmi zlé 
ja, alebo niekto iný zdvihne te: 
fefón a zavolá na miestne odde
lenie PZ. 

Podla môjho názoru by polí
cia mala postupova( iniciatívne
jšie, monitorova( situáciu a po
hybova( sa v noci častejšie v uli
ciach. 

MMDNV 

{Nejde o anonym. V záujme 
bezpečnosti meno, ktoré máme 
v redakcii, neuvádzame} 

štvrtok 8.7. 2004 
ŽELARY 

Vstupné 110,- Sk, 
v cene Coco Colo+keksík 

Vstupné na šes( vybraných 
filmov 500,- sk 

( l(orenie života ) 
- Musím vám povedat; že váš 
manžel skoro zomrie násilnou 
smrtou, - vraví veštkyňa. 
- A odsúdia ma? 

- Kol'ko stojí u vás plastika tvá
re? 
-Desať tisíc. 
- Tak ve/á? Nemôžete poradiť 
niečo lacnejšie. 
- Áno, závoj. 

Alkohol je jed. Ale keď nie je, je 
to otrava. 

- Prečo všetkým vykladáš, že si 
sa so mnou oženil, lebo výborne 
varím? Veď vieš, že mi to nejde. 
- Nejakú výhovorku predsa mať 
musím. 

- Co urobil Francek, keď zistil, 
že mu je žena neverná? 
- Vypichol si oko. Co oko nevidí, 
to srdce nebolí 

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, e-mail : krug@mail.viapvt.sk. 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. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava . Registračné čís l o: 103/90- R 

DEVEX 8 

. , v t . - a··cvším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 
.rvfestská časť DNV Je v sucasnos 1 naJV 

D vínskonovove~~! 
spravodajca 

EXpres občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVA VES 

2.7. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 13 bezplatne 

Príhovor 
vydavatela 

Učitelia , rodičia, no najmä 
študenti si vydýchli. Konečne 
sa dočkali konco školského 
roka 0 zaslúžených odmien. 

ZvlášÍ vidina prázdnin 
a dovoleniek dvíha náladu, 
tak oko víÍoziocim družstvám 
futbalistov no prebiehajúcich 
Majstrovstvách Európy. Tie 
naše radosti sú však dôleži
tejšie, sú naše . Tak ako nás 
z rokovania Miestneho zastu
piteľstvo 7. júla 2004 bude 
iste zoujímoÍ návrh využitia 
majetku MČ, využitia nebyto
vých priestorov no terase 
M.Morečko, globálnej štúdie 
dopravy v MČ, alebo zara
denie investičných progra
mov do rozpočtu, či ponuky 
no predaj pozemkov v prelu
ke lstrijská. Tých bodov prog
ramu je prirodzene oveľa 
viac. A rovnako budú zoují
moí ako tie celoštátne avizo
vané zmeny od l . júla, od 
zvýšenia životného minima 
no 4580 Sk, zvýšenia nemo
cenských dávok, po no
vé pravidlá pre vlastníkov 
a správcov bytov. Čo však eš
te chýboí bude si netrúfome 
odhadnúÍ. Zatiaľ registruje
me nespokojnosÍ dôchodcov 
a zdravotne postihnutých. 

Všetci ostatní, pracujúci 
a študenti, so chystajú od
dýchnuÍ si. Nech teda popra
je i počasie o dostatok pro
striedkov v peňaženkách . 

Vydavatel' 

~mail: krug@mail.viapvt.sk \ 

V Č Í S l E :O Prieskum o vode OO Z radnice 

0 Kultúra O Spoločenská kronika 

Q Šport 0 Inzercia O z policajného zápisníka 

Festival chorvátskej kultúry {str. 4-5) 

Pŕiesk.~M'l:'\ o vode 
V dňoch od 28.júna do ll. 

júla 2004 uskutoční Bratislavská 
vodárenská spoločnos( a .s. 
(BYS) reprezentatívny prieskum 
no zistenie spokojnosti zákazní
kov so službami v oblasti kvality 
vody, zásobovania vodou o od
kanalizovanie odpadovej vody. 
Domácnosti a ostatných odbera
telov osloví BYS prostredníctvom 
anketárov, ktorí budú viditeľne 
označení identifikačnými štítka
mi a bez vyzvania so preukážu 
občianskym preukazom o pove
rením BYS na vykonanie ankety. 

Cielom anonymného priesku
mu je zvýši( kvalitu služieb 
a tým zároveň spokojnos( zá

kazníkov. 

( Kalendárny zJJe€) 

V rámci kalendárneho zberu 
triedeného komunálneho odpa
du v rodinných domoch bu
de OLO zabezpečova( odvoz 
v DNV počas letných mesiacov 
21. iúla a 18. augusta. 

Uzavierka dnešného číslo 
bolo 24.6. 2004. 

Uzavierko nasledujúceho 
čísla bude 26.8. 2004, 
číslo vyjde 3.9. 2004. 
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Miestna rada MZ MČ ONV sa 
ziš la 15. 6. 2004 na svojom ri ad
nom celodennom zasadnutí a pre
rokovala 45 bodov. 

Z prerokovaných materiálov a pri
jatých uznesení vyberáme tieto zá
very: 
Miestna rada: 
-zobrala na vedomie prehľad plne
nia uznesení MZ s termínom splat
nosti a odporučila MZ zobrať na 
vedom ie splnené uznesenia podl'a 
predlohy, 
- zobrala na vedomie prepočet ná
kl adov na lokalitný program areálu 
Bystrická prerokovaný v KVAD, 
- uložila prednostovi MÚ zabez
peč i ť projekt prestavby areálu 
Bystrická v zmys le zákona o verej
nom obstarávaní podľa lokalitného 
programu, 
- zobrala na vedomie informáciu 
o návrhu časového financovan ia in
vest ičných akcií MČ ONV, 
- zobrala na vedomie ponuku fy LE
DERCOM k prevádz kovaniu uby
tovne v areáli Bystrická a uložila 
prednostovi MÚ vyžiadať od fy LE
DERCOM a od ďal š ích minimálne 
dvoch záujemcov návrhy na podni
kateľs ké využitie centrálnej budovy 
areálu a predložiť ich ponuky na 
najbližš ie zasadnutie MR, 
-zobrala na vedomie informáciu o 
vyhodnotení ponúk na stavebný 
dozor prestavby DSS a MŠ Grba 35, 
a schvá lila hradenie nákladov na 

výkon stavebného dozoru vo výš ke 
141 .000,- Sk z rozpočtu MČ ONV z 
pol. 717 rea lizácia stavieb, 
- uložila prednostovi MÚ vykonať po
ložkový prepočet stavby MŠ Grba 35 
podľa skutkového stavu vykonaných 
prác a podľa očakávaných prác bez 
nadstavby podľa proj ektovej doku
mentácie, 
-odporučila MZ sc h vá liť Kontrolnú 
správu zaraďovania ukončených sta
vieb do majetku MČ ONV k 31. 12. 
2003, 
-odporučila MZ schvá li ť upresnenú 
kalkuláciu prác stavby Chodník pri 
rybníku k ukončeniu ZoO za rea lizo
vané práce v sume 406.163 ,- Sk za 
podmienky vyrovnan ia nivelity na 
náklady dodávateľa podl'a projektovej 
dokumentácie, schváli la dokončenie 
stavby chodníka podľa pôvodnej do
kumentácie z tvrdého dreva do pô
vodnej výšky projektových nákladov 
a uložila prednostovi MÚ zabezpeč iť 
fotodokumentáciu stavby k ukonče

niu ZoO, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o využ ití objektov v správe MČ 
ONV, 
- zobrala na vedomie informáciu o 
súčasnom stave ri ešenia dopravy v 
MČ ONV, požiadala starostu a uloži
la MČ prerokovať s Magistrátom hl. 
m. SR a s VÚC rea li zác iu ciest 1. a 2. 
triedy v MČ ONV, uložila predsedovi 
KVAD prerokovať realizáciu ciest 3. a 
4. triedy v MČ ONV a stanov iť priori
ty na r. 2004- 2006 a odporučila MZ 
podporiť riešenie dopravnej záťaže 

{!ťE08Eť;1/E O PRIESTt!P!COťll 
Sankcia pokuty 

Všeobecná časť priestupkového zákona v§ 13 ods. 1/imituje výšku pokuty 
za priestupok sumou 1.000,- Sk s tým, že pri jednotlivých skutkových pod
statách priestupkov, či už v priestupkovom zákone alebo v osobitnom záko
ne, môže byť ustanovená vyššia pokuta. V súčasnosti je horná hranica rôz
nych priestupkov značne diferencovaná a napríklad za niektoré priestupky 
podľa stavebného zákona možno uložiť pokutu až do 5 mil. Sk. 

Aj keď je vo všeobecnej hmotnoprávnej úprave priestupkov ustanovená 
najvyššia možná výška pokuty uloženej v blokovom konaní sumou 500,- Sk, 
niektoré osobitné zákonné úpravy umožňujú uložiť v takomto konaní aj vyš
šiu pokutu. Napriklad podl'a Colného zákona možno uložiť v blokovom kona
ní pokutu až do výšky 50.000,- Sk 

Pokuty, ktoré boli uložené za priestupky proti verejnému poriadku, proti 
občianskemu spolunažívaniu, proti majetku a pokuty za priestupky poruše
nia všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj pokuty uložené obcou v 
blokovom konaní sú vždy prijmom obce. 
Zákaz činnosti 

Sankcia zákazu činnosti má obmedzujúci charakter, teda jej cieľom je pre
dovšetkým zabrániť páchateľovi opakovane sa dopúšt'ať toho istého alebo 
druhovo podobného priestupku. Činnosti, ktoré môžu byť zákazom činnosti 
dotknuté možno rozdeliť do dvoch skupín. V prvom prípade ide o činnosti, 
ktoré páchateľ priestupku vykonáva v pracovnom alebo obdobnom pomere. 
Zákazom činnosti však pracovný pomer alebo obdobný pomer nezaniká. 

DEVEX2 

nák ladným i autami mimo zastavané 
územie MČ ONV, 
- zobrala na vedomie informác iu o 
prepočte tep la podľa vystavených fak
túr a ka lkulačného vzorca z kúpnej 
zm luvy a uložila prednostovi MÚ do
plniť materiál o prepočet ceny tepla 
podľa predpokladaných a s kutočných 

odberov GJ, 
-zobrala na vedomie východiska vý
davkov bežného rozpočtu MČ ONV 
na roky 2005- 2007 a uložila predno
stovi MÚ predlož iť materiál do MZ v 
mesiaci september po doplnení o príj
movú časť v zmysle nových zákon
ných ustanovení, 
- schválila rea lizác iu odvodnen ia 
janšíkovej podľa cenovej ponuky 
Denovy vo výške 187,940,- Sk z pol. 
717, schválila realizáciu úpravy terénu 
- odvodnenie plochy pred budovou 
VÚB zamrežovaným rigolom cez 
Denovu s predpokladaným nákladom 
45.000,- Sk z pol. 717 a schvá lil a rea
lizáciu spätnej klapky na trase potru
bia odvádzajúceho dažďové vody z 
Vápencovej z pol. 500 do výšky 
30.000,- Sk, 
-schválila zvýšen ie nákladov na stav
be kanalizácie ZŠ l. Bukovčana 3 o 
53.000,- Sk a uložila prednostovi MÚ 
preveriť oprávnenosť výšky vyna lože
ných naviac nákladov a predložiť ma
teriál do najbližšej MR, 
- odporučila schváliť MZ Dražobný 
poriadok a Dražobnú vyh lášku na 
dražbu 2 obecných bytov v zmysle 
UMZ ?. 62/3/2004 po prerokovaní v 
legislatívnej komisii , 

- schvál ila finančnú čiastku vo Výš. 
ke 25 .000,- Sk na spolufinancova. 
nie projektového zámeru v pod pro. 
jekte Otvorená škola "Infovek" Pre 
ZŠ l. Bukovčana 3 v zmys le predlo. 
ženého zámeru z rezervného fondu 
MČ ONV, 
- schválila príspevok vo výške 
12.000,- Sk z fondu kultúry na čias
točné krytie nákladov pre súbor 
Matič i ar i k pri zahran i čnom vystú
pení a taktiež príspevok 12,000,- Sk 
z fondu kultúry na čiastočn é krytie 
nák ladov na kultúrnu akciu Pocta 
solúnsky;;1 bratom, 
- schválila bezp latné poskytnutie 
priestorov Jstracentra na lstrij skej 6 
v roku 2004 MO SČK v ONV l-krát 
do mesiaca po 2 hodiny za účelom 
výborových schôdzi, 
- vyslovila súhlas s podmienkami 
výberového konania na konateľa 
obchodnej s poločnosti ONV Šport, 
s. r. o. v znení pripomienok a odpo
ru č ila MZ schváliť 5 č l ennú dozor
nú radu na základe návrhov posla
neckých klubov, 
- vyjadrila súhl as s umiestnením 
predajne potravín Ll OL na Eisnero
vej ul. v ONV po zabudovaní pri
pomienok samosprávnych orgánov 
MČ ONV a uložila arch itektovi MČ 
predložiť celkový rozsah pripomie
nok k umiestneniu predajne potra
vin Ll OL v MČ ONV do najbližšej 
MR. 

Spracoval: jUDr. František Baňas, 
zástupca starostu MČ ONV 

Druhý okruh činnosti, ktoré podliehajú sankcii zákazu čnnosti, sú činnosti, 
ktoré sa môžu vykonávať s povolením alebo súhlasom orgánu verejnej správy 
(napríklad vedenie motorových vozidiel, nosenie alebo držanie zbrane, love
nie rýb a pod.). 

Vzhladom na závažnosť zákazu nejakej činnosti sa ustanovuje, že túto sank
ciu možno uložiť iba za priestupky, v ktorých je to uvedené v osobitnej časti 
priestupkového zákona alebo osobitného zákona. Výška sankcie je daná hor
nou hranicou, ktorá je uvedená u konkrétneho priestupku, pričom je všeo
becne limitovaná dÍžkou dva roky. Ďalšou podmienkou uloženia sankcie zá
kazu činnosti je, že priestupok bol spáchaný touto činnosťou alebo v súvis
losti s ňou. Znamená to, že medzi činnosťou, ktorá má byť predmetom záka
zu činnosti a priestupkom musí byť príčinná súvislost: Tak tomu je napríklad v 
prípade priestupkov spáchaných porušením predpisov o bezpečnosti a ply
nulosti cestnej premávky a zákazu činnosti spočvajúcom v zákaze viesť mo· 
toro vé vozidlo. 

Odsek 3 § 14 priestupkového zákona umožňuje po uplynutí polovice času 
výkonu zákazu činnosti odpustiť zvyšok tejto sankcie. Aj keď z dikcie tohto 
ustanovenia je možné dedukovať, že upustiť od zvyšku výkonu zákazu čin· 
nosti možno aj z podnetu správneho orgánu, zo znenia § 92 priestupkového 
zákona vyplýva, že tomu môže byť iba na základe návrhu páchateľa priestup· 
ku, prípadne iných oprávnených osôb. O upusteni zvyšku zákazu činnosti sa 
rozhoduje v samostatnom správnom konani, pričom nie je vylúčené, aby žia_
dosť bola podaná ešte pred uplynutím polovice času výkonu zákazu činnosti. 
Prepadnutie veci 
Uložiť sankciu prepadnutia veci možno vo vzhl'ahu k veci, ktorá patrí pácha· 

teľovi a bola 

KVALITNÉ BÝVANIE ZA PRI~ATEĽNÉ CENY 
NOVÉ BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY V DEVINSKEd NOVEd VSI 

BL(ŽNE ZAMA~ERSKÉ 
84 DVOJ- A TROJIZBOVÝCH BYTOV 
42 RODINNÝCH DVOJDOMOV 
42 RADOVÝCH RODINNÝCH DOMOV 

www.zamajerske.sk 
...:..__---::::::==I~~~ 

INFORMACIE A PREDA.J: De Bondt Trenčín, pobočka Bratislava, Kosatcová 26, 841 07 Bratislava 

Tel.: 02/64 53 6514, 02/64 53 65 15, FAX: 02/64 53 6516 

1. použitá na spáchanie priestupku (napríklad zbr~ň alebo n.áčini~ pri pyt
liactve, teda priestupku podl'a § 35 ods. 1 písm. f pnestupkoveho zak?~~), 
2. na spáchanie priestupku určená; v tomto prípade vec nebola pouz1ta, ale 
možnostbu spáchať priestupok, 
3. priestupkom získaná, čiže spáchaním priestupku vznikla (nedo.vo/en~ vy
robený lieh pri priestupku podl'a § 30 ods. 1 písm. d), alebo bola mak Ziska-

ná, . . 
4. nadobudnutá za vec získanú priestupkom; môže ísť o vec získanu spa-
chaním priestupku alebo získaním z výt'ažku predaja takejto veci. 

Podmienkou sankcie prepadnutia veci je, že táto vec patrí výlučne pácha
telbvi priestupku. Nesmie ísť teda o vec, ktorú páchateľ drží z in.élio prá~ne
ho titulu (vec požičaná alebo zverená do úschovy alebo bez pravneho titulu 
(ukradnutá, prípadne spreneverená vec). Nemôže tiež ísť o vec, ktorú má 
páchateľ v spoluvlastníctve. . . . . 
Ďalšou podmienkou uloženia sankcie prepadnutia veci Je pnmeran~sť. 

Znamená to že hodnota prepadnutej veci musí byť primeraná povahe pnes
tupku. Pre~adnutá vec prechádza d_om právoplatnosti rozhodnutia do 
vlastníctva štátu. 

V ďalšom čísle DEVEX-u Vás oboznámim s ukladaním ochranných opatre
ní podľa priestupkového zákona. 

Spracoval: JUDr. František S a ň a s, zástupca starostu Mé ONV 

Voľné vyhradené parkovacie miesta: 

Eisnerova ulica· medzi obchodnými objektmi: 

3 vo/né miesta do 28. 2 . 2005 

Eisnerova ulica· pred VÚB: 3 vo/né miesta do 30. 4 . 2005 

1. Bukovčana 16: l vo/né miesto do 30. 4. 2005 

Informova( sa mt.ž:ete na Miestnom úrade · 

tel. č. 6477 7250 kl. 117 alebo osobne - č. dv. ll . 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, lstrij;ká 49, Bratislava 
SÚ TAZ 

Vy h r a d e n é p a r k o v a ci e m.! e s l a 
Miesto: Eisnerovo 5. 7: 3 miesta, J. Poničano 7- ll: 5 miest, J. Pomcono (pn obytnom dome 

Eisnerovo 9-15: 12 miest, l. Bukovčono 20: 4 miesto, l. Bukovčono 12 · 14: 3 miesto, 
M. Morečko lB: 2 miesto, š. Králika 12: 3 miesto, Š. Králika 20: 5 miest, P. Ho rova 18: 4 miesto, 

J. Smreka 18: 7 miesta 
Obdobie: l. 8. 2004-31.7.2005 

žiadosti 0 pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť~ zoleyenej obálke s označením 
"SÚŤAŽ - PARKOVANIE - NEOTVARAT" 

na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, lstrijská 49, 843 l O Bratislava 

Žiadost' musí obsahoval': 
- meno, priezviska a adresa trvalého pobytu žiodotela, 

- typ automobilu, farba, ŠPZ 
- kto je vlastníkom automobilu, 
_ v prípude, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, Ci sa využíva alebo nevyužíva na 

podnikotelskú činnosť, 
- cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na obdobie jedného roka. 

Poplatok za 1 parkovacie miesto: _ . . _ 
Paušálna suma poplatku so určí pre všetky vyhradené parkovacie m1esto na jednom parkov1sku 

rovnaká pre všetky vyhradené parkovacie miesto, a to vo výške priemernej cenovej ponuky uchá-

dzačov, ktorým bolo parkovacie miesto na danom parkovisku pridelené. • 
Paušálna suma poplatku nemôže byt' nižšia ako 72000,· Sk/ročne alebo 600,-Sk/mesacne a 

nemôže byt' vyššia ako 40 000,- Sk/ročne alebo 3 300,- Sk/ mesačne . 
fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobil na podnikanie, majú znížený poplatok za vy

hradené parkovacie miesto pre osobný automobil, ktorý nie je vo vlastníctve pr~vni~kej oso~y no 
jednu tretinu. Znížený poplatok je možné uplotnit' obyvotel'mi jedného bytu spo.lu lho_Jedenkr~t.. 
Uzávierka prihlášok: 14. 7. 2004 o 14.00 hodine- v tomto termíne so zoroven uskutocm no 

miestnom úrode oj verejné otvorenie obálok. 
EOMÚ DNV 

DEVEX3 
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N~. nádyoríknižnic~, lstrij~ká 6, od 17.30 h, vstup vol' ri ý 

. 5;. 7;. KLAUN PEPELE 

letné detské popoludnie s rozprávkou na otvorenej Scéne 
· v oblúkoch, o 17.00 h, vstup vol'ný 

ll. 7. POĎ NA NAŠU ŠAŠOLOĎ 
il~tn~.detské popoludnie s rozprávkou na otvorenej 

· v oblúkoch, o l 7.00 h, vstup vol'ný 

25.<7. STRETNEME SA NA ANNU 

K~ltúr~o~spoločenský podvečer určený všetkým 
~~tE:gófiál11. V programe vystúpi folklórny.súbor 

.. 111Íestny hudobno-spevácky zbor Rosica, dychová 
pád~orie. miestnej knižnice ~. 17.0?h, vstupné 30,~Sk 
15. 8.LETNÝPODVEČER S.POPULÁRNOU·PJESŇOU 

LETNÉ DENNÉ TÁBORY PRE DETI V ISTRACENTRE 
1. turnus 6. 7. - 9. 7. 2004 denne 8.00 - 17.00 h 

l. turnus 12.7.- 16. 7.2004 denne 8.00- 11.00 h 

Festival Chorvátskej kultúry 2004 

TRADIČNE PRÍŤAŽLIVý 
Dva víkendové dni upro

stredjúna- 19. a 20. 6. 2004-
patrili prehliadke chorvátskfj 
kultúry a tradícií v priesto
roch kultúrnej záhrady 
a lstracentra. Hoci počasie 
v sobotu žičilo a množstvo 
hostí malo možnosť doslova si 
vychutnať z pestrej ponuky 
tradičných chorvátskych je
dál a nápojov na nádvorí 
lstrijskej 6 i pozrieť prvú časť 
programu v kultúrnej záhra
de, v nedeľu organizátori 
ChKZ na Slovensku MZ DNV 
nič neriskovali a hlavný prog
ram - vystúpenie domácich a 
zahraničných súborov - pre
sunuli do veľkfj sály lstracen
tra. Medzinárodný charakter 
tohto populárneho podujatia, 
poriadaného už šestnásty raz, 
s podtitulom festival bez hra
níc, podčiarkla aj výstavka fo
tografií dokumentujúca vy
stúpenia miestnych chorvát
skych folklórnych súborov na 
zahraničných pódiách, najmä 
však účasť zahraničných sú
borov (Lastavica, KUD Sami
ca, Jorgovan) v kultúrnom 
programe. 

V sobotu 19.6. prijal na rad
nici hostí a vedúcich súborov 
starosta Devínskej Ing. V 
Mráz, zástupca starostu JUDr. 
F Baňas, predseda CHKS na 
Slovensku Doc.!ng. J. Cvečka. 

V nedeľu 20.6. začali sláv
nosti predpoludním chor
vátskou sv. omšou, popolud
ní pokračovali festivalovým 
sprievodom, ktorý znamená, 
najmä pre hostí z iných častí 
Bratislavy, zaujímavý pohľad 

na predstavenie súborov i tra. 
díciu vítania a pohostinnosr 
domácich. V hlavnom festiva~ 
lovom programe, otvorenia 
ktorého sa zúčastnila aj vetvy . 
slankyňa Chorvátskej repub. 
liky na Slovensku pani And. 
rea Gustovié Ercegovac, sa 
predstavili vo veľktj sále 
lstracentra domáce i zahranič
né súbory. Domáce: Grbarčie
ta, Črip, Rosica, Kobylka, sú
bory z Čunova, Šenkvíc za
hraničné: KUD Samica z Chor-

vátska, Jorgovan z Madarska, 
sólisti z Moravy a Lastavica, 
súbor z Parndorfu v medziná
rodnom zložení členov z Ra
kúska, Madarska a Sloven
ska. 

Oba dni zakončili organizá
tori, súbory i hostia tradičnou 
chorvátskou zábavou. 

K rozšíreniu hraníc Európ
skej únie prispieva i kultúra. 
Festival chorvátsktj kultúry v 
Devínskej začal budovať tieto 
tradície s predstihom pred 
šestnástimi rokmi. 

Pk, snímky autor 

Z prijatia hostí a vedúcich súborov na radnici vo vile Košt'álova pred festivalom 

DEVEX4 

Ing. Milan ŠTUBNIAK 
a Ing. Mária DRGOŇOVA 

Ing. Marián CHRISTENKO 
a Katarína ČASTUL!KOVA 

DušanSOJAK 
a Iveta KOVAcsovA 

juraj MAXIAN 
a Mgr. janka CHLEBOVCOVA 

Fridrich TORAč 
ajanette DANIHELOVA 

Blahoželáme! 

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

~pa;iizit'btlilcli•·•·r94.~$v 
Antónia KAROVI ČOV A 

Nech odpočíva v pokoji! 

Dňa 20. 6. 2004 budú dva 
roky, čo nás navždy opustil 

môj manžel, náš otec, svokor, 
dedko, pradedko a švagor 
Vendelín MARTANOVIČ 

vo veku 79 rokov. 
S láskou spomínajú 

manželka a deti s rodinami 

Dendropark 
ožil dermi 

V stredu 23. 6. 2004 navštívilo De· 
vínsku Novú Ves 43 detí a 6 dospe
lých z Rakúskeho mestečka Gros
skrut. Pani učitel'ka Mag. Hedwig 
Haslinger z Hautschule Grosskrut spo
lupracovala s našou mestskou časťou 
pri reali'zácii cezhraničného Phare 

Ďalši rok :za mami 
Desat' mesiacov ubehlo od 

chvíle, keď sa začal/en nedávno 
ukončený školský rok 2003 -
2004. Úsmev na našich tvárach 
vyvolávajú spomienky na časy, 
keď sme sa ešte trápili nad kaž
dým ypsilonom , lúskali tajom
stvá fyziky či chémie. Teraz si už 
plným dúškom vychutnávame čas 
prázdnin - čas zaslúženého od
dychu a odpočinku. 

Žiaci zo Základnej školy na 
Ulici Ivana Bukovčana c.3 ukončili 
školský rok slávnostnou školskou 
akadémiou. Okrem zaujímavých 
tanečných a recitačných vystúpení 

Každé kultúrne podujatie, 
Festival chorvátskej kultúry 
nevynímajúc, prináša množstvo 
zaujímavých stretnutí 

projektu Dendropark pod Devínskou 
Kobylou a prišla si ho aj so svojimi 
žiakmi .,užiť". Dendropark poslúžil 
ako učebňa biológie v prírode. Pre deti 
boli pripravené aktivity, hravou for
mou sa učili spoznávať prírodu. Aby 
nadviazali kontakty aj s našimi deťmi, 
-každé dieťa z Rakúska pracovalo 

dôležitým bodom programu bola 
oslava 15. výročia otvorenia školy 
a rozlúčka s pánom riadite/om 
Zvonimírom Bartovičom. 

Pán riaditeľ viedol našu základ
nú školu od jej detských rokov až 
po vek zrelosti. Čas je však neú
prosný kontrolór rokov a svojou 
neviditeľnou rukou sa postupne 
vpisuje do vrások a sype striebro 
do vlasov. 

Tak zákonite prišiel čas, keď sa 
náš pán riaditeľ lúčil s každoden
nou prácou v škole a po dlhoroč
nej práci v školstve zamieňa pra
covnú aktivitu za aktívny oddych. 
A práve v týchto chvílach sme vy
jadrili pánu riadite/ovi vdaku za 

s jedným žiakom zo základnej školy P. 
Horova 16. 

Začiatky boli trochu rozpačité, ale 
po chvíli sa deti osmelili a skúšali svo
je schopnosti dohovoriť sa po nemec
ky. Nabudúce to pôjde určite ešte 
lepšie. 

Mária Šimonová 

to, že spoločne s pedagogickým 
kolektívom viedol našu základnú 
školu od jedného úspešného škol
ského roka k dalšiemu. 

Spoločne sme mu podakovali 
za kus dobre vykonanej práce a 
zaželali sme mu ve/o zdravia, 
spokojnosti a ve/a nádherných sl
nečných dní. Ďakujeme a tešíme 
sa na dalšie spoločné stretnutia. 

Pán riaditeľ pri tejto slávnostnej 
príležitosti ocenil najlepších žiakov 
školy a udelil im pochvalu riadi
tela školy a vecné odmeny za vý
borný prospech a vzorné správa
me 

S. Škulová 

DEVEX 5 



O pohár zástupcu starostu Dr. F. Baňasa 
Betónové ihrisko medzi základ

nými školami na uliciach l. Bukov
čana 1 a l. Bukovčana 3 sa v sobo
tu 19. júna stalo miestom prvého 
devínskonovoveského zápolenia v 
streetballe. Streetball čiže poulič
ný basketbal sa teší medzi mladý
mi l'uďmi stále väčšej popularite. 
Nultý ročník "nášho" streetballu 
sa stal previerkou dobrej hráčskej 
súhry, taktiky i kondície. Nečudo, 
veď v Bratislave sa hral najlepší 
basketbal na Slovensku už v 30. ro
koch minulého storočia. Skromne 
vybavené basketbalové ihriská 
s drevenými doskami so zapuste
nými obručami bez sieťok boli 
miestom neúprosných športových 
bojov množstva nadšencov. Síce už 
podstatne lepšie vybavené, zostali 
nimi dodnes. 

Na nultom ročníku streetballo
vého turnaja sa zišlo 24 družstiev. 
Najsilnejšie bola, ako to už pri 
týchto súťažiach býva zvykom, za
stúpená kategória mužov nad 16 
rokov. Neodmyslitel'nou súčasťou 

Víťazné družstvo 

DEVEX6 

streetballových turnajov sú aj svoj
rázne názvy nastúpených družs
tiev. Takže, v hlavnej kategórii si 3. 
miesto vybojovalo družstvo Oblíž 
vajcia, druhé miesto patrilo druž
stvo Nebodol'z, víťazný, takmer 
polmetrový pohár si odniesli Hadi. 
Ozdoba turnaja, jediné dievčen
ské družstvo Neviem ako si nako
niec zmeralo sily s chlapcami v ka
tegórii do 16 rokov. A nie neús
pešne. Po tuhých bojoch im patri
lo zaslúžené druhé miesto, na tre
ťom mieste skončili Fire Hands, 
víťazstvo si vychutnala Rašica. 

O podarený priebeh nultého ro
čníka Streetballového turnaja sa 
zaslúžila predovšetkým trojica 
mladých mužov: Rastislav Hradis
ký, Róbert Puchert a Roman Roth. 
Ale ich úsilie by nebolo úspešné 
bez výraznej podpory Miestneho 
úradu v Devínskej Novej Vsi i ďal
ším sponzorom, Večierky Včielky, 
Disko baru 7 statočných, Max Fitu 
a predajne Papier a hračky na ulici 
Jána Smreka 7. lP, foto RP 

Dedinský turnaj 

Ako každý rok, na záver fut
balovej sezóny sa konal tradič
ný Dedinský turnaj, tohto roku 
už 13. ročník, s dovetkom in 
memoriam Juraja Totha, dlho
ročného hráča miestneho klu
bu. 

Už tradičnými účastníkmi boli 
mužstvá Grba, Kolónia, Bytov
ky, 1.FC Trunek, Arabi a Pod
horské. 

Víťazom sa sta/o mužstvo 
Kolónie, keď vo finále po vý
sledku 1:1 rozhodla strel'ba zo 
značky pokutových kopov nad 
FC Trunek. Na treťom mieste 
skončilo mužstvo Grby. 

V individuálnych oceneniach 
dominovali hráči Grby - naj/ep-

Memoriál 
Petra Dubovského 

In memoriam bývalého repre
zentanta Petra Dubovského uspo
riadal jeho materský klub TJ 
Vinohrady turnaj starších žiakov. 

Hráči FCL Devínska Nová Ves 
pod vedením trénera Rolanda 
Vitka výborne reprezentovali našu 
mestskú časí, keď v rámci celého 
turnaja neprehrali ani jeden zá-

KARATE 
v zahraničí 

Po ospalom začiatku roka. sa 
so sútaža.mi karatistov akoby 
roztrhlo vrece. Zástupcovia. 
nášho karate klubu Ju-shu sa 
zúčastňujú nielen domácich 
pretekov, ale sú účastníkmi aj 
podujatí, ktoré sú organizované 
v zahraničí. Medzinárodného 

( Opät• medaila) 

V sobotu 19. júna 2004 pä( členná 
skupina karatistov reprezentovala far
by Devínskej na 8. ročníku Európske
ho pohára detí a dorastu v športovej 
hale na Pasienkoch v Bratislave. 

V dopoludňajších hodinách si pek
ným výkonom v súbornom cvičení 
Kata (st. dor.) vybojovala Jarka 
Gábrišová pekné druhé miesto. V po
poludňajších hodinách, v kategórii 
starší žiaci v športovom zápase Ku
mite, nastúpil Martin Vincenc a hoci 

ší hráč Juraj Šašík, strelec 
Martin Polák. 

Najlepším brankárom bot 
Peter Hanuska z družstva Víta
za. 

Aj vďaka príjemnému poča. 
siu bolo možné na ihrisku ste. 
dovať plejádu bývalých, te
rajších hráčov Devínskej, nad. 
šených dorastencov, bratské 
dvojice, i trojicu bratov Sit
hovcov. 
Zvláštnosťou nebolo ani to 

že na ihrisku bolo niekol'k~ 
dvojíc otec - syn. 
Vďaka patrí taktiež riaditelb

vi turnaja Ivanovi Koleničovi, 
ktorý má zásluhu na usporia
daní všetkých doterajších roč
níkov. 
Poďakovanie patrí taktiež 

FCL ONV ako aj Mú MC ONV. 

Ing. M. Spišiak 

pas a neobdržali ani jeden gól. 
Postup do finále im ušiel vdaka 
tomu, že vstrelili o jeden gól me· 
nej ako postupujúca Vrakuňa. 
Napokon vyhrali v súboji o 3. 
miesto 2:0 s mužstvom Kinkonu. 
O kvalitnej hre mužstva hovorí aj 
to, že v individuálnom ocenení 
bol najlepším brankárom vyhod
notený hráč nášho mužstva Juraj 
Lučenič. Gratulujeme! 

Ing. M. Spišiak 

turnaja v karate - 8. ročník 
Be/grade open 2004, ktorý bol 
súčasne 5. ročníkom memo
riálu "Rajka Jovanoviča.", sa 
zúčastnila Jarka Gábrišová. 

V hlavnom meste Srbska 
a Ciernej hory, v Belehrade, si 
počínala vynikajúco a obsadi
la v cvičení kata. 3. miesto. 

Ing. Gábriš, 
tréner karate 

na medailu nedosiahol, po skvelom 
výkone obsadil štvrté miesto. 

Celodenné pôsobenie vo vydý· 
chanej hale negatívne pôsobilo na 
skúsenejších zápasníkov D. Pala a 
M. Bezáka, ktorí nastúpili na tatami 
až vo večerných hodinách a postup 
v kategórii starších dorastencov sa 
im nepodaril. 

Po skončení tohtoročných súfaží 
čaká karatistov tvrdá kondičná prí
prava počas letných prázdnin na no· 
vú sezónu začínajúcu v septembri. 

It Roth 

:Bezohľadné parkovanie 
dokáže tiež "potešiť" partnerov motoristov 

INZERTNÉ RUBRIKY 
Ol- Kúpa 
02- Predai 
03 - Vo/né miesta {ponúka, hlodá} 
04 - Služby {ponúka} 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

' Predám DEMA COMFORT LUX, štvor
kombinácia, nafukovacie kolesá, preklá
pacia a polohovatel'ná rúčka, fusak, taš
ka, pršiplášť, moskytiera. Cena 5 50.0 Sk. 

Kontakt: 0908·675 544 
* Predám novú nepoužívanú mandolínu. 

Tel: 6477 8836 
' DÁMSKE LODIČKY 
nové, výpredaj zo zrušenej predajne kú
pite v Devexe1 Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00, so:S.00-1 0.00 

' Predám šteniatka "shicu". 
Tel: 0905-452 272 

• TV servis Baláž - oprava televízorov. 
Na Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
' Murárske, obkladačské práce, sadrokar· 
tón, malovky. Interiér· exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 
' Výcvik psov v DNY. Tel: 0905 509 919 

' Predám 3-izb. byt v Dúbravke v OV. 
Tel: 6436 234610905-401 626 

• Vymením 3-izb. byt v OV v Petržalke pri 
hypermarketoch a jazere Draždiak zo 
3-izb. byt v OV v DNY. 

Tel: 6382 6588,0902-600 215 

• Kúpim aj starší rodinný dom v DNY. 

Posteľná bielizeň 

uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 
Bavlnené postelné plachty 

Bavlnené obliečky krepové 

Antialergický set 
Froté osuška/ uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 
v predajni DEVEX, Novoveská 14 
(z dvoraL po - pia: 15.30- 18.00 

Prenajmeme priestor l O m2 chránený mrežami. Vhodný pre ad
ministralívu1 alebo sklad. Cena dohodou. 
Prihlási!' sa môžete na tel. č.: 0908 891 471; 0908 114 885 ale
bo na adrese MOST HUMANITY n. o. opatrovatel'ská služby, 
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 

PONUKA NA DOVOLENKU 
Nemáte ešte dovolenku? 

Ponúkame Vám lacný pobyt pre rodinu 
v Nízkych Tatrách - Juh v chate Bystrá 

a Horský hotel TRANGOŠKA (pod Srdiečkom) 
cena- deti 330,- Sk/ deň- plná penzia 

dospelý 400,- Skl deň -plná penzia 
tel. č.: 0908 891 471; 0908 114 885 aj vo večerných hodinách. 
Prihláste sa telefonicky, alebo na adrese MOST HUMANITY n. 

o. opatrovatel'ská služby Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 

Základná škola s materskou školou, Malokarpatské nám. l, Bratislava· 
Lamač príjme do pracovného pomeru učilela, učiteľku fyziky, informatiky, 
nemeckého a anglického jazyka. 
Informácie na tel. č. 02/6478 0640, 
e-mail: info@zsmalokarpotba.edu.sk alebo priamo na riaditelstve školy. 

Alebo vymením za 2-gar. Delux na D. 
Dieloch+ doplatok. Tel: 0903 716 519 

Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozlič
ný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642. 

Dám do prenájmu kane. a výrobno skla
dovacie priestory cca 120m'. 

0905-909 959,0903-222 777 

SUPIER BRIGÁDA 
Vek: 13 - 1 OO rokov 
Info: 0903·663 302 

PEDIKÚRA, ZDR. STREDISKO P. Horovo 

Inzercia • Cenník: 1 znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 str.= 1360 Sk, 1/4 str.= 2720 Sk, 1/2 str.- ~4~0 Sk~ l str.- IO 850. Sk. l c~- 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Ilavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac l 0%,

0 
cel~r~cne 20 V~. Pon~ka detskych vect bezplat~e. 

Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, ma ako mzertn? tana (6~p . + 30~. 
Inzertná kanceláriu: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mad: rug@mat .mpvt.s 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

-V čase od 6. do 13. 6. sa neznámy pácha
tel' vlámal do záhradnej chatky v oblasti 
Glavica, kde ukradol fúrik, železný rebrík, 
drvič na konáre, elektrickú pílu a 30 m 
elektrického kábla s koncovkami. 

Poškodenému spôsobil škodu za 16 tis. 
Sk a 500 Sk poškodením dverí. lup si istot
ne neodniesol v igelitke. Auto nik nevidel? 
· Cez víkend z 12. na 14. 6. neznámy pá
chate!' ukradol spred obchodného centra 
Terno v D NV osem nákupných vozíkov, čím 
majitelovi spôsobil škodu takmer 50 tis. Sk. 
Ak už takúto krádež nik nevidel, sme buď 
nevšímaví, alebo zlodeji viac prefíkaní ako 
sa nám zdá. 
- V nedel'u 20. 6. neznámy páchate!' v ne
bytových priestoroch na J. Smreka 20 na
padol nájomníka domu železnou tyčou. Tou 
sa zahnal, mieriac na hlavu. Brániacemu sa 
poškodenému stihol zlomiť palec na ruke a 
ušiel. 

V ostatné dva týždne nahlásili občania 
dva priestupky v občianskom spolunažívaní 
a osem drobných krádeží. 

OO PI DNV 

I(RÍŽOVI(A 
štastie 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. - sta. - D. Sála po česky -
oba - severský kopytník. - E. 
Rozpráv-kový človek - mužské 
meno - opätovne. - F. Smerom 
z vnútra - dôkaz o neprítom
nosti - doklad o prevzatí 
peňazí. - G. Kraj na juhovýcho
de Slovenska - ostrov po fran
cúzsky- pretože. - H. Umývať 
po česky - vyhynutí kočovníci -
srknutie. - l. Podpis ručíte/a na 
zmenke - bylina s drobnými 
kvetmi - obťažný dvojkrídly 
hmyz. - J. Koniec tajničky. -
Zvisle: 1. Adela domácky- no
čný vták - prehra v šachu. - 2. 
Noemova loď- bývaní zaberá. 
- 3. Osobné zámeno - časť 
ženského tela - tým spôso
bom. - 4. Zvratné zámeno -
časť Ceskej republiky - kód 

PRED C9VCfle9VC9/'v1 NA VC9VVLENKU. 
S príchodom leta, mnohí /údia 
opúšt'aiú svoie domovy a cesluiú na 
prázdniny a dovolenky. Pred odcho
dom na dovolenku by sme nemali za
búdať na to, ako ochráni( svoi byt 
pred zlodeimi. 
• ak stratíte kluče, neváha ite vymení( 
zámkovú vložku, 
* keď sa prestahuiete do nového do
mu alebo bytu, da ite si vymenil' zám
ky, 
• vytvorte si zoznam cenných vecí a 
vyhotovte si fotodokumentáciu, 
uschovaile si doklady od drahého 
priemyselného a spotrebného tovaru, 
• vyznačenie výrobných čísel umožní 
polícii pátra( po odcudzenom maiet
ku a po páchate/ovi krádeže a vec 
identifikova( 
• cennosti budú lepšie uschované v 
prenaiatých trezoroch finančných inš
titúcií, väčšie obnosy peňazí patria 
na vkladnú knižku na heslo alebo na 
terminovaný vklad do bezpečnei fina
nčnei inštitúcie, 
* daile si pozor na lúdí, ktorí ponú
kaiú rôzne služby a tovar, môže lo 

byt' trik, ktorým si tipuiú váš byt, 
• nevpúštaite opravárov a servisných 

Lesotha. - 5. Afroaziat -ženské 
meno. - 6. Ostrov v Indonézii -
západoslovenské mesto. - 7. 
Literárny útvar- zberaj ovocie 
zo stromu. - 8. Predložka 7. 
pádu - ničili - dánska poštová 
miera. - 9. Kryha po česky -
česká veľrieka - svoja po čes
ky.- 10. Nežní- skrývka nepo-
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F 

G 

H 

l 
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pracovníkov, pokia/' ste sí ich sami 
neobiednali, 
• pred odchodom z bytu zamknite 
vstupné dvere a skontroluite, či sú 
uzatvorené všetky okná a balkónové 
dvere, 
• nechválie sa a nerozširuile informá
cie o d/hodobeišom odchode z do-
mova, 
• nenecháva ite správu vo vašom od
kazovači, ktorá prezrádza, že nie ste 
doma, ale radšei si presmeruite tele
fón do domácnosti, kde ho niekto 
zdvihne, 
• namiesto schovávania klučov vonku 
okolo domu, zverte k/uč susedovi, 
ktorému dôveruiele, 
• plná poštová schránka, zatiahnuté 
rolety a žalúzie, zatvorené a trvalo 
neosvetlené okná sú znakmi, že nie 
sie doma, 
• zabezpečte si vyberanie pošty zo 
schránky a poprosle susedov, aby 
vám polievali kvety a hlavne večer pri 
rozsvietených svetlách, čím vytvoríte 
doiem, že niekto ie doma. 
Čo rob it' pri vlámaní do bytu? 

budte opatrný, páchate/' môže ešte 
byt' v byte, 

trebnej suroviny. - 11. Ohlas -
sušená tráva - na ktorom mies
te.-

Pomôcky: G. Ile. - 4. LS. - 6. 
Larat.- 8. OL.- 10. Obram.-

d 

6 7 8 91011 

-okamžite privolaile pomoc polície 
- nevstupuite, a ak áno, ničoho ~a 
nedotýka ite, aby ste nezničili stopy, 
-pri obhliadke miesta činu sa držte 
pokynov policaitov a hudie nápo
mocný výiazdovei skupine, 
- v prípade núdze sme pre vás na 
bezplatnom telefónnom čísle 158. 

Poiiarovost' J 
Okresné riaditel'stvo Hasičského a zá

chranného zboru zaregistrovalo na území 
hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci jún 
2004 celkom 30 požiarov, pri ktorých vznikli 
priame škody vo výške l 704 000,- Sk. Pri 
týchto požiaroch boli tri osoby zranené. 
Najviac požiarov (9) bolo zaregistrovaných v 
okrese Bratislava IV. 
Dňa 8. 5. na ulici Jána Poničana v mestskej 

časti Devínska Nová Ves vznikol požiar kora
vanového automobilu Peugeot, pričom škoda 
spôsobená požiarom bola vyčíslená na 500 
000,- Sk. Šetrením príčiny vzniku požiaru 
bolo zistené, že príčinou požiaru bola tech
nická chyba na elektroinšta~cii vozidla. 

OrHaZz vBo 

( I<.orenie života ) 

-Zachránili ste mi život. Ako 
sa vám len odvdáčím? 
- Viete čo? Ožeňte sa s mojou 
svokrou a odcestujte do 
Austrálie. 

*** 
- O čo ide v tejto hre? -pýta 
sa blondínka. 
-Musíte trafiť tri čísla. 
-A z akej vzdialenosti? 

*** 
-Pán doktor, to je už desiata 
manželova nehoda. Povedzte 
mi pravdu. Je možné, aby bol 
ten blbec nesmrtelhý? 

*** 
Kovboj vojde do saloonu a 
skríkne na kyprú bannanku! 
-Dajte mi flašu whisky! 
-So sebou? 
-Nie, bez vás! 

*** 
Muž vletí do drogérie a kričí: 
-Moju starú dopichali včely. 
- Ale my tu nemáme žiadne 
masti ... 
-Ja chcem len film do fot'áku. 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

37.- 38. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Prázdniny ubehli ako vo
da, o dovolenkách nehovo
riac. Tieto dva letné mesiace 
zvyčajne potešia teplom, 
valným časom, oddychom. 

V Devínskej sme zazna
menali ukončenie stavby 
obytného domu na rohu J. 
Poničana i prvých nájomní
kov, likvidáciu druhého ko
mína v bývalej tehelni, 
zvýšený pohyb nákladných 
áut na začiatku obce, do
vážajúcich materiál na za
vážanie ťažobnej jamy pod 
Glavicou, dokončenie no
vého predajne-servisného 
komplexu pre vozidlá pod 
železničnou tratou, dotvára
nie komplexu výstavby na J. 
Jonáša, usilovnú prípravu 
škôl na otvorenie nového 
školského roka a mnoho 
dalších väčších či menších 
pohybov ovplyvňujúcich ži
vot v našej mestskej časti. 

O všetkých týchto akti
vitách, ponukách a služ
bách pre občanov, ich názo
roch, potrebách, postre
hoch ... chceme aj v budúc
nosti informovaŕ. Ponúkame 
priestor. Aktivít je neúrekom, 
obyvatel'ov tiež, záujmy sú 
rôznorodé. Taký je vlastne 
život. Prináša i odnáša. 
Pochopiť všetky jeho zlo

žitosti je umením. 
My sa snažíme. 

Vyd ava tel' 

Email: krug@mail.viapvt.sk l 
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3.9. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 14 bezplatne 

V Č Í S l E : O Prínos občanom O O Z radnice 

* Z diára starostu O Kultúra O Spoločenská kronika O O priestupkoch * 

Kurz angličtiny O Inzercia O Z policajného zápisníka 

REMING CONSULT a. s., Bratislava 
predložil Mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves projektovú doku
mentáciu stavby Zahustenie železnič
ných zastávok v uzle Bratislava l. eta
pa - Železničná zastávka Devínska 
Nová Ves - lokalita Eisnerova ul., par
cely č. 2336/1, 233717, 2877/6 v k. ú. 
DNV. 

Ako je z názvu témy zrejmé, ide 
o oblasť predovšetkým citlivú, akou 
doprava z Devínskej do centra 
Bratislavy nesporne je. Z hl"adiska 
charakteristiky súčasného stavu úze
mie, v ktorom má byť realizovaná a 
inštalovaná predmetná železničná 

zástavka, patrí do línie železničných 
tratí, vlečiek a kol"ajísk. 

Vybudovaním nového dopravného 
zariadenia - osobnej železničnej za
stávky Devínska Nová Ves bude umo
žnené obyvatel"om tejto mestskej časti 
podstatne rýchlejšie riešiť svoju do
pravu do centra Bratislavy, cca 1 O - 15 
minút, čo pre väčšinu z Vás nie je ne
podstatná záležitosť. 

Účelom projektu je vybudovanie 
nástupíšť pre pohodlné nastupovanie 
a vystupovanie cestujúcich v oboch 
smeroch. Budúca zastávka bude ob-

sluhovať blízke sídliska Kostolné 
a Podhorské a bude mať vel"ký význam 
z hl"adiska zrýchlenia a poskytnutia no
vej kvality cestovania v hromadnej pre
prave cestujúcich do centra Bratislavy. 
Na zastávke v DNV (pozri priloženú ob
razovú prílohu) budú vybudované dve 
nástupištia dlžky 140 m. Na ne budú 
nadväzovať prístupové komunikácie. 

Budúca zastávka bude umiestnená 
v zloženom oblúku na železničnej trati 
DNV- Bratislava hlavná stanica v mies
te križovania železnice s Eisnerovou 
ulicou v DNV. 

Nové nástu pištia sú navrhnuté z be
tónových nástupištných prefabrikátov 
a konzolovej nástupištnej dosky. Povr
chovú úpravu nástupíšť bude tvoriť 

zámková dlažba. 
Prístup k jednotlivým nástupištiam 

bude riešený ocel"ovými ramenami 
schodísk rovnobežných so svahom že
lezničného násypu. V projekte je mys
lené aj na tých, ktorí sú imobilní. 
Prístup týchto osôb k jednotlivým ná
stu pišti am budú riešiť výťahové šachty. 

V neposlednom rade bude vyriešené 
aj vonkajšie osvetlenie zastávky a prí
stupových chodníkov pre cestujúcu ve
rejnosť v čase zníženej viditel"nosti 

Horelo 
V nedeJú 15. 8. horela suchá 

tráva na ul. M. Marečka, v ponde
lok popoludní 16.8. už plamene 
hltali suché porasty na Pieskovci. 
Požiarnikom sa oba požiare poda
rilo včas uhasit'. 

Sl u iby 
V Devínskei eviduieme 24 reš

tauračných a pohostinských zaria
dení. V blízkei budúcnosti pribud
nú dalšie na terase ul. M. Mareč
ka, neskôr na /striiskei- Pomer sla
rei a novei časti ie v súčasnosti 
50:50, teda 12: 7 2. Ktoré služby 
chýbaiú? Vari zariadení rýchleho 
občerstvenia. Potravín sme zare
gistrovali 7 O, mäsiarstiev 5 {vcáta
ne ostatného sortimentu). Co v 
Devínskei chýba? r 

v predpísaných parametroch a prelo
ženie trolejového vedenia nad vlečko
vou koľajou. Na osvetlenie zastávky 
budú navrhnuté sadové ocel"ové sto
žiare výšky 4,5 m s výbojkovými svie-
tidlami 100W. · 

Na novej železničnej zastávke bude 
vybudované aj nové zariadenie pre in
formovanie cestujúcich o príchode 
vlakov, prípadne o dopravnej situácii 
(prejazd vlakov osobnej a nákladnej 
dopravy v oboch smeroch) v priestore 
zastávky. 

považoval som týmto za potrebné Vás 
v krátkosti informovať o 
Zámer vybudovania novej železničnej 
zastávky v Devínskej Novej Vsi, spo
ločne s ostatnými opatreniami, má za 
cieľ riešiť dopravnú situáciu v rámci 
MČ DNV. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 26.8. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 9.9. 2004, 
číslo vyjde 17.9. 2004. 
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z· d' ., --------~ .. /' r;a ' jnlce -zobrala na vedomie zmenu - schválila uvol'nenie finanč- -zobrala na vedomie infor. 

Miestna rad a MZ MČ 
ONV sa zišla dňa 3. 8. 2004 
na svojom riadnom zasadnu
tí, na ktorom prerokovala cel
kom 22 bodov programu. 
Z prerokovaných materiálov 
a prijatých uznesení vyberá
me tieto závery : 
MRMČ ONV 
- schválila Zmluvu o zabez
pečovaní poskytovania so
ciálnych služieb v MČ Bratis
lava ONV s Centrom privát
nych sociálnych služieb Pri
vilégium, n. o. podl'a predlo
ženého návrhu, 
- zobrala na vedomie Správu 
o presťahovaní hnutel'ného 
majetku zo ZŠ Devín do ZŠ l. 
Bukovčana l v MČ ONV 
a uložila MK MČ ONV pre
kontrolovať fakturované vý
kony dopravy, 
- zrušila uznesenie MR MČ 
ONV č. 230/6/2004 a uzne
senie MR MČ ONV č. 
232/6/2004 a schválila pre
nájom nebytového priestoru 
v objekte VÚZ na ul. š. Krá
lika l na prízemí o výmere 
53,3 m', za sumu 3,500,
Sk/ m2/rok od S. 8. 2004 na 
dobu neurčitú pre firmu TU
TOVKA, s. r. o. za účelom 
prevádzkovania stávkovej 
kancelárie, 

MČ DNV Ing. V. Mráza 
vyberáme 

- Na pozvanie starostu a in
vestorov sa vo vile Košťálová 
stretli občania z lokality 
Kolónia, ktorým bol pred
stavený zámer reštruktura
lizácie bývalého areálu zá
padoslovenských tehelní. 

V tejto lokalite sa plánuje 
postupne vybudovať logis
tický park, v ktorom vznikne 
takmer 900 nových pracov
ných príležitostí. Najväčšej 
pozornosti občanov bol 
v zámere podrobený do
pravný systém obsluhy areá-

DEVEX 2 

názvu "Mäsokombinát svätý ných prostriedkov vo výške máciu o rokovaní s vedenírn 
jur, a. s. so sídlom v Svätom 12.400,- Sk z fondu kultúry na Tech-nického skla vo veci na-
jure, na akciovú spoločnosť úhradu vynaložených finanč- pojenia sa na ich trasu vodo. 
ProOvo so sídlom na Trnavskej ných nákladov v rámci poduja- vodu za účelom polievania 
ulici l, Bernolákovo, tia "Stretneme sa na Annu" or- trávnikov sídliska Podhorské 
- zobrala na vedomie zmenu ganizovaného v rámci Kultúr- a športového areálu pri zš p 
názvu BEGRA so· sídlom Na neho leta 2004, uložila predno- Horova 16, · 
Grbe 30, Bratislava, na spoloč- stovi MÚ MČ ONV pred lož iť do - zobrala na vedomie infor-
nosť BEG RA, s. r.o. so sídlom MR a MZ MČ ONV program ak- máciu o získaní grantu z pro-
na lstrijskej ulici l , Bratislava, ci i Klubu dôchodcov na každý stried kov Phare na akciu 
-schválila vyhradené parkova- štvrťrok vopred a uložila mu sta- Oživenie tradície historickej 
cie miesta pre jednotlivých žia- nov iť Zásady financovania mi- cesty ONV- Schloshoff, 
datel'ov na obdobie od l . 8. morozpočtových aktivít v Klube - konštatovala po otvorení 
2004 do 31. 7. 2005 podl'a dôchodcov, obálok ponuky na vŕta-
predloženého návrhu, -schválila zadávacie podmien- nie studne v ZŠ P. Horova 16 
-schválila DTV, s.r.o. bezplat- ky pre ponukové konanie využi- že predložený návrh ·sp Íň~ 
né užívanie vyhradeného par- tia areálu Bystrická podl'a pred- podmienky vypísaného po-
kovacieho miesta na ulici M. loženého návrhu po zapracova- nukového konani a a odpo-
Marečka 18 na obdobie od l . ní vznesených pripomienok čle- ručila MZ MČ ONV roz-
8. 2004 do 31. 7. 2005, nov MR MČ ONV, hodnúť o prijatí návrhu na vŕ-
- zobrala na vedomie informá- - schválila účelový finančný tanie studne v ZŠ P. Horova 
eiu o odpredaji ojazdených príspevok na ubytovanie pre 32 16, 
osobných motorových vozidiel dievčat z MČ ONV v sume -zobrala na vedomie stano-
MČ ONV, 12.800,- Sk z fondu vol'nočaso- viská spoločnosti Slov-Via 
- schválila účelový finančný vých aktivít na sústredenie v RS a Hertic-Bautic v súvislosti 
príspevok vo výške l 0.000,- Sk Fúgelka, a zároveň schválila s dokončením stavby Chod-
pre juraja Šošovičku na repre- ú če lový finančný príspevok na ník pri rybníku (otváranie 
zentáciu na Majstrovstvách ubytovanie pre S dievčat z DD obálok) a uložila prednosta-
Európy v šachu z Rezervného Pečeňady v sume 4.000,- Sk vi MÚ MČ ONV zvolať pre-
fondu na úhradu čiastočných z fondu sociálnej starostlivosti a beracie konanie za účasti 
cestovných, poistných a ubyto- humanity na sústredenie v RS starostu a zástupcu staros-
vacích nákladov, Fúgelka, tu MČ ONV, zástupcov sta-
- neodporučila MZ MČ ONV - zobrala na vedomie informá- vebnej komisie a spoločnosti 
schváliť odkúpenie dvoch jed- eiu o stanovisku MČ ONV k po- Slov-Via. 
nogarsoniek o ploche 28,68 m' danému podnetu na prokuratú- Spracoval: 
a dvoch 3-izbových bytov na ru vo veci VZN o sociálnej sta- JUDr. František Baňa s, 
ul. j . jonáša v Bratislave ONV, rostlivosti, zástupca starostu MČ ONV 

lu, ako i eliminácia dopa
dov podnikate/'skej činnosti 
na dotykové územie. Po za
pracovaní pripomienok do
tknutých občanov bude zá
mer opakovane predstavený 
v jesenných mesiacoch tohto 
roka. 
- Starosta opakovane roko
val so zástupcami sloven
ského vodohospodárskeho 
podniku k realizácii protipo
vodňových opatrení na úze
mí MČ ONV. Na spoločnom 
rokovaní obe strany spres
ňovali technické prvky rieše
nia a smerovanie ochrannej 
línie protipovodňových va
lov. K realizácii diela príde 
postupne na úseku Devín -
Devínska Nová Ves -Karlova 
Ves - Staré mesto so začatím 
prác v budúcom roku. 
- Skupina poslancov MČ 

ONV spolu so starostom a zá
stupcami obecného hasič

ského zboru ONV navštívili 
družobnú Chorvátsku obec 
Sv. Ilja. Poslanci obce Sv. Ilja 
na slávnostnom zasadaní za
stupite/'stva hodnotili plne
nie volebného programu po
čas uplynulých dvoch rokov. 
Súčasťou týchto obecných 

sviatkov bola i súťaž hasičov, 
súťaž v love rýb a futbalový 
turnaj. Poslankyňa zastupu
júca ONV p. Mráza Kelová 
získala v súťaži lovu rýb v po
radí 2. miesto. 
- Starosta spolu s velite/'om 
obecného hasičského zboru 
ONV prerokovali so zástup
cami odboru CO krajského 
úradu požiadavku MČ ONV 
na delimitáciu hnute/'ného 
majetku - ťažkej dopravn~j, 
vyprosťovacej a zabezpečo-

vacej techniky pre prípad 
vzniku mimoriadnych krízo
vých situácií bezodkladným 
prevodom do vlastníctva 
MČ ONV. O požiadavkách 
po ich špecifikácii rozhodne 
krajský úrad v jesenných 
mesiacoch tohto roka. 
- Starosta MČ ONV predse
dal mandátovej komisii hl. 
m. SR BA, na ktorej prero
kovali nález ústavného súdU 
SR, vo veci straty mandátov 
a vzniku mandátov vo vo· 
lebných okrskoch mestskej 
časti Nové mesto. V zmysle 
nálezu ústavného súdu vzni
kol v orgánoch hl. m. SR 
(mestkom zastupitef'stve 
BA) mandát poslancovi P· 
Procházkovi a za poslanca 
bol zvolený p. Mede. 

(Pokračovanie na 3. strane) 
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(Dokončenie z 2. strany) 

Materiál mandátovej ko
misie prerokuje mestská za
stupite/'stvo na svojom mi
moriadnom rokovaní 6. sep
tembra 2004. 
-Starosta zvolal a zúčastnil 
sa na kontrolných dňoch ro
zostavaných stavieb realizo
vaných v investorstve MČ 
ONV. V najväčšom štádiu ro
zostavanosti pred dokonče
ním je rekonštrukcia budovy 
bývalej materskej školy na 
Grbe 35 na účely nového 
miestneho úradu ONV. 

Stavbu realizuje Denova a 
predpoklad jej ukončenia je 
najneskôr začiatok októbra 
2004. Rozpočtový náklad 
stavby je cca 5 mil. Sk. 
- Začiatkom letných mesia
cov sa začala rekonštrukcia 
bývalej materskej škôlky na 
Grbe 2 na účely domova so
ciálnych služieb. Doba rea
lizácie je 1 rok. 

Do konca tohoto roka je 
reálny predpoklad preinves
tovania cca 10 mil. sk z cel
kového rozpočtového ná-

kladu, ktorý presahuje 22 
mil. Sk. 
- Na stavbe provizórneho 
chodníka pri rybníku, v roz
počtovom náklade 1 mil. Sk 
prebehlo preberacie kona
nie tejto rozostavanej stav
by. Miestny úrad ukončil 
zmluvný vzťah so zhotovi
te/'om a zároveň vypísal vý
berové ponukové konanie 
na zhotovíte/a pre dokonče
nie realizácie diela. Po je
ho vyhodnotení je predpo
klad v prípade uzatvorenia 
zmluvných vzťahov do 14 
dní dielo dokončiť. 
- Kontrolný deň sa uskutoč
nil i na stavbe- Zavážka re
vitalizácia - bývalého ťažob
ného priestoru pieskov -
Glavica. Za účasti zástupcov 
slovenskej správy ciest, spol. 
Skanska, banského inžinie
ra, geodetov vyhodnotili 
doterajší postup revitalizá
cie. Na kontrolnom dni do
hodli predpoklady a pod
mienky pre uzatvorenie da
lších zmluvných vzťahov. 
- Starosta spolu so zástup
com rokovali s vedením S/o-

venských závodov technic
kého skla v Dúbravke, ohla
dom možnosti odberu vody 
na obytnom súbore Pod
horské, ktorým vedie trasa 
vodovodu. Vedenie SZTS 
predložilo zástupcom MČ 
ONV návrh zmluvných pod
mienok pre uzavretie kon
traktu. MČ ONV uvažuje 
s vybudovaním polievacieho 
systému na údržbu zelene 
v týchto lokalitách. 
- MČ ONV získala grant- fi
nančné prostriedky - v obje
me vyše 38 tis. EUR na rea
lizáciu malého projektu 
podpory cestovného ruchu 
a turistiky z prostriedkov 
Phare CBS. Prostriedky sú 
účelovo viazané na rozvoj 
kultúrnej a spoločenskej vý
meny, propagácie a obnovy 
historickej cesty ONV -
Schlosshoff v priestore VÚC 
lstrijská - Mýtna. Starosta 
uzatvoril zmluvu na tieto 
prostriedky EU s minister
stvom výstavby a reg. rozvo
ja. 
- Starosta sa zúčastnil na ro
kovaní ohladne prevzatia 

pôsobnosti - kompetencie 
vo veci ohlasovne pobytov 
na ministerstve vnútra SR. 

Úrady budú túto kompe
tenciu vykonávať od októb
ra tohto roka. Podmienkou 
je presun financií, technic
kého a programového vyba
venia a uskutočnenie od
borných školení zo strany 
štátnej správy. 
- Medzi starostami MČ ONV 
- Devín -Z. Bystrica prebeh-
lo rokovanie ohladne rozší
renia zmluvy o výkone spo
ločnej stavebnej úradovne 
v ONV rozšírením počtu pra
covníkov a zmluvného práv
neho servisu na výkon 
správnych a priestorových 
konaní vo veciach deliktov 
na úseku územného a sta
vebného konania, vzhladom 
na vysoký nárast počtu fy
zických a právnických osôb, 
porušujúcich stavebný zá
kon. Starostovia sa dohodli 
i na zriadení spoločného 
školského úradu pre školské 
zariadenia na území MČ -
ONV- Devín -Z. Bystrica so 
sídlom v ONV. -AZ-

DEVEX 3 
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·19. 9.Aiadinovazá~račnálampa · 
detské divadelné predstavenie, účinkuje divadielko Happy, 

vel'ká sála lstracentra o 16.30 h,vstupné 20,- Sk 

20. - 24. 9. Vyčistime Devínsku 
pr~jekt prírodovedných aktivít pre žiakov základných škôl v Devínskéj 

Novej Vsi. V rámci tohto projektu pripravilo lstracentrum dhtädlo 
pod názvom .,Svetová smeťošou". Aktivity sú organizované. 

lstracentrum tel.: 6477 5190 

AKTIVITY V ISTRACENTRE 

D~S Kobylka -vo vel'kej sále lstracentra 
; pondelok a streda od 17.00 h do 19.00 h 
FS Črip -\lo vel'kej sále lstracentra 
- pondelok a streda od 19.00. h do 21.00 h 
Štúdio hereckej prípravy ~ lstrijská 6 
, pondelok od 15.30 h do 17.00 h, streda od I430 do 17.00 h 

· Š•t~dl~··baletn~j · prlp~·~vy·.-•VClVeľkej ~á le lstracentra·· 
-pondelok od 15. T5 dol7.00;stredél od lSAS do17.00 h 
Afro~i!a.tl-.rnodernyt~n~c;.v~ vel'kej sá Ie I;irac~rtra•••···· 
- štvrt~k ?.d17.00.do··1.9.00 h, pi~t~kQ~···.17.00do1~,02 n·········· ...••.•..•...•. · 
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9/á,wčn6 CJenb«tnn B49a;~ 
začína piatu sezónu 

Na históriu a aj budúcnosť 
TC Eleganza sa budeme pýtať 
vedúceho a zakladatel'a TC 
Eleganza Ing. Milana Bačiaka. 
* Kedy vlastne vzniklo Taneč
né Centrum Eleganza a čomu 
sa venujete? 
- TC vzniklo koncom roka 1999 
na Základnej Škole P.Horova. 
Venujeme sa hlavne tanečné
mu športu - predtým nazývané
mu spoločenský tanec. Tan
ce ako Tango, Valčík, či ča-ča 
a samba sú pre našich členov 
denným chlebíčkom. Pri zrode 
stál aj riaditel' ZŠ p. Miloš Mar
ko, bez ktorého by sme dnes 
určite neexistovali. 
* Aké vekové kategorie detí sú 
v TC Eleganza? 
- Keďže chceme bojovať o naj
lepšie umiestnenia na celoslo
venských aj medzinárodných 

DEVEX4 

súťažiach, začíname trénovať 
s deťmi mladšieho školskéh 
o veku, t.j. prvákmi, druhákmi 
a tretiakmi. Tí tvoria jadro a zá
kladňu, z ktorej vyrastá budúca 
generácia tanečníkov. Tento 
rok otvárame tanečnú príprav
ku pre tieto ale aj pre vyššie ro
čníky - t.j. 5. až 9. trieda ZŠ. 
Aby sme nezostali len u detí, 
TC má v sebe začlenené aj do
spelé páry, ktoré tancujú najvy
ššiu- medzinárodnú triedu. 

Pre tých, ktorí nemajú záujem 
o špičkové športové výkony, ale 
sa chcú tancom jednoducho 
zabávať, je tu Hobby Klub -
tam sú tanečné páry staršie ako 
18 rokov. 
* Pochváľte sa nejakými ús
pechmi! 
- Päť rokov je krátka doba ale aj 
tak sa môžeme pochváliť semi-

TCELEGANZA 
TANEČNÉ CENTRUM 

W®~wl11fJ1:ar?~~ 
prfprm4w. deti: vek od 6 do 9 rokov 

prípravku mládež: vek od l O do 14 rokov 
Hobh._v Klub: vek od 18 do 99 rokov 

sa bude konať v d1ioch 13. až 15. 9. 2004 
.... 

o 18. OO h. v telocl'ični na ZS P.Horova l 
( vchod ml Game Studia) 

~ f!!J!JliJJYt11Til@ 
(priprm•ttml ple~y, '1-'ei!ierky,firemné akcie) 

~@l i l 

(zahoj ovanie plesov, .firemnj!ch velierko11) 

Se-mail ~lefiJn 
j~fbaciak(a)u?.x:tra.sk ()905 628 581 

finálovými umiestneniami na 
majstrovstvách Slovenska vo 
všetkých tanečných kategó
riách, t.j. v štandardných a latin
sko-amerických tancoch a aj 
v najťažšej kategórii kombinácii 
10 tancov. Okrem toho sa naše 
páry umiestňujú vo finále 
a víťazia na postupových sú
ťažiach a súťažiach neregistro
vaných párov. O kvalite TC sve
dčí aj fakt, že u nás trénujú aj 
páry z iných mestských častí. 
Každoročne organizujeme mi
nimálne jednu medzinárodnú 
súťaž. Radi by sme organizovali 
súťaží viac, na to nemáme však 
dostatok finančných prostried
kov. 
* Čo ešte môžete ponúknuť 
našim čitateľom? 
- Robíme individuálne lekcie 
pre páry, ktoré sa pripravujú na 
plesy alebo stužkové. Vel'mi 
obl'úbené sú lekcie tanca pre 
novomanželov. Okrem toho ro
bíme tanečné ukážky a pred
tancovania na podnikových 
oslavách, plesoch a aj súkrom
ných večierkoch. V prípade 
záujmu sa všetci môžu kontak-

tovať u mňa na tel.čísle 
0905/62 85 81 
* Aké máte plány do budúc
nosti? 
- Hlavným ciel'om je mať v prie
behu nasledujúcich rokov mini
málne jeden tanečný pár na 
majstrovskej súťaži na stupni 
víťazov. Samozrejme budeme 
pokračovať vo výchove ďalších 
generácií a aj rozširovať spek
trum tanečných žánrov. 

Uvažujeme aj o Zl'iadení dis
co a latino sekcie. Chceme ro
zšíriť spoluprácu aj s MÚ De
vínska Nová Ves. Pri získavaní 
dotácií nás minulý rok vyradili 
zo športovej komisie, pretože 
tanec je ešte stále zafixovaný 
ako len umelecký smer. Taneč
ný šport je však riadnym čle
nom Asociácie Športových 
Zväzov SR a Tanečný šport bol 
dokonca zaradený ako ukážko
vý do programu OH v Sydney. 
* Ďakujeme za rozhovm:.. 
-Aj ja ďakujem a prajem všet
kým školákom, aby vykročili do 
nového školského roku toU 
správnou nohou a ostatným 
vel'a zdravia! r 

Oliver PISTOVČÁK 
a Monika KELEMENOVÁ 

josef GAB/K 
a Miroslava BALENTOVÁ 

Richard NEMEC 
a Alžbeta VINCENCOVÁ 

Blahoželáme! 

Mária HAVLOVÁ 
Paulína PISÁROVA 
Mária ŠTERNOVÁ 
Dušan ZEMÁNEK 

Pavel KRižAN 
IvanCUPPER 

Nech odpočívajii. v pokoji 

V septembri si pripomenieme 
nedožité 70. a 73. narodeni
ny našich drabýcb rodičov 

Mileny 
a jozefa SOUKANÝCH 

Zostávajú v našicb srdciacb a 
spomienkacb. 

Dcéry s rodinami 

Mestská čas( Bratislava -
Devínska Nová Ves uskutoční 
dňa 8. septembra 2004 o 9.00 h 
v lstracentre na lstriiskei ul. č. 2 
dražbu 3-izbového bytu na ulici 
Jána Smreka č. 3. Vyvolávacia 
cena ie l 889 407,- Sk. 

Úplné znenie oznámenia 
o dražbe je uverejnené v úrad
ných tabuliach MÚ, na interneto
vej stránke MÚ (www.devinska
novaves.sk}, v textových sprá
vach DTV. 

Mestská čas( Bratislava - De
vínska Nová Ves uskutoční dňa 
8. septembra o 11.00 h v /stra

centre na lstriiskei ulici č. 2 draž
bu l-izbového bytu na ulici 
Milana Marečka č. 2. Vyvoláva
cia cena ie l 040 662,- Sk. 

Úplné znenie oznámenia 
o dražbe je uverejnené v úrad
ných tabuliach MÚ, na interneto
vej stránke MÚ (www.devinska
novaves.sk). v textových sprá
vach DTV. 

Slovo majú 
novovešťania 

Neporiadok a arogancia 
na našej pošte 

Pochádzam z Dúbravky a do 
Devínskej Novej Vsi som sa pri
sťahovala len nedávno. No jed
ným z najnepríjemnejších zá
žitkov, ktoré tu mám, je posky
tovanie služieb na našej pošte. 
Začiatkom júna som dostala 

od odosielateľa avízo, že mi za
siela list. Cakala som viac ako 
tri týždne, kým som sa odhod
lala zavolať odosielateľovi a in
formovať sa na avizovanú zá
sielku. 

Po krátkom hl'adaní mi tento 
8. 7. oznámil, že ich doporuče
ná zásielka (sie!}, ktorú mi za
slali 10. 6., sa im vrátila 
s pečiatkou Adresát nezastih
nutý po 30. 6. Tak som si teda 
po túto obálku zašla, tušiac, že 
kdesi bude zádrhel: Aj bol: ad-

Mestská časť Bratislava- De- - d[žka praxe v riadiacej funk-
vínska Nová Ves so sídlom 
lstr(iská 49 843 JO Bratislava 
Vyhlasuje výberové konanie 

V zmysle zákona 552/2003 
z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme f 5 v znení neskorších 
predpisov na obsadenie pracov
né bo miesta Miestne/Jo úradu 
Devínska Nová Ves: 
Vedúca/a oddelenia výstavby a 
životného prostredia Mú DNV: 
Kvalifikačné predpoklady: 
- vysoko.~kolské vzdelanie sta
vebného smeru, prax v odbore 
minimálne 7 rokov 
-práca s PC 
Prihlášky na vfberové konanie 
musia obsahovať: 
- overený doklad o vzdelaní 
-profesijnJí životopis 
- aktuálny odpis z registra tres-
tov 
-písomne spracovaná predsta
va o výkone funkcie 
Kritériá a požiadavky: 
- d[žka praxe v požadovanom 
odbore 

ci i a znalosť noriem v odbore 
- doklady o odbornej spôsobi
losti v odbore /osvedčenie o sta
vebnom dozore, potvrdenie 
o absolvovaní školenia a preš
kolovania k.z. 263/199 z.z. 
v znení neskorších predpisov 
o verejnom obstarávaní/ 
- znalosť cudzícb jazykov víta
ná 

Prihlášky žiadame zaslať 

v zalepenej obálke do 20. 9. 
2004 do 14.00 bod na sekreta
riät starostu MC DNV, Vila 
Košťálová, Novoveská č. 17, 841 
07 Bratislava 49 s označením 
.. Výberové konanie na vedúce
bo oddelenia výstavby a ZP" 
Miestneho úradu DNV 
NEOTVARAf" 

Termín, miesto a čas 
výberového konania: 

27.9.2004 o 10.00 hod., V 

iia Košťálová, Novoveská č. 17, 
Devínska Nová Ves 

z kompletnej ponuky kalendárov 
stolových, nástenných, plánovacích diárov, podložiek na stôl 

si môžete vybrať v DEVEXe EJ 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo - l8.oo . 

pre firmy ponúkame dotlač loga a textov ~': 
pri väčších odberoch zlavy 

resa správne napísaná, čitateľ
ne, označenie, že ide o dopo
ručenú zásielku tiež viditeľné. 
Až na to, že kontrolný ústrižok, 
ktorý pošta lepí na Oznámenie 
o uložení zásielky, tam bol. 
Hneď mi bolo jasné, že oznáme
nie o doporučenom liste sa ne
stratilo, ale ani nebolo vhodené 
do mojej, tiež riadne označenej 
schránky, ktorú inak doručova
tel'ka nájde, keďže mi chodí iná 
pošta. 

S vedomím toho, že takto si 
poskytovanie služieb, za ktoré 
niekto platí, nepredstavujem, 
som zašla na poštu. Pracovníč
ka pri okienku mi v piatok 
o 13,30 hod. povedala, že st'ažo
vat' sa nemôžem, pretože tam 
nie je pán vedúci. No okrem pá
na vedúceho tam nebola ani je
ho zástupkyňa. Prečo dvaja po
verení vedúci pracovníci naraz 
nie sú v práci mi nie je celkom 
jasné, veď význam slova zástup
ca je zrejmý. A prečo bol povere
ný niekto dálší? Neviem si cel
kom vysvetlil; prečo mi pošta 

neoznámila, ani osobne, ani pí
somne, že u nich mám uloženú 
zásielku. Doručovatelkám v 
iných častiach mesta (Dúbrav
ka, Petržalka) sa nelení zazvo
niť pri dverách adresáta na pas
chodi. Keby išlo o právne úkony 
viažuce sa na zaslanie do vlast
ných rúk, rovnako sa mi nedo
stane oznámenie? Zaplatí nie
kto prípadné finančné penále, 
ktoré som si akože nesplnila, 
pretože som nevedela o zásiel
ke? A kto? Ja z mojich- daní? 
Slovenská pošta má totiž mono
pol na zasielanie úradných lis
tov, takže žiadna konkurencia 
nie je možná. Po tejto mojej 
skúsenosti som sa rozhodla na
písať st'ažnosť na riadiaci orgán 
našej pošty. S odpovedbu vás ra
da zoznámim. Dúfam, že veci sa 
pohnú k lepšiemu, pretože po
kiaľ s tým my sami nieto neu
robíme, tážko sa niečo zmeni. 

DP 
(plné meno som poskytla 

redakcii) 
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f!1E08EC!VE O PRIESTtífP!COCII 
Ochranné opatrenia 

Zákon č. 37211990 Zb. o prie
stupkoch (ďalej len "zákon o prie
stupkoch) v § 16 ustanovuje, že 
ochrannými opatreniami sú : 
a) obmedzujúce opatrenie, 
b) zhabanie veci. 

V úvode je potrebné uviesť, že 
ochranné opatrenia podľa zákona 
o priestupkoch nie sú sankciami, 
hoci svojimi dôsledkami sa im 
značne podobajú. Majú charakter 
preventívneho opatrenia, keďže 
nesmerujú len bezprostredne proti 
páchateľovi priestupku, ale aj voči 
iným osobám, ktoré nie sú z rôz
nych dôvodov stíhaní za priestu
pok, o ktorom sa rozhoduje ulože
ním ochranného opatrenia. 
Hlavným účelom obmedzujúceho 
opatrenia i zhabania veci nie je po
stih, ale pôsobenie na zastavenie 
páchania ďalších priestupkov. 

Sankcie i ochranné opatrenia sú 
možným právnym následkom prie
stupkov. Sankciu však nemožno 
nahradiť ochranným opatrením, 
ako je tomu v niektorých prípadoch 
postihu podľa Trestného zákona. 

O ochrannom opatrení sa rozho
duje podľa zákona účinného v ča
se, keď sa o ochrannom opatrení 
rozhoduje. Ochranné opatrenie 
možno uložiť aj mladistvému pá
chatelbvi priestupku, zhabanie veci 
možno uložiť aj vtedy, ak vec patrí 
maloletému(§ 18 ods. 1 písm. a 
zákona o priestupkoch). 

Obmedzujúce opatrenie možno 
uložiť len spolu so sankciou a naj
viac na dobu ustanovenú v § 17 
ods. 2 zákona o priestupkoch. 

a) obmedzujúce opatrenie 

Obmedzujúce opatrenie spočíva 
v zákaze navštevovať určené verej
ne prístupné miesta a miestnosti, 
v ktorých sa podávajú alkoholické 
nápoje alebo konajú verejné telový
chovné, športové alebo kultúrne 
podujatia. Možno ho uložiť pácha
telbvi priestupku na úseku ochrany 

Poiiarovost' 
Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchran

ného zboru zaregistrovalo no území hlavného 
mesta SR Bratislavy v mesiaci júl 2004 celkom 
79 požiarov, pri ktorých vznikli priame škody vo 
výške 2 843 000,- Sk. Pri týchto požiaroch nedo-
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(tt čast) 
pred alkoholizmom a inými ·. · ·······. ·· ··. ·.· · 

toxikomániami (§ 30 zákona o prie
stupkoch), priestupku proti verej
nému poriadku(§ 47 a 48 zákona 
o priestupkoch) a priestupku proti 
občianskemu spolunažívaniu (§ 49 
zákona o priestupkoch). 

Záujem spoločnosti na efektív
nejšom postihu priestupkov na 
úseku ochrany pred alkoholizmom 
a inými toxikomániami, na úseku 
ochrany verejného poriadku a na 
úseku občianskeho spolunažíva
nia, a tým aj na utváraní podmie
nok pre obmedzovanie priestupko
vosti tohto rozšíreného druhu 
priestupkovosti bol rozhodujúcim 
faktorom k zavedeniu inštitútu ob
medzujúceho opatrenia do systé
mu priestupkového práva. 

Toto ochranné opatrenie nie je 
obligatorným právnym následkom 
priestupku. Správny orgán ho 
môže, ale nemusí uložiť. Hodnotí 
pri tom, či existuje súvislosť medzi 
priestupkom a miestom, ktorého 
návšteva sa má zakázať. Musí ísť 
predovšetkým o miesto verejnosti 
prístupné, napr. kultúrne zariade
nie, športové podujatia v konkrét
nom športovom areáli, konkrétne 
pohostinstvo, klub a pod. 

Z uvedeného je zrejmé, že ob
medzujúce opatrenie nemôže teda 
spočívať v zákaze navštevovať 

bližšie neurčené verejne prístupné 
miesta. 

Pri uložení obmedzujúceho 
opatrenia platí zásada primeranos
ti. Porušenie zásady primeranosti 
je dôvodom na reparáciu rozhod
nutia vydaného v prvom stupni, ak 
sa páchateľ priestupku včas 

a riadne odvolal. 
Obmedzujúce opatrenie nemož

no uložiť samostatne, ale výlučne 
so sankciou alebo sankciami 
v zmysle príslušného ustanovenia 
zákona o priestupkoch. 

Porušenie zákazu navštevovať 
určené miesto alebo miestnosť za
kladá skutkovú podstatu priestup
ku, ktorý je možno sankcionovať 
pokutou. 

šlo k zraneniu oni usmrteniu žiadnej osoby. 
Najviac požiarov (23) bolo zaregistrovaných v 
okrese Brolislavo ll L 

Dňo 27. 7. 2004 na ulici No vyhliadke v 
mestskej časti Devínska Nová Ves vznikol požiar 
osobného automobilu Fiat Punto, pri ktorom bo
la spôsobená škoda vo výške asi 30 000,- Sk. Pri 

Oproti prevažnej väčšine skutko
vých podstát priestupkov podla zá
kona o priestupkoch sa vyžaduje 
na naplnenie znakov tohto prie
stupku úmyselné zavinenie. 

b) zhabanie veci 

Zhabanie veci sa na rozdiel od 
prepadnutia veci nezaraďuje do 
sústavy sankcií za priestupok. Ide 
o ochranné opatrenie, ktorého 
hlavným zmyslom je chrániť bez
pečnosť osôb alebo majetku alebo 
iný všeobecný záujem. 

Nemusí ísť len o veci nebezpeč
né (najmä zbrane, jedy a pod.), ale 
aj o také, ktoré sú spôsobilé za
príčiniť škodu (napr. falošné penia
ze, kolky alebo iné ceniny, napodo
beniny preukazov a iných dokla
dov). 

Zákon o priestupkoch v ustano
vení§ 18 ods. 1 písm. a) ab) usta
novuje, že ak nebolo uložené pre
padnutie veci možno rozhodnúť, že 
sa takáto vec zhabe, ak 
a) patrí páchatelbvi, ktorého ne
možno za priestupok stíhať alebo 
b) nepatrí páchatelbvi priestupku 
a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb 
alebo majetku alebo iný všeobecný 
záujem. 

Vysloviť zhabanie veci podla od
seku 1 písm. a) možno napr. malo
letému, osobe, ktorá v čase spá
chania priestupku bola nepríčetná, 
poslancovi Národnej rady SR. Tieto 
osoby sú vyňaté z pôsobnosti zá
kona o priestupkoch. Uvedené 
ustanovenie sa však vztahuje aj na 
osoby, ktoré už nemožno stíhať 
(pretože už uplynula dvojročná 

prekluzívna lehota zodpovednosti 
za priestupok alebo ak páchate/' 
zomrel alebo ak sa na priestupok 
vztahuje amnestia). 

Ak má páchateľ na veci len spo
luvlastnícky podiel, nemožno ju vy
hlásiť za zhabanú, ak nejde o reál
ne rozdelené podiely u podielových 
spoluvlastníkov. Ak je vec v bezpo
dielovom spoluvlastníctve manže
lov, kde podiel nie je určený a je len 
ideálny, neprichádza do úvahy zha
banie veci podla odseku 1 písm. a) 
zákona o priestupkoch. 

požiari nedošlo k zraneniu žiadnej osoby. Šetre
ním príčiny vzniku požiaru bolo zistené, že príči
nou bola technická závodo elektroinštalácie 
vozidla. 

Okresné riadilelsivo Hasičského 
o záchranného zboru v Bralislove 

Zhabanie veci podla odseku 1 
písm. b) zákona o priestupkoch je 
možné len vtedy, ak to vyžaduje 
bezpečnosť osôb alebo majetku 
alebo iný všeobecný záujem. 

Účastník veci, ktorá môže byt' 
zhabaná alebo bola zhabaná, má 
procesné postavenie účastníka 
priestupkového konania, a to v 
časti konania týkajúcej sa zhaba
nia veci. 

Vlastník zhabanej veci sa môže 
odvolať len proti časti rozhodnu
tia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie 
veci(§ 81 ods. 3 zákona oprie
stupkoch) a k možnosti podať ná
vrh na preskúmanie rozhodnutia 
o priestupku súdom podla § 83 
ods. 3 zákona o priestupkoch. 

Podla § 18 ods. 2 zákona o prie
stupkoch, o zhabaní veci nemož
no rozhodnút; ak od konania, kto
ré má znaky priestupku, uplynuli 
dva roky. Dvojročná lehota slúži 
jednak na náležité a včasné posú
denie okolností a podmienok zha
bania veci správnym orgánom, 
jednak má posilniť právnu istotu 
občanov v tom, že po uplynutí tej
to lehoty nedôjde k postihu vlast
níka veci vyslovením jej zhabania. 

Zhabanie veci po uplynutí dvoj
ročnej lehoty je nezákonné. 
Uvedenú dvojročnú lehotu nemo
žno predlžovať ani skracovať, 

pretože je lehotou prekluzívnou. 
K jej uplynutiu prihliada správ

ny orgán bez ohladu na existen
ciu alebo neexistenciu návrhu v 
tejto veci. 

Rozhodnutie o zhabaní veci 
musí byť v dvojročnej lehote už 
právoplatné. 

Vykonať ho možno do troch 
rokov od uplynutia lehoty na odo
vzdanie zhabanej veci, ak tá
to lehota bola v rozhodnutí urče· 
ná. 

V da/šej časti Vás oboznámim 
o osobitnom ustanovení o mla
distvých v zmysle § 19 zákona 
o priestupkoch a o zániku zodpo
vednosti za priestupok v zmysle§ 
20 zákona o priestupkoch. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ oNV 

Maria' s School- kurzy angličtinY 
Zápis: 6.9.- 14.9. 2004 

18.30. - 20.00 
v ZŠ L Bukovčana l 

Info: 0905 363 995 
6477 7912 

Zákazníka chceme získať kvalitou 
a výhodnými cenami 

Od augusta 2004 pribudol v Devínskej Novej Vsi nový 
predajno-servisný komplex. Holdingová spoločnosť AUTO 
VALUŠEK tu otvorila svoju novú prevádzku zameranú na 
predaj a servis vozidieL Na Eisnerovej ulici za ČS Slovnaft 
ponúka klientom širokú škálu servisných služieb: záručný 
a pozáručný servis vozidiel Fiat, servis vozidiel Škoda, Seat 
a Volkswagen a univerzálny servis vrátane klampiarskych 
a lakovníckych prác, predaj náhradných dielcov a prís
lušenstva Fiat a Škoda. Spoločnosť úzko spolupracuje s 
poisťovňami Kooperatíva a Allianz-SP, Iikvidatúru ktorých 
klient nájde priamo v areáli. Likvidatúru poisťovne 
Kooperatíva zastupuje v novom areáli firma Slovexperta 
a v Dúbravke v areáli AUTO VALUŠEK sídli likvidácia 
Allianz-SP. Klient tak zároveň zabezpečí obhliadku svojho 
vozidla vrátane jeho opravy. 

V areál i sa nachádza samostatný predajný showroom, 
v ktorom si klient vyberie zo širokej škály vozidiel Škoda. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

AUTO VAlUŠEK ITAlY, s.r.o. 
Eisnerova ul, 841 07 Bratislava 

tel.: 02/6920 3511 

fax: 02/6920 3512 

www.valusek-italy.sk. 

V ponuke sú aj nové vozidlá Fiat (aj na Harmincovej l v 
Dúbravke) či Ki a (aj v Holíči na Štúrovej 41 ), ktoré zastupu
je holdingová spoločnosť. Samozrejmosťou je možnosť kú
PY vozidla formou protiúčtu alebo v hotovosti. 
Spoločnosť AUTO VALUŠEK odkupuje vozidlá akejkol'

vek značky. Ku komplexným predajným službám patrí aj 
spolupráca s leasingovými spoločnosťami a bankami po
skytujúcimi spotrebný úver na kúpu vozidla. 

Základným kritériom holdingovej spoločnosti je zvyšova
nie kvality smerom ku klientom, na základe štandartov ISO 
9001, ktorého držiteiOm je firma AUTO VALU ŠEK, s.r.o. od 
roku 2002. Vedenie spoločnosti sleduje zmeny súvisiace s 
vývojom servisných i predajných služieb a dbá na odborný 
rast svojich zamestnancov. 
Zároveň investuje do modernej diagnostickej a testovacej 

techniky. Snahou holdingovej spoločnosti AUTO VALUŠEK 
je poskytovanie komplexných a kvalitných služieb klien
tom. AUTO VAlUŠEK ITAlY, s.r.o., Eisnerova -ul, 
841 07 Bratislava, tel.: 02/6920 3511, fax: 02/6920 3512, 
e-mail: valusek@valusek.sk, www.valusek-italy.sk 
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Kúpa 
Predai 

(Mäso • údeniny · lahôdky) Nejedlého 6, Dúhravka 

Vo/né miesta {ponúka, hlodá} 
Služby {ponúka} 
Byty 
Nehnutelnosti 
Rozličné 

Firma HANZA- predaj filtrých za
riadení na výrobu vysoko kvalitnej 
pitnej vody - osmotickej vody, dovoz 
z USA. Bezkonkurenčné ceny, doži
votná záruka. 

Telefón: 02/ 6477 7367 
mobil: 0902 515 998 

* Predám DEMA COMFORT LUX, 
štvorkombinácia, nafukovacie ko
lesá, preklápacia a polohovatel'ná 
rúčka, fusak, taška, pršiplášÍ, mosky
tiera. 
Cena 5 500 Sk. 

Kontakt: 0908-675 544 

Bravčové: Výrobky: 
Kare bez kosti 215,- Sk Klobása domáca 
Kare s kosťou 149,-Sk Klobása pikantná 
Stehno bez kosti 156,-Sk Klobása stupavská 
Pliecko bez kosti 139,- Sk Oravská slanina 
Krkovička s kosťou 129,- Sk Šunková saláma 
Bok bez kosti l15,- Sk šunka dusená 
Bok s kosťou 109,-Sk Slovenská točená 

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

TeL/zázn.: 6477 6963 
* Murárske, obkladačské práce, sad
rokartón, malovky. Interiér- exteriér. 

TeL: 0908 543 991 
• Výcvik psov v DNY. 

Tel: 0905-509 919 

Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

TeL: 6477 4642. 

109,- Sk 
109,- Sk 
149,- Sk 
137,- Sk 
1;0,- Sk 
158.-Sk 
77,-Sk 

Hydina: 
Kuracie prsia 
Kuracie stehná 
Kuracie krídla 
Kuracie trupy 
Kura pitvané 
Morčacie prsia 

182,- Sk 
89,-Sk 
67,- Sk 
25,- Sk 
73,-Sk 

205,- Sk 

Hovädzie: 
Predné 164,- Sk 
Zadné 179,- Sk 
Roštená 19) ,- Sk 
Sviečková 399.- Sk 
Krk !64,- Sk 

Všetk)' ce11y sli za l kg tovaru 

Posteľná bielizeň 

uteráky a osušky 

Froté elastické postel'né plachty 

Bavlnené postel'né plachty 

Bavlnené obliečky krepové 

Antialergický set 

Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 

v predajni DEVEX, Novoveská 14 

(z dvora), po - pia: 15.30 • 18.00 

lnzerda - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2120 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zlovy: Iri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 1 O%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strano + 50%, iná oko inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, so: 8.00-11.00, e-mail: krug@maiLviopvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- V utorok 3. 8. sa neznámy 
páchate l' vlámal do pivničných 
priestorov na Eisnerovej 19, 
kde ukradol veci za 12 tis. Sk. 
Prípad vyšetruje OSV Dúbrav
ka. 
- O deň neskôr, 4. 8., neznámy 
páchate!' v autobuse ukradol 
občianke z P. Horova kabelku. 
Spôsobil jej škodu 19 320 Sk. 
-Škodu vo výške 1 O tis. Sk spô
sobil neznámy páchate!' maji
tel'ovi vozidla Škoda Oktávia 
naJ. Smreka 14, keď mu 5. 8. 
prerazil kapotu. 
- V ten istý deň lúpežne pre
padol neznámy páchate!' ob
čana na Mlynskej. S lupom vo 
výške 6 tis. Sk sa mu podarilo 
ujsť. 

- V pondelok 9. 8. doteraz ne
známy páchate!' porozbíjal 31 
okien na Základnej škole l. 
Bukovčana 3 a spôsobil tým 
škodu 25 tis. Sk. 
- O deň neskôr, v utorok 1 O. 8. 
neznámy páchate!' naJ. Smre
ka poškodil lak na AUDI A4, 
prepichol pneumatiky a maji
tel'ovi spôsobil škodu 60 tis. 
Sk. 
-Rozbitím predného čelného 
skla 18. 8. na vozidle Merce-

K~RÍŽOVI<A 
Vodorovne: Al Stred tajničky.
BIPahreby - vzťahujúca sa na býka -
jemný závan.- Cl Stojatá voda 
väčších rozmerov- citoslovce vese
losti.- Dl okoval - letopis - súčasť 

aromatických olejov.- El chemická 
značka radónu - koniec tajničky -
predložka 2. pádu.- FI Nezobral -
tvar prídavného mena.- GI Náhrdel
níky - vzťahujúce sa na kel.- Hl 
Rovnosť (z francúz.) - nadstavec 
stožiara na lodi - druh Fatimy.- ll 
Moderný spoločenský tanec - dala 
na dosah ruky.- Jl Začiatok tajnič
ky.-
Zvisle: 11 Ostrov vo $védsku - ka
pustová zelenina.- 21 Nápor- Mladší 
útvar tretohôr.- 31 Slovenský spisa
vate/'- velké dvere.- 41 syn Adama a 
Evy- okrasná rastlina.- 51 Vonkajší 
vzhl'ad - človek s nedostatočnou 
pigmentáciou.- 61 Unavil- ešte len 
po nemecky.- 71 Pečené múčniky-

des 190 E na Eisnerovej spôso
bil neznámy páchate!' majitel'o
vi škodu 1 O tis. Sk. 
- Občana ONV, cestujúceho z 
mesta olúpil 23. 8. neznámy 
páchate!', keď mu zo zadného 
vrecka nohavíc ukradol pe
ňaženku aj s dokladmi. 
- O deň neskôr, v utorok 24. 8. 
prepadli traja neznámi pácha
telia dievča z lstrijskej v Dúb
ravke na Homolovej. Ukradli 
jej kl'úče od domov, kde roz
nášala reklamné letáky. Prípad 
vyšetruje útvar justičnej a kri
minálnej polície Ba IV. 
- V stredu 25. 8. na ul. P. 
Horova sa neznámy páchate!' 
vlámal do vozidla Renault 
Thalia, z ktorého ukradol au
torádio v hodnote 5 tis. Sk. 
- O deň neskôr, 26. 8., sa ne
známy páchate!' vlámal do by
tu na J. Jonáša 13. V čase oko
lo 10.00 h sa dostal do bytu 
cez balkón a ukradol hi-fi vežu 
v hodnote 6 500 Sk. Prípad vy
šetruje OSV Dúbravka. 
-V ten istý deň, v čase 22.30 -
02.30 h sa neznámy páchate!' 
vlámal na Nám. 6. apríla, do 
vozidla Škoda Fabia, poškodil 
zámky na dverách, ukradol au
torádio, 30 ks CD, mobil a ďal
šie veci v celkovej hodnote 
46 500 Sk. 

OO PZ ONV 

dozorca z väzňov.- BI Udrie t'ažkým 
predmetom - citrón po anglicky.- 91 
Ve/'ká miestnos( sieň - naloží na 
loď.- 101 ženské meno 28.12.- čes
ký spisovateľ.- 111 Rúbalo, sekalo-
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FUTBAL~ 
4. liga 1. kolo- 22. 8. 

DNV - Král'ová 1 :0 (0:0) 
g: Maďar 

Kolo Dátum a čas 

1. 14.8. 2004, 10.00, Sobota 

2. 22.8. 2004, 17.00, Nedel'a 

3. 28.8. 2004, 10.30, Sobota 

4. 4.9. 2004, 10.00, Sobota 

5. 12.9. 2004, 16.30, Nedel'a 

6. 16.9. 2004, 17.00, štvrtok 

7. 19.9. 2004, 16.00, Nedel'a 

8. 26.9. 2004, 16.00, Nedel'a 

9. 3.1 O. 2004, 15.30, Nedel'a 

10. 10.1 O. 2004, 15.30, Nedel'a 

11. 17.10. 2004, 15.00, Nedel'a 

12. 14.10. 2004, 15.00, Nedel'a 

13. 31.1 O. 2004, 14.00, Nedel'a 

14. 7 .11. 2004, 13.30, Nedel'a 

15. 15.11. 2004, 13.30, Nedel'a 

otvárala ústa ospa/ostou.- 121 
Nachytaj na udicu - epocha.
Pomôcky: Dl Ano/.- Hl Egál, 
Brám/ITjorn.- 21 Neogén.- 61Erst.-

d 

6 7 8 9 10 11 12 

-Zápas 

-BCT- DNV 

DNV- Král'ová pri Senci 

FK Dúbravka - DNV 

PVFA- DNV 

DNV- Malinovo 

Jarovce- DNV 

DNV- Vajnory 

Tomašov- DNV 

DNV- TJ Trnávka 

SFM Senec - DNV 

DNV- ŠK Danubia 

Chorvátsky Grob- DNV 

DNV- Blatné 

ŠK Čunovo- DNV 

DNV- Rovinka 

( l(orenie života ) 
Blondínka sa pýta náhodného 
chodca: 
-Aké je vaše zamestnanie? 
- Som pouličný predavač. 
-Ale? A koľko stojí jedna ulica? 

:};:}:% 

Tlmočník je človek, ktorý po dva
nástom pive ne tlmočí, ale močí. 

**;,~: 

-Má to holý zadok a telefonuje 
to z mobilu, čo je to? 
- Opica zobrala turistovi telefón. 
-Má to holý zadok a telefonuje z 
mobilu na ktorom je aktivovaný 
Roaming. Čo je to? 
- Slovák na dovolenke v zahra
ničí. 

Príde žena s obrovským nosom k 
plastickému chirurgovi a hovorí: 
-Mohli by ste mi z neho urobiť 
malý noštek? 
-Aj tri, milostivá ... 

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, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. lnzerlná 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. Tlač: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90 · R 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

39.- 40. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Kol'ko plusov i mínusov pri
niesla nová doba? Záleží od 
uhlu pohladu. Ale aj vekového 
zaradenia pýtajúceho i odpo
vedajúceho, vlastne záleží od 
mnohých premnohých okolnos
tí. O plusoch sa zvykne písaí 
v novinách, pretože sa potre
bujú zviditelnií autori. O mínu
soch sa skôr pošepkáva, alebo 
im venujú aj médiá malé zane
dbatelné plochy. Nech by však 
sprejerománia, teda kreslenie 
o písanie po stenách malo aký
kolvek dátum vzniku je to plia
ga rozhodne neznamenojúco 
pokrok. Zhorené autá, parádne 
.,provízie" zo ochotu o vôbec 
rast kriminality no jednej strane 
a bezpečnost' slušných občanov 
no druhej so nepochybne zaro
dili medzi výrazné mínusy. 

Najsmutnejšie že premnohí 
autori mínusov sú dnes v ano
nymite o uplynie príliš vela čo
su, kým sa o ich skutkoch verej
nosí dozvie. Iba naivní sa 
môžu domnieva(, že ich počí
nanie a prehmaty zostanú uta
jené na večnosí. Dejiny doku
mentujú že je vždy len otázkou 
času, kedy všetko vyjde na po
Vrch. Teda no všeobecnú zná
mosí. Aj keď mnohí s časom 
kalkulujú zabúdajú ... 
U nás to nie je inak ako kdeko
lvek v republike. Venujeme so 
Však teraz husacine, burčiaku 
a ... 

Vydavatel' 

~mail: krug@mail.viapvt.sk l 
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Keď firma renovuje svoje priestory je povinná, na svoje náklady likvi

doval' odpad. Keď niekto renovuje svoj byt, rieši likvidáciu odpadu zo 

spoločných prostriedkov spoluobčanov 

C l E A N u p T H E W O R l D 

"VYČISTIME DEVÍNSKU 2004" 
Motto: "Pomáhame prírode 
aj sebe." 

S príchodom nového škol
ského roka začíname každo
ročnú spoluprácu na prípra
ve a realizácii detských 
projektov a programov rôz
nych zameraní a umeleckých 
žánrov venovaných predo
všetkým našim deťom a mlá
deži. 

Druhá polovica septembra 
pripadá už tradične jesen
ným prírodovedným aktivi
tám v rámci celosvetovej 
kampane za čistý svet a ži
votné prostredie okolo nás 
"Vyčistime svet", (Ciean up 
the World), do ktorej sa za
pájame každoročne v našej 
mestskej časti pod názvom 

"Vyčistime Devínsku". V tom
to roku vyhlasujeme už 9. roč
ník ekologických aktivít, ktorý 
sa uskutoční v týždni 20. 9. do 
24. 9. 2004. 

V spolupráci s oddelením 
životného prostredia MÚ v 
ONV, Ekocentrom Daphne v 
Deví-ne, Breh, RNDr. Katarína 
Zlochová, Devínska Nová Ves 
a odborníkmi z danej oblasti 
ako aj s miestnou firmou 
Denova sme pre deti a mlá
dež pripravili zaujímavé po
dujatia. 

Najstarší žiaci základných 
škôl sa tradične zúčastnia cyk
loturistických vychádzok s od
borným sprievodom po náuč
nom chodníku nivou Moravy, 
stretnutia s odborníkmi na zá
kladných školách alebo pešie 

p~~ 
Chcem vám poďakovať za 

uverejnenie informácie o pro
jekte o zriadení novej železnič
nej zastávky v ONV na Eisne
rovej ulici. 

Tento návrh pokladám tak
mer za geniálny a blahoželám 
jeho autorom! Ešte by ma zau
jímal dátum jeho realizácie. 

S pozdravom E. l. 

**** 
tlie nie &icuJJ.a, 

Stavebný ruch pri vstupe do 
Devínskej ešte neznamená za
čiatok výstavby avizovanej 
zástavky ale iba úpravy kana
lizácie pre firmu v Devínskej. 

O začiatku výstavby budeme 
včas informovať. Ešte tento 
rok. 

vychádzky s odborným výkla
dom sú venované 5. - 7. roč
níkom, podla vlastných mož
ností si všetky školy môžu vo 
svojich areáloch dotvoriť či 
poupratovať priestor, a tiež 
zrealizovať zber niektorých 
surovín. Divadelné predsta
venie pod názvom "Svetová 
smeťošou" venujeme malým 
školákom a prednášku o se
parovaní odpadu starším 
školákom. 

Veríme, že aj tento ročník 
spoločných prírodovedno
výchovných podujatí prinesie 
všetkým zaujímavé poznatky, 
skúsenosti a v neposlednom 
rade aj trocha zábavy. 

K. Bergerová IC 

U:zavierka dnešného čísla 
bolo 9.9. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
číslo bude 23.9. 2004, 
číslo vyjde 1. l O. 2004. 
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Miestna rada MZ MČ ONV 
sa z išla 31. 8. 2004 na svo
jom riadnom zasadnutí, na 
ktorom prerokoval a celkom 
47 bodov. Z prerokovaných 
materiálov a prijatých uzne
sení MR MČ ONV vyberáme 
tieto závery: 
Miestna rada: 
- odporučila MZ MČ DNV 
neakceptovať predložené po
nuky na prevádzkovanie uby
tovne v areá li Bystrická a ulo
žila prednostovi MÚ DNV 
predložiť do MZ návrhy rieše
nia rekonštrukcie budovy 
z vlastných prostriedkov MČ 
a až následne riešiť spôsob 
prevádzkovania, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schvál.iť návrh rozpočtových 
opatrení rozpočtu na rok 
2004 v znení pripomienok, 
-zobrala na vedomie rozpis 
normatívov pre ZŠ a MŠ na 
rok 2004, odporučila MZ MČ 
ONV schváliť rozpis normatí
vov pre ZŠ a MŠ na rok 2004 
a požiadala riaditel'ov ZŠ 
predložiť koncepciu škôl v 
súlade s normatívami pre rok 
2004, 
- uložila prednostovi MÚ 
preveriť možnosť vypratania 
priestorov skladu v areáli kina 
Devín, uložila prednostovi 
MÚ vypracovať podmienky 
výberového konania na pre
nájom "Radnice" na komerč
né účely bez vonkajších sta
vebných úprav, uložila AMČ 
pripraviť zadanie projektu na 
vypracovanie nadstavby VÚZ 

a požiadala starostu MČ ONV 
aby požiadal primátora hl. m. 
SR Bratislavy o nový predbežný 
súhlas na odpredaj CO krytu 
na š. Králika, 
- schválila zámer riešenia vy
užitia tenisového areá lu, a ulo
žila prednostovi MÚ zabez
pečiť zaradenie finančného 

krytia zámeru do rozpočtu MČ 
na rok 2005, 
- odporučila MZ MČ ONV 
zobrať na vedomie komplexnú 
informáciu o rekonštrukcii TEZ 
po zapracovaní pripomienok, 
- požiadala konatel'a spoloč
nosti ONV ŠPORT spol. s r. o. 
aby v spolupráci s prednostom 
MÚ vykonal návrh na registrá
ciu uvedenej spo ločnosti na 
Obvodnom súde a požiadala 
konatel'a spoločnosti pred ložiť 

do MZ čistopis spoločenskej 
zmluvy s upresnením predmetu 
podnikania, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť predložený návrh spô
sobu ocenenia pedagogických 
a nepedagogických pracovní
kov ZŠ a MŠ a uložila predno
stovi MÚ predložiť návrh zme
ny odmeňovacieho poriadku 
samosprávy v súlade s platnou 
legislatívou, 
- schválila kontrolnú správu 
fakturácie prepravných výko
nov za sťahovanie ZŠ 
Kremel'ská - Devín, 
- schválila kontrolnú správu 
miestneho kontrolóra o prá
cach: opravy a údržby nad 20 
tisíc Sk za roky 2002-2003, 
-zobrala na vedomie plán čin 

nosti Klubu dôchodcov na rok 
2004 a vyhodnotenie činnosti 

f!fE08Eť;f/E O PR!EcfTtfP!COťll 
V tejto časti mám záujem vás obo
známiť s ustanoveniami zákona č. 
37211990 Zb. o priestupkoch, v 
znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon o priestupkoch"), kto
ré, sa domnievam, aj v podmien
kach Mestskej časti Bratislava -
Devínska Nová Ves sú obzvlášť ak
tuálne. Ide predovšetkým o spô
sob postihu za spáchanie prie
stupku osobou mladistvou. 

Uvedené rieši ustanovenie záko· 
na o priestupkoch v § 19, kde v 
súčasnej právnej 
úprave v ods. 1 je uvedené, že 

"Pri posudzovaní priestupku oso· 

DEVEX2 

by, ktorá v čase jeho ~~f~~~~f~ 
páchania dovŕšila pätnásty 
rok a neprekročila osemnásty 
rok svojho veku (ďalej len "mla
distvý"), sa prihliada na osobitnú 
starostlivosť, ktorú venuje spoloč
nosť mládeži." Podl'a môjho názo
ru a názoru mnohých renomova
ných odborníkov z oblastí trest· 
ného práva, spodná hranica, podl'a 
ktorej je osoba zodpovedná za 
spáchanie priestupku už nezodpo
vedá súčastným reálnym podmien
kam života. 

Podl'a ustanovení zákona o prie
stupkoch nie je možné mladistvé-

za 1. polrok 2004, a uloži
la prednostovi MÚ doplniť ter
míny konania jednotlivých ak
cií, 
-schválila Zásady financovania 
mimorozpočtových aktivít Klu
bu dôchodcov po zapracovaní 
pripomienok, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť ukončenie stavby Chod
ník pri rybníku spoločnosťou 
Slov-via, a. s., 
- konštatovala nedostatočný stav 
pripravenosti sanitárnych zaria
dení vo všetkých ZŠ, konštatova
la dobrý stav pripravenosti učeb
ní na ZŠ l. Bukovčana 1 a 
P. Ho rova 1 6 a konštatovala. 
nedostatky stavebného charakte
ru na ZŠ l. Bukovčana 3 na zá
klade čoho uložila prednostovi 
MÚ a riaditelovi Denovy pripra
viť návrh organizač nej zmeny 
posilňujúcej ce lkovú údržbu 
všetkých ZŠ, 
- zobrala na vedomie informá
ciu Ô čerpaní a plnení rozpočtu 
MČ ONV a príspevkových or
ganizácií zriadených MČ ONV, 
- schválila navŕtanie studne 
v areál i ZŠ P. Ho rova 16 v cene 
213 962.- Sk s DPH aj s rizikom 
nedosiahnutia požadovanej vý
datnosti, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o návrhu na zriadenie spo
ločného školského úradu medzi 
MČ ONV a Záhorská Bystrica, 
a odporučila MZ MČ ONV 
schvál iť tento návrh, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o možnostiach financovania 
miestnych potrieb a aktivít 
z fondov EÚ, a uložila predno
stovi MÚ predložiť materiál na 

mu uložiť sankciu v jednom 
z dvoch druhov skráteného prie· 
stupkového konania (rozkazné ko
nanie podl'a § 87 zákona o prie
stupkoch) a d'alej sa limituje aj 
horná hranica sankcií pokuty a zá
kazu činnosti. Už aj uvedené ma 
vedie k názoru, ktorý som uviedol 
v predchádzajúcom odseku tohto 
článku. 

Na rozdiel od ustanovenia § 78 
Trestného zákona, podl'a ktorého 
páchatel'ovi trestného činu možno 
uložiť peňažný trest, len ak je zá
robkovo činný, podl'a zákona 
o priestupkoch je možné mladist· 
vému za spáchaný priestupok ulo
žiť sankciu pokuty vrátane bloko
vej pokuty aj vtedy, keď nie je zá-

rokovanie MZ Mč DNV Po 
zapracovaní pripom ienok 
- prerokovala návrh na u ~po. 
riad an ie súťaže rybárov _ 
amatérov, k č?mu uloži la 
prednostovi MU zabezpečiť 
cestou OSMa OVVS technic
ko- organizačné zabezpeče
nie navrhovaného podujatia a 
jeho propagáciu od 1 O. 9. 
2004, uložila riaditel'ovi De
novy zabezpeč iť k termínu 
podujatia práce požadované 
v dôvodovej správe, uvol'nila 
na zabezpečenie súťaže čiast
ku do 30.000. - Sk z rezerv
ného fondu . 
- zobrala na vedomie zria
ďovacie listiny a organizač
né poriadky novozriadených 
subjektov - ZŠ s materskými 
školam i v MČ ONV, a odpo
ručila MZ MČ ONV schvá liť 
zriadovacie listiny pre Zš 
s materskými školami v MČ 
ONV, 
- zobrala na vedomie ústnu 
informáciu o postupe prác na 
stavbe Domu sociálnych slu
žieb, 
-uložila AMČ pripraviť návrh 
postupu na získanie a využ i
tie geotermálneho vrtu v loka
li te MČ ONV, 
- uložila riaditelovi Denovy v 
spoluprác i s AMČ osad i ť S ks 
lavičiek a príslušné zábrany v 
lokalite medzi MŠ M. Mareč
ka 1 6 a 20 z rozpočtu Dena
vy. 

Spracoval: 
JUDr. František 8 a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

robkovo činný. Táto odlišnosť je 
podmienená okrem iného aj tým, 
že horná hranica peňažného tre~· 
tu, ktorý možno uložiť mladistve· 
mu za trestný čin, je neporov~a· 
tel'ne vyššia, než horná .hramca 
pokuty ukladanej mladistvým za 
priestupky. 

Hoci zákon o priestupkoch n: 
rozdiel od Trestného zákona (§ 5 , • ·ny 
ods. 1, druhá časť vety " .... ~e~az b 
trest neuloží, ak je zreJme, ze .Y 
bol nevymožitelny·. "1 neustanovuJe 1 .. ak 
výslovne, že pokuta sa neuto:'! f· 
je zrejmé, že by bola nevymoztteté 
ná, možno analogicky spomenu 

0
, 

ustanovenie Trestného zákona p 

• . 3 strane) 
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užiť pri úvahe správneho orgánu 
o tom, či mladistvému za spácha
ný priestupok uloží pokutu, alebo 
uloží inú sankciu, resp. od jej ulo
ženia upustí. 

Podl'a ods. 4 § 19 zákona oprie
stupkoch možno mladistvému uto
žít' aj sankciu zákazu činnosti, a to 
najdlhšie na jeden rok, ak nebráni 
výkon tejto sankcie jeho príprave 
na povolanie. Zákaz činnosti je 
sankciou obmedzujúcej povahy. 
V osobitnej hmotnoprávnej časti 
zákona o priestupkoch sa umož
ňuje vysloviť zákaz činnosti ako 
sankciu za priestupok v týchto 
ustanoveniach : 
· § 22 priestupky proti bezpečnos
ti a plynulosti cestnej premávky, 
• § 23 ods. 1 písm. d), g) a j) iné 
Priestupky na úseku dopravy a 
Priestupky na úseku cestného 
hospodárstva, 
• § 24 ods. 1 písm. a) až c) a e) 
Priestupky na úseku podnikania, 
• § 25 ods. 1 písm. b) priestupky 
na úseku hospodárskych stykov so 
Zahraničím, 

• § 29 ods. 1 písm. f), g) a ch) .prie
stupky na úseku zdravotníctva, 
• § 30 ods. 1 písm. f), g) a ch) prie
stupky na úseku ochrany pred al
koholizmom a inými toxikománia
lti;, 

- § 35 ods. 1 písm. f) priestupky na 
úseku pol'nohospodárstva, pol'ov
níctva a rybárstva, 
- § 36 ods. 1 písm. d) priestupky 
na úseku spojov. 

Zákaz činnosti je spravidla spá
janý s uložením pokuty, hoci usta
novenie § 11 ods. 2 zákona o prie
stupkoch pripúšťa aj samostatné 
uloženie sankcie zákazu činnosti. 
Jedným z predpokladov vyslove
nia zákazu činnosti ako sankcie za 
priestupok je to, že ide o činnosť 
vykonávanú ako zamestnanie 
(napr. vodič z povolania) alebo že 
ide o činnosť vyžadujúcu správny 
úkon správneho orgánu, napr. po
volenie činnosti, registrácia, ude
lenie súhlasu a pod. 

Mladistvému možno uložiť aj ob
medzujúce opatrenia uvedené v § 
16 písm. b) a v§ 17 ods. 1 zákona 
o priestupkoch. 

Obmedzujúce opatrenie spočíva 
v zákaze navštevovať určené ve
rejne prístupné miesta a miest
nosti, v ktorých sa podávajú alko
holické nápoje alebo konajú verej
né telovýchovné, športové alebo 
kultúrne podujatia. Práve takéto 
obmedzujúce opatrenie je možné 
uložiť páchatel'ovi priestupku na 
úseku ochrany pred alkoholizmom 
a inými toxikomániami (§ 30 záko-

na o priestupkoch), priestupku 
proti verejnému poriadku (§ 47 a 
48) a priestupku proti občianske
mu spolunažívaniu (§ 49 zákona 
o priestupkoch). 

Zánik zodpovednosti 
za priestupok 

Podl'a ustanovenia § 20 zákona 
o priestupkoch (novelizovaného 
čt. IX bod. 1 zákonom 515/2003 
Z. z.) priestupok nemožno prejed· 
nať, ak od jeho spáchania uplynuli 
dva roky; nemožno ho tiež prejed
nať, prípadne uloženú sankciu 
alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na 
priestupok vzt'ahuje amnestia. 

Právny inštitút zániku zodpoved
nosti za priestupok nemožno sto
tožňovať s inštitútom zániku trest
nosti a trestu podl'a § 65 a nasl. 
Trestného zákona, hoci majú vel'a 
spoločného. Okolnosti odôvodňu
júce zánik zodpovednosti za prie
stupok treba odlišovať aj od okol
ností vylučujúcich protiprávnosť 
priestupku (nutná obrana, krajná 
núdza, oprávnené použitie zbrane, 
výkon práva alebo povolania, plne
nie povinností alebo rozkazu 
a iné). 

Existencia dôvodov zániku zod· 
povednosti za priestupok má za 

následok stratu oprávnenia prie
stupok postihnúť (sankciQnovaľ), 
znamená zánik dôsledkov, ktoré 
by sa inak u páchatel'a priestupku 
spájali s tým, že spáchal priestu
pok. Zákon o priestupkoch-uvádza 
ako dôvod zániku zodpovednosti 
za priestupok výslovne uplynutie 
času a udelenie amnestie. Patrí 
sem však aj smrť páchatel'a. 

Dvojročná lehota, ktorá bola 
upravená oproti jednoročnej pred
chádzajúcej lehote zákonom č. 
51512003 Z. z. je lehotou preklu
zívnou (prepadnou). Plynutie pre
kluzívnej lehoty nemožno predÍžiť, 
skrátiť ani prerušiť. Na uplynutie 
dvojročnej prekluzívnej lehoty je 
povinný správny orgán prihliadať 
aj bez návrhu, ex offo, t. j. z úrad
nej povinnosti. 

Týmto končím seriál článkov, 
ktoré pojednávali o všeobecných 
ustanoveniach zákona o priestup
koch. Myslím si, že priniesli určité 
obohatenie vo vzťahu k vášmu 
právnemu vedomfu. • 
V prípade d'alšícli otázok je možné 
sa obrátiť na mňa osobne, na 
tel. č. 64 671291. 

JUDr. František 8 a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

DEYEX3 



Vyčistim 
Devínsku Novú Ves 

Slovensko sa teraz v septembri 
už desiaty krát zúčastňuje medzi· 
národnej kampane CLEAN UP THE 
WORLD = VYČISTIME SVET spolu 
s dalšími 124 krajinami sveta. 
Mestská časf Devínska Nová Ves 
spolu s lstracentrom pripravila bo· 
hatý program podujatí pre školskú 
mládež. Ani dospelí by nemali zo· 
staf bokom. Podl'a všeobecne zó· 
väzného nariadenia našej mestskej 
časti č. 2/91 za zabezpečenie čis· 
Ioty chodníkov a priestorov medzi 
chodníkom a bodovou v súvisle za· 
stavanej časti zodpovedá vlastník 
alebo správca pril'ahlej nehnutel'· 
nosti. Je to spravodlivé · veď väčši· 
nu neporiadku pri domoch robia 
obyvatelia domu alebo ho nafúka 
od kontajnerov, do ktorých dávajú 

odpad. 
Pri väčšine panelákov {česí vý· 

nimkám!) sa v trávniku poval'ujú 
ohorky z cigariet, vrchnáky z fliaš, 
paličky z lízatiek, kúsky plastov. 
Kampaň "Vyčistime svet" v týždni 
od 20. do 26. septembra 2004 je 
dobrou príležitosťou dohodnú!' sa 
so susedmi a poriadne pred zimou 

upratať okolie domu. Odpad, ktorý 
sa nevmestí do kontajnerov, je mo· 
žné nechaf vo vreciach pri stojisku, 
prípadne pohrabať na kopu a 
v najbližší pracovný deň požiada( 

na miestom úrade o jeho odvoz. 
V tomto roku už boli vyčerpané 

všetky finančné prostriedky, určené 
na novú zeleň. Preto dalšie sadení· 
ce kríkov budeme poskytova( až na 
budúci rok. Ak potrebujete dobrú 
zeminu {na verejné priestranstvo · 
nie do súkromných záhrad), De· 
nova vám môže priviezť kompost. 
Nie je to kupovaný kompost, preto 
treba ráta( s tým, že obsahuje aj 
kamene a možno aj plasty, ktoré 

treba z neho pred použitím vyhra· 
baf. Ale stromy a kríky z neho 

dobre rastú. 
Devínska je pre väčšinu z nás je· 

diný domov, ktorý máme. Nie je 
nám jedno, do akého prostredia sa 
každý deň po práci vraciame. 
Keď aj sami prispejeme k jej 
zveladovaniu, o to nám bude vzác· 

nejšia. 
Mária Šimonová, 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 

V Devínskej pribudli tabu/'ky s informáciami pre majitelov psov 

DEVEX 4 

MÚ mestskej časti Devínska Nová Ves, 
v spolupráci s firmou EPSOL s.r.o. 

uskutočnia pre občanov 
v sobotu 24.9.2004 

SEPAROVANÝ ZBER 
ROBlÉMOVÝC lÁTO 

Škodliviny, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, budú 
odoberať pracovníci fy EPSOL s.r.o. v čase od 9.00 do 
13.00 hod na týchto miestach: 
1. časť Kolónia - parkovisko pri hoteli Morava 
2. lstrijská ul. pred poštou 
3. Eisnerova ul. - pod terasou Milana Marčeka 
Odovzdať možno tieto problémové látky: 
" staré náterové hmoty 
,. odpadové rozpúšťadlá 
" nepotrebné látky na ochranu rastlín 

a ostatné chemikálie 
" odpadové olejové filtre 
" odpadový motorový olej 
.. staré autobatérie 
., vypálené nerozbité žiarivky 
Podnikatel'ské subjekty môžu odovzdať uvedené škodlivi
ny v prevádzke firmy EPSOL s.r.o. na Technickej č. 7 
v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.30 hod. 
Informácie o podmienkach na tel.č. 4363 1397. 

Víkendové rybačky sa na 
niku v DNV stali už tradí

cfoU. Okolie rybníka býva pl
né, ba nechýbajú ani rybári z 
;ných mestských častí. 

Potešíte/né je, že volný čas 
využívajú aj mladí. 

Hoci prvý september je zná
mY odnepamäti otváraním 
školských brán, v ostatných 
rokoch je aj dňom sviatoč
ným, keďže oslavujeme Deň 
prijatia ústavy. A tak deti 
majú volno. V ten tohtoročný 

Staroba 
sociálnom postavení te· 

rajších dôchodcov je asi 
zbytočné hovoriť alebo 

písať. 
Veď priemerná výška dôchod· 

ku je blízko životného minima a 
dôchodcovia, ktorí odchádzali do 

dôchodku do konca roku 2003 
mohli zväčša dosiahnut maximál
ny dôchodok vo výške cca 8 000 

Sk. Výnimkou boli dôchodky vo· 

jakov, policajtov, baníkov a da· 
lších, ktorí dostávali dôchodok 
podl'a zaradenia do kategórií. 

Dôchodkový systém bol založený 
na solidárnosti, tí ktorí zarábali 
vel'a, prispievali na dôchodky 

tých, ktorých príjem bol nízky. 

Otázky vzdelávania a odbor
nej prípravy patria v systéme 
ochrany pred požiarmi na po
predné miesto. Stredná škola 
požiarnej ochrany MV SR v Z ili
ne, ako jediné rezortné vzdelá
vacie zariadenie v oblasti 
ochrany pred požiarmi v Slo
venskej republike, už od svojho 
vzniku 12. februára 1970, do
kazuje svoje opodstatnenie. 
Obsahové zameranie plánov 
odbornej prípravy vychádza 
z potrieb praxe nielen v rámci 
Hasičského a záchranného zbo
ru, ale aj ostatn)Ích basičsk)Ích 
jednotiek, právnick)Ích osôb či 
podnikajúcich fyzick)Ích osôb. 

stredné i 

pripravila Mč DNV mladým 
rybárom do 15 rokov preteky. 
šlo o to, kto uloví najviac, 
najväčší, najťažší. Mladí sa 
usilovali, veď ich čakali ceny 
v podobe udíc a pravdaže, 
kto si čo ulovil, mohol si z 
úlovku nechať jednu ušiach ti
lú rybu a všetky ostatné, teda 
tzv. biele. 

Po skončení pretekov poníe
ktorJích šťastlivcov povozili 
hasiči aj v člne. 

vb 

iobrota? 
Vzhladom na rast cien, energií, 

potravín, služieb, a nájomného sa 
sociálna situácia dôchodcov ne· 
ustále zhoršuje. V dôsledku ceno· 
vých úprav dochádzalo aj k úpra· 
vám dôchodkov, systémovo nevy· 

vážených a v mnohých prípadoch 

populistických a to hlavne z príčin 
politických. Hlavným dôvodom 
bol nedostatok financií a nepriaz· 

nivý demografický vývoj spoloč· 
nosti. 

Reformy v tomto sektore boli 

zväčša reformami len názvom a 
chýbala im systémová prepraco· 
vanosÍ a ako bolo spomenuté, 

chýbali hlavne peniaze. 

Situácia dôchodcov sa zlepšila 

odborné vzdelanie formou den
ného i diaľkového štúdia, špe
cializovanej prípravy príslušní
kov Hasičského a zácbranného 
zboru vrátane icb celoživotnej 
prípravy a vzdelávania. 

V súlade s udelen)Ími akre
ditáciami vykonáva aj ďal
šiu odbornú prípravu na úseku 
ochrany pred požianni. 

Spolupracuje so strednými a 
vysokými školami, ktoré zabez
pečujú VJÍUčbu so študijným za
meraním na ochranu pred po
žiarmi. 

I. Štúdium na získanie stupňa 
kvalifikácie 
4-ročné študijné odbory: 

Mestská časť Bratislava · Devínska Nová Ves 
usporiada pre záujemcov- rybárov 

25. septembra 2004 
JESENNÉ PRETEKY RYBÁROV 

amatérov s účasťou hostí zo zahraničia 
lnčiatok pretekov: 

5.oo-6.3o úhrada štartovného o losovanie miesto 
Ukončenie, vyhodnotenie o udel'ovanie cien starostom MČ 

od 12.oo do l4.oo na mieste lovu 
Úhrada štartovného vo výške 200 Sk, vrátane občerstvenia, 
oprávňuje osoby staršie oko 15 rokov zúčastniť so súťaže 

s dvoma udicami o hodnotné ceny za najväčší počet úlovkov 
a najväčší úlovok. Po vyhodnotení si súťažiaci môže ponechať 

dve ušl'achtilé ryby. 

Akcia je organizovaná s podporou firiem: 
Master Fish s.r.o. o Reštaurácia u Michala 

pre tých, ktorí odchádzali do dô

chodku po 1.1. 2004, keď pri ich 
odchode do dôchodku v porovna· 
ní s rovnakými dôchodkami pri· 
znanými v roku 2003 predstavujú 

ich dôchodky pre nich vyšší príjem 

takmer o 30%. 
Razantným spôsobom zasahuje 

do celého dôchodkového systému 

nová dôchodková reforma, ktorá 

štartuje 1.1.2005. Reforma je po· 

stavená na troch pilieroch: 
l . Priebežný dôchodkový systém 

(v zmysle zákona č. 461 /2003 O 

sociálnom poistení) 
2. Doplnkové dôchodkové poiste· 
nie (v zmysle zákona č . 
123/1996 O doplnkovom dô· 
chodkovom poistení zamestnan· 

cov) 
3. Starobné dôchodkové sporenie 

- štvorročné denné štúdium, 
študijný odbor pozemné stavi
teľstvo -požiarna ochrana s ma
turitou (v spolupráci so Stred
nou priemyselnou školou sta
vebnou v Ziline), určené pre 
žiakov, ktorí úspešne ukončili 
základnú školu. 
- štvorročné denné štúdium, 
študijný odbor mechanik po
žiarnej techniky s maturitou (v 
spolupráci so Stredným odbor
ným učilišťom stavebnJÍ v Zili
ne- Bytčici), určené pre žiakov, 
ktorí úspešne ukončili základ
nú školu. 
- Dvojročné diaľkové špecializa
čné pomaturitné štúdium, štu
dijný odbor požiarna ochrana, 
určené pre žiakov, ktorí úspešne 
ukončili gymnázium alebo 
strednú odbornú .~kolu, absol
vent získava vyššie odborné 
vzdelanie. 

(v zmysle zákona č. 43/2003 O 

starobnom dôchodkovom sporení) 
Tieto tri piliere by mali terajším 

tridsiatnikom zabezpeči( dôcho· 
dok vo výške 80 % ich príjmu a to 
v skladbe l. pilier 40% a ďalšie 
dva piliere spolu dalších 40 %. Od 

čoho budú závisie(? 
Od dvoch základných ukazova· 

telov každého jednotlivca a to od 

výšky platieb resp. príspevkov do 

jednotlivých pilierov a od držky 
resp. doby platenia do týchto pi· 

lierov. 
O ďalších podrobnostiach, 

možnostiach vstupu do pilierov 
a výške platieb, odvodoch, daňo· 
vých úlavách v dalšom čísle Deve· 

xu. 

Ing. M. Spišiak 

II. štúdium na získanie osobit
nej odbornej spôsobilosti 

V rámci tobto štúdia absolvu
jú príslušníci Hasičského a zá
chrannébo zboru základnú prí
pravu a špecializované prípravy 
podľa zákona č. 315/2001 Z. z. 
o Hasičskom a záchrannom 
zbore a podľa nariadenia Mi
nisterstva vnútra SR č. 30/2000 
o osobitnej odbornej spôsobilos
ti, ako aj o prehlbovaní kvalifi
kácie na vykonávanie činnosti 
v Hasičskom a záchrannom 
zbore. 

Bližšie možno 
získať na adrese: 

Stredná škola požiarnej 
ochrany MV SR v Ziline, 

Bytčianska 2. Ol I 15 Zílina l 
tel.: 041/507 6701 
fax: 041/566 7046 

e-mail: sekretariat@hazz-sspo.sk 



A sa ná~ dari(o 
v ZŠ P. Horovo 16 

Znova nám začína další školský rok. Chceme oby bol úspešný o že môže byt' o tom hovoria 
výsledky z obdobia šk. r. 2003/2004 

Prijatie 85,71 %žiakov no stredné školy s maturitou je naozaj vel'kým úspechom. Toto 
umiestnenie patrí k najlepším zo všetkých škôl v ONV. Je dôkazom toho, že výučba o prípravo 
na prijímacie pohovory v našej škole je no velmi dobrej úrovni. Ďakujeme všetkým pedagó
gom, žiakom o rodičom zo spoločnú prácu o vynaložené úsilie v prospech našich deti. 
Veríme, že naši absolventi budú rovnako dobre pokračovať v štúdiu na stredných školách o ich 
prospech bude výborný. 

A oko so durilo žiakom ioých ročníkov? 
Žiaci 1. - 4. ročníka pripravili v spolupráci s Mš J. Smreka akadémiu v lsirocentre o svojim 

mamičkám program k ich sviatku. Prváci našej školy spolupracovali s det'mi z MŠ J. Smreka. 
Spoločne poznávali stromy o kríky v Dendroparku, s druhákmi so stretli no karnevale. 

Škola Žiaci % 

Gymnáziá 19 24,67 

Bilingválne gymnáziá 3 3,89 

Gymnáziá celkom 22 

Stredné odborné školy 34 44,15 

Stredné odborné školy bilingválne l 1,29 

Stredné odborné školy celkom JS 

Stredné odborné učilištia s maturitou 9 l 1,68 

Stredné odborné učilištia trojročné ll 14,28 

77 100 

V marci sme sa zúčastnili vydarených akcií organizovaných Miestnou knižnicou v DNV. V apríli 
sme so zapojili do akcie "Kúp si svoj sirom", kde sme finančne prispeli na kúpu dvoch siro
mov. Posledné júnové týždne sme športovou olympiádou žiakov l. - 4. ročníka podporili 
"Posolstvo Slovensko olympijským Alénam". 
Naši žiaci so zapojili do ekosúľože "Vodo pre život", v ktorej M. Hanušovská zo 4. A triedy zís
kalo vo výtvarnej súl'oži pekné 3. miesto. 
V speváckej súťaži "Slávik Slovenska" M. Roglšekovó zo 4. B získalo l. miesto v okresnom ko
le. V recitačnej súťaži "Hviezdoslavov Kubín" sme získali 3. miesto v okrese zásluhou V. 
Stankovej a mimoriadnu cenu udelili E. Gregorovej, 3. miesto v rétorike v rámci okresu patrí 
O. Švecovej a l. Šteliarovej. 

Ako dopadlo malemotika? Tu môžeme blahoželal' k úspechu v pylogoriáde M. Hanušovskej zo 
4. A zo 4. miesto v okresnom kole o A. Gulyásovi zo 7. B zo 2. miesto. T. Kujovič z 5. A dobre 
obstál v matematickej olympiáde, kde v okresnej súloži skončil no 3. mieste. Svoje vedomosti 
uplatnilo M. Donauerová zo 6. C, keď získalo l. miesto v geografickej olympiáde v okrese o 
ocenenie "Úspešný riešilel'" v súloži "liečivé rastliny". 
V chemickej olympiáde (okresné kolo) soM. Stehlík z 9. C umiestnil no 2. mieste oJ. Moskól z 
9. A na 4. mieste. A. Šormírovó z 9. A získala v okresnom kole biologickej olympiády l. mies
lo. Radost' sme mali oj z našich športovcov, ktorí získali 4. miesto vo futbale v krajskom kole, 
l. miesto vo futbale dievčat v okresnom .kole a l. miesi o v šachu zásluhou B. Šimonovej z 9. A 
v krajskej súťaži. 

Vedomostných olympiád poriadaných obvodom so zúčastnilo 37 našich žiakov. Umiestnili sa 
2-krót no l. mieste, 2-krót na 2. mieste, l-krát no 3. mieste, 13 žiakov získalo ocenenie ús
pešný riešite!', 3 žiaci postúpili do krajského kolo. 
Blahoželáme víťazom i zúčastneným! V novom školskom roku všetkým želáme len dobré 
Výsledky. l. JaiJCIIIIll~lOVa 

z kompletnej ponuky kalendárov 
stolových, nástenných, plánovacích diárov, podložiek na stôl 

si môžete vybrať v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo - 18.oo f:J o pre firmy ponúkame dotlač loga a textov 

pri väčších odberoch zlavy 

Meníte DIČ ? 

Potrebuiete zmenil' peHatku? 
Nemusíte men it' celú, stačí vymenit' na pôvodnej textovú plochu 

Tú vám zabezpečíme a vymeníme 

v Devexe na Novoveskej 14 (z dvora) 

po-pia: 15.30-18.00 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
spol. s.r.o. 

'"'---'=-..-- Opletalova 65, 841 07 Bratislava 
www.ots.sk 

tel.: 02/64 77 53 75 
02/64 77 86 91 

fax: 02/64 77 63 71 
mail: ots@ots.sk 

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA 
* PREDAJ * SERVIS * PRENÁJOM * 

• vibračná technika - valce, dosky, laty, vibrátory príložné a ponorné 

o pojazdné a stabilné kompresory • pneumatické kladivá a náradie 
• rezače špár • elektrocentrály • vysokozdvižné plošiny 

a výťahy • stroje na povrchovú úpravu cementu • čerpadlá •. mi.ešačky . 
• dopravníky betónu a malty • univerzálne nakladače • hydrauhcke lopatove 

rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 
• elektrické ručné náradie 

Strediská OTS, spol. sr.o. v Bratislave 

Opletalova ul. 65 

tel.: 02/64 77 86 91, 64 77 86 77, 64 77 53 75 

D RASOU:l 
M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti Skleníku) 

teplé jedlá, mäso, 

údeniny, šaláty, syry, 

mliečne výrobky 

NOVU OTVORENE 
po-pia: 8.oo - 1 8.oo so: 7 .oo - 12.oo 

:l 
o 

co 
o 
111 -... o 

Sme nailepši, najlacnejší, nalodaofnejši? 

Ponúkame iba kvalitu? 
fax: 02/64 77 63 71 presvedčíte sa sami pri nákupe 

Smrečianska ul. 4 
tel.: 02/44 25 79 87 
fax: 02/44 25 79 86 

Račianska ul. 186 

tel./fax: 02/44 87 28 90 

Ol-
02-
03-
04-
05-
06-
07-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predaj 
Valné miesta (ponúka, hlodá) 
Služby (ponúka) 
Byty 
Nehnutelnosti 
Rozličné 

' Postel'ná bielizeň, uteráky, osušky ponú
ka Fi Osma Luka Jihlava v predajni DE
VEX na Novoveskej 14 (z dvora) po-pia: 
15.30-18.00 
• Predám DEMA COMFORT LUX, štvor
kombinácia, nafukovacie kolesá, preklá
pacia a polohovatel'ná rúčka, fusak, taš
ka, pršipláš(, moskytiera. Cena 5 500 Sk. 

Kontakt: 0908-675 544 

* TV servis Baláž -oprava televízorov. Na 
Grbe 43. Tel./zázn.: 6477 6963 
* Murárske, obkladačské práce, sadra
kartón, malovky. Interiér- exteriér. 

Tel.: 0908 543 991 

'Výcvik psov v DNY. Tel: 0905-509 919 
• Vysokoškoláčka so štátnicou a praxou 
doučuje nemčinu. 180 Sk/hod. 

Tel: 0907-182 463 

• Kúpim rod. Dom v DNY. Platba v hoto
vosti. Tel: 0905-287 975 

Herba - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozlič
ný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel.: 6477 4642. 

(Mäso • údeniny • labôdky) 
teplé jedlá po celý dei1 

Bravčové: 

Kare bez kosti 21;,- Sk 
Kare s kosťou 159,- Sk 
Stehno bez kosti 156,- Sk 
Pliecko bez kosti 143,- Sk 
Krkovička s kosťou 132,- Sk 
Bok bez kosti 115,- Sk 
Bok s kosťou 109,- Sk 

Výrobky: 
Klobása domáca 109,- Sk 
Klobása pikantná 109,- Sk 
Klobása stupavská 149,- Sk 
Oravská slanina 129,- Sk 
šunková saláma 1;0,- Sk 
šunka dusená 158,- Sk 
Slovenská točená 77,- Sk 

Posteľná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 
Bavlnené postelí-té plachty 
Bavlnené obliečky krepové 
Antialergický set 
Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 
v predajni DEVEX, Novoveskó 14 
(z dvora), po - pia: 15.30 - 18.00 

Nejedlého 6~ Dúbravka 
~~ 

Hydina: 
Kuracie prsia 182,- Sk 
Kuracie stehná 89,- Sk 
Kuracie krídla 67,- Sk 
Kuracie trupy 25,- Sk 
Kura pitvané 73,- Sk 
Morčacie prsia 205,- Sk 

Predné 
Zadné 
Roštená 

Hovädzie: 

Sviečková 

Krk 

164,-Sk 
179,- Sk 
195,-Sk 
399.- Sk 
164,-Sk 

Všetky ceny sú za 1 kg tovaru 

k /8 - 1360 Sk l/ 4 str = 2120 Sk l/2 str. = 5430 Sk, l sir. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/1,6 str. =. 678 S.' l . str. - b so,.;' . · .. t' 

0 
viac Í 0% celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 

K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zlavy: In uvere(nema za sei o~% o, td pa l + SÓ% iná ako inzertná stro na ( 6,7) + 30%. 
Zamestnanie hl'odóm: zl'ava 50%. Príplatky: 1. strano +d ~ o,) pos e _n~ 

1 
;r;~o 18 00 s;: 8 00-11 00 e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

Inzertná kancelária: DNV Novoveskó 14 (z dvora na postou , po-p1o. · - · ' · · · ' 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

-V piatok 27. 8. hliadka OO 
PZ v DNV o 01.20 h zistila, že 
neznámy páchate!' sa vlámal 
do Reštaurácie U Michala na 
rohu lstrijskej a Eisnerovej. 
Krádež rádia, televízora a vý
robkov v hodnote 45 tis. Sk je 
v štádiu vyšetrovania. 
- O deň neskôr 28. 8. nadrá
nom o 04.15 h sa vlámal do 
Reštaurácie na štadióne na 
Vápencovej neznámy pácha
tel'. Ukradol športovú tašku, 
peňaženku, mobil Nokia a 
Siemens v celkovej hodnote 
21 400 Sk. 
- Opäť v piatok, tentoraz 3. 9. 
v predpoludňajších hodinách 
ukradol neznámy páchate!' 
z rodinného domu na Opleta
lovej ulici rôzne veci v hodno
te 9300 Sk. 
-V nedel'u 5. 9. na ul. J. Poni
čana zatial' neznámi páchate
lia ukradli z troch osobných 
automobilov pneumatiky a 
rôzne súčiastky v celkovej 
hodnote 59 200 Sk. 

1["' R ~~- Z'V/" o v· TT A 1 ' ' i l ~ ; ._,. 1{ .. 
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šťastie spočíva v tom, že sa ... 
dokončenie v tajničke. 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -
B. Umenie po latinsky - nabrúsene 
- pracovný odbor (hovor.). - C. 
Nemecký spisovatel', nosíte/' No
belovej ceny - citoslovce porozu
menia - úloha herca. - D. Dievčen
ské meno 24. 5. - pomoc, záštita -
pästiarsky úder. - E. Neuplatnila 
napriek prekážkam. - F. Opatrov
ník. - G. Pohrebná hostina - som v 
plameňoch - ruská rieka. H. Teda 
po nemecky - poskytni - stupeň 

kambria. -l. V šachu nerozhodne -
rozkaz (po vojensky) -jednotky de
dičnosti, gény. - J. Začiatok taj
ničky.· 

Zvisle: 1. Koniec modlitby - od
kvap po česky. - 2. Odieral - Eu
rópsky parlament v skr. - islamský 
boh. - 3. Skratka medzinárodnej 
spoločnosti - cudzokrajný savec .
základná číslovka. - 4. Som po ta
liansky - rádiotelefón v skr. - cito
slovce skoku. - 5. Rieka v Rusku -

- O deň neskôr 6. 9. neznámy 
páchate!' alebo páchatelia vy
kradli rodinný dom na ulici Na 
skale. Ukradli peniaze, valuty, 
zbrane a majitel'ovi spôsobili 
škodu 45 800 Sk. 

Milé prekvapenie!!! 

-V ten istý deň sa do bytu na 
Eisnerovej a vlámali neznámi 
páchatelia a krádežou elektro
niky, skla a porcelánu spôsobili 
majitel'ovi škodu 96-tis. Sk. 
- Tretím priestupkom v tento 
deň bolo napadnutie, keď 

o 19.00 h opitý muž napadol 
niekol'kých l'udí. 
Zadržali ho a prípad vyšetruje 
OSV (odbor skráteného vyšet
rovania) Ba IV. 
- V utorok 7. 9. občianke 

z Bridlicovej ulice sa vlámali 
do vozidla Fiat Ducato a 
ukradli elektroniku v hodnote 
5 tis. Sk. 
- O deň neskôr 8. 9. v noci 
o 03.30 na l. Bukovčana ne
známy páchate!' podpálil sú
kromné motorové vozidlo, 
ktoré zhorelo do tla. 
Spôsobená škoda predstavuje 

Prechádzali sme sa so zná

mou v zeleni sídliska Stred, keď 
sa pri nás zastavili dve dievčat

ká Kristínka a Miška. 

- Nechcete si vybrat' darček? 
- Darček? A aký? Prečo? 
- Také kresbičky. Všelijaké. 

Vyberte si, a v rúčkach vari pät'

ročných drobcov sa rozprestreli 

malé obáločky, tak 1 Ox 1 O cm. 

-A čo fo je za akcia?, pýtame 

sa. 

- Len tak, fo sme urobili a chce

me urobiť niekomu radost'. 

A už vyberali drobné kresbič

ky, pomalóvané a povystrihova

né. Bolo fo nečakané a milé 

FUTBAL® 
IV. futbalová liga 

445 tis. Sk. 3. kolo 
FK Dúbravka - DNV 
góly: 

OO PZ ONV Hájek, Bystriansky 

1:2 (0:1) 

písacia potreba - ruská vel'rieka. -
6. Jeden z mušketierov - oblasť na 
severe Slovenska. - 7. Zábava - rie
ka v Indii - hmyzožravý cicavec. - 8. 
Podzemná skrýša zveri - ruský 
súhlas - neve/'kí. - 9. Názov lietajú
ceho taniera - osievací nástroj - kó
rejské mužské meno.- 10. Sekalo-

h/'a po chorvátsky - ktorým sme
rom. - 11. Rekreačná budova -
zmrznuté kusy vody. 

Pomôcky: H. Akad. - l. idy. - 3. 
Apar. - 4. Sono. - 5. /sa. - 7. Ráví. -
10. Le.-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 
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prekvapenie. A zámer, urobiť 
radost', sa drobcom dokonale 

vydaril. kp, es 

4. kolo 
PVFA Bratislava - DNV 3:3 (1 :3) 
góly: 
Hájek, Klemensich, vlastný 

5. kolo 12.9. 
DNV- Malinovo 
gól: Holocsi 

1:0 

( /(orenie života ) 

-Pán doktor, pán doktor, nutne 
potrebujem okuliare! 
- To vidím, toto je stánok s hra
nolkami! 

*** 
Inzerát: 
Vymením skladací dáždnik za 

rozkladací. 

*** 
- Ako mám urobiť volské oká zo 

slepačích vajec? 

*** 
-Za kol'ko predáte ten obraz? 
- Za polovicu katalógovej ceny. 
-Fajn. Kol'ko stojí katalóg? 

*** 
-Môj pes má rád deti. 
-Môjmu stačia granule 

*** 
:_Ahoj, ideš zajtra na maškarný? 

-Jasné! 
- V kostýme alebo s maskou? 
- Samozrejme, že aj s manžel-

kou. 

DEVínskonovoveský Expres -dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Brotislovo·Devínsko Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Brotisl~vo, 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk.lnzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novovesk~ 1 ~ 
(z dvora) po-pio: 15.30-18~00, so: 8.00-11.00. Uzávier~a čí_sla: vo štvrtok k~ždý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každ~ pá~n: ~ždeň v me~o-c~ 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovove~~! 
spravodaJca 

~Xpres 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

41.- 42. týždeň 1.10. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 16 bezplatne 

Príhovor 
vydavatela 

Nedávno som sa zúčast

nil stretnutia absolventov 

školy po štyridsiatich ro

koch. Vek i osudy mali 

účastníci vpísané v tvárach, 

postavách, svedčili i šediny. 

Okrem spomienok, rezo

novali , a obyčajne rezonujú 

osudy jednotlivcov takéhoto 

kolektívu, kedysi vel'mi blíz

keho vekom i záujmami. 

Každý počúvol, porovná

val, hodnotil. 
Po rokoch, daleko za päť

desiatkou, každý vlastne 

prezentoval svoj prínos pre 

rodinu i spoločnost'. Účast
níci s úctou počúvali. Nie 

pre viditel'né šediny, či koz

metické znaky veku. 

Spomenul som si vtedy 

nielen na ich prežité roky. 

Batôžky spomienok, ktoré si 

priniesli a delili so o ne s 

bývalými spolužiakmi, vy
volali úctu ku každému no

sitelovi príbehu. 
V týchto dňoch si pripo

·míname, symbolicky práve 

na začiatku jesene, jedným 

dňom Deň úcty starších .. 

Čo všetko? 

Nuž, my mladší, i najmlad

ší, postojme niekol'ko minút 

a pokúsme sa nájsť odpo

veď. 
Vydavatel' 

\ e-mail: krug@mail.viapvt.sk \ 

V Č Í S l E : 0 Občania vstupujú * Boj proti hluku 

O O z radnice O Kultúra O Spoločenská kronika • 

() Ponukové konanie O Inzercia O z policajného zápisníka * Sport 

Jesenné skrášlóvanie prináša ovocie 

Em~~,,~~ID\w) 
Bo.;~~Julzu 
Zabezpečiť postupné znižo

vanie hluku v zastavaných ob
lastiach, vo verejných p~rkoch, 
v tichých oblastiach v aglomerá
cii a v otvorenej krajine, v blíz
kosti škôl a nemocníc je ciel'om 
návrhu zákona o posudzovaní a 
kontrole hluku vo vonkajšom 

prostredí. 
Návrhom zákona z dielne mi

nisterstva zdravotníctva sa bude 

zaoberať vláda. _ 
Uvedením zákona do reálne

ho života sa očakáva významný 
pozitívny vplyv na stav život

ného prostredia. 
Rezort zdravotníctva takto 

chce dosiahnuť prevenciu a 
znižovanie účinkov nežiaduceho 
či škodlivého vonkajšieho hluku 

vytvoreného dopravou _na po
zemných komunikáciách, želez
ničnou a leteckou dopravou 

i priemyselnou činnosťou. 
Predpokladáme, že do tejto ka

tegórie ochrany občanov budú 
patriť aj škodlivé účinky nad
merného hluku v bytoch (rôzne 
oslavy nerešpektujúce blízkosť 
susedov nadmerná hlučnosť pri 
počúva~í reprodukovanej hud
by, hádky a zvady v rozhá
daných rodinách ... ), nadmerná 

' hlučnosť pod oknami v zastava-
ných častiach obytných súborov 
(športové aktivity, nočné návraty 
z pohostinských zariadení, výči

ny výtržníkov a pod.). 

Uzavierko dnešného Číslo 
bola 23.9. 2004. 

Uzavierko nasledujúceho 
číslo bude 7.10. 2004, 
číslo vyjde 15.1 O. 2004. 
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ným jazykom v materskej škole vanie riaditel'a základnej školy 
J\. T """ "k l k """ k je slovenský jazyk. s materskou školou na ul. p 

1 ~ ovy S 0 S ty ro Na základe uvedeného bolo Horova 16 a riaditel'a základ~ 

Úderom ôsmej hodiny 2. 
septembra 2004 sme oficiálne 
otvorili nový školský rok aj v 
našej mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves. Keďže 
už aj základné ško lstvo je pre
neseným výkonom štátnej 
správy pod mestskou časťo u , 

vyp l ý~a p~e ňu ri ešenie všet
kých, s tým súvisiacich, otá
zok. 

Predovšetkým mestská časť 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves v zmysle § 6 ods. l záko
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej sa
mospráve a o zmene a dopl
není niektorých zákonov zria
dila ZÁK-LADNÚ ŠKOLU 
S MATERSKOU ŠKOLOU 
PAVLA HOROVA 16 Bratis
lava - Devínska Nová Ves, ako 
ško lu s právnou subjektivitou 
s ú či nnosťou od l . 9 . 2004, 
ktorá bude hospod á riť ako sa
mostatná rozpočtová orga
nizác ia. 

Pod riaditel'stvo základnej 
školy s materskou školou, 
v zmysle zr iaďovacej listiny, 
patria detašované pracoviská 
materskej školy na ul. P. 

Horova 3 a na ul. j. Smreka 8. 
Súčasťou základnej školy s ma
terskou školou je aj školský klub 
detí a zariadenie školského stra
vovania. 
Vyučovacím jazykom v základ
nej škole a výchovným jazykom 
v materskej škole je slovenský 
jazyk. 

Ako druhý školský právny sub
jekt . mestská časť Bratislava -
Devínska Nová Ves, v zmysle 
citovaného zákona, zriadila 
ZÁKLADNÚ ŠKOLU S MATER
SKOU ŠKOLOU IVANA BU
KOVČANA 3 Bratislava - Devín
ska Nová Ves, ako školu s práv
nou subjektivitou s účinnosťou 
od l. 9. 2004, ktorá bude hos
podáriť ako samostatná rozpoč
tová organizácia. 

Pod ri.ad itel'stvo základnej 
školy s materskou školou patria 
detašované pracoviská základ
nej školy so sídlom na ul. Ivana 
Bukovčana l , na ul. Charkov
skej l a detašované pracoviská 
materskej školy na ul. M. Ma
reč ka 16 a na ul. M. Marečka 
20. Súčasťou základnej školy 
s materskou ško lou je aj školský 
klub detí a zariadenie školského 
stravovania. Vyučovacím jazy-

v auguste 2004 

V auguste 2004, tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, službu policajtov 
Okresnej stanice MsP v Dúbravke v prospech mestskej časti Bratislava - DNV 
vykonávali s obmedzenými kapacitami z hladiska ich počtov a zabezpečovania 
služby v rámci ďalších piatich mestských časti. Mé DNV stanovila pre policaj
tov Okresnej stanice v Dúbravke na august 2004 tieto základne úlohy : 
- vykonávať kontrolu dodržiavania VZN súvisiacich s vodením psov a dodržia· 
vania verejného poriadku v rámci Mé DNV, 
• zvýšiť v spolupráci s Obvodným oddelením PZ SR v DNV kontrolnú činnosť na 
dodržiavanie zákazu vjazdu nákladných motorových vozidiel na ul. Opletalovú, 
Mlynskú a M. Marečka (v súvislosti so zásobovaním obchodného centra TER· 
NO}, 
• vykonávať kontrolu a za pomoci "imobilizérov" riešiť nedovolené parkovanie 
vozidiel v oblúkoch križovatiek na ul. Eisnerovej, 
• vykonávať kontrolu pri VÚZ na ul. š. Králika 1 a v okolí CONTRY • pubu, kde 
sa schádza mládež, ktorá znečisťuje verejné priestranst,vo, požíva alkoholické 
nápoje, čo značne obťažuje občanov pril'ahlých rodinných a obytných domov 
(hlučné a vulgárne správanie sa}, 
• pravidelne využívať informácie z kamerového systému inštalovaného v rámci 
MČ DNV na efektívnejšie riešenie priestupkovosti, 
• aj nad'alej vykonávať kontroly pred prevádzkou TERNO, hlavne v ranných ho· 
dinách so zameraním na soboty a nedele, dôraz položiť na priväzovabnie 'psov 
pred predajňou, ktorí po sebe štekajú, čím rušia obyvatelov okolitých obytných 
domov, 

DEVEX 2 

potrebné vytvoriť aj orgány škol- nej školy s materskou ško lou 
skej samosprávy na novo konci- na ul. l. Bukovčana 3. 
povaných školských právnych V zmysle § 4 ods. 2 zákona 
subjektoch v rámci mestskej čas- č. ·596/2003 Z. z. o štátnej 
ti Bratislava - Devínska Nová správe v školstve a školskej sa-
Ves. mospráve a o zmene a dopi-

Pretože sme toto mal i nen í nie ktorých zákonov v ý-
v zauJme vytvoriť čo najskôr, berovou komisiou na výbere-
dňa 20. 9. 2004 v súlade s § S vé konanie na vymenovanie 
vyhlášky Ministerstva školstva riaditel'a je rada príslušnej zá-
Siovenskej republiky č.291/2004 kladnej školy s materskou 
Z. z., ktorou sa určujú podrob- školou. 
nosti o spôsobe ustanovenia or- Povinnosťou rady ško ly ako 
gánov školskej samosprávy, o ich výberovej komisie je uskutoč-
zložení, o ich organizačnom a niť výberové konanie a pripra-
finančnom zabezpečení sa usku- viť návrh pre zriaďovatel'a na 
točnilo ustanovujúce zasadnutie vymenovanie riaditel'a najne-
rady základnej školy s materskou skôr do dvoch mesiacov od 
školou P. Horova 16 a rady školy jeho vyhlásenia. 
s materskou školou l. Bukovča-
na 3. 

Na tomto ustanovujúcom za
sadnutí si jednotl i vé rady škôl 
zvolili zo svojích členov predse
dov jednotlivých rád škôl ako aj 
kandidátov zo zvolených zástup
cov rodičov do príslušnej obec
nej školskej rady pri magi stráte 
hl. m. SR Bratislave. 

Týmto právnym aktom je vlast
ne umožnené zriadovatelovi, t.j. 
mestskej časti Bratislava - De
vínska Nová Ves v zastúpení sta
rostom mestskej čast i vyhlásiť 

Podmienky výberového ko~ 
nania na vymenovanie riadi
tel'a základnej školy s mater
skou školou na ul. P. Horova 
16 a riaditel'a základnej školy 
s materskou školou na ul. l. 
Bukovčana 3 sú uvedené na 
inom mieste tohto čísla DE
VEXu. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, zá- · 

stupca starostu MČ DNV 

• vykonávať kontroly pod terasou u prevádzky Zber papiera na ul. M. Marečka, 
kde sa často schádzajú bezdomovci spôsobujúci hluk, vykonávajúci osobnú po· 
trebu bez oh/'adu na obyvatelov okolitých obytných domov, 
• vykonávať kontrolu najmä v nočných hodinách pred prevádzkou COLORADO • 
BILIARD a FORMULA • ŠPORT, kde po 22,00 hod. sa schádza mládež pod vply· 
vom alkoholu, ktorá spôsobuje nadmerný hluk a rušenie nočného k/'udu, 
• vykonávať kontroly pri odchode návštevníkov z prevádzky Sedem statočných 
po diskotékach v čase od 04,30 hod. do 07,00 hod. (predovšetkým ich pohyb po 
ul. Eisnerovej}, 
• aj nad'alej vykonávať kontroly priestorov po bývalej Jednote na ul. lstrijskej, 
kde sa schádzajú bezdomovci, spôsobujúci znečistovanie okolitých priestorov v 
susedstve rodinných domov. 

A aká bola ich výs/ednosť ? 

V auguste 2004, policajti. uvedenej stanice MsP, riešili 12 priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, z toho 5priestupkov vyriešili doho· 
váraním a 7 priestupkov uložením blokovej pokuty v celkovej sume 1.400.· Sk. 
Oa/ej riešili 9 priestupkov proti verejnému poriadku .podl'a § 47 zákona č. 
37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom 5 vyriešili 
dohováraním a 4 uložením blokovej pokuty v celkovej sume 400.· Sk a 31 prie· 
stupkov proti verejnému poriadku podl'a § 48 zákona č. 37211990 Zb. oprie· 
stupkoch v znení neskorších predpisov, z čoho 12 vyriešili dohováraním a 18 
uložením blokovej pokuty v celkovej sume 2.400.· Sk. 

Okrem uvedeného 17 krát zasahovali na podnet občanov mestskej časti 

(Pokračovanie na 3. strane} 

VÝSLEDNOSŤ OS MsP DÚBRAVKA v a u 9 u s t e 2 O O 4 

(Dkončenie z 2. strany} , . 

, k N vá Ves na linku 159 2 krát na signál pultu centra/ne} ochrany a 2 
oevrns a 0 

' • J z hl' ď k kladby naj· 
krát boli použité technické prostriedky (tzv. papuce . a. IS a s . . 
väčšia pozornosť bola venovaná páchaniu priestupkov pro.tl o.chran~- ver~Jne} 
ze/ime, porušovaniu VZN o vodení psov, proti čistote a pot~adku a uziVamu al· 

koholických nápojov na verejných priestranstvach. , . 
Vážení spoluobčania, je na vás či to čo je vám dáva~é na_vedomo~ť-~ h/adl_s· 

ka potrieb mestskej časti Bratislava • Devínska Nova Ves l~ do~ta~~Juce. AJ v_ 
d'alšom období mám záujem vás informovať o tom, ako s! ~o/l~aJtl O~resneJ 
stanice MsP v Dúbravke v prospech občanov mestskeJ casti Bratislava • 

Devínska Nová Ves plnia uložené úlohy. 
Spracoval: JUDr. František S a ň a s, 

zástupca starostu Mé DNV 

Výberové konanie_ 
na vymenovanie riadite/ov ZS •••• .. ••••••• ••••••••••••• 

Mestská časť Bratislava . Devínska bornej o pedagogickej spôsobilosti peda

Nová Ves ako zriod'ovotel' vyhlasuje gogických pracovnikov v znení nesko

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2002 rších predpisov 
z. z. o štátnej správe v školstve a škol- má najmenej 5 rokov pedagogickej pra-

skej samospráve v spojení s § 5 zákono xe. 
č . 552/2003 z. z. o výkone práce vo ve- Kandidát no funkciu rioditel'o vyššie 

rejnom záujme v znení neskorších pred- uvedených ZŠ je povinný ďalej predložiť: 

· . k d' · · ostupov a využívania odborných a technických možností l uprace, oor mac1e P . • . · . h · b 
. . hrane z··lvota zdravia a majetku občanov. Haslcsky a zac ranny z or 

pn zac • l' · •· · h SR 
(HaZZ) má v širokej základni príslušníkov Dobro_vo neJ -~omrne) oc ra.~x_ 
DPO SR) oporu vo výchove mladých l'udí - bud.ú~IC~ has_I~O~ a ~ao pak, ~a:sm~ 

( rofesionálnych hasičov je súčasne aj dobrovolnyml_ha_:;Kml, pnpr~veny_r:n.~ ~o 
~ôcť kedykol'vek a kdekol'vek, ak dôjde k ohrozemu cloveka ohnom Cl mym 

živlom 'l ·· · · · 
Org~nizácie profesionálnych i dobrovol'ných h.asičov sa _neu_sta e ~~~~~~ ~-n-

s ôsobujú novým situáciám, ktoré prináša vývin svetovy~~ l domaclc eJ In . 

6ba subjekty prešli v období od podpísania pred_chádza:uceJ _DOHOD:. z 25: 
se tembra 1997 vel'kými organizačnými zmenami. Navyse, z_ur~du ~omrne! 
oc~rany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa stal Haslcs~y a zach~anny 
zbor ktorého zásahy sa neobmedzujú už len na haseme pozl~rov, a e za
chra~ujú občana a jeho majetok pri množstve ďalších ohrození. P~ave_ pr~~H2~. 
septembra 2004 predpoludním došlo k významnému aktu podplsama -

DY o spolupráci. 

Miestny úrad Devínska Nová 
Ves tstrijská 49, Bratislava 

, SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 

Miesto: Pavla Horova 26 
Počet parkovacích miest: 4 

Obdobie: 
1. 11.2004-31. 10.2005 

tiadosti 0 pridelenie parkova
cieho miesta je potrebné do
ručiť v zalepenej obálke s oz
načením 

SÚŤAŽ - PARKOVANIE -
" NEOTVÁRAŤ" 

na Mif;stny úrad v Devínskej 
Novej Vsi, tstrijská 49, 843 1 O 
Bratislava 
tiadosť musí obsahovať: 
meno, priezvisko a adresu trva
lého pobYtu žiadate/a, _ 
typ automobilu, farba, SPZ_ 

určí pre všetky vyhradené par
kovacie miesta na jednom par
kovisku rovnaká pre všetky vy
hradené parkovacie miesta, a 
to 0 výške priemernej ceno~ej 
ponuky uchádzačov, ktorym 
bolo parkovacie miesto na da-
nom parkovisku pridelené. · 

Paušálna suma poplatku ne
môže byť nižšia ako 7200,
Sk/ročne alebo 600,- Sklme
sačne a nemôže byť vyššia ako 

4a 000,- Sk/ ročne alebo 3300,
Sk/mesačne. 

Fyzické osoby, ktoré n~po
užívajú osobný automobtl na 
podnikanie, majú z~ížený po
platok za vyhradene ?arkova
cie miesto pre osobny automo
bil, ktorý nie je vo vlastníctv~ 
právnickej osoby na jednu treti-

nu. • , 
kto je vlastníkom automobtlu, 
v prípade, že vlastníkom j:. fy
zická osoba, údaj o tom, ct sa 
využíva alebo nevyužíva na 
podnikatel'skú činnosť, , 
cenovú ponuku za vyhraden_e 
parkovacie miesto na obdobte 

Znížený poplatok je mozne 
uplatniť obyvatel'mi !edného 
bytu spolu iba jedenkrat. _ 
Uzávierka prihlášok: 25. 10. 

2004 0 16.30 hodine- v tomto 
termíne sa zároveň uskutoční 
na miestnom úrade aj verejné 

otvorenie obálok. jedného roka. . 
Poplatok za 1 parkovacte 

miesto: 
Paušálna suma poplatku sa 

EOMúDNV 

Rozmiestnenie kontajnerov 
písomný návrh koncepcie rozvojo školy 

pisov min. lia obdobie dalších 5 rokov s 11 2004 Výberové konanie od 24 9 2004 • · · , . b' m 
no vymenovanie rioditel'ov: Základnej výpis z registra trestov nie starší oko 3 Harm~n~gram rozmiestňovania vel'kokapacitných kontaJnerov na o Je -

mesiace. · od ad z rodinných domov a domácností na ll. polrok 2004· 1 
školy s materskou školou ul. P. Ho rova nNyepo~žívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a o rezy stromov. 
16 0 Základnej školy s materskou školou 

Z-·10d.osl·l na funkciu rioditel'a vyššie · · t · konta]· ne rov· ul. l. Bukovčana 3. Rozpis pns aven1a · . . . . 
V zmysle§ 3 zákona č. 552/2003 z. z. uvedených ZŠ je potrebné podot' osobn~ 24. 9. - 27. 9.- . ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spadova-Delena . 

· f · k' b alebo poštou na sekretariát starostu MC 1_ 10 __ 4_ 10. _ ul . Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša- 2x kontaJner riaditel'om sa môže stat ym o oso a, 

k 
Bratislava . Devínska Nová Ves, ul. 8 10 _11 _ 10. _ ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova 

lorá: . l 07 B . l . . . . • K Tk d domy 
má spôsobilost' no právne úkony Novoveská č. 17, 84 rolls ava naj· 15. 1 O.- 18. 1 O.- ul. Janšáková, Slovinec, Záhrad na, S. ra l a- ro ~ 
je bezúhonná . neskôr dňa 8. 10.2004 do 12.00 h. 22_ 10 __ 25_ 10_ 2004 _ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovca~~ . 

spi'ňa kvalifikačné predpoklady o osobit- 5. 11 . - 8. 11 .- ul. Novoveská- J. Poničana, nám. 6. apríla, Na kastleli 

d kl d ·1 d Na obálku napísal' "Výberové konanie 
né kvalifikačné pre po a Y V su 0 es dy vo vy'ške 4 989 ooo,- Sk. Pri týcht_o 

l 6 Z d na rioditel'a ZŠ · neotvárať! v OVO STV vyhláškou MŠ SR Č. 41 199 ·Z. 0 0 · POZIAR požiaroch bola jedna osoba zranena. 

Okresné riaditel'stvo Has i čského Najviac požiarov (po 36) bolo zaregls· 

Profes.Jona' In i a dobrovol'ní hasič,i • b . l a trovany'ch v okrese Bratislava ll a záchranného z oru zareg1strova o n 

podpísali DOHODU o spolupr~c·. ' území hlavného mesta SR Bratislavy v a B;~~~:~aéll;;aditeľstvo H as i čskéhO 
S olu ráca profesionálnych a dobrovol'ných hasi~ov má už nle.~olko ~esat- mesiaci august 2004 ce lkom 120 po- a záchranného zboru v Bratislave 
P P b t · uvedomu1u· potrebu vzaJomneJ spo- z"1arov, pri ktory'ch vznikli priame ško-

račí trvajúcu históriu, pretože o e s rany Sl -

~==::~==~==~~~----------------------------------------------------~D~EV;E;;X3 



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

Od októbra otvárame v lstracentre pre deti a mládež 

Prírodovedný krúžok 

Spoznávanie najbližšieho okolia bydliska, turistika, botanika, 

zoológia, geológia, história pod odborným vedením lektorky 

Mgr. Denisy Mišovičovej. 

Súčastbu práce krúžku bude zhotovenie vlastných predmetov 

z prírodných materiálov, práca s prírodopisnou literatúrou a pod. 

Stretnutia: každá streda od 16.00- 18.00 h, lstrijská ul. č. 6 

Poplatok: 300,- Sk/polrok 

lstracentrum, centrum pre vol'ný čas otvára nový krúžok pre dievčatá 

Tra.dičné techniky a ručné práce 

Dievčatá sa naučia vyšívať, háčkovať, pliesť alebo paličkovať pod 
odborným vedením Anastázie Veberovej, niekol'koročnej spolupracov
níčky Ústredia ludovej umeleckej výroby. 

V druhom polroku si dievčatá môžu zhotoviť vlastný módny doplnok 
podla súčasných trendov odievania mládeže. 
Krúžok bude pracovať tiež s vybranými špeciálnymi módnymi časopis

mi, z ktorých bude možné čerpať námety a pod. 
Stretnutia: každý štvrtok od 15.00 - 17.00 h, lstrijská ul. č . 6 

Poplatok: 300,- Sk/ polrok 

Miestny úrad Devínska Nová. Ves v spolupráci 
s rímsko-katolíckym farským úradom poriada 

pre občanov 
9. októbra 2004 (v sobotu) od 15.00 do 17.00 

~ . bll'!llltraČ!et 06 
~ športovtíclt potneb a k11ílt 

v priestoroch Farského centra @:: 
na Istrijskej ulici č. 4. Q 

Súčasne bude v prevádzke aj burza šatstva, i 
občania budú môcť zakúpiť za symbolické sumy od 

10,- do 50,- Sk ošatenie pre deti aj dospelých. 

DEVEX4 

V nedeľu 19. septembra 2004 sa uskutočnilo v susednom 
Rakúsku v skanzene Weinviertler Museumsdorf Niedersutlz stretnu
tie susedov. Z plagátu sme sa dozvedeli (po stretnutí), že na poduja
tí vystúpili folklórne súbory, na módnej prehliadke predstavili kroje 
jednotlivých účastníkov, na výstave predstavili domáce výšivky a kro
je, účastníci sí ,mohli pochutnať na koláčoch, perníkoch a ríbezľo
vom víne z Devína a Devínskej Novej Vsí. Sprievodných podujatí bolo 
viac. Organizátormi boli MC ONV (nositeľ projektu), Weínvíetler 
Muséumsdorf Níedersulz cr Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 

Kto? Co? Kto? Co? Kto? Co? 
Táto základná otázke mo nopodla pri sumarizácii údajov o našej mest

skej časti v masmédiách a to bratislavských, resp. celoslovenských. Kto 
všetko vie o našej mestskej časti . ako sa zviditeľňujeme a aka sa prezen
tujeme navonok. Čo všetko so vie o nás? Tieto otázky mi prišli na um ked 
som si prezrel dostupné periodiká a zistil som, že informácií o Devínskej 
Novej Vsi akosi sa .. nevyskytujú" v novinách. Spomenul som si na jeden re
klamný slogan - Žijeme na zelenom okraji Bratislavy, a vyplynulo mi z toho. 
že žijeme hlavne asi no okraji a to bez toho, aby sme dávali o sebe ve
die[. Nechcem porovnávať našu mestskú časť so stredom mesta. ale v po
rovnaní s ostatnými mestskými časťami ako je Rača. Vajnory. Rusovce je 
podstatne menej informácií. ak vôbec nejaké sú. Aby som bol konkrétny. 
Miestne zastupiteľstvo vyčleňuje každý rok nie malú sumu na Športové, kul
túrne a spo ločenské podujatia. Informácie a propagácia týchto aktivít nie je 

' dostačujúca. lebo veľakrát o tých to podujatiach nevedia ani obyvatelia 
Devínskej a nieto ešte ostatní Bratislavčania. Napr. pri oslavách vstupu do 
EÚ miestne zastupiteľstvo vyčlen i lo sumu 300 000.- Sk na zabezpečenie 
osláv. V novinách som nevidel ani jednu zmienku o tom. že na našp mest
ská časť organizuje oslavy. Propagácia programu v mestských častiach 

Rusovce. Jarovce, Čuňovo bolo hned najmenej v troch. Nakoniec sa oj noše 
oslavy dostali do spravodajstva televízie, ale s tým. že boli v Devíne. Z 
niektorých akcií sú šoty v televízii ako z tohtoročného chorvátsKeho festivalu 
(asi prvýkrát v STV). ale všetko je až po akciách. 

Propagácia na prilákanie diváka a návštevníka mestskej časti chýba 
Možno sa nás dotýka to záhorácke .. enem pro nás a naše dzeci". Nie je 
to škoda? Ved kvalita podujatí býva na dobrej úrovni. Ďalšou tokou aktivi
tou mohla byť akcia Zelená Bratislava. Ročné peniaze. ktoré dávame na 
údržbu a rozvoj zelene sme mohli opäť spropagovať. 

V súčasnosti sú rozpracované mnohé teórie na spropagovanie svojich vý
sledkov. resp. prilákanie na jednotlivé podujatia. niekedy však stačí Ôj málo 
a potvrdiť to staré dobre známe. že aj za málo peňazí môže byť veľa mu
ziky. Napr. poslať informáciu - článok o podujatí alebo program akcie do 
patričných informačných zdrojov. ak neberiem do úvahy Devex a DTV . . ako 
napr. Bratislavské noviny, ktoré dostáva koždý občan Bratislavy. alebo 
Večerník. Samozrejme ponúka sa aj spolupráca medzi miestnymi televíziami 
alebo spolupráca s pripravovanou celomestskou - celobratislav~kou lokálnou 
televíziou. 

Informácie poskytnuté širšiemu okruhu môžu pomôcť riešiť mnohé neprí
jemné skutočnosti aj z .toho pohľadu. že sa začne o danej problematike ' 
viac hovoriť a zvýši sa tlak na riešenie daných skutočností. Konkrétne so 
nás týka sk ládka gudrónov v dotyku na sídliská. doprava s jej možnými 
riešeniami. ako je vybudovanie novej prístupovej · komunikácie alebo výstav
ba novej vlakovej zastávky. 

Ak chceme prilákať viac návštevníkov k nám a oj našim občanom po
núknuť možnosti väčš ieho kultúrneho, športového o spoločenského vyžitia. 
musíme dať o sebe viac a včas ved i eť. Dúfam. že snaha tu je. a preto 
treba spraviť aj ten druhý krok. 

Ing. Peter Rajkovič 

Ivan GODÁRSKY 
a J)agmar KOHNOVA 

Ernest HANINEC 
. Slavomíra]URAKOVA 

stanislav MULLER 
a j ana BENEDIKOVA 

František FARENZENA 
a Erika BENEŠOVA , 

RadkoM/HAĽ 
a Eva SABADOŠOVA 

V
rámci podujatia: "Vyčis
tíme Devínsku" som sa 
spýtala 14 - 15 ročných 

obyvatelov Devínskej, ktoré ro
diny triedia svoj odpad. Ich od
poveď ma nemilo prekvapila . 
z cca 1 OO detí (a teda aj rodín) 
triedi odpad menej ako l O. 

• NaozaJ 
~ sa vas 

• ak sa neviete zriect' PET fliaš, 
po použití vrchnák zahoďte, 
fľašu zošliapnite a cestou do 
práce vhoďte do žltého kontaj
nera - keď ich zatvorené nezo
šliapnuté hodíte do l l OO l kon-

tajnera, vmestí sa 

Boris HORŇAK 
a Eva BALA]OVA 

Priemerný obyvateľ Bratislavy 
vyprodukuje za rok približne 
500 kg odpadov. Štvorčlenná 
rodina 2 000 kg . Čo myslíte, čo 
sa s ním stane, keď ho odvezie 
smetiarske auto? Vyparí sa? 
Zmizne? Spália ho v spalovni . to 

~k ~ ich tam len . 350,, ne....., a • nedajú' sa zlisoval 
• , 

1 
a smeharske auto 

Blahoželám e! 

Tobias RUNAK 
Martin IVANY! 

Vitajte! 

(p~~iii 1~,'tl~~~'JJi'I'~fí~9~~ 
juraj PELLER 

Nech odpočíva v pokoji! 

Dôchodková reforma 
Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom čísle Devexu dôchodková refor-

ma je založená na troch pilieroch. . .1 1. Priebežný dôchodkový systém (v zmysle zákona č. 46112003 O soc/a nom 

poistení) . - 123/1996 O dopln-
2. Doplnkové dôchodkové poistenie (v zmysle zakona c. 
kovom dôchodkovom poistení zamestnancov) b 
3. Starobné dôchodkové sporenie (v zmy~le zákona č. 43/2003 O staro nom 

dôchodkovom sporení) 
Ako funguje vlastne prvý z nich? • . hl' d 
Nebudeme sa zaoberat'jeho funkčnost'ou (resp. nefunkcnostou) z po / ~ 
doteral·s·ieho vy·voia ale zameriame sa na to, ako by mal fungovha o 

, · k "ď b • n dňom svo} o na-
1. 1 .2oo5. Do tohto piliera vstupuje prakticky az ~o_ . c~ . 

1 
b 

radenia a bude v ňom zotrvávat' až do svojej smrti, Cl uz ako paslvny a e o 

aktívny účastník. , . b d · pri-
Počínajúc dňom 1.1.2005 každý zamestnávate/l zamestnanec. u u 

spievat' do tohto piliera nasledovne: zamestnávate/' 1~olo z ~ymer~~~a;le~~ 
základu (t.j. hrubej mzdy) a zamestnanec 4 % z vymen~vacleho ta· at~; do 
znamená že napr. z hrubej mzdy 10 000 Sk odvedie zames nava e •. 
Sociálnej poistbvne 1 400 Sk a zamestnanec zrážkou zo mzdy ďals,_ch 
400 Sk Po dovŕšení dôchodkového veku 62 rokov výška dôch~dk~ sa urcu
·e ako ~účin priemerného osobného mzdového bo~u, ob~obla do_cflodko: 
lvého poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Pnemern~ osobny mzdovy 
bod je pomer súčtu podielov osobného vymeriavacieho_ z~~l~du a ť!'emer;. 

. d v SR k očtu rokov. za ktoré sa tieto pomery zlstUJU - v sucasnos ' 
~:~t:: O ~ozhodu~cich roko~. Obdobie dôchodkov~ho po.ist~nia je obdobie 

latenia odvodov a aktuálna dôchodková jednotka Je dana zako~_om. . 
P Ako môže občan ovplyvnit' výšku svojho dôchodku? Le~ vyskou svoJhO 

zárobku a počtom odpracovaných rokov, za ktoré sú platene odvod~. V t~~--
to pilieri je účast' povinná zo zákona a ť_latí pre všetkých, ktorí nevs upuJU Cl 

Uz- dobrovo/'ne alebo zo zákona do ll. piliera. M S .•. k 
tý 11 r Ing p1s1a V dillšom článku preberieme práve spomenu . pller. • . 

vozí len vzduch 
• odpadové sklo patrí do zele· 

ného kontajnera 
• ak máte možnost' - bioodpad 

kompostujte. 
Kontajnery na triedený zber 

sú rozmiestnené po celej 
Devínskej Novej Vsi. Ak sú od 
vášho domu daleko, nie je prob
lém doplniť ďalšie . Čo pre to 
môžete urobiť? Ak bývate v pa
neláku, požiadajte vášho správ
cu, aby napísal žiadost' na 
OLO, a .s., Zákaznícke centrum, 
Bazová 6, 824 7 4 Bratislava . 
Kontajnery na triedený zber do
plní OLO bezplatne.Podmienkou 
je, že no ich umiestnenie musí 
byt' dostatok priestoru. Nemôže 
to za správcu urobiť miestny 
úrad, lebo kontajnerové stojiská 
patria k bytovým domom .. 

Napriek filtra,;, pri tom obrov
skom množstve spáleného odpa
du samozrejme čast' škodlivých 
látok vypustí spaľovňa aj do 
ovzdušia , ktoré dýchame. Aj vy 
a vaše deti; starí rodičia, aj ma
lé bábätká . Vlčie Hrdlo nie je 
tak dc;leko, aby sme boli v bez-

pe čí. 
s mnohými problémami väčši-

na z nás nemôže n i č robi( Ale 
znížil na polovicu množstvo od
padu, ktoré z vašej rodiny p~tu
je do spalovne, môžete hned od 
zajtra . Velmi jednoducho: 
• noviny odniest' do školy - da
rujete jej tak nepriamo peniaze 
• na ostatný papier si zabezpeč
te buď samostatnú nádobu , kra
bicu alebo jednoducho tašku, 
ktorú umiestnite hneď vedľa ná
doby no zmiešaný odpad 
• nápoje kupujte radšej v skle -
z PET-fliaš sa hlavne do nápojov 
obsahujúcich kyseliny uvoľňujú 
zdraviu nebezpečné rakovino
tvorné ftaláty, podozrivé dokon
ca zo znižovania plodnosti 

Ak bývate v rodinnom dome, 
napíšte žiadost' no miestny úrad, 
my ju postúpime na OLO. 
Musíte navrhnút' umiestnenie na 
obecnom po~emku, kde kontaj
nery nebudú prekážal cestnej 
premávke a nebudú vadiť ostat

ným obyvatelom. 
Triedením odpadu porpôžete 

nielen životnému prostrediu o 
vlastnému zdraviu. Ušetríte aj 
vlastnú peňaženku - odvoz od: 
padu nie je lacná záležitost. 
Kontajnery už nebudú preplne
né, odpad z nich nebude vypa
dával a znečist'ovat' trávniky. 

RNDr. Mária Šimonová, 
Miestny úrad, DNV 

DEVEX S 



SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY ÚPADCU BAl BRATISLAVA, A. S., V KONKURZE VYHLASUJE 
vereiné ponukové konanie 

na predaj maietku patriaceho do konkurznef podstaty. 

A. Byty 

- garsónku, číslo bytu 305, na 

3. poschodí o rozlohe 32,08 m2 

na ul. J. Jonáša č. ll v Bratis

lave, m. č . Devínska Nová Ves 

- garsónku, číslo bytu 502, na 

5. poschodí o rozlohe 28,68 m2 

n~ ul. J. Jonáša č . ll v Bratis

lave, m. č . Devínska Nová Ves 

- garsónku, číslo bytu 109, na 

l. poschodí o rozlohe 28,69 m2 

. na ul. J. Jonáša č. 13 v Bratis- · 

love, m. č . Devínska Nová Ves 

- garsónku, číslo bytu 407, na 

4. poschodí o rozlohe 28,68 m2 

na ul. J. Jonáša č . 13 v Bratis

lave, m. č. Devínska Nová Ves 

- garsónku, číslo bytu 702, na 

7. poschodí o rozlohe 28,68 m2 

na ul. J. Jonáša č . 13 v Bratis

lave, m. č. Devínska Nová Ves 

- trojizbový byt, číslo bytu 34, 
na 3. poschodí o rozlohe 64,32 
m2 na ul. J. Jonáša č . 17 v Bra

tislave, m. č. Devínska Nová 
Ves 

Deň hasičov na ve/Hu E+R+P 
bude 30. septembra 2004 

SPRIEVODNÝ PROGRAM ve/trhu 
E+R+P: 

30. septembr.a 2004 na vol'nej 
ploche pred pavilónom A v čase 
13,00 h- 14,00 h 
1. Ukážka: Záchrana zranených 

osôb z výšky pomocou zlaňova
nia a záchranárskej lanovky 
{cca 15 min.) 

2. Ukážka: Zdolávanie násled
kov dopravnej nehody osobného 
automobilu s cisternou, pre

vážajúcou nebezpečnú látku 
{cca 45 minút) . 

Záchrana zranených z havaro
vaných motorových vozidiel s po
mocou vyslobodzovacieho nára

dia, poskytnutie prvej predlekár

skej pomoci, zabezpečenie úniku 
neb7zpečnej látky do okolia 

DEVEX 6 

- trojizbový byt, číslo bytu l 03, 
na l O. poschodí o rozlohe 

64,32 m2 na ul. J. Jonáša č . 19 
v Bratislave, m. č . Devínska No

vá Ves 

Byty označené v ponuke pod 

bodmi l, 2, 3, 4, 6, 7 obývajú 

bývalí nájomcovia - neplatiči, 
resp. tí, ktorým nájomné právo 

hepatrí. 

Tým užívatelom bytov, kiorým 

patrí bytová náhrada, je ju po

vinný zabezpečit nový vlastník. 

Byt označený v ponuke pod bo

dom 5 je kúpou volný. 

garsónku , číslo bytu 310, na 3. 
poschodí o rozlohe 28,68 m2 na 

ul. J. Jonáša č. ll v Bratislave, 

m. č. Devínska Nová Ves 

Vlastníctvo k bytu, ktorý je 

v ponuke označený pod bodom 

8 možno previes( len do vlast

níctva štátu vrátane Slovenského 

pozemkového fondu, obce, ob

chodnej spoločnosti s účastou 
štátu alebo obce alebo s účastou 
Fondu národného majetku Slo-

PREZENTOVANÉ 
HaZZ: 

EXPONÁTY 

Na valnej ploche výstaviska - pred . 
pavilónom A bude vystavený: 

Hasičský tank zo Záchrannej bri
gády Hall v Malackách 

Používa sa v mimoriadne tož
kých podmienkach na hasenie po

žiarov vodou, práškom, alebo pe
n id/om. Vyznačuje sa zvýšenou 
priechodnostou terénom, možno

stou odstraňovania prekážok bul
dozerovou radlicou a zvýšenou te

pelnou odolnostou vytvarlinÍm 
vlastnej vodnej clony. 

Na vo/nej ploche v pavilóne BO 
pri stánku Hall s č. 1 02 A bude: 

Mobilná čerpacia stanica MCS 
Sigma 62-240-R. 

Automobil Hasičskej záchrannej 
služby Mercedes G - kompletne 

vybavené technické auto (používa 

venskej republiky. Byt sa pre

vádza s právom nájmu· dote

rajšieho nájomníka. 

B. Pohladávky 

Záujemcom o kúpu ponúka

ného majetku budú po písom

nom prejaven[ záujmu l"]ásledne 

odovzdané - zaslané "Zásady a 

postup predaja majetku úpadcu 

BAZ Bratislava, a . s., a tlačivo 
"Záväzná ponuka ... " 

Záujemcovia o kúpu majú 

možnost nahliadnutie do zna

leckých posudkov, ktorými boli 

ohodnotené nehnutel'nosti, resp. 

majú možnost za odplatu získa( 

fotokópie znaleckých posudkov. 

Správca konkurznej podstaty 

ako vyhlasovatel' ponukového 

· konania má právo pri cenovo 

neprimeraných a neúplných ná

vrhoch odmietnu( ponuky a tak

tiež si vyhradzuje právo bez 

udania dôvodu vylúči( z ponu

kového konania ktorýkolvek 

· predmet ponuky. S dalšími infor

máciami o ponúkanom majetku 

(byty, pohl'adávky) a o dalšorn 

postupe predaja v zmysle Zásad 

a postupu predaja majetku 

úpadcu BAZ Bratislava, a. s., 

môžu záujemcovia získa( v kan

celárii úpadcu na Bojnickej ul. č. 
3, Bratislava, č. dv. 408, alebo 

na t. č . 4437 3142, fax 4445 
l 803 v pracovných dňoch v ča
se od 7.30 - 15.00 h. 

Záväzné ponuky musia byt v 

zmysle "Zásad a postupu preda

ja majetku úpadcu BAZ Bratis

lava, a. s. doručené najneskôr 

dňa 18. l O. 2004 do 12.00 h 
na adresu: 

BAZ Bratislava, a .. s. 

v konkurne značkd 
"Predaj majetku", 

Bojnická č. 3, 
831 04 Bratislava. 

Kaiserová 

KALENDÁRE 2005 
z kompletnej ponuky kalendárov 

s1olových, nástenných, plánovacích diárov, podložiek na stôiEJ 
si môžete vybrať v DEVEXe ,"..,~ 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo - 18.oo 

pre finny ponúkame dotlač loga a lexlov pri väčších odberoch zlávy 

sa ako sprievodné vozidlo pri 
ochrane ústavných" činíte/ov. 
Automobil Hasičskej záchrannej 
služby Typ 4A {Mercedes Atego} -
Automobil Hasičskej záchrannej 
služby vybavený na t'ažké vyslo
bodzovacie práce 

V stánku HaZZ číslo 1 02A v pa

vilóne BO výstaviska Incheba bu
deme vystavoval': 

a) - Vo vitríne budú 2 figuríny, ob

lečené do zásahového výstroja 
hasičov {jedna do nového, nepo

užitéha, druhá do výstroja po zlo
žitom zásahu} 

- Zaujímavé exponáty z výsledkov 

skúšok horenia, prípadne expo

náty zo zásahov príslušníkov 
Hall 

b) - V dalších vitrínach sa verej
nosti predstavia ocenenia zboru 
(diplomy, plakety, vyznamena
nia), fotografie zo zásahov a zo 

športových aktivít príslušníkov 
zboru. _ 

c} - Strop stánku spestria zásaho
vé hadice 

d) - Na pultoch stánku budú vy
stavené a p~e návštevníkov bez

platne dostupné periodiká zboru, 

odborné príručky a rôzne infor

mačné tlačoviny o činnosti zboru 

Určite to poznáte! 
Ráno sa náhlite do práce, ale Vaše 

auto je zamrznuté. 
Tu je /áh ká pomoc: 

kúpa alebo prenájom garáže na Štefana 
Králika 3-5, kde každá garáž je 

-samostatne uzamykatel'ná. 
Cena garáže: 297.500 Sk 

Cena pre~~esiac 

!Dlil1!JP1~0llD 
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www.hitcom.sk, 0903 766 846 

PEČIATKY 
VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PREDLOŽKY 

nájdete 
v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora) 

po- .pia: 
15.00-18.00 

- poskytovanie právnei pomoci a právnických rád fyzickým a 
právnickým osobám podla občianskeho, obchodného, pracov

ného a rodinného práva 

- zastupovanie klientov v súdnych sporoch, pracovných sporoch, 

v sporoch o náhradu škody . ·. 

- sprostredkovanie kúpy, predaia a prenáimu nehnutelností -

kompletný právny servis 

- zakladanie s. r. o. 

- 0/SKRÉTNOSt ZÁRUKY PRÁVNEJ ISTOTY. 
0905 333 453 

ÚČTOVNÍCTVO 
- Spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva 
- Spracovanie miezd - (malý, vel'ký závod) 

- Spracovanie mesačných výkazov vrátane DPH 

-Aj spätne. (0905 214 659) 

INZERTNÉ RUBRIKY 

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

• Kl)pim, alebo vymením plné dv. za
sklen. pravé 80. 6477 8423 

(! l!!!íl\!lliilll'l~ZťlRR~D~J ll!!lit].llll'!t~ 
• Qvčie kožušiny - podložky dostanete 
kúpi( v Devexe 
• Predám tehotenské oblečenie a kočiar 
3·komb. Tel : 6477 0042 

• Výcvik psov v DNV. Tel: 0905-509 919 
• Účtovníctvo (PÚ, JÚ), mzdy, dane, spra· 
cujem rýchlo, lacno, spolahlivo. 

0904-404 121,6477 9437 

• Predám 3-izb. byt OV, murované jadro, 
cena dohodou. Tel: 0905-735 111 

~ ll!lllill! UZif, RI~Ull.~~ l~l!lil.l- 9 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, roz
ličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

(Mäso· údeniny ·lallôdk:ť) 
teplé jedlá po celý dei• 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné strediskoM. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Tettlé jedlá, mäso, 

údeniny, šaláty, syry, ~ 
mliečne výrobky, 

Bravčové pliecko ~ 139 Sk/kg 

Bravčová krkovička ~ 139 sk/kg 

Kuracie trupy chladené ~ 20 Sk/kg 

Kuracie stehná clad. ~ 73 Sk/kg 

Kuracie prsia chlad. ~ 179 Sk/kg 

Kuracie krídla chlad. ~ 63 Sk/kg 

Bravč. plece úden. rolov . ~ 125 Sk/kg 

Hydinová točená ~ 59 Sk/kg 

Michalovská tehla ~ 159 Sk/kg 

Gonda syr ~ 165 Sklkg 

Bryndza phtotučná ~ 149 Sk/kg 

Ceny platia od 1.10. do vypredania zásob. 
Prijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8""-1800
, So: 7""·1200 

Nákup možný aj na gastrolístky 

.. .. ~. 

~ .,u . . • • ~ N 
• l 

N 
o..,_ v 

~l-\STRH 

Posteľná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické poste Iné plachty

Bavlnené postelné plachty 

Bavlnené obliečky krepové 

Antialergický set 

Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 

v predajni DEVEX, Novoveská 14 
(z dvora), po- pia: 15.30- 18.00 

Akcia: pri nákupe nad 1000 Sk jedna pizza zdarma 

Nejedlého 6~ Dúbravka 
~akie, 

Bravčové: Výrobky: Hydina: Hovädzie: 

• TV servis Baláž - oprava televízorov. Na 
Grbe 43. 

Tel/zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, sadra
kartón, malovky. lnteriér·exteriér. 

Tel : 0908-543 991 

Kare bez kosti 215,. Sk 
Kare s kosťou 159,- Sk 
Stehno bez kosti 156,. Sk 

. Pliecko bez kosti 143,- Sk 
Krkovička s kosťou 132,- Sk 
Bok bez kosti 115,- Sk 
Bok s kosťou 109,- Sk 

Klobása domáca 109,- Sk 
Klobása pikantná 109,. Sk 
Klobása stupavská 1l9,. Sk 
Oravská slanina 137.- Sk 
šunková saláma 130,- Sk 
Sunka dusená 158,- Sk 
Slovenská točená 77,. Sk 

Kuracie prsia 182,- Sk 
Kuracie stehná 89,- Sk 
Kuracie krídla 67,. Sk 
Kuracie trupy 25,. Sk 
Kura pitvané 76,. Sk 
Morčacie prsia 205,. Sk 

Predné 
Zadné 
Roštená 
Sviečková 

Krk 

Všetky ceny sú za 

164,. Sk 
179,-Sk 
195,-Sk 
399,- Sk 
164,- Sk 

kg tovaru 

· · 78 Sk 1/8 - 1360 Sk 1/4 str = 2120 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. 1 cm = 22 Sk. 
Inzercia - Cennlk: l zna~ = l ,30 Sk, 1/1,6 str. =. 6 .' . str. - b sol . .äť a viac 10% celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
K cenám treba pripočítal 19% DPH. ZJavy: In uverelnema za s~~~% o, td .P l + SÓ% iná ako inzertná strana (6 7) + 30%. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: 1.. strana d + o, d pos.e na l s rana . . 1 5 3' O. l 8 O O e. ma i l· kr u g@ ma i l. v i ap v l. s k 
Inzertná kancelária: DNV Novoveska 14 (z vora na pastou, po·pla. · · ' · 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- V piatok 17. 9. sa neznámy pá
cha teJ:, v čase 19.00 -21.00 h, 
vlámal do osobného moto
rového VW Passat z ktorého 
ukradol kolieskové korčule, 

čelný panel autorádia a dial 

V dňoch 15.-19.9 2004 sa usku
točnili majstrovstvá Bratislavského 
kroja mládeže. Devínska Nová Ves 
si zásluhou výbornej hry Jurko Šo
šovičku odniesla zlotú medailu do 
l O rokov a dve strieborné medaily 
vdako Matejovi Šošovičkovi v kate
górii chlapcov do 8 rokov o Lucii 
Kevickej v kategórii dievčat do l 2 
rokov. 

Bronzová medaila medzi chlap
cami do 18 rokov p~trí oj l icenčné
mu hráčovi Devínskej Edmudovi 
Nagyovi. Najúspešnejší klub bol 
bratislavský Klub šachových nádejí, 
ktorý tok potvrdil opodstatnenosť 
svoj~o názvu. 

Potešil talent drvivej väčšiny mio-

l( RÍ Ž, O V"!( A 
Vodorovne: A. Koniec tajničky. -

B. Telovedec - obluda. - C. Šar

vátka - kanón - hoci po česky. - D. 

Len - dochytí, dostihne - arabské 

mužské meno. - E. Stred tajničky -

napoly holo - rímska drobná min

ca. - F. Prostriedok na umývanie 

okien - organická zlúčenina - likér 

z ryže. - G. Horská kaukazská osa
da - napodoboval hlas kvočky -

český súhlas. - H. Uznaj pravdu -
odpoveď na otázku o čom? - na 

inom mieste. - l. Nevyhovujúci -

vzorec fosfidu uránu - inými slo
vami z latinčiny. - J. Začiatok taj
ničky. 

Zvisle: 1. Patriaca samičke- nám, 

nás po nemecky. - 2. Alebo po 

česky - moril, ničil. - 3. Vlastnila -

rozštiepené palivové drevá. -

4. Tropická choroba - veľrieky 

v Ruskv - ohýbaj. - 5. Mesto 

v Etiópii - východoslovenské mes-

ovládanie v celkovej hodnote 14 
tis. Sk. 
- O deň neskôr 18. 9. sa nezná
my páchate/' vlámal do novostav
by na Op/eta/ovej. Ukradol hyd
romasážny panel, tri umývad
lá, e/ektroinÚa la čný materiál, 
čím spôsobil majitel'ovi škodu 
115 tis Sk. 

Slovinci, z ktorého ukradol vi
deorekordér, hraciu konzolu 
play station, 70 OVO nosičov, 20 
videokaziet, ventilátor ... v celko
vej hodnote 23 700 Sk. 
- V utorok 21. 9. neznámy pá
chate/' podpálil Aviu 31. 
Požiarom spôsobil škodu 50 tis. 
Sk. 

- V čase 14. - 19. 9. vykradol ne- - O dva dni neskôr 23. 9., v čase 
známy páchate/' rodinný dom na 20.00-22.00, neznámy páchate/' 

dých hráčov a hráčok, čo do budúc
nosti sl'ubuje dobré vyhliadky pre 
rozvoj šachu na Slovensku, na dru
hej strane však nepotešil malý záu
jem vo vyšších kategóriách. Celkový 
počet zúčastnených vo všetkých kate
góriách bol iba 22. 

Výsledne poradia v jednotlivých ka
tegóriach: 
CH-18: 
l . M. Pacher, 
2. J. Flak, 3. E. Nagy 
<;H-14: 
l. A. Solár, 
2. T. Peitl, 3. T. Padyšák 
CH-12: 
l. A. Solár, 
2. T. Padyšák, 3. P. Roháček 
CH-10: 
l . J. Šošovička, 

to. - 6. Cudzopasná rastlina - zapi

suj notovým písmom. - 7. Nabe

raný pás látky - zbaví okopaninu 

buriny. - 8. Liečivá rastlina - príslu

šník germánskeho kmeňa. - 9. 

Zábava - citoslovce prekvapenia -

volanie husí, kačíc. - 10. Staro

germánsky písomný znak - plúže-

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

1 2 3 4 5 6 

• 

2. V. Šebo, 3. P. Michalko 
CH-8: 
l. P. Michalko, 
2. M. Šošovička 
D-12: 
l. K. Rožárová, 2. L. Kevická 
0-8: 
l . M. Michalková if 

Minulú sobotu sa v priestoroch 
bratislavského Slovana uskutočnili 
Majstrovstvá Bratislavy 2004 v ra
pid šachu. Po bojovnom priebehu v 
kvalitnej konkurencii vyhral spôso
bom štart - ciel' hráč DNY Ján 
Smoleň, keď svojim súperom dovolil 
v 7 kolách iba 2 remízy a obsadil 
samostatné prvé miesto. Ďalší zá
stupca Devínskej v turnaji, Igor 
Fratrič, odviedol priemer.ný výkon a 

nie. - 11. Zdobený husársky kabá

tik - obec v okrese Nitra. - 12. 

Hmotný stred váhy - najvyššia kar

ta. -

Pomôcky: 

C Aniž. - 4. Uta. - 5. S odo. - 9. Li/i. 

- 11. Andač.-

d 

7 8 9 10 1112 

sa vláma l do VW Passat z k 
' h k d l ' to. re o u ra o osobné doklad 

kreditné a bankové kartv pe _Y. 
'' n1a. 

ze, mobil, v celkovej hodn 
23 tis. Sk. Ote 

- V noci 26. 9. ukradol nezná 
' h r ' my pac ate retazou uzamknutý prí. 

ves v hodnote 23 900 Sk na 
Mlynskej. 

OOPZ DN\1 

skončil v strede výsledkovej listiny. 
Darilo so oj licenčnému hráčovi 
Devínskej Edov.i Nagyovi, keď me
dzi juniormi vybojoval prvé miesto 
Celkové poradie: l. Smoleň 6b 
2.-4. Matejovič, Vlček, Federič P. p~ 
5,5b, ... 21. Nagy 4b, .. 26. Fratrič 
3,5b. Celkom so zúčastnilo 48 
hráčov. if 

FUTBALe 
5. kolo 
DNV - Malinovo 
gól: Holoczy 
6. kolo 

1:0 (1:0) 

Jarovce - DNV 4:1 (1 :O) 
gól: Sith 
7. kolo 
DNV- Vajnory 0:4 

( l(orenie života ) 

- Zmysel života nie je v penia
zoch, ale v ich množstve 

- Nie je pravda, že po vstupe do 
EÚ je všetko drahšie. To len ceny 
vraj stúpajú. 

*** 
- Včera som našiel v parku štvor· 
lístok. 
-Priniesol ti šťastie? 
-Áno. Dnes som našiel druhý. 

•'*** 
- Dobrý deň pán doktor! Čo je 
dobré proti štikútke? 
-Doktor mu poriadne jednu vyle
pí a hovorí: 
- Toto je najlepšie na štikútku 
- Chlapec na to: 
-Ďakujem, ale štikútku má bab-
ka. 

-Zatelefonuješ mi zajtra? 
- Ja nemám telefón. 
- Tak ti zavolám ja. 

*** 
- Janko, hádaj čó mám v pravej 
ruke? 
- čokoládu, deduško. 
- Neuhádal sil Reumu. 

DE~!ns~onovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Ka lo stna 9, te l. /fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves Novoveská 14 
(z dvor~) po-pia: 15.30-18~00, so: 8.00-1 i .OO. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny Jždeň v mesiaci. 
Nevychadza v auguste. Tlac: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovove~~! 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

43.- 44. týždeň 15.10. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 17 bezplatne 

Príhovor 
vydavatela 

Príroda dokáže pripravo

vať prekvapenia v ktorúkol'

vek ročnú dobu . Po rozpači

tom lete, prišli teplé jesenné 

dni, teplé tak, že zakvitli po

niektoré stromy, potom prišlo 

prudké ochladenie a ... čo nás 

čaká, to nás neminie. Vraj 

má prísť tuhá zima. 

K menej príjemným prekva

peniam však možno pripočí

tať návštevy neznámych l'udí 

v bytových domoch . 

Objavujú sa v ktorúkolvek 

dennú, či nočnú hodinu, do

stonú so do neuzomknutých 

vchodov, snoria, monitorujú, 

o pravdaže kradnú. Na našej 

ulici obyvatelia jedného 

z vchodov objavili no scho

dišti dvoch cudzích, vari. šest

násťročných mladíkov. 

Nošt'ostie obyvotel' vchodu, 

ktorý vošiel do neho zomkol 

oba vchody o tok nevítoní 

návštevníci uviazli v pasci . 

Vraj hlodajú ... vymyslené me

no im nepomohlo. Pomohli 

nerozhodní obyvatelia, nevo

loných návštevníkov pustili 

von, veď nemali žiaden lup, 

iba tenisky boli pred jednými 

z dverí porozhodzovoné. 

Nepodceňujte zlodejov. 

Zamykajte, no podozrivé 

osoby zavolajte políciu. Stojí 

to zato. 
Vydavatel' 

l e-mail: krug@maiLviapvt.sk l 
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História Stredného odbor
ného učilišťa strojárskeho so 
sídlom v Devínskej Novej Vsi 
sa začala odvíjať v roku 
1871, keď pri n. p. Bratis
lavské automobilové závody 
vzniklo Stredisko praktického 
vyučovania. 
Počas uplynulých 33 rokov 

zaznamenala škola niekol'ko 
významných reorganizačných 
posunov i zmeny zriaďova
te/ov. Medzi najvýznamnejšie 
patrí sucasné zaradenie 
SOUs v ONV medzi deväť pi
lotných centier odborného 
vzdelávania v Slovenskej re
publike aj vďaka podpore 
Združenia automobilového 
priemyslu SR, konkrétne diví
zii Cechu predajcov a servi
sov motorových vozidiel. Ale 
aj podpora ministerstiev hos
podárstva a školstva, Bratis
lavského samosprávneho 

kraja, mestskej časti ONV a 
predovšetkým však aj úsiliu 
všetkých pracovníkov SOUs. 

Cielom Pilotného centra od
borného vzdelávania je zvyšo
vať úroveň odborného vzdelá
vania. pripravovať žiakov pre 
trhom žiadané profesie a po
máhať im uplatňovať sa na 
súčasnom trhu práce. 
Veď už dnes v automobilo

vom priemysle pracuje 63 tis. 
pracovníkov a trend zazname
náva vzostupnú krivku. 

Požiadavky na vysokokvalifi
kovaných pracovníkov tiež ras
tú, a ako povedala vedúca slu
žobného úradu z Ministerstva 
hospodárstva SR Ing. Rita 
Tornayiová, Pilotné centrá ma
jú všetky predpoklady tietG po
žiadavky spfňať. 

Pilotné centrum slávnostne 
otvoril v piatok B. 1 O. 2004 
predseda Bratislavského sa-

·~ " / - -
/ " 

Vodiči, nezabudli ste_? 

V čase od 15. októbra do 

15. marca musí mat' idúce vozid

lo počas celého dňa rozsvietené 
ustanovené osvetlenie v zmysle § 
30 zákono č. 315/1996 Z. z. 
o premávke na pozemných ko

munikáciách. Vodič nesmie jazdiť 
s obrysovými svetlami, ak nemá 
súčasne rozsvietené stretávacie 

svetlá alebo diaľkové svetlá, alebo 

predné svetlá do hmly, ak je nimi 

vozidlo vybavené. 
--- -- ----------------- - -
mosprávneho kraja Ľ.. Ro
man, za účasti pracovníkov 
ministerstiev hospodárstva a 
škQistva. Združenia automo
bilového priemyslu SR a ďal
ších hostí. Starosta MČ ONV 
Ing . V Mráz, rovnako ako 
všetci účastníci otvorenia, ví
ta novú etapu v histórii tejto 
školy, pretože ponuka kvalit
ného stredoškolského vzdelá
vania vytvára možnosti pre 
umiestňovanie žiakov zo zá
kladných škôl v ONV 

V novom centre v Devín
skej, ako povedal riaditel' 
SOUs Ľ.. Búči, plánujú v naj-

[Pokračovanie na 5. strane) 

Uzavierka dnešného čísla 
bolo 7.10. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 21.10. 2004, 
číslo vyjde 29.10. 2004. 
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l radnicei 
Miestne zastupitel'stvo MČ 

ONV sa zišlo 14. 9. 2004 na svo
jom riadnom zasadnutí, na kto
rom prerokovalo 33 . bodov 
z programu rokovania. Z prero- · 
kovaných materiálov a prijatých 
uznesení vyberáme tieto závery: 
Miestne zastupitel'stvo 
- schválilo odpredaj bloku A, B 
pre spoločnosť KOPOS s tým, že 
čiastky tvoriace príspevok do mi
morozpočtových fondov MČ 
DNV budú poukázané kupujú
cim na mimorozpočtový fond 
FRB a vecné plnenie podl'a oso
bitnej zm lu vy po realizácii odo
vzdá kupujúci bezodplatne do 
majetku MČ DNV ako investičné 
zhodnotenie majetku, 
-schválilo doplnenie uznesenia 
UMZ č. 75/4/2004 zo 6. 4. 2004 
tak, že schválilo vyčlenenie sumy 
200.000.- Sk z rezervného fondu 
na vklad do základného imania 
spoločnosti DNV ŠPORT spol. s 
r. o. Devínska Nová Ves, 
- schválilo Zmluvu o dielo na do
dávku a montáž hlavnej stan ice 
TKR s firmou Satro s. r.o. po za
pracovaní pripomienok, 
- schválilo vykonan ie prác na 
stavbe Rekonštrukcia MŠ Na 
Grbe 2 - DSS v rozsahu špec ifi
kác ie stavebných prác, a splno
mocnilo MR MČ DNV na 
schválenie hodnoty stavebných 
prác podl'a špecifikácie voči 

schválenému rozpočtu stavby, 
-schválilo rozpočtové opatrenia 
rozpočtu MČ DNV na rok 2004 
po zapracovaní pripomienok, a 
požiadalo starostu MČ DNV a 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť prvý návrh wz
počtu MČ DNV na rok 2005 na 
zasadnutie MZ MČ ONV v no
vembri 2004, 
- zobralo na vedomie rozpis nor
matívov MŠ a ZŠ na rok 2004 v 
súlade s tabul'kou k dôvodovej 
správe materiálu, a uložilo pred
nostovi MÚ MČ DNV v súčin
nosti s poverenými riaditel'mi ZŠ 

Mč DNV Ing. V. Mráza 

- Starosta mestskej časti sa 
zúčastnil na rokovaní výberovej 
komisie menovanej primátorom 
hl. m. SR Bratislavy p. Ďurkov
ským, úlohou ktorej je vyhodno-

DEVEX !2 

s MŠ predložiť rozpis normatívov 
na jednotlivé ško lské subjekty 
s tým, že služby a prevádzkové ná
klady je potrebné rozpísať na bu
dovy podl'a druhu tovarov a služieb 
a ich určenia (školské kluby, škol
ské jedálne) a predložiť na naj
bližšie zasadnutie MZ MČ DNV v 
mesiaci november 2004, 
- schválilo zriadenie Spoločného 
školského úradu medzi MČ DNV a 
Záhorskou Bystrkou a zaraden ie 
uvedeného školského úradu do or
ganizačnej štruktúry MČ DNV po
dl'a návrhu, 
-schválilo Zriadovacie li stiny no
vých ško lských subjektov -Základ
ne) školy s materskou ško lou ul. l. 
Bukovčana 3 Bratislava- DNV (ma
terská ško la M. Marečka 16 a ma
terská ško la M. Marečka 20) ako 
školu s právnou subjektivitou s 
účinnosťou od 1. 9. 2004 a Zák
ladnej školy s materskou školou ul. 
Pavla Horova 16 Bratislava- DNV 
(materská škola J. Smreka 8 a ma
terská škola P. Horova 3) s právnou 
subjektivitou s účinnosťou od l. 9. 
2004, 
- delegovalo do Rady školy l. Bu
kovčana 3 s materskými ško lami 
M. Marečka 16 a M. Marečka 20 
poslancov MZ MČ ONV Milana 
Jecka, Ing. Jozefa Glatza a Annu 
Hudecovú a do Rady ško ly Pavla 
Horova 16 s materskými školami 
J. Smreka 8 a Pavla Horova 3 po
slancov MZ MČ DNV Ing. Petra 
Zuka- la, Jozefa Molnára a RNDr. 
Ladis-lava Šimona, 
- zobralo na vedomie informáciu 
o odstraňovaní revíznych závad 
v ško lských a predškolských zaria
deniach, schválilo. uvol'nenie finan
čných prostriedkov na neodstráne
né revízne závady vo výške 
670.000.- Sk z rezervy pre energie 
a údržbu ZŠ a MŠ, a schválilo zr ia
denie remeselníckej čaty pozostá
vajúcej zo 4 robotníckych profesií 
a jej zaradenie do organizačnej 
štruktúry DENOVY s transférom fi
nančných prostriedkov z normatívu 

tenie ponúk bankových inštitúcií 
na poskytnutie úveru pre hl. m. 
SR Bratislavu. Poslanci mesta 
koncom minulého roka schválili 
dlhodobý investičný plán rozvo
jových aktivít Bratislavy a jej 
mestských častí, pričom potre-

pre školstvo na prevádzkové výdav
ky, a schválilo uvol'nenie finanč
ných prostriedkov na rekonštrukciu 
soc iálnych zariadení pre žiakov ZŠ 
vo výške 205. 000.- z rezervy pre 
energie a údržbu ZŠ a MŠ, 
- schválilo VZN MČ DNV č . 6/2004 
o určení ško lských obvodov pre zá
kladné školy s materskými školam i v 
MČ ONV, 
-schválilo výmenu kotlov v kotolni 
v budove ZŠ l. Bukovčana l za ce
nu 549. 542.- Sk s DPH spoločno
sťou KHC s. r. o. z kapitalových vý
davkov na úseku ško lstva na rok 
2004, 
- uložilo prednostovi Mú MČ ONV 
pred l ožiť na najbližšie zasad nutie 
MZ MČ DNV v mesiaci november 
2004 návrh využitia vybraného ma
jetku vo vlastníctve a správe MČ 
DNV, 
- schválilo návrh Dodatku č . 1 k 
Zmluve o spo l očnej činnosti pri pl
není úloh preneseného výkonu štát
nej správy na úseku územného 
konania a stavebného poriadku 
mestských častí Bratislava Devínska 
Nová Ves - Devín - Záho rská Bys
trica s pripomienkami, 
- schválilo odpredaj bloku "C" pre 
spo l očnosť Kopos - BV s. r. o. podl'a 
osobitnej zmluvy, 
-schválilo návrh Zm luvy o združe
ní finančnych prostriedkov vo výške 
900 .000.- Sk s Dona Development 
s. r. o. po zapracovaní pripomie
nok Legislatívnej komisie MZ MČ 
DNV, a schválilo návrh budúcej da
rovacej zm luvy s Dona Develop
ment s. r.o. po zapracovaní pripo
mienok Legislatívnej komis ie MZ 
MČ ONV, 
-požiadalo starostu MČ ONV, aby 
v sú lade s dodatkom č. 2 k Zm luve 
o nájme, vypovedal zm luvu so spo
l očnosťou Tenergo a. s. z dôvodu 
podstatného porušenia zm luvy ne
spl nením harmonogramu investícií 
o viac ako 1 rok, 
-schválilo ukončenie stavby Chod
ník pri rybníku spo l očnosťou Slov
via a. s., 
- neschválilo odkúpenie jednogar
zónky o ploche 28,68 m' a dvoch 
3-izbových bytov o ploche 64,32 m' 

ba finančných zdrojov na krytie 
ich realizácie predstavuje viac 
ako 8 mld. Sk. Primátora mesta 
poslanci Bratislavy požiadali 
o zabezpečenie financovania 
týchto úloh. Mesto Bratislava 
zvažovalo zabezpečiť chýbajúce 
zdroje cestou obligácií, úveru, 
ako i zapojením súkromného pri
vátneho sektora do týchto akti-

na ulici Jána Jonáša v Bratis lav 
DN~ e 
- schválilo Nariadenie Mč DNv 
ktorým sa určuje postup pri prijí: 
maní a vyhlasovaní VZN Mč 
DNV, 
- zvo lil o Zuzanu Žužičovú 
a Róberta Bardáča do Komisie ži
votného prostredia MZ Mč DNV 
- neschválilo žiadosť PD Deví~ 
o zvýšenie nájomného za dobý
vací priestor G lavica, 
- schválilo správu o činnosti 
miestneho kontrolóra za l. po l
rok 2004, a uložilo prednostovi 
MÚ MČ ONV a riaditel'om zria
dených MČ DNV premietnuť na
vrhnuté opatren ia do činnosti 

r:~racovníkov MÚ DNV a orga
nizácií zriadených MČ DNV, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o možnostiach financovania 
miestnych potrieb a aktivít z fon
dov EÚ, 
- schválilo pre opakovanú dražbu 
obecných bytov - 3 izbový byt č. 
34 na l O poschodí na ul. 
J. Smreka 3 a 1 izbový byt č. 21 
na 7 poschodí na ul. M. Marečka 
č . 2 za cenu podl'a znaleckého 
posudku vypracovaného podl'a 
právneho predpisu platného od 
1. 9. 2004, a uložilo prednostovi 
MÚ MČ DNV informovať poslan
cov MZ MČ DNV o cene súm 
podl'a znaleckých posudkov pred 
konaním dražby. 

Dňa 28. 9. 2004 sa MZ MČ 
DNV zišlo na pokračujúcom za
sadnutí MZ MČ DNV zo 14. 9. 
2004. Predmetom zasadnutia bol 
nedorokovaný bod - Ocenenie 
pedagogických a nepedagogic
kých pracovníkov ZŠ a MŠ v rám
ci MČ DNV. MZ MČ DNV na 
tomto zasadnutí schválilo predlo
žený návrh spôsobu ocenenia pe
dagogických a nepedagogických 
pracovníkov ZŠ a MŠ v rámci MČ 
DNV. 

Spracoval: 
l U Dr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

vít. V súčasnosti mesto zvažuje 
prijatie úveru vo výške do 4 mfd. 
- V mestskej časti Záhorská 
Bystrica sa stretli starostovia 
bratislavských mestských častí 
na klube starostov. Za účasti zá· 
stupcu združenia miest a obcí 
SR (ZMOS) starostovia preroko· 
va/i dopad fiškálnej decentra· 

(Pokračovanie na 3. strane) 

1 1111,kon1ten·1e z 2. itrany) 

·zácie na rozpočty MČ Bratis-
1' vy i samotného hl. m - SR BA. 
iákon 0 rozpočtových p~a~i~-

cielom dosiahnutia úspor v pre
vádzkových nákladoch. Návrat
nosť tejto investície sa predpo
kladá do 5 rokov. 

, h 0 samotná decentraf1zac1a 
JSC • 
re rok 2005 garantuj: m_est-

p kým častiam rovnaky vynos 
~ane z nehnutel'ností ako _v roku 
z004. Navýšený výnos tejtO da
ne. sadzby ktorej už . b~d~ 
schvatovať mestské zastupltel
stvo BA bude prínosom pre hl. 
iTl· Bratislavu. V roku 2005 za
niknú miestne poplatky ? zave
dú sa miestne dane, spravu. ~o
rých i deľbu výn~su upravi sta
tút hl. m. SR Bratislavy. • 
• Na rybníku v DNV sa uskutoc-· 
ni/a medzinárodná sútaž v /~ve 
rýb za účasti S/ovenskeho 
a Chorvátskeho družstva o cen~ 
starostu MČ ONV. O hodnotne 
ceny v sútaži zapojilo viac ako 
50 účastníkov. 
- Starosta sa zúčastnil na roko
vani výberovej komisie na vý~er 
zhotovíte/a - dodávate/a zdrojoV 
tepla do zariadenia hl.m: SR 
Bratislavy na Kopčianskej ul. v 
objeme dodávky vyše 3 _mif: Sk. 
zariadenie bude napojen~ na 
lokálne vykurovacie zdroje s 

_ V MČ DNV pokračuje rokova-
nie MZ MČ DNV, ktoré schvá~ilo 
priznanie mimoriadnych odmien 
pre pedagogických i neped~go
gických pracovníkov v ~kol
ských a predškolských zanade-
niach na území DNV. • . 
_ v kine Devín sa stretli obcama 
DNV . a zástupcovia investor~, 
cie/'qm ktorého je vybudovame 
priemyselného parku v bývalom 
areáli tehelne. K predloženém~ 
zámeru vzniesli občania rad pn
pomienok, ktoré budú zapr~co
vané do stanoviska DNV P" vy
dávaní územného rozhodnutia. 
- Starosta rokoval so štatutár
nym zástupcom spoloč~~sti_ 
Tenergo, s.r.o., prevádzk~ju.cej 
v DNV tepelné zdroje. Cielom 
rokovania bolo získanie stan~
vísk k ukončeniu rekonštrukcie 
a modernizácie kotolní a tech
nologických zariadení pod/~ 
harmonogramov realizácie ~o f~
nančnom i časovom plnem. Za· 
vermi sa bude zaoberať MZ Mč 
DNV. . -AZ-

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJ~U 
PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONAROV 

ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 357/2004 z. z. 

Verejný funkcionár - j_e ním 
každý, kto vykonáva fu~kCIU u_ve
denú pod čl. 2, ods. 1 Ustavneho 
zákona, (v našom prípade funk
ciu starostu, primátora al_eb? po- . 
slanca mestského zastupltelstva, 
alebo · poslanca mests~ej čas: i). 
Ide pritom o všetkých ustavnych_ 
činite\'ov, tak ako boli ustanoveni 
v ústavnom zákone č. 90/2001_Z. 
z., ktorým sa zmeni la a ?opln~la 
ústava Slovenskej republiky. 

losti s výkonom funkcie, ktorú vy
konáva, 
c) sprostredkúvať styk pre seba , 
jemu blízku osobu, alebo inú fy
zickú alebo právnickú osobu so: 
1. štátom, 

Funkcia pritom vzniká : . 
l. u volených funkcionárov, vrata
ne starostov a členov- poslancov 
zastupitel'stiev, vo\'bami, pres_ne
jšie vyhlásením výsledk_ov vo~i~b, 
ktoré vykonáva volebna komisia
a odovzdaním OSVEDČENIA o 
zvolení, 
ll. začiatok výkonu funkcie s~ za
čína zložením sl'ubu, kt~r.e sa 
uskutočňuje na ustanov_u,~com 
(prvom) zasadaní zastu~~telst~a, 
ktorého sa funkcionár zucastnl. 
Ďalej tento Ústavný záko~ v _uv~
denom článku ustanovuje, co Je 
to verejný a osobný záujem. 

Verejný záujem je_taký z~ujem, 
ktorý prináša maJetkovy_ pr~s
pech alebo iný prospec~ vsetk~m 
občanom alebo mnohym obca-

nom ... 
Osobný záujem je taky zauJem, 
ktorý prináša majetkový p~o~
pech alebo iný prospech ver~Jne
mu funkcionárovi alebo Jemu 
blízkym. • 

2. obcou (v našom prípade 
s mestskou časťou), 

3. vyšším územným celkom, 
4. štátnym podnikom, FNM SR 

alebo s právnickou osobou 
zriadenou štátom, 

S. rozpočtovou alebo pr_íspevko
vou organizáciou znadenou 
obcou (mestskou časťou), 

6. rozpočtovou alebo prí~pev
kovou organizáciou znade
nou vyšším územným celkom, 

7. inou právnickou .osob_o~ s 
majetkovou účastou statu, 
FNM SR, obce (mestskej časti) 
a vyšším územným cel kon; •. 

d) nadobúdať majetok od statu 
alebo FNM SR inak ako v_o 
verejnej súťaži alebo v draz-

be, . h 
e) uzatvoriť zmluvu o tlc 0~ 

spoločenstve aleb?. n~d~bu
dať akcie na doruc1tela mak 
ako dedením, 

f) používať svoju osobu, meno 
priezvisko, podobizeň alebo 
podpis na reklamu (~danom 
prípade sa tento z~kaz ne
vzťahuje na obdobie vyko
návania predvolebnej kampa
ne), . . 

g) používať symboly sp?J:ne 
s výkonom funkcie ver~] neho 
funkcionára na osobny pros-

Národná rada Slovenskej re
publiky schválila dňa 26. S. 200~ 
ústavný zákon o ochrane vereJ.~ 
ného záujmu pri výkone funkw 
verejných funkcionárov_. Tent~ 
ústavný zákon je publik?_vany 
v Zbierke zákonov pod Cl~l~m 
3S7/2004 z. z. a nadobud?l ucm: 
nosť od 1. októbra 2004. Ust~~ny 
zákon obsahuje celkovo 14 clan-

~a také nesplnenie alebo poruše~ 
nie povinností alebo obmedzen~ 
uložiť. 

Rozpor záujmov je_ sk~tocnosť, 
kedy verejný funkciO~ar upred_
nostní osobný záujem pred verej
ným záujmom. 

pech. 

V Čl. S tento Ústavný zákon ust~
novuje inkompatibilitu • n~~lucl
tel'nosť niektorých funkcii: za
mestnaní alebo činností. Pnamo 
týmto ústavným z~ko~om sa v~
rejnému funkcionarovl zakazuJe 
(ods. 2 uvedeného člá~ku): 

kov. 

ústavný zákon v Čl. l upra_vuj_e : 
a) inkompatibilitu - t. 1·: ze sa 
ustanovuje nezlučite\'nost funk_
cie verejného funkcionára (v pn
pade našej mestskej časti starostu 
alebo poslanca miestneho zastu
pitel'stva) s výkonom iných funk
cií, zamestnaní alebo činn~stí, 
b) povinnosti a obmedzenia- .~re 
verejného funkcionára na ucel 
zamedzenia vzniku ro~p?ru 
osobného záujmu vereJn~h? 
funkcionára a verejným za~J
mom pri výkone verejnej funkci~, 
c) zodpovednosť a sankcie - t . l· 
zodpovednosť verejného funk
cionára za nesplnenie alebo po-. 
rušenie povinností a obm~dze~l 
ustanovené týmto ústavnym za
k onom vrátane sankcií, ktor~ 
možno verejnému funkcionárOVI 

v Čl. 2 ústavný zákon upra~uje 
pôsobnosť, t.j. na aké funkCie sa 
vzťahuje. 
Tento ústavný zákon sa ok!em 
iných funkcií upr~vených v CL. 2 
vzťahuje na funkc1e : 
_ pod\'a písm. o) uvedeného č_lán
ku na funkcie : starostov_ obc~, . 
_ podl'a písm. p) uvedeneho clan
ku na funkcie : poslancov mest· 
ských zastupitel'stiev a posl~n
cov zastupitel'stiev mestskych 
častí v hl. m. SR Bratislave a 
v Košiciach. . 
Na účely tohto ústavnéh_o z~ ko~ 
na ~a starostovia mestskych casti 
v hl. m. SR Bratislave a v meste 
Košice považuj_ú za st?rost~v ob
cí. Pôsobnosť Ustavn~ho ~akona 
sa teda vzťahuje na vsetkych sta
rostov i primátorov a členov -
poslancov zastupitel'~tiev len 
v mestách a uvedenych mest
ských častiach. Nevzťahuje s~ n? 
poslancov obecných zastupltel-

stiev. 

V Čl. 3 tohto ústavného ~ákona 
sú vysvetlené základné poJmy. 

V Čl. 4 tohto ústavného záko~a 
sú ustanovené všeobecné p_ov_m
nosti a obmedzenia verefnych 
funkcionárov. . . 
Povinnosti: verejný funk~l?na~ 
(v prípade našej mestskeJ casti 
starosta a poslanci miestneho za
stupite\'stva) je povinný: . . 
_ presadzovať a chrániť vereJnY 

záujem, . . 
- neuprednostňovať osobny_ (s_ku-
pinový, komerčný a pod.) zauJem 
pred verejným. 

Zákazy _ obmedzenia; verej~ý 
funkcionár má týmto Ustavnym 
zákonom zakázané: 

a) využívať funkciu, ~torú ~y~~
náva, právomoci z neJ vyplyv?JU· 
ce a informácie nadobudn_ute na 
získavanie výhod vo svoJ pros
pech, v prospech je~u, blízky~h 
osôb ani iných fyzlc~ych osob 
alebo právnických osôb, . 
b) žiadať a prijímať dary, ~ava
dzať iného na poskytovanle_d?
rov alebo získavať výhody v suvls-

- byť štatutárnym organo~ al:bo 
členom štatutárneho organu, de
nom riadiaceho, dozornéh? al_e
bo kontrolnéh~ ~rg~~u ~ravnl~
kej osoby vykon~vaJUCe) ~odm
kate\'skú činnost, s vymmkou 
priamo v ústavnom zákone uve-
dených výnimiek, . , . 
• podnikať s výnimkou vyk?nu. 
povolania, ktoré môže vykonavat 
fyzická osoba za zákonom stano
vených podmieno~. 
ústavný zákon v Cl. S ods. 4 usta
novil že zákaz členstva byť v or
gán;ch tam ustanovených sa ne
vzťahuje na zastupo~anie obce 
(mestskej časti) v organoch s ma~ 
jetkovou účasťou o~c_e (mestskeJ 
časti ONV napr. byt cleno~ do
zornej rady spoločenstva wade
ného mestskou časťou- DTV s.r.o. 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 3 



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

lstracentrum, centrum pre volný čas otvára nový krúžok pre dievčatá 

Tradičné techniky a ručné práce: 

Dievčatá sa naučia vyšíva( háčkova( plies( alebo paličkovať pod 

odborným vedením Anastázie Veberovej, niekol'koročnej spolupracov-

níčky Ústredia ludovej umeleckej výroby. · 

V druhom polroku si dievčatá môžu zhotovi( vlastný módny doplnok · 

podla súčasných trendov odievania mládeže. 

Krúžok bude pracova( tiež s vybranými špeciálnymi módnymi časopis

mi, z ktorých bude možné čerpa( námety a pod. 

Stretnutia: každý štvrtok od 15.00 - 17.00 h, lstrijská ul. č. 6 

Poplatok: 300,- Sk/polrok 

Bližšie informácie o činnosti a aktivitách krúžkov v /stra centre 
nájdete vo vitrínach /stra centra na Hradištnej 43 a /strijskej 6 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození 
' a F - Centrum Vás pozývajú na prednášku 

Juraja Gelenekyho: 

TURISTICKÉ PUTOVANIE 

na utorok 12. októbra 2004 o 19.00 hod. v F- Centre na 
Istrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi 
Cyklus: Spoznávame prírodu Vstup vol'ný 

centrum pre vo/'ný čas a kultúrne 

LAMPIONADA 

/stracentrum vyhlasuje· súťaž O najkrajší tekvicový SVETLO
NOS vyrezaný z pravej tekvice. 

. -,. Vaše súťažné tekvicové Svetlonosy prineste .· 
• \J!/fb/2~. októbra 2004 o 17.00 hod. pred budovu tsträ ' ~>:> . 
'i.'!JJiz§t~ fíJájkrajší Svetlonos bude odmenený na program 

DEVEX4 

PRIPOMIENKOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

PRIEMYSELNÝ PARK DNY 
Stretnutie občanov z Kolónie 

a investora ONV park s. r.o., 

Bratislava, k výstavbe priemy
selného parku v lokalite Tehel

ňa, Opletalova ul. pod záštitou 
starostu MČ Bratislava Devín
ska Nová Ves, sa uskutočnilo 
dňa 29. 9.2004. Projektová 
dokumentácia pre územné ko-

II.ETAPA. 

nanie s názvom "Priemyselný 
park ONV ll. etapa", bola pri

pomienkovaná v odborných 
komisiách MZ MČ ONV 

Investor z časti prepracoval 
projekt a dohodol si stretnutie 

zo zástupcami občanov. 

SLÁVNOSTNÉ ZAČATIE STAVBY OBYTNÉHO SÚBORU 
BLIŽNÉ ZAMAJERSKÉ 
Príhovorom starostu MČ Bratislava Devínska Nová Ves a po/ože
ním základného kameňa sa dňa 14.10.2004 začne výstavba by
tov a rodinných domov, realizovaná v Holandsko-Slovenskej spo

lupráci. 

NOVÝ OBYTNÝ DOM NA ULICI IVANA BUKOVČANA 

MČ Bratislava De
vínska Nová Ves pri
budli nové atypicky 
riešené byty v obyt
nom dome, ktorý zá
roveň plní aj funkciu 
protihlukovej ochrany 
v časti obytného súbo
ru Kostolné v kontakte 
na železnicu. 

M. Beláček, 
architekt MČ ONV 

mací technik v autoservise a 
predajca motorových vozidiel. 
O možnostiach štúdia sa mož
no informovať na tel. č. 6543 

čas, ten neúprosný bežec, 
nám v tieto dni pripomína, že 
pred rokom, 20. októbra 2003, 
sme sa v bratislavskom krema
tóriu navždy rozlúčili s našim 
priatelbm, rodol'ubom a dlhoro
čným predsedom Miestneho od
boru Matice slopenskej v Devín
skej Novej Vsi . 

{Dokončenie z 1. strany] 

bližších šiestich rokoch pri
pravit~ viac ako 2000 žiakov. 
Pôjde najmä o profesie: me
chanik opravár pre cestné 
motorové vozidlá, klampiar, 
lakovník, autoelektrikár, všet
ky v trojročných študijných 
odboroch a mechanik nasta
vovač obrábacích strojov a li
niek vo štvorročnom študij
nom odbore. 

7831, 6477 9682, 6477 
gg 1 O, alebo pozrieť si webo
vú stránku: 

štefanom HORNIKOM 

S úctou spomínajú 
členovia MO MS v DNV 

* 2.9.1920 'Ú' 15.9.2003 
Spomíname na najbolestnejší 

deň 15.9.2003, keď nám 
zomre!a naša mamička 

Mária MA7VLOVA 
tri dcéry a syn, vnúčatá 

a pravnúčatá 

Pripravujú však aj nadstavbo
vé štúdium v odboroch: prijí-

www soujj5. sk. 
pk 

ll~ pili·er d,ôch.odkovej reformy· 
Tento pilier je úplne nový a 

jeho platnosť začína · 1.1. 
2005. Princípom tohto pilie
ra je zásluhovosť, t.j. každý 
si sám buduje svoju finanč
nú základňu pre svoj dôcho

dok. 

Do systému· starobného 
dôchodkové sporenia, ako · 
sa 11. pilier nazýva, vstupuje 
v zmysle zákona každá fy
zická osoba, ktorá pred 1.1 . 
2005 nebola dôchodkovo 
poistená v sociálnej poisťov
ni a po tomto dátume je: 

- zamestnanec, 
- samo~tatne zárobkovo čin-
ná osoba, 
- osoba vykonávajúca vo
jenskú službu alebo civilnú 

službu, 
- fyz. osoba starajúca sa o 
dieťa do 6 (7) rokov jeho ve

ku, 

- dobrovoľne dôchodkovo 
poistená osoba v Sociálnej 
poisťovni. 

ne postúpi správcovskej 
spoločnosti. 

P/atitel'om príspevkov je 
zamestnávateľ, SZČO, oso
ba dobrovoľne poistená 
v Sociálnej poisťovni, štát, 
Sociálne poisťovňa a každý 
z týchto platiteľov platí 9 % 
z vymeriavacieho základu. 

Do systému starobného 
dôchodkového sporenia 
vstupuje dobrovoľne každý, 
kto bol pred 1 .1 . 2005 dô
chodkovo poistený v So
ciálnej poistovni a dobrovoľ
ne sa rozhodol do tohto sys
tému vstúpiť v období od 
1.11. 2004 do 30.6. 2005. 

Starobné dôchodkové po
istenie sa nevzťahuje na 
policajtov, profesionálnych 
vojakov a osoby, ktoré ne
sporili minimálne 1 O rokov. 

Ako bude tento systém 
vlastne fungovať? 
Príspevky, ktoré na základe 
rozhodnutia sa fyzickej oso
by pre niektorú z dôchodko
vých správcovských spoloč
ností odvedie platiteľ prí
spevkov na účet Sociálnej · 
poisťovne, ktorá ich násled-

To znamená, že vstupom 
do ll. piliera sa pre zamest
nanca nezvýši odvodové za
ťaženie (platby do fondov). 
Dôjde len k rozdeleniu platby 
terajších odvodov na dô
chodkové poistenie v So
ciálnej poisťovni. 

Pre zamestnanca teda ne
vznikajú žiadne ďalšie fina
nčné náklady. 

V budúcom čísle si bližšie 
objasníme systém dôchod
kových správcovských spo

ločností. 

Ing. M. Spišiak 

DEVEX 5 



PREBIEHA PREROKOVANIE OCHRANA 
VEREJNÉHO ZÁUJMU 

DNV) sa zúčastňuje rokovania or
gánu (komisie zriadenej miest
nym zastupitel'stvom Mč DNv 
miestnej rady alebo miestneh~ 
zastupitel'stva MČ DNV) a rokuje 
a rozhoduje sa o veci, na ktorej 
má osobný záujem, je povinný tú
to skutočnosť oznámiť- verejne_ 
predtým, než na rokovaní vystúpi 
(resp sa hlasuje). Oznámenie je 
povinný vykonať aj vtedy, ak ide 
o vec z ktorej má - môže mať _ 
majetkový prospech politický sub
jekt, ktorého je členom (nomi
nantom) a je mu táto skutočnosť 
známa. Oznámenie je povinný or
gán, na ktorého rokovaní sa vyko
nalo, zaznamenať do zápisu ale-

NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

(Dokončenie z 3 .. strany) 

K uvedenému dátumu je ná
vrh územného plánu vystavený 
po dobu 4 mesiacov do 1 O. 12. 
2004 na miestach: 
1. Primaciálnypa/ác, miestnosť 
č. 18 a 19 na prízemí, denne 
počas pracovnej doby: v ponde
lok 
od 8 - 17 hod, utorok - štvrtok 
od 8 - 16 hod. a v piatok od 
8- 15 hod. 
2. Internetová stránka hlavného 
mesta WIII{W.bratislava.sk 
Počas mesiacov október a no

vember 2004 zvolá magistrát 
verejné prerokovanie, na kto
rom podá spracovate/' doku-

mentácie odborný výklad. Pres
ný termín oznámia osobitne. 
Pripomienky pctdávajte v termí
ne do 10. 12. 2004 písomnou 
formou na adresu: 

Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy 

Oddelenie územného rozvoja 
mesta 

Primaciálne nám. 1 
P.O.BOX 192 

814 99 Bratislava 1 
alebo elektronickou poštou na 

adresu: orm@bratislava.sk 

M. Beláček, 
architekt MC DNV 

DNV ŠPORT spol. s r. o. a pod.), 
ako aj to ods. 6 uvedeného člán
ku), že zákaz sa nevzťahuje na 
verejného funkcionára podra čl. 2 
ods. 1 písm. p) a r), t. j. na po
slancov mestských zastupitel'
stiev a poslancov zastupitel'stiev 
mestských častí v Bratislave a v 
Košiciach a na predsedov vyšších 
územných celkov. Zákaz podl'a 
ods. 2 druhej vety uvedeného 
článku, t. j. zákaz podnikať sa ne
vzťahuje na starostov obcí (v 
našom prípade na starostu mest
skej časti DNV). 

V Čl. 6 tento Ústavný zákon usta
novuje povinnosť verejného 
funkcionára (v prípade našej 
mestskej časti starostu a poslan
cov miestneho zastupiteľstva) 
oznámenie o osobnom záujme. 
Znamená to, že v prípade, ak ve
rejný funkcionár (starosta mest: 
skej časti DNY alebo poslanec 
miestneho zastupiteľstva MČ 

. bo záznamu o rokovaní. Týmto 
ale nie je verejnému funkcionáro
vi zabránené, aby o prejednáva
nej veci podl'a svojho vedomia 
a svedomia hlasoval. 

Vážení spoluobčania, v ďalšom 
čísle DEVEX Vás oboznámim s ďa
lšími článkami Ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verej
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

KALENDÁRE 2005 
z kompletnej ponuky kalendárov 

slobých, náslenných, plánovacích diárov, podložiek na stôiB 
si môžete vybrať v DEVEXe :; 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15.oo- 18.oo 

pre finny ponúkame dotlač loga a lex1ov pri väčších oclberocn zlávy 

FUXO computer & digital print 
Rajtákova 58, 841 03 Bratislava-Lamač 
• 60 m od konečnej BUS: 30, 35, 63 • 
Tel: 6453 1371, Mob: 0905 553 699 
E-mail: print@fuxo.sk, fuxo@fuxo.sk 

TRVALO N.ÍZ:KA CENA. N :A 

Akciová cena platí iba na kopírovanie vol'ných listov formátu A4 alebo A3. 

Cena je už s DPH 19%. V cene je započítaný bežný 80 g kopírova~;:í papier. 
Cena neplatí pre tlač dokumentov na nosiči a ručné kopírovanie. Ceny: do 19ks 19Sk, do 59ks 15Sk, do 119ks 13Sk, od 120ks 1 OSk. 

~'~~g ľ~f!~~r~~"~ ~\~~ Tlač digitálnych fotografií: 9x13cm za 3,80 Sk/ks s DPH (4ks na A4). 

Ďalej ponúkame farebnú tlač do 250g A3t, letáky, brožúry, vizitky od 50 ks alebo l ,50 Sk, pozvánky, oznámenia ... 

DEVEX 6 

Určite to poznáte! 
Ráno sa náhlite do práce, ale Vaše 

auto je zamrznuté. 

PEČIATKY 
VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PREDLOŽKY 

Tu je /'ah ká pomoc: 
kúpa alebo prenájom garáže na Stefana 

Králika 3-5, kde každá garáž je 
samostatne uzamykate/'ná. 
Cena garáže: 297.500 Sk nájdete 

Cena pre~~esiac v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora) fDllll>DV~aao 

JZU~~Wdlnao llil~cdl !hJD~'I!ill>aof 
www.hitcom.sk, 0903 766 846 

po-pia: 
15.00-18.00 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpo 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Ovčie kožušiny - podložky dostanete 
kúpií v Devexe 
• K Pamiatke zosnulých ponúkam sirôt
ky o kochlíkové chryzantémy. Šubín, No 
grbe 30. 

• DENOV A hl'odá do 'novo vznikajúcej 
čaty no údržbu o opravy v základných 
školách nasledovných remeselníkov 
(môžu byt' oj penzisti): 
- elektrikár 
- vodár - kúrenár 
- murár - maliar 
- stolár - sklenár 
Podmienky: vyučený v odbore + odbor
ná spôsobi losí v zmysle platných pred
pisov. 
Bližšie informácie no tel. č. 

02/ 6477 8692, 
alebo osobne v Denove no Eisnerovej 
25 DNV, v čase od 7.00-8.00 o 15.00-
15.30 h. 
• Prijmeme procovníko/čku no recep
ciu. Podmienkou je ovládanie jedného 
svetového jazyko. 
Bližšie informácie: tel: 6477 7766, 
alebo no recepcii hotela Morovo. 

• TV servis Baláž - oprava lelevízorov. 
No Grbe 43. Tel/zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, sodro-

kartón, molovky. lnleriér-exteriér. 
Tel: 0908·543 991 

• Výcvik psov v DNV 
Tel: 0905-509 919 

• Účtovníctvo (PÚ, JÚ). mzdy, done, 
spracujem rýchlo, lacno, spolohlivo. 

0904-404 121,6477 9437 
• Náhrobné pomníky. 0905-251 420 
• Spracujem mzdy o (JÚ). 

Tel: 0907-614 279 
• Penzista (VŠ) doučujem no dome AJ, 
NJ, od l Or. vyššie, všelky úrovne, 200 
Sk/ 2x 45 min. Odkazovač: 

02/ 6477 8835, SMS: 0903-227 457 

' Dám do prenájmu nový 2-izbový byl 
v DNV Tel: 6477 9533 
• Hlodám skromný podnájom v DNV. 
Byt, chatka, malý rodinný domček. 

Tel: 0908-955 269 
• Vymením 3-izb. byt v OV zo 1-izb. + 
doplatok. Tel: 0905·862 954 

Q:.I:I.I1PI~ta~~OC~~~~Sit '1ô 
• Predám chatku so záhradou v DNV. 

Tel: 0902·287 746 

@ .ll!!íll!'IJ!Z~ Rfll.Ciij&~ ll \1!!liiD 

* HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. No grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

(Mäso • údeniny • lahôdky) 
teplé jedlá po celý delí 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné strediskoM. Sch. Trnavského .4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Bravčová krkovička ~ 139 sklkg 

Kuracie trupy chladené ~ 20 Sklkg 

Kuracie stehná clad. .~ 73 Sklkg 

Kuracie prsia chlad. ~ 179 Sklkg 

Kuracie krídla chlad. ~ 59 Sklkg 

Morčacie krídla chlad. ~ 65 Sk/kg 

Losos pitvaný mraz. ~ 129,90 Sk/kg 

Hydinové párky ~ 59 Sklkg 

Hydinová točená ~ 59Sklkg 

Ementál syr ~ 181 Sklkg 

Niva syr ~ 259 Sklkg 

Ryža gulatozrná ~ 29 ,Sklkg 

Ceny platia od 15.10. do vypredania zásob. 
Prijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

Po-pia: 800-1800
, So: 7""·1200 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Posteľná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 
Bavlnené postel'né plachty 
Bavlnené obliečky krepové 
Antialergický set 
Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 
v predajni DEVEX, Novoveská 14 
(z dvora), po - pia: 15.30 - 18.00 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,~0 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzerlná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). po-pia : 15.30-18.00, e-moil: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

- V pondelok 4. 1 O. sa neznámy 

páchate/' na Eisnerovej 21 vlámal 

do osobného motorového vozid

la Fiat Ducato. Ukradol autorá

dio, Jano ako aj dálšie časti výba

vy auta . Majite/'ovi spôsobil ško

du 2-tis. Sk poškodením auta a 8-

tis. Sk krádežou. Prípad vyšetruje 

OSV (oddelenie skráteného vy-. 

šetrovania) Bratislava IV. 

- V ten istý deň sme zaznamenali 

telefonické vyhrážanie na ul. 

}. Smreka. Aj tento prípad vyšet

ruje OSV Ba IV. 

- V stredu v objekte hotela Mo-

FU TBAL ~ 
IV. liga 
8 . kolo, 26. 9 . 

Tomášov - ONV 4:0 {2:0) 
9. kolo, 3. 10. 
ONV- Trnávka 3:2 (2: l) 
g: Madar, Bystriansky, Putik s 

Dňa 25. Septembra, v so
botu, sa v Dúbravke konal 

I( RÍŽOVI{A 
Vodorovne: A. Ruská vel'rieka -
Druhá časť tajničky - klamstvo. -
B. $tát v USA - opak hladovo - náh
livo berie. - C. Hor plameňom -po
loha pri viseni- ženské meno 16. 2. -
búdky na chov včiel. - D. Zenské 
meno - oceľová nábojnica používa
ná v uholných baniach. - E. 
Cudzopasná rastlina - predpona s 
významom od - Nosáľ červený. - F. 
Vyl'aknutie - vydávaj účastiny - naj
menšie čiastky zlata. - G. Utieklo -
islamský boh - sídlisko v Maďarsku. 
- H. Predpona s významom pozitív -
pomäteni J'udia - opak vonku. - l. Na 
inom mieste - spôsob ozdobovania 
kovových predmetov - vydávaj tep
Jo. _, J. Skr. Americkej atletickej aso
ciácie - nakloni- plúžia. -
Zvisle: 1. Koniec tajničky. - 2. 
Zakrivilo - stroj, vlak. - 3. Nivočme -
odt'atý hrubý kmeň. - 4. Druh elek
trónky (mn. č.) - hore po nemecky. -

rava, zatial' len podozrivý pácha

teJ: ukradol 22 064 Sk v hotovos

ti, desaťkorunové mince z dvoch 

nádob, čím spôsobil majite/'ovi 

škodu 104 304 Sk. Prípad je v 

štádiu vyšetrovania . . 

Pred z imnou sezónou je vhod

né upozorniť záhradkárov a maji

te/'ov záhradných chát, aby si za

bezpečili chatky proti nevítaným 

návštevníkom a z lodejom, najmä 

aby nenechávali v chatkách spo

trebný materiá/lákajúci pochyb

né živly ku krádežiam a násled

nému predaju. je vhodné dohod

núť so susedmi pravidelné návšte

vy aj v čase vegetačného k/'udu a 

tak predchádzať nežiadúcim poš

kodeniam chatiek a krádežám. 

OOPZDNV 

mocným hodnotením získal 
dobre hrajúci Juraj Šošovič
ka. Prvenstvo patrí licenčné
mu hráčovi Devínskej Tomá
šovi Peitlovi. Dobre zahrali aj 
Fratrič a medzi juniormi 
Puškel a Šošovička Matej. 
Pod svoje herné možnosti 
skončil Szôllôs. 
Výsledné poradie: 1. Jánoš 
8b z 9, 2. Granec, 3.Nepraš 
po 6,5b .. 7. Jurčák, 9. Fratrič 
po 6b ... 14. Szôllôs 5b ... 26. 
Peitl, 28. Šošovička J. po 
4b ... 37. Puškel 3b .. 40. Šošo
vička M. 2b. Celkovo 42 
hráčov. 

if 

šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport• 

už tradičný hodový turnaj. 
Chuť zahrať si prilákalo na 
štart 42 šachistov rôznych vý
konností. 

Po deväťkolovom bojov
nom priebehu vyhral bez 
prehry hrajúci Jozef Jánoš s 8 
bodmi . Z hráčov Devínskej 

výborný výkon podal Jurčák 
so 6 bodmi a celkovým 
?.miestom, druhé miesto me
dzi juniormi len horším po-

5. Rieka v Taliansku - murárska suro
vina. - 6. Položil na vyššie miesto 
(iné) napr. dvere - tiež po nemecky. -
7. Nálepka z papiera - prvá časť taj
ničky. - 8. C!ovek narodený v určitom 
kraji - uštval. - 9. Citoslovce prekva
penia - množstvo lietajúceho hmyzu 
-citoslovce smiechu.- 10. Bývalý ra-

*** 

V sobotu 25. septembra sa 
v Dúbravke konal už tradičný 
hodový turnaj. Chuť zahrať si 
prilákalo na štart 42 šachis
tov rôznych výkonností. Po 
deväťkolovom bojovnom 

priebehu vyhral bez prehry 
Jozef Jánoš s 8 bodmi. 

Z hráčov Devínskej výborný 
výkon podal Jurčák so 6 bod-

kusky automobilový pretekár - vese
lo, bystro. - 11. Okrúhlo - cvičenec 

po nemecky. - 12. Tretia časť tajnič
ky.-
Pomôcky: D. Kardox. - F. Emituj. - 5. 
Esino - 6. Hort .. -

· d 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO ll 12 

A 
~-+--~~--~-+--+--+--4-~L-4--+~ 
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mi a celkovým 7.miestorn 
druhé miesto medzi juniorrn; 
len horším pomocným hod
notením získal dobre hrajúci 
Juraj Šošovička. Prvenstvo 
patrí licenčnému . hráčovi 
Devínskej Tomášovi Peitlovi. 
Dobre zahrali aj Fratrič a rne
dzi juniormi Puškel a Matej 
Šošovička. Pod svoje herné 
možnosti skončil Szôllôs. 
Výsledné poradie: 1. Jánoš 
8b z 9, 2. Granec, 3.Nepraš 
po 6,5b .. 7. Jurčák, 9. Fratrič 
po 6b .. . 14. Szôllôs 5b ... 26. 
Peitl, 28. Šošovička J. po 
4b ... 37. Puškel 3b .. 40. Šošo
vička M. 2b. Celkovo 42 
hráčov. 

if 

( l(orenie života ) 
- Počul som, že v USA nakrúcajú aj 
dobré filmy. 
- Tak prečo ich nevysielajú a nepremie
tajú? 

*** 
Sedemdesiatsedemročná babička sa 
prihlásila na univerzitu. 
Predseda skúšobnej komisie sa pýta: 
- Babka, a načo vám, vo vašom veku 
bude vysoká škola? 
- Ja to nerobím pre seba, ale kvôli ded
kovi. Velmi ho priťahujú študentky ... 

*** 
- Viete ako dostanete bager na strom? 
- fažko. 

*** 
- Kto je absolútne pod papučou? 

- Ten, kto doma málo môže, a aj čo 

*** 
- Čo je to americký sen? .. 
-Začať pracovať ako chudóbný čistte 
topánok a skončiť ako bohatý čistič to
pánok. 

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, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

45.- 46. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Čo všetko si zaslúži úctu, to 

priemerne inteligentnému 

a priemerne vzdela nému člo

veku pripomínal netreba. 

Ako presvedčil tých, čo neve

dia a nepoznajú, alebo aj 

nechcú, to je otázka, ktorú 

spoločnos( či chce alebo ne

chce bude musie( riešil. Ak 

inteligencia je $chopnos(, 

a niet jej , mal by nastúpil 

druhý predpoklad, vzdelano

sť. Poznanie nielen obohacu

je, ale aj zušlachtuje. 

VzdelanosŤou rozumieme 

od osobných príkladov, cez 

zmysluplné ponuky pre využi

tie vol'ného času až po klasic

ké vzdelávanie v pred-škol

ských a školských zariade

niach . Ide teda o oblasti, kde 

by sme mali velmi vela inves

toval. Iste možno namietnu( 

že ... ale... Ako nám bude 

platný zdravý, bohatý, pek

ný ... ale hlúpy ... Otázok na 

zamyslenie prináša každý 

deň neúrekom. 

Námet na tento príhovor 

som získal pri pohlade a pro

dukcii "duchaplnosti " zdra

vého, vyšportovaného mladí

ka. Za jeho prejav by som sa 

hanbil, aj keby som bol •na 

tomto svete sám Z čoho pra

menila tá chudoba ducha? 

Odpoveď hlodám ... 

Vydavatel' 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

][)~~ínskonovove~~t 
. . . 
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V Č Í 5 L E : O Ako sa rozhodnút' O Z radnice * Z diá;a 

starostu O Ochrana verejného záujmu O Kultúra * Boj proti hluku 

O Spoločenská kronika O Inzercia O Z policajného zápisníka SPORENIE • POISTENIE 
• LEASING 

Ako sa vyjadrila Slovenská 
sporite/'ňa a.s . na tlačovej besede 
21.10.2004 uviedla v tomto roku 
na trh niekolko nových produktov 
v oblasti sporenia aj úverov. 

Svojim klientom ponúka zriadiť 
účet SPOROžíro Extra s výhodný
mi poplatkami, podielové fondy 
ESPA, termínovaný vklad SPO
RO-benefit, ale aj spotrebné aj 
hypotekárne úvery na financova
nie družstevných bytov. Mladí 
manželia do 35 rokov môžu získať 
výhodnú pôžičku na financovanie 
bývania, na bežné nákupy využiť 
novú SPOROnákup kartu s do
hodnutým úverovým rámcom. 

Podnikate/'om obdobie' bez 
peňažných prostriedkov pomôže 
preklenúť obratový kontokorent 
až do výšky 1 mil. Sk. r 

Poiiarovost' 
Okresné rioditel'stvo Hasičského 

o záchranného zboru zaregistrovalo no 
území hlavného mesto SR Bratislavy 
v mesiaci september 2004 celkom 117 

požiarov, pri ktorých vznikli priame ško
dy vo výške 6 533 500,- Sk. Pri týchto 
požiaroch nebolo v priamej súvislosti 
s požiarom usmrtená oni zranená žiadno 
osobo. Najviac požiarov 35 bolo zare
gistrovaných v okrese Bratislava Ili . Dňa 
8. 9. 2004 no ulici Ivana Bukovčona v 
mestskej časti Devínska Nová Ves vznikol 
požiar osobného automobilu škoda 
Fabia, z ktorého so požiar rozšíril oj ,no 
vedia stojace vozidlo Škoda Felicia. Ško
da spôsobená požiarom bola vyčíslená 
no 500 000, · Sk. Šetrením príčiny vzniku 
požiaru bolo zistené, že príčinou bolo 
úmyselné zapálenie ~ozidla Škoda Fabio 
zatial' neznámou osobou. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 21. l O. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 4. ll. 2004, 
číslo vyjde 12. ll. 2004. 
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MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZMČDNV 

Z ra.dnice 
Miestna rada MČ ONV sa 

zišla 12. 1 O. 2004 na svojom 
riadnom zasadnutí, na ktorom 
prerokovala ce lkom 25 bodov 
schváleného programu. Z pre
rokovaných mater iálov a prija
tých uznesení vybe ráme tieto 
závery: 
MR MČ DNY 
- schválila prenájom nebyto
vého priestoru v objekte VÚZ 
na uli c i š. Krá li ka 1 p. Čecho
vičov i od 1. 1 O. 2004 na dobu 
neurčitú, v sadzbe 2. 100,
Sk/nľ/rok za účelom zriaden ia 
obchodnej kance lári e, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV pred l ož i ť návrh podmie
nok výberového konania na 
prenájom Radnice na komer~
né účely, po posúdení v komi
siách, na rokovanie MR dňa 
26. 1 O. 2004, 
- odporučila MZ MČ ONV 
sc h vá li ť dop lnenie Odmeňo

vacieho poriadku samosprávy 
v čast i týka júcej sa hlavného 
kontro lóra pod/'a pred loženého 
návrhu, a vymenovala komisiu 
pre spracovanie novely Odme
ňovacieho poriadku samosprá
vy zloženó z predsedov pos la
neckých klubov, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o možnosti získania zdroja 
geotermá lnej vody a ďa l š ích 

krokoch MČ ONV, a uložila 
prednostovi MÚ MČ ONV 
upresniť majetkovú podstatu 
pozemkov vo vytypovanej lo
ka l ite, pred rokovať možnosti 
ich odkúpenia, upresniť spôsob 
financovania vybudovan ia geo
term álneho vrtu a v i azať finan
cie na projekty v rozpočte v ro
ku 2005, 
- neodporučila schvá l iť vzat ie 
úveru Spo l oče n stvom vlastní
kov bytov na ul. M. Marečka 
18, 20, 22, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 

ONV zahrnúť stavbu prípojky 
TKR k 39 bytovým jednotkám na 
ul . l. Bukovčana do rozpočtu ro
ku 2005 pod podmienkou fina
nčnej spoluúčast i účastníkov, 

a uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV in fo rmovať účastníkov o fi
nančnej spo luú čast i na výstavbe 
prípojky TKR, . 
-zobrala na vedomie in formác iu 
o výs ledku podprahovej užšej 
súťaže na zabezpečenie zhotovi
tel'a stavby "Verej né osvet lenie
Vápencová ulica", 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV dopracovať pred loženú 
správu o hodnoty stavebných 
prác na stavbe DSS pod /'a pripo
mienok uvedených v rozprave 
(dop lniť o pôvodné ceny, navýše
ni e a nové ceny po navýšení) a 
predložiť na rokovanie MR dňa 
26. 1 O. 2004, 
- žiada Dozornú a Správnu radu 
DSS pripraviť návrh na prevádz
kovan ie DSS Na Grbe 2 a predlo
žiť na rokovanie MZ MČ ONV 9. 
11. 2004, 
- schválila prenájom nebytových 
priestorov na ul. M . Marečka 2, 
4, 6, 8, 1 O, 12 pod/'a pred lože
ného návrhu s nas ledu júcimi 
podmienkam i : 
a) MČ ONV uzavrie so schvále
nými nájomcam i nájomnú zm lu
vu,~ 

b) Nájomcov ia vybudujú pre
vádzky na vlastné náklady pod/'a 
spo l očného návrhu v koord inác ií 
s MČ ONV a uhradi a alikvotn ý 
podie l nákladov na projektovú 
dokumentác iu, 
c) Cena nájmu za m' je určená 
podl'a minimá lnych sadz ieb 
schvá lených MZ MČ ONV na rok 
2004 s platbou po sprevádzkova
ní predmetných prevádzok, 
d) Nák lady vložené nájomcom 
do stavebných úprav v predmet
ných nebytových priestoroch bu
dú MČ ONV akceptované do 

Z diára starostu 
MČ DNV Ing. V. Mráza 

- Starostovia mestských častí 
ONV, Z. Bystrica a Devín rokova
li o súčasnom personálnom ob
sadením spoločnej stavebnej 
úradovne v ONV a konštatovali 
nespokojnosť s výkonom jej čin-

DEVEX 2 

ností. Dohodli sa na personál
nych zmenách a doplnení úra
dovne o právne služby za úče
lom vedenia správnych a prie
stupkových konaní na úseku po
rušovania stavebného zákona 
na území všetkých troch mest
ských častf. 

výšky max. do 4.000,- Sk/m', 
- scllválila fi rmu MARTEL na od
stránen ie revíznych závad na 
elektro a bleskozvodoch na budo
ve lstr ij ská 22, a odporučila MZ 
MČ ONV sch vá liť po a) jána 
Ha lása na odstránenie revíznych 
závad na elektro a bleskozvodoch 
na budove· ZŠ l. Bukovčana 3 
a pob) juraja OrT)elku na odstrá
nenie rev íznych závad na elektro 
a bleskozvodoch na budove ZŠ P. 
Horova 16, 
- odporučila MZ MČ DNY schvá
liť kontro lnú sp rávu prejazdu ná
kladných motorových vozid iel v 
priestore M lynská - lstrij ská smer 
PD Devín - Zohor, 
- odporučila MZ MČ DNY schvá
liť správu vecného a finančného 
plnenia na stavbe KSC - Chorvát
ske múzeum, 
-odporučila MZ MČ DNY schvá
liť kontrolnú správu o použití úče
lových dotácií !STRA-centra, urče
né pre kul tú rn e dotácie a spolky, 
- odporučila MZ MČ DNY schvá
liť kontrolnú správu o kontrole 
~erpan i a a použ itia príspevku MČ 
ONV pre príspevkovú organizáci u 
!STRA-centrum za rok 2003 po 
doplnení če rpania f in a n čných 

prostriedkov na Reprezentačný 

ples v roku 2003, 
- zobrala na vedomie kontrolnú 
sp rávu o čerpan í fina n čnej dotá
cie pre FCL v roku 2004, 
-schválila návrh Zmluvy o nájme 
nebytových pr iestorov uzatvo re
nej medzi ISTRA - centrom pre 
vol'ný čas .v zastúpen í PhDr. 
Ka tarínou Bergerovou - riaditel'
kou a ONV ŠPORT, spo l. s . r. o. v 
zastúpení JUDr. Fra nti škom · 
Baňasom - konatelom spoločnos
ti, 
-schválila vypracovanie projekto
vej dokumentácie pre TKR -
Blížne Zamajerské z fo nd u TKR, 
uložila prednostovi MÚ MČ ONV 
zabezpeč iť projektovú dokumen
tác iu u firmy SATRO, uložila 
prednostovi MÚ MČ ONV zabez
peč i ť koord ináciu medzi firmou 

- Starosta zvolal rokovanie za 
účasti ve/ite/a mestskej polície, 
polície okresu Ba IV, riadite/a PZ 
SR a zástupcu občanov, ktorí nie 
sú spokojní s prevádzkovými re
žimami zariadení produkujúcich 
po 22.00 h hudbu. Riaditelia poli
cajných zložiek predložia staros
tovi vyhodnotenie porušení a 
prehlad výjazdov hliadok do 
týchto zariadení v ONV za obd o-

SATRO a investorom v tejto lo
kalite pri vypracovaní projekto
vej dokumentácie, a uložila 
prednostovi MÚ MČ DNY in
fo rmovať MR o stave príprav 
projektovej dokumentácie 
a príprave rea li zácie stavby na 
najbližšom zasadnutí MR dňa 
26. 1 O. 2004, 
-schválila nájomné v ubytovni 
na ul. M. Marečka 16 (vo l'ný 
bytový priestor v MŠ) pre za
mestnancov ško lstva v ONV 
pre osobu v jednoposte/'ovej iz
be vo výške 1.700,- Sk a v 
dvojposte/'ovej izbe vo výške 
1.400,- Sk, 
- vo vzťa hu k oprave automa
tickej regu lác ie v OST v ZŠ P. 
Horova 16 a v ZŠ l. Bukovčana 
3 odporu č il a postupovať pod/'a 
názoru znalca a op rav i ť auto
matickú regul ác iu v OST v ZŠ 
P. Ho rova 1 6, a v ZŠ l. 
Bukovčana 3, uložila predno
stovi MÚ MČ ONV vyčísliť su
mu potrebnú na opravu auto
matickej regulác ie na zák lade 
prieskumu trhu v uvedených 
objektoch a predložiť na najb
li žšie .zasad nuti e MR 26. 10. 
2004, a uložila ríaditel'om ZŠ 
zabezpečiť prav idel né odčíta
van ie meračov tepla a TÚV 
v objektoch ZŠ a MŠ a infor
movať o tom MR, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o stretnutí občanov ONV a 
investora ONV Pa rk s. r. o. Bra
t islava k výstavbe priemysel
ného parku v lokal ite Tehelne 
(Priemyse lný park ONV, 2. eta
pa). a uložila prednostovi MÚ 
MČ ONV predložiť do komisie 
výstavby, architektú ry, dopravy 
a územného plá novania ak
tuá lny náv rh projektovej doku
mentácie predmetného priemy
se lného parku. 

Spracova l: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

bie letnej sezóny roku 2004. 
Starosta spolu s miestnym kon
trolórom predloží návrh pre
vádzkových režimov u tých za
riadení, kde prichádza k opako
vanému rušeniu nočného kľudu 
a zvýšeného počtu priestupkov. 
- So spoločnostbu Skanska, 
ktorá realizuje zavážanie a re-

(Pokračovanie na 3. strane) 

(Dokončenie z 2. strany) 

kultiváciu dobývacieho priesto
ru Glavica, rokoval starosta vo 
veci uzatvorenia zmluvných 
vztahov na uloženie prebytočrlej 
výkopovej zeminy zo stavby 
spoločnosti vykonávajúcej prá
ce v Mlynskej doline. 
- na území MČ ONV sa uskutoč
nilo súčinnostné námetové cvi
čenie civilnej obrany realizované 
Obvodným a Krajským úradom 
v Bratislave spolu s MČ ONV, 
pre starostov mestských častí 
hl. m. SR Bratislavy a vedenia 
mesta. 

V námetovom cvičení krízo
vého manažmentu predviedli 
ukážky výdaja individuálnych 
ochranných prostriedkov, likvi
dáciu zásielky s nebezpečnou 
látkou, evakuáciu žiakov Z$ a 
likvidáciu výronu nebezpečných 
látok spojených s požiarom. 
Súčastbu ukážky bol i prídelový 
lístkový systém pre prípad mi
moriadnych udalostí, 
- Za účasti veľvyslanca Holand
ského králbvstva, investora 
Dona Development a zástupcov 
hl. m. SR Bratislavy položili 
predstavitelia MČ ONV základný 
kameň výstavby viac ako 150 
bytových jednotiek v kombino
vanej rodinnej a bytovej zástav
be v lokalite Blížne Zamajerské. 
Holandská s'trana venovala na 
skrášlenie ONV 3000 tulipánov, 
ktoré budú vysadené na verejné 
priestranstvá. 
- S riaditelbm bankovej inštitú
cie PKB DEXIA sa stretol sta
rosta vo veci predčasného spla
tenia úveru prijatého v súvislosti 
s rekonštrukciou a prestavbou · 
budovy vila Koštälová. 

Ide o predčasné splatenie is
tiny a prislúchajúceho úroku vo 
výške 6,5 mil. Sk. 
- Obvodný úrad vykonal v MČ 
ONV kontrolu matričných činno
stí, pričom konštatoval bez
chybný výkon tohto prenese
ného výkonu štátnej správy. 
- Starosta rokoval s riaditeľom 
organizácie GIB, zabezpečujú
cej pre hl. m. SR Bratislavu rea
lizáciu stavby Preložka komuni
kácie Mlynská, vo veci prípravy 
výstavby tejto stavby v roku 
2005 z prostriedkov rozpočtu hl. 
m. SR Bratislavy. Obe strany sa 
dohodli na súčinnosti pri výkupe 
pozemkov cestou stavebného 
úradu v ONV tak, aby stavba 
mohla začať v letných mesia
coch budúceho roka. 
- V klube dôchodcov v ONV pri
vítal starosta členov senior
ského klubu zo susednej Vied
ne. Oba kluby podpísali dohodu 
o vzájomnej spolupráci senio
rov. Dohodu zakončili spoloč

ným kultúrnym podujatím v 
lstraámtre. 
- V bratislavskej mestskej časti 
Nové mesto rokovala konferen
cia združenia bratislavských 
mestských častí o dopade fiš
kálnej decentralizácie na roz
počty v roku 2005, ako i k prí
prave nariadenia hl.m. SR 
Bratislavy k dani z nehnutelností 
pre rok 2005, ktorý uvažuje 
s viac ako dvojnásobným zvýše
ním sadzieb dane na území 
Bratislavy. Členovia združenia 
diskutovali i k príprave nového 
znenia zákona o hl. m. SR 
Bratislave, ktorý by mal byť pri
jatý v roku 2006. 

-AZ-

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU 
PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

ÚSTAVNÝ ZÁKON č . 357/2004 Z. z. - 2. časť 

Národná rada Slovenskej re
publiky schválila 26. 5. 2004 
ústavný zákon o ochrane verej
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov. Ústav
ný . zákon je publikovaný 
v Zbierke zákonov pod číslom 
357/2004 Z. z. a nadobudol účin
nosť od 1. októbra 2004. V pred
chádzajúcom čís le DEVEX-u som 
vás oboznámil s prvými šiestimi 
článkami Ústavného zákona. 

V tomto príspevku vás oboz
námim s ustanoveniami článkov 
7 a 9 ústavného zákona, ktoré 
bezprostredne na seba nadväzu

jú. 

V Čl. 7 Ústavného zákona je 
uvedená povinnosť verejného 
funkcionára oznámiť svoje funk
cie, zamestnania, činností a ma
jetkové pomery. Ide o súčasť 
osobitných povinností dotknu
tých verejných funkcionárov. 
Túto povinnosť je povinný verej
ný funkcionár (v prípade našej 
MČ ONV poslanec MZ MČ DNV 
a starosta MČ DNV) splniť pred
ložením písomného oznámenia 
v lehote do 30 dní odo dňa, keď 
sa ujal výkonu verejnej funkcie a 
počas jej výkonu vždy do 31. 
marca príslušného kalendárneho 
roka za predchádzajúci ka len-

dárny rok. V písomnom oznáme
ní je dotknutý verejný funkcio
nár povinný uviesť : 
a) vyhlásenie č i spfňa podmienky 
nezlučitel'nosti, 
b) aké zamestnanie vykonáva; 
c) aké má funkcie, 
d) svoje príjmy v uplynulom ka
lendárnom roku (čo doloží po
tvrdením o podanom daňovom 
priznan O, 
e) svoje majetkové pomery, t.j. 
vlastníctvo nehnutel'ností, vráta
ne bytu a nebytového priestoru, 
vlastníctvo hnutel'nej veci nad 
35-násobok minimálnej mzdy, 
vlastníctvo majetkového práva 
alebo inej majetkovej hodnoty 
nad 35-násobok minimálnej 
mzdy (napr. akcie v a. s. a pod.). 
existenciu záväzku, ktorého 
predmetom je peňažné plnenie 
v menovitej hodnote prevýšujú
cej nad 35-násobok minimálnej 
mzdy. 

Oproti Ústavnému zákonu č . 
119/'1995 Z. z. sa rozsah a obsah 
oznamovacej povinnosti verej
ných funkcionárov týmto Ústav
ným zákonom upresnila a rozší
rila, najmä o povinnosť oznamo
vať nielen svoje majetkové po
mery, ale aj majetkovépomery 
manžela a neplnoletých detí, 
ktoré s verejným funkcionárom 
ži jú v spoločnej domácnosti, o 
povinnosť predkladať aj potvr
denie o podanom daňovom 

priznaní, ako aj o povinnosť 
predkladať písomné oznámenie 
aj do 30 dní po uplynutí jedného 
roka odo dňa skončenia výkonu 
verejnej funkcie v súlade s čl. 8 
ods. 5 tohto Ústavného zákona. 
Táto posledná povinnosť sa z 
funkcionárov územnej samo
správy bude vzťahovať len na 
starostov obcí (MČ DNV) a pred
sedov VÚC. Verejný funkcionár 
je oprávnený poskytnúť osobné 

· údaje manžela a neplnoletých 
detí, ktorí s ním žijú v spoločnej 
domácnosti, aj bez ich súhlasu. 

Oznámenie podl'a Čl. 7 ods. 5 
ústavného zákona podáva sta
rosta obce (MČ DNV) osobitnej 
komisii zastupitel'stva, ktorej 
č lenom môže byť iba poslanec 
zastup,i tel'stva. Ak sú v zastupi
tel'stve zástupcovia politických 
strán a politických hnutí alebo 
nezávislí poslanci (ako v prípade 
MZ MČ ONV), kom isia je zložená 
z jedného zástupcu každej poli
tickej strany alebo politického 
hnutia a jedného zástupcu nezá-

vislých poslancov. K~misia musí 
mať aspoň troch členov . Ak by 
sa tento minimálny počet členov 
komisie nedosiahol týmto spôso
bom, doplní sa počet členov 
komísie o zástupcu politickej 
strany alebo politického hnutia 
s najvyšším počtom poslancov 
v za stu pitel'stve. 

Komisia sa zriaďuje ako obli
gátorna inštitúcia - t. j. povinne. 
Obdobne takto zriadenej komi
sii zastupitel'stva podávajú pí
somné oznámenia podl'a obsahu 
uvedeného vyššie aj všetci po
slanci zvolení do príslušného za
stupitel'stva (v našom prípade do 
MZ MČ DNV). 

Komisia je oprávnená, v prí
pade·. že pochybuje o údajoch 
uvedených v písomnom ozná
mení dotknutých verejných 
funkcionárov, požiadať verej
ného funkcionára o vysvetlenie. 
V prípade, že komisia posúdi, že 
podané vysvetlenie dotknutým 
verejným funkcionárom nie je 
dostačujúce, Ústavný zákon ju 
oprávneňuje dať podnet na za
čatie konania podl'a osobitného 
predpisu v súlade s čl.) ods. 6 
ústavného zákona. Ako vyplýva 
z Dôvodovej správy k tomuto 
ústavnému zákonu, týmto oso
bitným predpisom by mal byť 
zákon č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkoch v znení ne
skorších predpisov. Takéto oso
bitné konanie by malo spočívať 
v preskúmaní toho, či dotknutý 
verejný funcionár dosiahol prí
rastky svojho majetku z príjmov, 
ktoré boli nadobudnuté v súla
de so zákonom a riadne zdane
né v porovnaní uvedených úda
jov v podanom písomnom ozná
mení. Znamená to, že sa bude 
skúmať to, či dotknutý verejný 
funkcionár deklaroval vo svojom 
podanom písomnom oznámení 
úplné a pravdivé údaje. 

Komisia zvolená zastupitel'
stvom je povinná poskytnúť in
formácie o oznámeniach každej 
osobe spôsobom a v rozsahu 
ustanovenom zákonom č. 

21112000 Z. z. o slobodnom prí
stupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
Osobné údaje sa pritom posky
tujú len v rozsahu :titu l - meno 
a priezvisko - verejná funkcia, 
ktorú dotknutý verejný funkcio
nár vykonáva (nie bydlisko, vek 

(Pokračovanie na 4. strane) 

DEVEX 3 
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Minulé číslo DEVEX-u sa 
dotklo témy, ktorá netrápi Jen 
mňa. Hluk. Vzhladom na si
tuáciu, že táto problematika 
sa týka vlastne každého 
z nás, možno by nebolo na 
škodu veci, pozrieť sa na 
tento problém zo širšieho 
hladiska, prípadne vyvolať 
diskusiu. 

Pripravuje sa Zákon, kto
rého cielom by malo byť 

postupné znižovanie hluku 
v ·zastavaných oblastiach. 
Som ve/'mi zvedavý na jeho 
znenie a hlavne dodržiava
nie podmienok v ňom uve
dených. Aká bude kontrola 
dodržiavania jednotlivých 
článkov, aké budú sankcie ? 

Pozrime sa bližšie na situá
ciu v · ONV Problém hluku 
po minulé roky sa dostal na 
pretras hlavne pred a počas 
Vianočných sviatkov či Sil
vestra, keď nám život otravo
va la a tento rok určite otra
vovať bude tzv. "zábavná" 
pyrotechnika. Hoci o pod
mienkach jej používania ho
vorí Vyhláška a aj Záväzné 
nariadenia. Nič sa nezmeni
lo a chcel by som uverit; že 
sa zmení. Optimizmus ma 
však opúšťa. 

T!;!nto rok a hlavne počas 
horúcich letných nocí sme 
zača li byť naviac obšťastňo
vaní: 
7. hlukom z diskoték 
2 . hlukom návštevníkov noč-

DEVEX 4 

ných podnikov, barov a po
hostinstiev, ktoré pribudli aj 
v ONV Hlavne po závereč

nej, keď sa v podnapitom 
stave vracali domov 
3. hlukom adolescentov, kto
rí si z autobusových zastávok 
urobili miesta na diskusie pl
né oplzlostí 
4. hlukom produkujúcim tu
ningom upravených automo
bilov či vysokoobjemových 
motocyklov. Ich šoféri si uro
bili s Eisnerovej testovaciu 
rovinku, hoci na jar boli osa
dené dopravné značky ob
medzujúce rýchlosť na tejto 
komunikácii na 40km/hod. 

Autor "krátkej správy- Boj 
proti hluku" sa domnieva, že 
sa situácia, po prijatí Záko
na, zlepší. Žia/' vymožite/'no
sť práva je na nízkej úrovni a 
tak sa domnievam, že sa 
zmení ve/'mi málo. 

Naviac, keď v tom istom 
čísle DEVEX-u bola uvedená 
informácia "Výs/ednosť OS 
MsP Dúbravka, v ktorej boli 
uvedené úlohy, ktoré MČ 
ONV stanovila pre policajtov 
na august 2004. 

Nepíše sa však, ko/'kokrát 
jednotl i vé druhy kontrol 
uskutočnili. Myslím si, že 
nebudem preháňat; ak na
píšem, že nebol víkend, aby 
sa hluk nešíril v nočných ho-

(Pokračovanie na 5. strane) 

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU 
(dokončenie z 3. strany) 

a pod.). Nezverejňujú sa pritom 
také údaje o majetkových po
meroch, ktoré by umožňovali 
ident ifi káciu hnutel'ných vecí, 
ktoré dotknutý verejný funkcio
nár vlastní alebo identifikáciu 
ďalších strán v právnych vzťa
hoch podl'a čl. 7 ods. 4 písm. c) 
a d) tohto Ústavného zákona 
a údaje o majetkových pome
roch a osobné údaje manžela 
a neplnoletých detí, ktoré žijú 
s dotknutým verejným funkcio
nárom v spoločnej domácnosti. 
Na rozdiel od verejných čini

tel'ov, ktorí predkladajú písomné 
oznámenia určenému výboru 
národnej rady, keď je povinnosť 
tohto výboru tieto oznámenia 
zverejňovať na internetových 
stránkach národnej rady v súlil
de s čl. 7 ods. 9 tohto Ústavného 
zákona, nevyplýva táto povin
nosť príslušnou komisiou 
(v našom prípade zvolenou ko

misiou · MZ MČ ONV) písomné 
oznámenia verejných funkcioná
rov zverejňovať na interneto
vých stránkach -v našom prípa
de starostu MČ DNV a poslancov 
MZ MČ DNV zverejňovať na in
ternetovej stránke MČ DNV. 

Príslušným orgánom, ktorý 
koná u starostov a poslancov za
stupitel'stiev je zastupitel'stvo 
(v prípade MČ ONV Miestne za
stupitel'stvo MČ ONV). Dňom 
začatia konania je v prípade, ak 
koná zastupitel'stvo z vlastnej 
iniciatívy deň, kedy zastupitel'
stvo urobilo prvý úkon voči dok
nutému verejnému funkcionáro
vi, v prípade prijatia podnetu je 
dňom začatia konania deň do
ručenia podnetu zastupitel'stvu. 

Konajúci orgán- zastupitel'
stvo rozhoduje rozhodnutím, 
ktoré musí obsahovať uvedenie 
orgánu, ktorý konal vo vec i, vý
rokovú časť, odôvodnenie a po
učenie o možnosti podáť odvo-
lanie. · 

Rozhodnutie o uvedení ne
správnych alebo neúplných úda
jov, o nezlučitel'nosti funkcií ale
bo o strate mandátu musí byť 
prijaté nadpolovičnou väčšinou 
členov orgánu, ktorý vydal roz
hodnutie - v našom prípade 

nadpolovičnou väčšinou všet
kých poslancov MZ MČ DNV. 

V prípade, ak sa na zastupi
tel'stve, ktoré rozhoduje táto 
nadpolovičná väčšina nedosiah
ne, znamená to, že sa konanie 
zastavuje. 

Orgán, ktorý začal konanie 
voči dotknutému verejn~mu 

funkcionárovi je povinný umož
niť verejnému funkcionárovi vy
jadriť sa, a vykonať ďalšie doka
zovanie, ak je to potrebné. 

Lehota na rozhodnutie je do 
60 dní odo dňa začatia konania. 
Zákon ale neustanovil postup, 
ako má postupovať konajúci or
gán - zastupitel'stvo v prípade, 
ak nerozhodne v zákonom usta
novenej 60 - dňovej lehote. 

V danom prípade je teda 
otázne, či možno z tejto právnej 
úpravy vyvodiť záver, že po már
nom uplynutí zákonom ustano
venej lehoty je konanie ukonče

ne. 
Obdobnú úpravu v súvislosti 

s lehotou (30 - dňovou) má aj 
ustanovenie § 11 ods. 1 a 2, kde 
je ustanovené, že ak dotknutý 
verejný funkcionár neurobí 
úkon vo vzťahu k nezlučitel'nosti 
s výkonom verejnej funkcie v 
tejto lehote, znamená to, že sa 
vzdal funkcie verejného funk
cionára. 

V prípade, ak sa nepreukáže, 
že dotknutý verejný funkcionár 
porušil povinnosť alebo obme
dzenie ustanovené týmto ústav
ným zákonom na prijatie ta
kéhoto rozhodnutia vo veci sa
mej je potrebná na rozdiel od 
nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov zastupitel'stva v prípa
de prijatia rozhodnutia o nezlu
čitel'nosti s verejnou funkciou, 
3/5 väčšina prítomných členov 
orgánu - poslancov zastupitel'
stva, ktorý konanie uskutočnil. 

Vážení spoluobčania, v ďalšom 
čís le .DEVEX-u vás oboznámim v 
tretej časti s článkami 8, 10 až 14 
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. 

JUDr. František Baňa s, 
zástupca starostu MČ DNV 

Mgr. RóbertANTL 

(l Mgr. Miroslava KALMANOVA 

Vladimír TARABA 

a Ing Milica BALAžovA 

Má1·io ELIAŠ 

a Nora RYŠKOVA 

Daniel VANČO 

a Anna zATHURE~KA 

ľuboš KOREŇ 
. a Anna SOlÁRIK OVA 

Silvester KRET 

a A mw SEDlÁK OVA 

Blahoželáme! 

.. Tjvítali sme. no.yyl~ .. 
...• I. s oluobÍan~v .. \. i t. 

Alica DYTRICHOVA 
Liliana FIČOROVA 
Miroslav DERMEK 

Vitajte! 

( Odišlfz našich radôv) 
július ZAjAC 

Miroslav BELLA 
Nech odpočívajú v pokoji! 

-zveril správu svojho domu, teda 
aj svojho bytu, do rúk správcovskej 
spoločnosti (dnes, len v Devínskej, 
ponúka správcovstvo niekol'ko spo
ločností ) overte si kto ponúka, často 
výhodné, služby. Ide o spoločnost' 
dôveryhodnú? Kto sú predstavitelia 
spoločnosti? Majú skutočne také 
výsledky, ktoré prezentujú, alebo 
nie? 
- svoje prostriedky peňažnému 
ústavu (banke, sporitel'ni) je dôleži
té tiež si overil všetky náležitosti, 
spolahlivosti a perspektívy, subjek- . 
lov, ktorým mienite zveril svoje 
prostriedky. Prostredníctvom slu
žieb internetu, špecia lizovaných 
časopisov alebo článkov v novi
nách a časopisoch zaoberajúcich 
sa dlhodobo sledovaním a hodno
tením peňaž~ých operácií v jednot
livých bankách , 

Z menej spolahlivých možno od
porúčal získavanie informácií od 
známych, r9diny, spolupracovní
kov, ktorí už majú nejaké skúsenos-

subjektom alebo vel'mi výhodným 
ponukám rôznych pyramídových 
hier, upustíte od zámeru rýchlo 

zbohatnú! skôr, ako sa do pochyb
ných transakcií vôbec pustíte. 

Ľudia dnes nemajú čas, ani chut', 
ani znalosti orientoval sa v spleti 
spoločností ponúkajúcich služby. 
Príkladným negatívnym dôkazom 
sú krachujúce nebankové spoloč
nosti, ktorým mnohí zverili svoje, aj 
posledné úspory. Výsledok? 
Poznáte z médií. Plakal nad "roz
liatym mliekom" je neskoro!!! 

Preto, zverit' svoj majetok do rúk 
nespol'ahlivej spoločnosti, je viac 
ako riziko . Ten čas na preverenie si 
treba nájsf. A nestojí to ani vel'a 
prostriedkov. Stačí si vyhladol in
formácie na internete (hneď zistíte 
s kým máte tú čest', ak údaje chý
bajú tým skôr). stačí sa informoval 
u susedov a známych, či poznajú 
firmu ponúkajúcu služby, ak spra
vuje už niektoré byty, či domy, aké 
majú obyvatelia skúsenosti, ako 
pochodili v banke, kde ... 

Investícia do informovanosti sa 
vám niekol'konásobne vráti. 

ti. Verte!!! 
- svoje prostriedky nebankovým mč 

111. pilier dôchodkovej reformy 
Z časového hl'adiska mu

síme za druhý pilier dôchod

kovej reformy považovať do

plnkové dôchodkové poiste

nie. Teraz sa však nebudeme 

zaoberať jeho stavom v sú

časnosti, len pre získanie 

väčšieho počtu čitatel'ov spo

menieme, že účastníkmi tohto 

piliera mohli byť len zamest

nanci tých spoločností, ktoré 

mali podpísané zmluvy s jed

notlivými doplnkovými dô

chodkovými poistbvňami. 

Novela zákona od budúce

ho roka umožní všetkým, ktorí 

sa nebudú chcieť spoliehať 

len na Sociálnu poistbvňu od

kladať si dobrovol'ne finančné 

prostriedky na dôchodok. A to 

zavedením daňovej podpory 

vo výške 12 000 Sk, ktorú si 

môže každý odpočítať na 

zaplatenie poistného vo forme 

životného dôchodkového 

poistenia v komerčnej pois-

ťovni, alebo platby do dopln

kovej dôchodkovej poisťovne 

alebo na účelový vklad v ban

ke slúžiaci obdobnému účelu. 

Toto systémové opatrenie ča

ká na schválenie formou zá

kona. 

Co takáto reforma zname

ná? Každý, kto má daň zo 

mzdy nižšiu alebo rovnú 1 000 

Sk mesačne by si mohol platiť 

životné poistenie bez toho aby 

z vlastné vrecka vytiahol čo 

len korunu. 

Z demografického hl'adiska 

sa javí takýto krok ako vel'mi 

prezieravý a zároveň umožní 

vstúpiť do ll. piliera všetkým 

občanom bez ohl'adu na vek, 

nakol'ko v 111. pilieri je vek limi

tujúcim prvkom, ale o tom viac 

v budúcom vydaní Devexu. 

Na ilustráciu možností ll. piliera jeden príklad: 

Pri použití daňovej úfa vy vo výške 1 000 Sk mesačne je výška 
doživotného dôchodku vyplácaná mesačne pri danej dobe pla
tenia nasledovná: 

Doba platenia 

Muž 
žena 

10rokov 

1 458 Sk 

1 191 Sk 

15 rokov 

2 791 Sk 

2 271 Sk 

20rokov 

4 750 Sk 

3 882 Sk 

25 rokov 

7 577 Sk 

6190 Sk 

(pozn. : miera zhodnotenia je v príklade daná vo výške 5 % 

ročne) 

Ing. M. Spišiak 

(Dokončenie zo 4. strany) 

dinách po uliciach . Nebol 
deň, či skôr večer, aby sa ne
rozozneli alarmy automobi
lov po prejdení vysokoobje-
mového motocykla. , , 

jUDr. Baňas v závere svoj
ho príspevku vyzýva nás, 
občanov ONV, aby sme zau
jali k správe stanovisko. Či si 
policajti plnia úlohy. Ak plnia 
kvantitatívny ukazovatel~ čo 
môžu samozrejme dokáza( 
tak sa myšlienka minula 
účinkom, lebo zlepšenie kva
lity som nepostrehol. (Možno 
tých motocyklov v posled
ných dňoch ubudlo, lebo sa 
ochladilo). Domnievam sa, 
že problematika hluku by 
mala byť riešená systémovo, 
t.j. aby bol kJ{Jd a pokoj aj 
vtedy, keď sa kontroly zo 
strany OS MsP Dúbravka ne
vykonávajú. Domnievam sa, 
že vo všeobecnosti vládne 
pasivita. Sťažujeme sa medzi 
sebou, nadávame na všet
kých, že nikto nič nerobí a 
hlavne nadávame vo vlast
ných príbytkoch a nespíme. 

Máme kamerový systém, 
vyhodnocujú sa niekedy zá
bery, je možné zo záznamu 
rozpoznať ŠPZ ? Ak nie, načo 
bol tento systém montovaný ? 
(Škoda, že nezaznamenáva aj 
hluk). Meral niekto rýchlosť 
cez Eisnerovu ? 

Obc?:ania, trochu sa zamys
lime a skúsme nájsť riešenie 
na situáciu, ktorá sa, hoci ~i 
to neuvedomujete, odzrkadlí 
na zdraví každého z nás. 
Otvorme diskusné fórum na 
stránkach DEVEX-u alebo 
www stránke našej obce. 

Na môj e-mail reagoval aj 
miestny kontrolór p. Ing. 
Dedinský, ktorý môj podnet 
postúpil Mestskej polícií. 

Dúfam, a nielen ja, že 
sa im podarí nájsť riešenie, 
ktoré uspokojí obyvatel'ov z 
ONV 

Ing. Peter Gábriš 

DEVEX S 



Ako sa, rozb.odnúť 
(Dokončenie z l. strany) 

kov v Zš presvedčivé informácie 
o možnostiach štúdia, o pracov
nom a študijnom prostredí v 
ktorom ich deti budeme pripra
vovať a v akom pracovnom pro- · 
stredí a podmienkach môžu nájsť 
uplatnenie. 

to príliv kvalitne pripravenej pra
covnej sily schopnej sa omnoho 
rýchlejšie zapojiť do produkčnej 
činnosti ako to bolo doteraz. 

3/Aké boli podmienky výberu 
školy a čo tomu predchádzalo? 

Podmienky boli stanovené 
Treťou zmenou, avšak finančne 

najnáročnejšou, bolo vytváranie 
nových odborných učební, aby 
sme čo najrýchlejšie zmenšili 
kvalitatívny rozdiel vo vybave
nosti školy a pracovísk v servis
ných a opravárenských organizá
ciách, ktoré budú zamestnávatel'
mi našich absolventov. 

2/Co táto zmena znamená pre 
žiakov, čo p1·e školu a čo pt·e sa
motný automobilový priemy
sel? 

Pre žiakov jednoznačne kvalit
nejšiu prípravu na povolanie, 
ktoré si vybrali. Spolupracujeme 

so všetkými značkovými servis
mi na území nielen Bratislavy 
ale celého Bratislavského kraja. 
Pozývame ich odbornŕkov pria
mo do vzdelávacieho procesu, 
aby sme žiakov mohli čo najlep
šie pripraviť pre výkon povola
nia. 

Pre školu možno očakávať 
väčší príliv žiakov, pretože 
v záujme každého rodiča je, aby 
sa jeho dieťa pripravovalo v ško
le poskytujúcej kvalitnú prípra
vu . Naplnenie tohto očakávania 
samozrejme zvýši ekonomičnosť 
vložených prostriedkov zo strany 
zriaďovatel'a, partnerov ako 
i vlastných zdrojov. 

Vel'mi dôležitým prínosom je 
i odborný rast pedagógov v part
nerských servisoch ako aj u do
dávatel'ov modernej servisnej a 
opravárenskej teclmológie. Z ini
ciatívy CPSMV boli prepracova
né učebné osnovy, pripravili sa 
nové učebnice. Pripravujú sa no
vé učebné pomôcky s využitím 
!KT vo vzdelávacom procese. 

Pre automobilový priemysel je 

DEVEX 6 

predstavitel"mi CPSMV, ktoré vý. 
chádzali z potrieb trhu práce ako 
aj jeho očakávaného vývoja, po
znania úrovne odborného vzdelá
vania v SR a krajín Eú. Možno ich 
zhrnúť do nasledovných bodov: 
• Počet žiakov pripravujúcich sa 
v požadovaných profesiách 
• Personálne, priestorové a ubyto
vacie kapacity školy 
• Technicko-prevádzkový stav ob
jektov pre teoretickú i praktickú 
výučbu 

• Vypracovanie projektu transfor
mácie školy na Pilotné centrum 

Po vyhodnotení úrovne splne
nia uvedených podmienok bol 
návrh CPSMV predložený zriado
vatel'ovi, ktorý vykonal definitív-
ne rozhodnutie. · 

4/ Aké možnosti štúdia poskytu
jete vo vašej škole a čo pripravu
jete do budúcnosti? 

Naše študijné programy sú roz
delené do troch základných sku
pín: 

4-ročný študijný odbor 

Me-chanik nastavovač obrábacích 
strojov a liniek, v ktorom štu
denti po úspešnom absolvovaní 
získajú výučný list a súčasne i ma
turitné vysvedčenie 

3- ročné učebné odbory 

Mechanik opravár cestných mo
torových vozidiel l automechanik 

Autoelektrikár 

Lakovník 

Klampiar 

kde absolventi pci úspešnom. vy
konaní záverečných skúšok zís
kajú výučný list 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

OTS Bratislava spol. s r.o. 
hlodá pre stredisko v Devínskej Novej 

Vsi, Op/eta/ovo 65 

MONTÁŽNIKA 

reštaurácia 
•vve ••vv• • 

n1zs1~ ceny- vacs1e porc1e 

· INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

• Predám Ladu 2103. Cena doho

dou. Volať po 18.00 6477 4040 

• Ovčie kožušiny - podložky dosta

nete kúpiť v Devexe 

' DENOV A hlodá do novo vznikajú

cej čaty na údržbu a opravy v zá

kladných školách nasledovných re

meselníkov (môžu byť aj penzisti): 

- elektrikár 

- vodár - kúrenár 

- murár - maliar 

- stolár - sklenár 

Podmienky: vyučený v odbore + od

borná spôsobilosť v zmysle platných 

predpisov. Bližšie informácie na tel. 

č . 02/ 6477 8692, alebo osobne v 

Denove na Eisnerovej 25 DNV, v ča

se od 7.00-8.00 a 15.00-15.30 h. 

• Prijmeme pracovníka/čku na re

cepciu. Podmienkou je ovládanie 

jedného svetového jazyka. 

Požiadavky: 
- vyučený strojný zámočník 
- nie je podmienka 
- vodičský preukaz skupiny"(" 
- zváračský kurz el. oblúkom 

Bližšie informácie: tel: 6477 7766, 

alebo na recepcii hotela Morava. 

• TV servis Baláž - oprava televízo

rov. Na Grbe 43. 

Tel/zázn.: 6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, sad

rokartón, malovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991 

• Účtovníctvo (PÚ, JÚ), mzdy, done, 

spracujem rýchlo, lacno, spo/ah/ivo. 

0904-404 121, 6477 9437 

• Čalúnenie-do látky, kože, koženky. 

Vel'ký výber látok, odvoz - dovoz. 

Tel: 0903-211 148 

• Náhrobné pomníky. 0905·251 420 

• Spracujem mzdy a (JÚ). 

Tel: 0907-614 279 

• Dám do prenájmu nový 2-izbový 

byt v DNV. 

Tel: 6477 9533 

~~;;;; 111il. QZ~1K~Äm~ftiÉ 11 ,;;;;:10 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

• Dám do prenájmu garáž na ulici Š. 

Králika. Tel: 0902-214 984 

- oprávnenie montáže stavebných lávok 
a výt'ahov - nie je podmienka 

- práca vo výškach. Nástup IHNEĎ . 
Informácie na tel. číslach 

02/64 77 53 75, 64 53 77 32. 

Určite to poznáte! 
Ráno sa náhlite do práce, ale Vaše 

auto je zamrznuté. 
Tu je /áh ká pomoc: 

kúpa alebo prenájom garáže na Štefana 
Králika 3-5, kde každá garáž je 

samostatne uzamykate/'ná. 
Cena garáže: 297.500 Sk 

Cena pre~~esiac 

/D)!W[p!~UllD 
~a~~WmllD uv~rdlllvD~wiWllDľ 

www.hitcom.sk, 0903 766 846 

PEČIATKY 
VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PREDLOŽKY 

nájdete 
v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora ) 

po-pia: 
15.00-18.00 

SPRÁVCOVSKÉ BRÄTISLAVSKÉ DRUŽSTVO 
Drobného 27, 84 l O 1 Bratislava 

·•· vám · p~~úka sprá~ u · byt~v~ ·~~by~~~Ýf~>n.rie.sto,ró1t iii i•?Y iM 

Pôsobíme na trhuspräliy Byt?v a •v•.•.•·.v'" '•·o, ' '·"' 

iny: •mandátnou zmluvou jak máte 

zmluvou o výkone správy: < ·•:·.· .. ·•••··• ··.· 
a) štandar~nýrni -~! -~žb~mi . < . 
-každý dom v našéj správ~llla . c· .• ·. lnify>·•:nr:,l\trl 

: samostatný bailkový_· účet;vedénie tOVrlÍ~Itvá, SilJŽb~y Sf)pjť:p~·i< 
s užívanlm bytov a NbP < · 

:mesačné Výkazy o tVorbe a 
. výkazy o qeplatičoch 

... paslimy internetový prístup na . 
kontrolu nakladania fin prostriedkov 

-~ .• prevzati~zodpovednosti za plneqi) 
né hd prostredi~. zimneJ ú~ržby, én~rg,;•ii.;u'': l~l:>Sna~'nA,c'ti-' ·An'íi.:<l"nPi" l~ 

··· ochrany . ·i .. i u < \ • · ..... · . .-. ... ...,.._. ...... -...•.t:•· 
-schvaľovanie tvorby a čerpania foq9u 
- 24 hod. havarUná služba, upratovanie. ... . . 
- spracovanie rocných nákla9oy dpmu, ......... . 

·. náklčldov ná byty a NtiP. riešenie nep[atičqv .. · · · 
mesačný poplatok za tieto šlužby Ueden z . irii7.<id'r·n';, 

byt 126,- Sk. + 19.% DPH 

· ~rr~!dštanda;d0~Ý~; s1Jž~::i 0~~ \·\············.\./·.· .• ii ...• ii.···) }···.() 
: vymáhanie nedoplatkov. resp dlhoy Ô~ 8E~dch~dzajúcehe. s\~)~~ . : 
" zabezpečenie reko(l~truki'nýc~ ~ upr~tovas[c~ 8t~c . y, ?~;e iL i······· · 

. Telefón: 02/6920 i 7_02 • Fax:02/6446 3150 
E-mail: sbd@nextra.si< 

-vedenie fondu gen. opráv na samostatnom účte 
www.home.nextra.sl</sbd 

(Mäso - úd~niuy · lahôdky) 
te1•lé jedlá 1•o celý del) 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, JDäso, 
údeniny, šaláty, syry, 

JDJiečne výi·obky., 

UTOROK2.ll. 2004 • 
Kuracie trupy ~ 18 Sk/kg 

STREDA 3.11. 2004-

[(uracie krídla ~ 55 Sk/kg 

ŠTVRTOK 4.11. 2004 

[(uracie prsia ~ 169 Sk/kg 

PIATOK 5.11. 2004 

f(uracie trupy ~ 69 Sk/kg 

SOBOTA 6.ll. 2004 

[(urča chladené v sáčku ~ 65,50 Sk/kg 

Ceny platia od 15.10. do vypredania zásob. 
Prijúname objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8""-18"", So: 7""·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Posteľná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 
Bavlnené postel'né plachty 
Bavlnené obliečky krepové 
Antia lergický set 
Froté osuška, uterá k 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 
v predajni DEVEX, Novoveská 14 
(z dvora), po - pia: 15.30 - 18.00 

· _ / = 1360 Sk 1/4 str.= 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, l str.= 10 850_Sk. lc~= 22 Sk. Inzercia. Cenmk: l znak= 1,30 Sk, 1/1,6 str. -_678 S~, 1.8 str. b soi ... t' a viac 10% celoročné 20%. Ponuka detskych veCI bezplatne. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH . Zl?vy: In uverelneniD za se1 ~~% o, td yo strana + 5Ó'Y. iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava SO%. Pnplatky: l . strana d+ o, d pos.et na) o pia · 15 3'0-18 OO e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
Inzertná kan(elária: DNV Novoveská 14 (z vara na pos ou, P - · · · , 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápis nika 

- Vo štvrtok 7. 7 O. neznámy 
páchate/' v snahe vniknúť do 
vozidla, poškodil zámok na 
VW Golf, čím spôsobil maji
tel'ovi z). jonáša škodu 3800 
Sk. 

- O deň ne'skôr, 8 . 7 0., na tej 
istej ulici pred číslom 7 9 vy
kradol neznámy páchate/' VW 
Polo. Ukradol doklady, pečiat
ky, textil, textilné výrobky, čím 
spôsobil majite/'ovi škodu 7 7 
tis. Sk. 

- V nedel'u 7 O. 7 O. opitý muž 
na Eisnerovej najskôr obvinil 
slečnu, že mu ukradla peniaze 
a následne jej uštedril facku. 
Čelí trestnému obvineniu za 
výtržnosť 

- O dva dni neskôr; 7 2. 7 O., ne
známy páchate/' na). Poničana 
7 8 kameňom rozbil okno na 
vozidle Opel Astra. Ukradol 
diskman, 32 flisových búnd, 
37 káv Co/l, 7 O tričiek a dva 
kartóny cukríkov. Majite/'ovi 
spôsobil škodu za 32 tis . Sk. 

I\RÍŽOVI(A . . . 

Vodorovne: A. _Kryt proti plochým 
strelám - citoslovce údivu - druh taj- · 
ky úhvor. - B Ryžový likér - oblieva 
horúcou vodou - koniec Jana člán
kovej reťaze. - C. Naparuj - stratilo 
lístie tulenia kožušina. - O. Okruch, 
krajec -zámenná spojka - citoslov
ce pohrozenia. - E. Vyťahuj meč -
okropíte - kód kanadského dolára. -
F. Rieka v Sudáne - pravoslávny ob
raz - patriaci žabe. - G. Utratil -
skratka obzoru - lenivec po česky. -
H. Ktorým smerom -patriaci otcovi 
(z maď.) - priestranné siene. - I. 
Babička po nemecky - podstielky -
lebka (zastar.). - J. Lesná žienka -
prijemná v.ôňa - ihličnatý strom (mn. 
č.). - K. Začiatok tajničky. 
Zvisle: 1. Koniec tajničky. - 2. 
Oblasť na severe Slovenska - orga
nická zlúčenina. - 3. Rieka v Rusku -
druh l'ahkej obuvi. - 4. Kolom - ulica 
po francúzsky - obyvatet Nemecka. 

- V stredu 7 3. 7 O. neznámy pá
chate/' rozbil na }. Smreka 3 
predné čelné sklo na VW Polo, 
čím spôsobil majitel'ovi škodu 
7 5 tis. Sk. 

- O deň neskôr 7 4. 7 O. sa ne
známy páchate/' vláma l do by
iu na Š. Králika. Keď z terasy, 
cez vypáčené balkónové dvere 
sa dostal dnu, ukradol digitál
ny fotoaparát, notebook, počí
tač, monitor. Krádežou spôso
bil majite/'ovi škodu 7 29 494 
Sk. 

- V chatovej oblasti Železničiar 
neznámy páchate/' v nedel'u 
7 7. 7 O. vnikol cez okno do 
chatky, ukradol horský bicykel, 
motorovú pílu a kosačku, všet
ko v hodnote 27 tis. Sk. 

- O dva dni neskôr, 7 9. 7 O. sa 
neznámy páchate/' vlámal do 
predajne Textil na l. Bukov-ča
na 7 6, kde ukradol 7 000 Sk z 
pokladne a rôznytextil v celko
vej hodnote 35 tis. Sk. Nik pá
chate/ov nevidel, nepočul po
dozrivé zvuky, nestretol sa s 
podozrivo lacným tovarom na 
predaj?!?! 

OOPZDNV 

- 5. Zaparil - útok. - 6. Obruba sukne 
- vodou zbavia špiny. - 7. 
Starogrécky boh podsvetia - drobné 
obslužné, po/denár (z gréc.). - 8. 
Druh rastlinného gleja - pozývajme. -
9. Džavotal- mužské meno 8. 6. - 10. 
Utopí sa po česky - kremácia - oáza 
v Somálsku. - 11. Pomôcka kovboja 

FUTBAL~ 
Seniori IV. liga 
1 O. kolo 1 0.1 O. 
SFM Senec- ONV 3:0 (2:0) 

11. kolo 17.10. 
ONV- FK Danubia 1:0 (1 :O) 
g. Sith 

12. kolo 24.1 O. 
Chorv. Grob- ONV 1:1 (1 :O) 
g. Zeman 

s 

KATALÓG 2005 
obchody a služby pre obyvatel'ov ONV 

Vydavatelstvo Devex pripravuje už trináste vydanie osvedčeného 
Katalógu obchodov a služieb pre viac ako 17-tisíc obyvatelov DNV. 

Formát: l Ox 15 cm, termín odovzdania podkladov 

pre inzerciu: 20. 11. 2004, 

vypracovanie podkladov, tlač : do 15. l. 2005, 

distribúcia do každej domácnosti v DNV bezplatne: do 15. 2. 2005. 

Obje1návky: Inzertná kancelária Devex, Novoveská 14 

(z dvora) po- pia: 15.00- 18.00 h. 

Fax: 02/6477 5275, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

Potrebné dodat': objednávku s kompletnými fakturačnými údajmi, 

grafický návrh na diskete, CD+ vytlačený náhlad. 

Rozmery: š x v: l strana: 8x 12 cm, l /2 str.: 8x6 cm, l / 4 str.: 3,8x6 

cm 1/3 str.: 8x3,8 cm, 1/8 str.: 3,8x2,7 cm, 1/16 str.: 3,8xl,2 cm. 

rúra, kanál po latinsky. - 12. 
Mohamedova matka - neprijemný fy
zický pocit po česky. - 13. Stred taj
ničky. 

Pomôcky: C. Sil. - E. CAD. - F. Odar. 
- 4. Rue. - 7. Hádes. - 10. Ato. - 11. 
Cana/is.-

d 

( l(orenie života ) 
Jeden zo zlodejov v cele číta knihu, dru· 
hý chodí hore dolu. Ten, čo číta hovorí: 
- Ty si myslíš, že keď chodíš, tak nese· 
díš? 

*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Vo vinárni popíja muž vínko, pristúpi k 
nemu druhý a hovorí: 

J 
K--r-r-T-~~-r~-+-+-4-4~~ 

- Viete, kolka Slovákov ročne zomrie na 
pitie alkoholu? 
-Nie, ja som Švéd. 

*** 
-Janko, čo ste sa dnes učili v škole? 
-O sexe. 
-A vedel si? 
-Áno. 
-A čo si dostal? 
-Facku. 

*** 
Keď sú čierne skrinky v lietadle nezničí· 
telhé, prečo sa celé lietadlo nevyrába z 
tohto materiálu? 

*** 
- Čo je absolútna odvaha? 
-Zobrať si naraz preháňadlo aj prášok 
na spanie. 

DE~!ns~onovoveský Expres · dvoitýždenník pre občanov mestskei časti Bratislava·Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kallstna 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvor~) pa·p•a: 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. • 
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spravodajca 

4 7.- 48. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Ak niekto tvrdí, že nám 
chýba hrdosť na svoje kore
ne, hneď počuť protinázor : 
A máme byt vôbec na čo hr
dí? " Nuž polemizovat by sa 

dalo aj na desiatich stranách . 
A · nielen novinových. Stačí 

však sledovať dianie vo. svete, 

v ktorejkolvek krajine, všade 
sa stretávame s prejavmi hr

dosti na to svoje, originálne a 

jedinečné. Od ... až po. Aj 
ten najjednoduchší cudzinec 
sa nezabudne pochváliť, čo 
majú , čo dokázali ... Tiež by 
sme mohli zapl~at miesto prí
kladmi. 

Je potešitel'né ak sa stretá
vame zo snahami uchováva
nia tradícií, prezentácie de

dičstva našich predkov aj 
u nás. 

V týchto dňoch, práve 17. 
novembra, nám kalendár po

núka významný deň: Deň bo
ja za slobodu a demokraciu. 
Prečo práve tento deň a čo 
by nám mal pripomenúť? 

Alebo koho? Nuž pokúsme 
sa zalistovať v pamäti, v do
kumentoch , a možno nájde

me dôvod pripomenúť si, ba 
možno nájdeme dôvod na 
hrdpsť. 

Zo~táva vari iba otázka: 

"Budú môcť byt hrdí na nás 
budúce generácie?" Na rnno· 
ho z novôt iste. 

Vyd ava tel' 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

EXpres občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

12.11. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 19 bezplatne 

V Č Í S L E : O Posun dopredu O Z radnice 

O Pre žiakov ZŠ O Kultúra O Spoločenská kronika * Babička 

Klubu 2004 * Dôchodková reforma OO Inzercia 

O Z policajného zápisníka * Výmena starých ŠPZ 

AREÁL KULTÚRNO SPO~OČENSKÉHO CENTRA 

A REKONŠTRUKCIA ISRIJSKEJ ULICE 

POSUN DOPREDU 
V rámci areá lu Kultúrno 

spoločenského centra, /strij
ská ul. 68, prebieha výstav
ba Chorvátskeho múzea. 

k vláde Chorvátskej republi
ky. V kontakte na stavbu 
Kultúrno spoločenského cen
tra lstrijská ul. 68 sa začne aj 

Kultúrno spoločenské centrum /strijská 68 

Objekt okrem svojej kul
tú'rno spoločenskej funkcie 
bude slúžiť hlavne rozvoju 
cestovné.ho ruchu. Na dofi
nancovanie objektu vyvíja 
starosta MČ Bratislava De
vínska Nová Ves a CHKZ na 
Slovensku iniciatívu smerom 

postupná rekonštrukcia lst
rijskej ulice. MČ Bratislava 
Devínska Nová Ves získala 
grant z EÚ, ktorý je určený 
na prepojenie areálu zámku 
Schlosshof a pôvodnej obce 
Devínska Nová Ves, ktorej 
jadrom je /strijská ulica. 

(~T~. SJ>RÁVY) 
- Rozkopávka na Eisnerovej je 
pre. budovanie elektrickej prí
pojky pre novú výstavbu. Pre 
chodcov však chýbajú lávky. 
- Dobudovaním priestorov bý
valej škôlky na Novoveskej sa 
uvolnía priestory starej radnice 
na lstrijskej. O využití týchto 
priestorov rokujú poslanci 
Miestneho zastupitelstva. 
- V areálí Zš na ulici P. Horova 
16 vŕtajú studňu, z ktorej vo
dou budú polievať okolitú ze
leň 

.Realizáciou zámeru sa vy
tvoria podmienky pre dobu
dovanie lstrijskej, zariade
nia cestovného ruchu záro
veň rozširujú ponuku slu
žieb pre trvalo bývajúcich 
obyvatel'ov ONV. Ďalší ob
jekt, ktorý bude slúžiť verej
nosti na lstrijskej ul. je bu
dova mýtnice- Radnica, kto
rej nový účel je v súčas

nej dobe pripomienkovaný 
v odborných komisiách MZ 
MČ DNV. 

M. Beláček, 
architekt MČ ONV 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 4.11. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 18.11. 2004, 
číslo vyide 26. ll. 2004. 
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parce/y č. KN 2878/80 a p. č . Sk pre rímskokatolícku cirkev na 

Miestna rada Mč ONV sa 
ziš la 26. l O. 2004 na svojom 
riadnom zasaclnutŕ. Prerokova
la ce lkom 35 bodov schvá leného 
programu. Z prerokovaných ma
teriálov a prijatých uznesení vy
l~eráme tieto závery: 
MR MČ ONV 
-konštatovala splnen ie UMR š. 
340/10/2004/1,2 z 12. 10.2004 
schválila zámer výstavby ll. etap; 
Priemyselného parku ONV pod la 
prepracovaného projektu v čas ti 

dopravného riešenia a protihlu 
kovej sten y, vyjadrila súhlas so 
zapracovaním výstupu z komisie 
výstavby, architektúry a dopravy 
clo stanoviska MČ ONV k inves
tičnén:u z~me_ru, uložila pred
nostovr MU ~C ONV a požiada
la starostu MC ONV predložiť na 
zasadnutie MR 16 . ll. 2004 in
formáciu o vykonaných krokoch 
k možnosti odkúpenia cesty za 
tehe l ňou- spojnica Ílová-Ople
talová - odporučila investorov i 
výstavby prednostne začať s výs
tavbou protihlukovej steny a po
žiadala starostu . MČ ONV zú-· 

častn i ( sa rokovania o možnosti 
odkúpenia, resp. zámeny po-
zemku OTS, · 

-zobrala na vedomie pred/ože~ú 
správu o plnení rozpočtu MČ 
ONV, Denovy, /STRA-centra 
a O HZ za obdobie 1-9. 2004 , 
a odporučila MZ MČ ONV zob
rať správu o plnení rozpočtu MČ 
ONV, Denovy, lstrácentra a O HZ 
za 1-9. 2004 na vedom ie 
- odporučila MZ Mt ONV 
sch vá l iť návrh rozpočtových 
opatrt=ní rozpočtu MČ ONV na 
rok 2004 po zapracovaní pripo
mienok a aktualizáci i stavu príj
n~ovei časti , 

- odporučila MZ MČ ONV zob
ra ťna vedomie l. návrh rozpočtu 
MC ONV na rok 2005 po zapra
covaní pripomienok a požiadala 
starostu MČ ONV prerokovať s 

vedením VÚC možné transfery do 
údržby ciest Ili. a IV triedy v správe 
MČDN~ · 
- zobrala na vedomie podmienky 
výberového konania na prenájom 
radnice na komerčné úče l y a uloži
la prednostovi MÚ zas l a ť na 
Národnú asoc iác iu realitných kan
celár ii ponuku na prenájom radn i
ce.v termíne do 16. ll. 2004, 
-uložila prednostovi' MÚ MČ ONV 
pred l ožiť materiál Návrh komplex
ného využiti a vybra ného majetku 
vo v lastníctve a sp ráve MČ ONV 
do MZ MČ ONV vo forme bloku 
materiálov s osobitnými uznesenia
mi pri každom bloku· po zapraco
vaní pripomienok, 
- stanovila výšku započÚaných vlo
žených in vestíc i i' na vybudovanie 
nebytových priestorov M. Marečka 
max . do výšky 50 % výšky nájmu 
za l m'/rbk po dobu max. l O ro
kov, 
- prijatým stanoviskom odporuči
la MZ MČ ONV sc h vá liť vyhodno
tenie prieskumu trhu. a obstaranie 
realizácie komp lexné/lo informač
ného systém u MÚ MČ ONV u fy 
Co ra Geo, s. r. o. v ro ku 2004 v 
celkovej sume 291 062,- Sk, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
li ť výšku nákladov na práce naviac 
na stavbe DSS vo výške 4,258 
744,60,- Sk vráta ne DPH, 
- zobrala na vedomie stav prípravy 
stavby TKR OS Bystrická 
Mečíková, a uložila prednostovi 
MÚ zabezpeč iť projekt v termíne : 
november 2004, 
-uložila prednostovi MÚ informo
vať MZ MČ ONV o výs ledku prie
skumu trhu na opravu automatickej 
regulácie v OST v ZŠ P. Horova 16 
a l. Bukovčana 3, 
- schválila založenie čaty pre údrž
bu ZŠ a MŠ v rámci 'Denovy pocl/'a 
predloženého návrhu, a uvol'nila 
čiastku 16 tis. Sk ako účelový prí
spevok do rozpočtu Denovy z roz
počtu MČ ONV, 

Zverejnenie zám.eru 
B ra t i s l a v a - p r o t i p o v o dň o v á o. c h ra n a 

Slovenský vodohospodársky 
podnik, š. p., Banská Štiavnica 
OZ Bratislava, predložil Minis~ 
terstvu životného prostredia 
SR zákona NR SR č. 12711994 
Z.z. o posudzóvaní vplyvov na 
životné prostredie zámer: 
" Bratislava - protipovodňová 
ochrana." 

DEVEX 2 

Do zámer,u je možné na
hliadnuť na miestnom úrade 
Devínska Nová Ves, Odbore 
výstavby, životného prostredia 
na 2. posch., lstrijská 49, 
Devínska Nová Ves do 1. 12. 
2004 v úradných hodinách 

pondelok 
8.00- 12.00 a 13. OO- 17.00 

2878/91, pozemok objektu VÚZ v akc iu Koncert na začiatku Ad-
MČ ONV, a uložila prednostovi MÚ ventu a finančný príspevok z fon-
a AMČ pripraviť návrh výzvy na po- du životného prostredia vo výške 
danie návrhov na prenájom plochej do 20 tis. Sk na akciu Kniha bob-
strechy" pre výstavbu bytov a rov, 

občianskej vybavenost i na objekte -zobrala na vedomie vyhodnote~ 
VÚZ v termíne: december 2004 · nie Workschopu folklóru a turis-
- odpomtila MZ MČ· ONV súhl~siť tiky Niedersulz; a schválila uvol'-
s návrhom predloženého VZN hl. nen ie sumy 19.200,- Sk z fondu 
m. SR Bratislavy o miestnom pop/at- kultúry pre Chorvátsky kultúrny 
ku za komunáln e a drobné odpady zväz na dofinancovanie pred-· 
s pripomienkou :v prílohe č. l a 2 metného Workschopu, 
namiesto rodného č ísla požadovať - odporučila MZ MČ ONV 
dátum narodenia, schváliť realizáciu prác na stavbe 
- odporučila MZ ·MČ ONV schvá liť KSC do konca ·roku 2004 maxi-
Návrh zmlu vy o zabezpečení te le- má/ne do 12 mil. Sk, uložila 
vízneho vys ielan ia pre MČ: ON V s prednostovi MÚ spracovať k ter-
DTV, s. r.o., mínu 31. 12. 2004 zúčtovanie 
- schválila vyh radené parkovacie . vyko naných a prevzatých prác, 
miesta na obdob ie od l. ll . 2004 ktoré rea lizova la fy Sintegra , 
do 31. l O. 2005 na ul. P. Horova 26 a s pracovať preh/'acl všetkých 

_pre fyz ické osoby za popl atok kapitálových výdavkov na stavbe 
4.184,- Sk, pre právnickú osobu za KSC 0d jej začiatku clo 31. 1 o 
poplatok 12.552,- Sk. 2004; požiadala starostu MČ 
- schválila Zm lu vu o d ielo s fy ONV rokovať o uzatvorení zmlu-
Hydrovrt, a. s. na odvŕtanie a zabu- vy o budúcej zmluve so Sloven-
clova nie studne v areá li ZŠ P. ským · národným múzeom a 
Horova 16 v sume' 213 962, - Sk vrá- Chorvátskym kultúrnym zväzom 
tane DPH, na Slove nsku o využit í a pre-
- zobrala na vedomie informáciu vá dzkovaní KSC v termíne: no-
Okresného súdu Bratislava ll , o vy- vember 2004, uložila komisii 
týčenom pojednávaní vo veci urče- . výstavby, architektúry a dopravy 
nia v lastníckeho práva skl ádky gu- prerokovať oprávnenosť zvýšenia 
drónov na 25. l . 2005, a uložila výdavkov stavby v jednotli vých 
prednostovi MÚ podať informác iu položká ch v termíne: november 
na MZ MČ ONV, 2004; a odporučila MZ MČ 
-schválila Zmluvu o nájme nebyto- ONV schváliť autorský návrh 
vých priestorov v obytnych domoch zmeny stavby, 
J. Sm reka 9, M. Marečka 2-4-6 a v - odporučila prerokovať v MZ 
reštaurác ii U Michala na umiestn e- MČ ONV 9. ll .. 2004 žiadosť 
nie monitorovacích kamier a v obyt- PD Dev ín o úpravu sadzby náj-
nom dome .M. Marečka l - 3 na mu za Glavicu, 
umiestnenie ret ra n s l a n č n ej antény - konštatovala opakované po-
pod/'a predloženého návrhu, ru šovanie VZN č. 1/2004 o pre-
- odporučila spo/ufinancovanie dajnej a prevádzkovej dobe vo 
predÍženej linky MHD č. 22 prero- vybranýc h za riadeniach v rámc i 
kovať v MZ MČ ONV, MČ ONV a odporučila pred lože-
- schválila poskytnutie finančného ný materiá./ prerokovať v MZ MČ 
príspevku z fondu kultúry vo výške ONV 
do l O tis. Sk pre Klub dôchodcov na 
akciu Družobný večer se niorov, 
poskytnutie finančného príspevku z 

streda 
B.00-12.00a 13.00 - 16.00 

štvrtok 
8.00- 12.00 

. Verejnosť môže doručiť 
svoje písomné stanovisko k 
zámeru Ministerstvu život
ného prostredia SR, nám. I.:.. 
Štúra .1, 812 35 Bratislava 
najneskôr do 2. 12. 2004. 
Nakol'ko v zistovacom konaní 
pod/~ § 1 O a 11 zákona MŽP 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

rozhodne, či sa uvažovaná 
činnosť bude alebo nebude 
posudzovat~ dovol'ujeme si 
požiadať verejnost~ aby vo 
svojom stanovisku vyjadri/á 
aj názor, či predložený zá· 
mer má alebo nemá byť po· 
sudzovaný pod/~ zákona. 

Podrobnejšie informácie 
Vám v prípade p;treby po· 
skytne Ing. Vagač, pracovník 
MŽP SR, tel. č. 5956 2112. 

Pre žiakov končiacich Základnú školu 

Ako sa rozhodn.úť ~' 
• 

(Dokončenie z minulého čís la) operátor skladovania a auto
elektroník. Toto sú profesie , 

Aké možnosti štúdia po- ktoré si dnes vyžadujú vyššiu 
skytujete vo vašej škole a úroveň vzdelania ako v minu-
čo pripravujete do budúc- losti, vo väzbe na ovládanie 
nosti? , , práce s PC, ovládanie cudzích 

Naše študijné rogramy sú 
rozdelené do troch základ
ných skupín: 
4-ročný študijný odbor Me
chanik nastavovač obrábacích 
strojov a liniek, v ktorom 
študenti po úspešnom absol
vovaní získajú výuČný list a 
súčasne i maturitné vysvedče

nie 
3- ročné učebné odbory 
Mechanik opravár cestných 
motorových vozidiel l auto
mechanik l 

Autoelektrikár 

Lakovník 

Klampiar 

kde absolventi po úspešnom 
vykonaní záverečných skúšok 
získajú výučný list 
2- ročné denné nadstavbo
vé štúdium l strojárstvo l 
pre absolventov učebných od
borov, ktorí sa rozhodli po
kračovať v štúdiu s cieľom zís
kať maturitné vysvedčenie a 
splňajú kritéria pre prijatie 
na tento vzdelávací program. 

Skola zabezpečuje komplex
né teoretické i praktické vy
učovanie v prevažnej miere 
vo vlastných priestoroch. Casť 
praktického vyučovania, vďa
ka pomoci majiteľov autoser
visov realizujeme na ich pra
coviskách ako napr. Auto 
Valušek, Auto Palace, Danu
biaservis, Porsche, Fiat, BOAT 
a ďalšie, kde naši žiaci zís
kavajú manuálne zručnosti v 
podmienkach aké im my za
tiaľ nemôžme poskytnúť . 

V súčasnosti sa už realizujú 
prípravné práce na zavedenie 
nových 2-ročných študijných 
odborov (od školského roku 
2005!2006 ), formou nadstav
bového štúdia pre pracovnú 
pozíciu prijímací technik, pre
dajca motorových vozidiel, 

jazykov, komunikácie so zá
kazníkom a pod. 

Aké novinky čakajú devia
takov vo vašej škole? 

Od 1.9.2003 sme začali v už 
spomínaných učebných odbo
roch pripravovať študentov 
podľa nových učebných doku
mentov, ktoré kopírujú požia
davky zamestnávateľov na tr
hu práce a boli schválené 
Ministerstvom školstva s plat
nosťou od školského roku 
200312004. 

Dnes prebiehajú veľmi in
tenzívne práce na dokončova
ní nových odborných učební 
pre II. ročník . V priebehu toh
to a budúceho školského ro
ku chceme vytvoriť také pod
mienky pre odborné vzdeláva
nie, ktoré budú zabezpečovať 
odborné vzdelávanie na úrov
ni požadovanej zo strany za
mestnávateľov našich absol
ventov. 

Táto skutočnosť provokuje 
otázku, ako to škola zabez
pečí pri známom nedostat
ku finančných prostried
kov? 

Transformácia školy na 
Pilotné centrum nie je možná 
iba vlastnými silami školy. 
Táto premena je súborom po
stupného riešenia množstva 
úloh, ktorých vyriešenie je zá
kladom pre dokončenie zapo
čatých prác na vybudovaní 
Pilotného centra. 

Rozhodujúcim zdrojom fi
nancovania predmetnej trans
formácie bude príspevok zo 
Státneho rozpočtu. Od vzniku 
myšlienky po súčasný stav bo
lo pod vedením CPSMV vyko
nané množstvo neľahkej prá
ce od analýzy skutkového sta
vu odborného vzdelávania, 
vrátane základných pedago
gických dokumentov, učeb
níc, vybavenosti škôl, prípra-

vy pedagógov, potrieb trhu 
práce atď. Do prípravy area
lizácie tohto projektu bolo ne
vyhnutné zapojiť všetky kom
petentné subjekty, ktoré 
ovplyvňujú odborné vzdeláva
nie . Pri CPSMV vzniklo nieko
ľko pracovných skupín v kto
rých sú zástupcovia MH SR, 
MS SR, MDPT SR, SlOV, SPU, 
SOPK, ÚPSVaR, ZAP SR, 
CPSMY, VÚC, zástupcovia pra
xe ako aj zástupcovia škôl. 
Ich podpora je rozhodujúca 
pri realizácii myšlienky vytvo
riť Pilotné centrá. Napriek to
mu, že aj v tomto prípade sú 
rozhodujúce finančné pro
striedky, pomoc pri tvorbe 
Pilotných centier má rôznoro
dú podobu. Podpora uvede
ných subjektov vytvára silný 
predpoklad k naplneniu vy
týčeného cieľa . 

A samozrejme v neposled
nom rade to môžu veľmi vý
razne ovplyvniť aj rodičia detí 
končiacich v tomto školskom 
roku štúdium na základných 
školách, pretože čím viac detí 
sa k nám prihlási, tým viac 
prostriedkov škola dostane, 
tým rýchlejšie môže dobudo
vať všetky potrebné odborné 
učebne a tým sústavne zvyšo
vať úroveň odbornej prípravy 
podľa požiadaviek zamestná
vateľov. Skola bude môcť roz
šíriť vzdelávacie aktivity do 
oblasti celoživotného vzdelá
vania, prípravy nových študij
ných a učebných odborov po
dľa potrieb trhu práce. 

To znamená , že Pilotné 
centrá budú uprednostňo

vané? 

Nenazval by som to upred
nostňovanie, ale skôr je to vý
sledok zhodnotenia súčas

ného stavu v odbornom vzde
lávaní. 

Nie je v silách kompetent
ných orgánov zabezpečiť po
trebný rozvoj všetkých škôl, 
ktoré zabezpečujú prípravu 
žiakov v predmetných profe
siách. Koncentrácia· prostried
kov a stým spojená i koncen
trácia záujemcov o odbornú 
prípravu pre automobilový 
priemysel do kvalitných vzde
lávacích zariadení vytvára 
predpoklad k splneniu požia
daviek trhu práce. 

Preto prišiel CPSMV s myš
lienkou vytvoriť podmienky v 
niekoľkých školách na 
Slovensku, ktorým bude po-

. skytnutá najmodernejšia diag
nostická a opravárenská tech
nológia, moderné didaktické 
a učebné pomôcky, ktoré 
umožnia odbornú prípravu na 
požadovanej úrovni. Na dru
hej strane však je nevyhnutné 
ich maximálne efektívne vy
užitie nielen na 
prípravu mládeže na prvé po
volanie ale aj na ďalšie vzdelá
vacie aktivity, ktoré môžu tvo
riť sekundárny zdroj financo
vania školy. 

Z tohto pohľadu je veľmi 
dôležité aby si rodičia de
viatakov uvedomili mimo
riadnu šancu umožniť svo
jim deťom štúdium v 
Pilotnom centre, ktoré im 
poskytne kvalitnú prípra
vu a priamu väzbu na zís
kanie zamestnania. Treba 
si uvedomiť aj väzbu na 
rozvoj pracovných príleži
tostí existujúcich a pripra
vovaných výrobných ka
pacít výrobcov motoro
vých vozidiel a komponen· 
tov na Slovensku. 

Predpokladám, že mnoho 
rodičov bude chcieť ďalšie 
informácie o vašej škole a 
pripravovaných vzdeláva

. cích programoch, kde ich 
môže získať ? 

Možností je niekoľko. Podľa 
našich skúseností, ideálne je 
prísť o~obne. Naša adresa 
je SOU strojárske, Pilotné 
centrum ZAP SR, J. Jonáša 
5, Bratislava, Devínska 
Nová Ves. (MHD z mesta 
linka č. 121, z Dúbravky 
linka č. 27 , z Devínskej 
Novej Vsi linka 121, autom 
- smerom na Brno a odbo
čiť na Volkswagen Slovakia 
a.s. smerom na Stupavu, a 
pri bytovkách odbočiť do
lava) 

Ďalšie možnosti sú: 
telefon- 02 l 64779473 
Fax- 02 l 64776875, 

64779910 
e -mail - skola@soujj5.sk 
64779682, 
internet - www.soujj5.sk 
64537831 r,pk 

oEVEX 3 



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

I$Tllt.A CC B JNf T Jlt. l?JXJiMl •·· ........ . 
centrum pre vol'ný. čas . i \i 

21.11. DLHÝ, ŠIRIKÝ, BYSTROZRA~~ ; I~\ 
popoludnie s rozprávkou .. i · ,. •.,.; 

vo vel'kej sále od 16.00 h, vstupné 20 Skc i < 

tel: 6477 oo:n 

/stracentrum, centrum pre voľný čas otvorilo nový krúžok 
pre dievčatá 

Tradičné techniky a ručné práce 
Dievčatá sa naučia vyšívať, háčkovať, pliesť alebo paličkovať 

pod odborným vedením Anastázie Veberovej, niekolkoročnej 
spolupracovníčky ústredia /'udovej umeleckej výroby. 
V druhom polroku si dievčatá môžu zhotoviť vlastný módny 
doplnok podla súčasných trendov odievania mládeže. 
Krúžok bude pracovať tiež s vybranými špeciálnymi módnymi 
časopismi, z ktorých bude možné čerpať námety a pod. 
Stretnutia: každý štvrtok od 15.00- 1 ZOO h, lstrijská ul. č. 6 
Poplatok: 300,- Sk/polrok 

V októbri sme otvorili v /stracentre pre deti a mládež 

Prírodovedný krúžok 
Spoznávanie najbližšieho okolia bydliska, turistika, botanika, 

zoológia, geológia, história pod odborným vedením lektorky 
Mgr. Denisy Mišovičovej. 
Súčasťou práce krúžku bude zhotovenie vlastných predme

tov z prírodných materiálov, práca s prírodopisnou literatúrou 
a pod. Stretnutia: každá streda od 16.00 - 18.00 h, lstrijská 

ul. č . 6, Poplatok: 300,- Sk/polrok 

Spoločnost Kraft Foods po

kračuje vo svojich environmentál

no-komunitných projektoch v 

Bratislave 

V týchto dňoch Kraft Foods 

Slovakia, a. s. odovzdala v spo

lupráci s neinvestičným fondom 

Lesopark n. f. do používania ve

rejnosti novovybudovaný altánok 
na Americkom námestí v Bratis

lavskom lesnom parku. 

Spoločnost tak podala pomoc

nú ruku nadšencom, ktorých 

hlavným cielom je pomoc pri 

údržbe a zveladovaní lesoparku, 

čím v rámci celosvetového prog

ramu Kraft Cares nadviazala na 

svoje predošlé aktivity zamerané 

na podporu environmentálno-ko, 

munitných · projektov. Dar na 

výstavbu altánku v lokalite Bratis-

DEVEX4 

levského lesného parku je jed

ným z najaktuálnejších projektov 

spoločnosti Kraft Foods Slovakia, 

a. s. zameraných na podporu 

komunity a ochranu životného 

prostredia. V období posledných 

dvoch rokov prišli návštevníci le

soparku o tri altánky s vysokou 

estetickou, krajinot;vornou a re

kreačnou hodnotou, pričom jed

ným z nich bol aj altánok na 

Americkom námestí . Nový altá_. 

nok s výrazne vyšším počtom 
miest na sedenie má vzhladom 

na atraktivitu prostredia danej lo

kality vyššiu úžitkovú hodnotu. 

K celkovému zvýšeniu zdravot

no-rekreačného potenciálu loka

lity prispejú aj vybudované hoj

dačky pre deti , upravené ohnisko 

a odpočívadlá mimo altánku. 

Pre zabezpečenie čistoty a po

riadku v lokalite je rozšírená aj 

kapacita smetných košov. 

Lokalita Americké námestie je 
jedným z . najkrajších lúčnych 
priestorov Bratislavského lesného 

parku. Táto lokalita však dlho 

pustlo, pôvodné lesoparkové za

riadenia boli buď úplne zničené, 

alebo vo, velmi zlom stave a strá

cal sa jej zdravotno-rekreačný 
význam. 

Aktivity spoločnost Kraft Foods 

Slovakia, .a. s. sa netýkajú len 

obchodu a budovania kvalitných 

a obl'úbených potravinových 

značiek . 

Firma si uvedomuje svoju úlo

hu .v modernej občianskej spolo

čnosti, a preto v súlade s celosve

tovými záujmami aktívne vyhl'a

dáva oblasti , v ktorých môže po

môcť. 
Patrí k nim v rámci globálneho 

komunitného programu Kraft 

Cares aj ochrana životného pro

stredia a podpora zdravého ži

votného štýlu. Revitalizácia al

tánku a odpočinkového miesto 

v bratislavskom lesoparku v sebe 

spája obidve spomín~né oblasti, 

čo bolo j~dným z dôvodov, pre' 

čo sme sa rozhodli s Lesoparkom 

na tomto projekte spolupracovať. 

Vvkurovacie obdobie 
imné vykurovacie obdo

bie z h/'adiska ochrany 
pred požiarmi pod/'a dlho

dobého štatistického sledova
nia požiarovosti možno hodno
tiť ako rizikové. 

Je paradoxné, že aj v letnom 
ročnom období sa vyskytujú 
požiare v súvislosti s vykurova
ním, resp. prikurovaním elek
trotepelnými spotrebičmi pri 
krátkodobom náhlom ochlade
ní, kde najmä rodičia malých 
detí dbajú o ich zdravie. 

Je preto na mieste pripome
núť občanom, že ustanovenie 
zákona o ochrane pred požiar
mi ukladá fyzickým osobám 
"konať tak, aby nedošlo k vzni
ku požiarov pri prevádzkovaní 
palivových spotrebičov, elektro
tepelných spotrebičov, zariade
ní ústredného vykurovania 
a iných spotrebičov, pri sklado
vaní, ukladaní a používaní hor
/'avých látok a pri manipulácii 

a požiare 
s otvoreným ohňom", tol'ko ci
tát. 
Podceňovanie požiarneho 

nebezpečenstva, nedostatočná 

ostražitosť a /'ahostajnosť rnajú 
za následok ve/'akrát požiare 
i s tragickými následkami. 

Verný obraz zlyhania !'ud
ského faktora nám dáva štatis
tika požiarovosti. Za obdobie 
od l. 1. 2004 do 19. 9. 2004 
na území hl. mesta SR Bratis
lavy vzniklo 695 požiarov, kto
ré spôsobili škody za 43,6 mi
lióna korún . Pri týchto požia
roch prišlo o život jedno dieťa 
a to v súvislosti s vykurovaním. 
Medzi najčastejšie príčiny po
žiarov patrili: fajčenie, spa/'ova
nie odpadu a odpadkov a za
kladanie ohňov v prírode. 
Vyskytli sa aj príčiny požiarov 

(Pokračovanie na 6. strane) 

( . ·· Zlatý sobáš ··. · •) 

Já n a Mária DUNAJČÍK OVCI 

v týchto cl7íocb oslávili 

z lat:Jí sobáš. 

Blaboželárne! 

(.Odišli · z našif:h radÔv ) 
PeterBALAž 

Necb odpočíva v pokoji! 

Bodovali 
všetky 

Niet podujatia v Klube dô
chodcov, ktoré by bolo nezaují
mavé. Pripravujú si ich sami, pre 
seba, s nevšedným záujmom a 
zanietením. Najvydarenejšie? 

Dôchodkov·á reforma . . ·-

(Stáť na jednej alebo ·na dvoch nohách) 

V minulých článkoch sme obo
známili čitatel'ov s tromi piliermi 
dôchodkového systému. 

O prvom pilieri nie je potrebné 
ďalej diskutovať- je pre všetkých 
povinný. 

Druhý pilier môžeme prirovnať 
k druhej nohe, na ktorej stojí 
občan pri svojom zabezpečení 
príjmov v dôchodkov,om veku. Či 
teda stáť na jednej alebo na 
dvoch nohách je otázka, na ktorú 
si musí každý občan zodpovedať 
sám. Takmer všetci však odpove
dia, že rozumnejšie je stáť samo
zrejme na dvoch. 

Peniaze vkladané do druhého 
piliera budú spravované dôchod
kovými správcovskými spoloč

nosťami (DSS). Tieto budú penia
ze vkladať podl'a volby klienta do 
troch fondov: 
- rastový - 80% akcie, 20% dlho
pisy, 
- vyvážený - 50% akcie, 50% dl
hopisy, 
~ konzervatívny- 20% akcie, BO% 
dlhopisy. 

Vol'ba vkladov závisí teda od 
rozhodnutia ;=;poritel'a, no je limi
tovaná dížkou sporenia. Akcie sú 
vystavené kolísaniu ich hodnoty, 
poskytujú väčšie výnosy ale aj 
možné straty. Práve preto je mož
nosť investovania do prevažne 
akciových fondov limitovaná dÍž
kou prispievania na starobné 
sporenie. 

Dlhopisy majú síce nižšiu vý
nosnosť ale sú stabilnejšie voči 
výkyvom v miere zisku. 

Investovanie hlavne·do dlhopi
sov je preto povinné v posled
ných rokoch prispievania. 

Správny výber akcií, resp. dl
hopisov je zväčša pre občanov 
nesmierne ťažkou úlohou. V tom
to prípade sa ale môžu poradiť s 

licencovaným sprostredkova
tel'om dôchodkového sporenia, 
ktorý je v tomto obore zbehlejší. 
Na rozdiel od dojednávania po
vinného zmluvného poistenia mo
torových vozidiel, ktoré dojedná
val takmer každý, je tu evidentný 
posun v kvalite sprostredkova
tel'ov. 

Ako si vybrať správcovskú 
spoločnosť? Na trhu pôsobí 8 
DSS zväčša v spojení banka -
poist'ovňa. Finančný a kapitálový 
trh je však pre všetky rovnaký .. 
Ako si teda vybrať tú správnu? 

Pri výbere je dobré vsadiť na 
osvedčené a známe meno spo
ločnosti .. Nepodstatným momen
tom je aj výška poplatkov za 
správu účtu v jednotlivých DSS. 
Svoju vol'bu budete môcť neskôr 
korigovať prestupom do inej spo
ločnosti, pričom tento krok je je
den krát za rok bez poplatku. 
Výkonnosť jednotlivých fondov 
každej DSS však bude možné ob
jektívne posúdiť až po uplynutí 
·viacerých rokov. 

čo však tí, ktorí z dôvodov sta
novených zákonom nebudú môcť 

. vstúpiť do druhého piliera? 
Je tu ešte tretí pilier, ktorí v dô

sledku novoprijatého zákona bu
de ponúkať daňový bonus vo 
výške 12 000 Sk ročne, prípadne 
aj rôzne iné formy sporenia, ako 
napr. životné poistenie, ktoré bu
dú mať túto výhodu takisto. 

Tol'ko v stručnosti k reforme 
dôchodkového systému. 

Radi Vám odpovieme na vaše 
otázky, ktoré môžete smerovať 
priamo do Devexu alebo môžete 
zavolať na tel. č.: 0903 425 961 
alebo 0903 765 379. 

Ing. D. Spišiak 

Býva vždy to ostatné, pretože 
každé ďa lš ie získava opäť tento 
prívlastok. 

V nede!Lt 31. októbra, a nielen 
preto, že končil mesi.ac Lícty k 
starším, sa z išli babičky, ale aj 
hostia v klube na lstrijskej na 
súťaž i Babička klubu 2004. 

Milé a láskavé. Také máme 
spomienky z detstva na vlastné 
babičky, rovnaké kritériá spfňa li 
nielen súťažiace babičky. Od 
moderátorky až po... skrátka 
všetky. Tie najodvážnejšie Marta 
Betíová, Albína Gašparíková, 
Anna Kaizerová, Zdenka Malá a 
Mária Pešadíková, sa rozhodli 
súťaž i ť. Televízni zabávači by sa 
mohli prísť uči( 

V prednese ukážok babičky, 
takmer bez náznaku trémy, zau
jali všetkých, v aranžovaní kve
tov rovnako a vlastný program .. 
to bolo treba vidieť a poču( Ba, 
využili aj prítomnosť zástupcov 
radnice, pána starostu Vl. Mráza 
a jeho zástupcu F. Baňasa, keď 
prezradili, čo im v Devínskej 
chýba: kúpalisko, verejné WC, 
vyčistiť okolie rieky Moravy a 
poskytmíť priestory na vo/'noča
sové aktivity mládeži ... 

O tom, že v Devínskej máme 
šikovných mladých presvedčili aj 
v programe, ktorým prišli dô
chodcov potešiť pred súťažou ta
nečnými kreáciami Veronika 
Va lkovičová a Tom áš Matušek, 
sestry Kevické hrou na zobcovú 
flautu , spevom Mária Hanyová 
ml. 

Slzy dojatia priniesol/ist detí 
babičky Martiny Novákovej, kto
rú deti nominovali na zaslúž ilú 
babičku Klubu 2004 . 
Sponzori podujatia: Reštaurácia 
U Michala , Bistro ALOA, Hosti-

nec u Rybníka, Drogéria DÚHA 
p. Stratený, Potraviny Barano
vičová, Pizeria /strija, Sa Ión 
Medea, Kaderníctvo pri ·Kine, 
MED /REX, Klenotníctvo Kleo
patra, Kvetinárstvo Begra, 
Pedikúra - manikúra Vlasta , 
Kademíctvo Lovasová, Kveti-

nárstvo Iris, Eva Križová, ktorým 
č lenovia Klubu dákujú za pod
poru. 

Anna Kaizerová tak ako sme ju 
poznali 
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Vykurovacie obdobie 
a po!iare 
(Dokončenie zo 4. strany) 

súvisiace s vykurovanim a to: 
zamurovaná hrada v komína
varn telese, zlá inštalácia vyku
rovacieho telesa a dymovodu 
a iné poruchy vykurovacích te
lies, dymovodov a komínov 
a manipulácia so žeravým po
polom. 

Z uvedenej štatistiky vyplýva, 
že opatrnosti nie je nikdy do
statok a preto prijmite od ha
sičov niekolko rád, apy sme 
v nastávajúcom zimnom obdo
bí mali požiarov čo najmenej: 
- neprekurujte vykurovacie te
lesá, neskladujte a nesušte 
v ich nebezpečnej blízkostí hor
/'avé materiály a nenechávajte 
ich v činnosti bez dohl'adu, 
- nepoužívajte k zakurovaniu 
horl'avé kvapaliny, naftu, petro
lej, benzín a pod., 
- dbajte na io, aby šporáky a 
pece boli umiestnené na ne
hor/'avej podložke o rozmeroch 
daných v návode na používa
nie vykurovacieho telesa, a aby 
dymovody boli zaústené do so
púcha odborným spôsobom, 
- pri kozuboch s otvoreným oh-

Správca konkurznej pod
staty úpadcu BAZ Bra
tislava, a.s., v kon
kurze vyhlasuje verej
né ponukové konanie na 

·predaj 
majetku 

patriaceho do konkurz
nej podstaty a to : 

A.) BYTY 

l. garsónku, číslo bytu 
305, na 3. poschodí o 
rozlohe 32,08 m' na ul. 
J. Jonáša č. ll v Bra
tislave, m.č. Devínska 
Nová Ves 
2. garsónku, číslo bytu 
502, na 5. poschodí o 
rozlohe 28,68 m' na ul. 
J. Jonáša č. ll v Bra
tislave, m.č. Devínska 
Nová Ves 
3. garsónku, číslo bytu 
109, na l. poschodí o 
rozlohe 28,68 m' na ul. 
J. Jonáša č. 13 v Bra
tislave, m.č. Devínska 
Nová Ves 
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niskom ak je podlaha miestnos
ti hor/'avá, musí sa chrániť 
ochrannou podložkou, precfooh
niskom kozuba neumiestňovať 
na podlahe hor/'avé materiály, 
koberce, kožušiny, hor/'avé de
koračné predme.ty a pod., 
- popol z vykurovacích telies vy
sýpajte zásadne do nehor/'a
vých a uzatváratel'ných nádob, 
- dbajte na to, aby neboli pone
cháva né v prevádzke bez do
hladu také spotrebiče, ktorých 
technické parametre vyhotove
nia vyžadujú trvalý dohl'ad, ako 
napr. elektrotepelné vykurova
cie telesá bez automatickej re
gulácie, 
- dodrjujte predpismi stanove
né zásady pre skladovanie a 
používanie hor/'avých kvapalín, 
kovových tlakových nádob na 
propán-bután, tuhé palivá a iné 
materiály. 

Len dôsledným dodržiavaním 
tý<;hto rád predídete možnému 
vzniku požiarov vo vašich do
movoch, chatách chalupách a 
pod. 

Spracovalo Okresné riaditel'stvo 
Hasičského a záchranného 

zboru v Bratislave 

4. garsónku, číslo bytu 
407, na 4. poschodí o 
rozlohe 28,68 m' na ul. 
J. Jonáša č. 13 v Bratis
lave, m.č. Devínska Nová 
Ves 
5. garsónku, číslo bytu 
702, na 7. poschodí o 
rozlohe 28,68 m' na ul. 
J. Jonáša č. 13 v Bratis
lave, m.č. Devínska Nová 
Ves 

Byty označené v ponuke 
pod bodmi 1,2,3,4, obý
vajú bývalí nájomcovia -
neplatiči, resp. tí, kto
rým nájomné právo nepat
rí. Tým užívateľom bytov, 
ktorým patrí bytová ná
hrada, je povinný ju 
zabezpečiť nový vlastník. 
Byt označený v ponuke pod 
bodom 5 je kúpou voľný. 

6. garsónku, číslo bytu 
310, na 3. poschodí o 
rozlohe 28,68 m' na ul. 
J. Jonáša č. ll v Bratis
lave, m.č. Devínska Nová 
Ves 

Vlastníctvo k bytu, ktorý 
je v ponuke označený pod 
bodom 6 možno previesť 

len do vlastníctva štátu 

Ako ušetriť? 
To je dnes už častá otázka 

každého z nás. Postupné úpra
vy cien -teda ich zvyšovan ie -
nás stále častejšie nútia za
mýšl'ať sa kde a ako ušetriť. 

Začíname v zn ižovaní počtu 
návštev kultúrnych podujatí, 
neobmieňame tak často šat
ník, nechodíme dvakrát do ro
ka na dovolenku, pri nákupe 
potravín tiež zvažujeme cenu 
a takto by sme mohli pokračo
vať ďalej. Sú však platby, pri 
ktorých jednotkovú cenu ne
ovplyvníme, a tak sa snažíme 
ustrážiť - prípadne znížiť ich • 
spotrebu. Ide hlavne o spotre
bu el. energie, vody, zem. ply
nu. Pri spotrebe zemného ply
nu, ktorý používame na kúre
nie, sledujeme neprekurovanie 
priestorov, udržovanie a vylep
šovanie tech. stavu kotla . To 
všetko je dostupné. Avšak v re
ťazci kúrenia: vzduch - palivo
kotol - komín je práve komín 
článkom, ktorý neovládame! 
Na komín pôsobí atmosféra 
s častými zmenami počas ce
lého dňa (si la a smer vetra, 

. tlak, teplota, dážď) čo často 

vrátane Slovenského po
zemkového fondu, obce, 
obchodnej spoločnosti 
s účasťou štátu alebo ob
ce alebo s účasťou Fondu 
národného majetku Sloven
skej republiky. Byt sa 
prevádza s právom nájmu 
doterajšieho nájomníka. 

Záujemcom o kúpu ponúka
ného majetku budú po pí
somnom prejavení záujmu 
následne odovzdané - zas
lané .zásady a · postup 
predaja majetku úpadcu 
BAZ Bratislava, a.s.. a 
tlačivo • Záväzná ponuka 

Záujemcovia 
o kúpu majú možnosť na
hliadnutia do znaleckých 
posudkov ktorými boli 
ohodnotené nehnuteľnosti, 
resp. majú možnosť za od
platu získať fotokópie 
znal. posudkov 

Správca konkurznej pod
staty ako vyhlasovateľ 

ponukového konania má 
právo pri cenovo neprime
raných a neúplných návr
hoch odmietnuť ponuky a 
taktiež si vyhradzuje 

vedie k zvýšenej spotrebe pa
liva . 

Preto je dobré, že na náš 
trh prichádza výrobok- regu
látor komínové ho ťahu - kto
rý sa jednoducho vsunie do 
komína. 
Nepotrebuje žiadnu obsluhu, 
údržbu ani prídavnú energiu. 
Eliminuje nežiaduce atmos
férické vplyvy, zaisťuje ply
nulý· prechod spalín komí
nom a to hlavné: šetri množ
stvo spalín až o 70%, spotre
bu plynu až o 20%, uhlia až 
o 40% a dreva až o 70%. 
Toto sú údaje preverené za 6 
rokov v Pol'sku a 2 roky v Čes
ku. Návratnosť investície je 4 
- 5 mesiacov. 

Zastúpenie distribúcie toh
to výrobku sa rozširuje aj na 
Slovensko. Podrobnejšie in
formácie Vám poskytne p. 
Žanony t. č. 0905 623 952 a 
taktiež webová stránka 
www.Centropa.cz. Dnes už 
asi 400 ks osadených regulá
torov na Slovensku dokazuje 
ich zásluhu na šetrení 
ovzdušia a spotreby paliva. 

Preto začnime šetriť už dnes! 

právo bez udania dÔvodu 
vylúčiť z ponukového 
konania ktorýkoľvek 

predmet ponuky. 

S ďalšími informác.iami 
· o ponúkanom majetku( 
byty, pohľadávky) a . o 
ďalšom postupe predaja 
v zmysle Zásad a postu
pu predaja majetku 
úpadcu BAZ Bratisla~a, 

a.s. môžu záujemcovia 
získať v kancelárii 
úpadcu na Bojnickej ul. 
č. 3, Bratislava, č. 

dv. 408, alebo na t.č. 
44373142, fax.č. 

44451803 v pracovných 
dňoch v čase od 7,30 -
15,00 hod. 
Záväzné ponuky musia 
byť v zmysle • Zásad a 
postupu predaja majetku 
úpadcu B~Z Bratislava, 
a.s. " doručené najne
skoršie dňa 30.11.2004 
do 1400 hod. na adre-
su: 

BAZ Bratislava, a.s. 
v konkurze 

značka .Predaj majetku" 
Bojnická č. 3 

831 04 Bratislava 

INZERTNÉ RU~RIKY 

Ol - Kúpo 
02- Predaj 
03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

........... ·.··· ) 

• Predám Š-Fel.-1 ,3 Mpi-50KW, 

r.v. 199, l. maj.- garážovaná , 

39 000 km. Cena:Doh. 

Tel: 0915-701 827 
• Ovčie kožušiny - predložky do-

stanete kúpit' v Devexe . 

• Prijmeme pracovníka/ čk u na 

recepciu. Podmienkou je ovláda

nie jedného svetového jazyka. 

Bližšie informácie: 

tel: 6477 7766, 
alebo na recepcii hotela Mora-

va. 

• TV servis Baláž - oprava televí

zorov. 

Na Grbe 43. 

Tel/zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 

sadrokartón, malovky. 

Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991 
• Výcvik psov v DNY. 

Tel: 0905-509 919 
• úÚovníctvo (PÚ , JÚ), mzdy, da

ne, spracujem rých lo, lacno; spo

lahlivo. 0904-404 121, 
6477 9437 

• Náhrobrié pomníky. 

0905-251 420 
• Čalúnenie do látky, kože, ko

ženky. 

Vel'ký výber látok. 

odvoz- dava~. 
Tel : 0903-221 148 

Určite to poznáte! 
Ráno sa náhlite do práce, ale Vaše 

auto je zamrznuté. 
Tu je láhká pomoc: 

kúpa alebo prenájom garáže na Štefana 
Králika 3-5, kde každá garáž je 

Sqmostatne uúmykate/'ná. 
Cena garáže: 297.500 Sk 

Cena pre~nesiac 

· !Dl«DfPi~UlUJ 
§U~JWccllriM uv~cdl !hJU~'II«DMf 

www.hitcom.sk, 0903 766 84'6 

reštaurácia 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PREDLOŽKY 

nájdete 
v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora) 

po-pia: 
15.00-18.00 

• v v• •• vv• • 

n1zs1e ceny vacs1e porc1e 

Poste/ná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 

Bavlnené postel'né plachty 

Bavlnené obliečky krepové 

Antialergický set 

Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 

~predajni DEVEX, Novoveská 14 
(z dvora), po- pia: 15.30- 18.00 

05" BYTY ..•. · · ,. · . ··•.·. ) ) 

• Dám do prenájmu nový 2-izbo

vý byt v DNY. 

Tel: 6477 9533 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE PO

TREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. Tel: 6477 4642 

Nejedlého 6, Dúbravka 
• ~~l 

Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4_ siL _ ~ 272_0 Sk, 1/2 str. = 5_4~0 Skó l str. = l O 850, Sk. l c~ - 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pn pat a v1ac l 0%,

0 
cel~r~cne 20 V~. Pon~ka detskych veci bezplot~e. 

Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. sl rana + l 00%, posledná strana + 50%, 1na oko mzer_tna strano (6)) . + 30%. 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.30-18.00, e-mail: krug@ma d. vlapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
. zápisnika 

-V piatok 22. 70. v čase 20.00 -
20.45 h sa neznámy pilchate/' 
vlámal do bytu na l. Bukovčana 
7 5. Ukradol OVO prehráva č, 700 
Eur, čím poškodenému spôsobil 
škodu 33-tis. Sk, zvýšenú o 4-tis. 
Sk spôsobenú poškodením zaria
denia. 
- V ten istý derl, v tom istom ča 

se, na tej istej ulici, v tom istom 
dome sa neznámy páchate/' vlá
ma l do ďalšieho bytu, kde ukra
do l fotoaparát Olympus, notebo
ok, zimné bundy a 600 Kč. 

Poškodením zariaden ia spôsobí/ 
škodu S-tis. Sk, krádežou 32 600 
Sk. 
(Pozn. red.: je tento vchod ne
uzamknutý, ve/'m/ dostupný ko
muko/'vek?) 
- V nedel'u 24 . 7 O. sa neznámy 
páchate/' vlámal do chatky v cha
tovej oblasti Že lezn ičiar ll. 
Ukradol rôzne záhradkárske po
treby v hodnote 2-Ús. Sk. 
- U susedov, v záhradkárskej osa
de Železničiar l. sa. neznámy pá
chate/' vláinal z 24 na 25. 7 O. do 

l(RÍŽOVI(A 
Pýta sa muž manželky: Pôjdeme 
spať, či čo? ...... Odpoveď v tajnič-
ke. ' 
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. -
B. Múza /'úbostnej poézie - lietal 
po česky. - C. Športový kód 
Palestíny - oáza v Somálsku - izra
elský kmeň. - O. Údermi poškodila 
- ryža · s kúskami mäsa. - E. 
Ohybný kovový pás zložený z člán
kov - mužské meno. - F. Rieka v 
Bielorusku - doslovný preklad cu
dzieho jazyka - meno speváčky 
Sumac . - G. Daj do ~álohy - prie
hrada v USA (Texas) . - H. Kód 
Ugandy - husto pršal - thajská dÍž
ková miera. - l. Mesto v okrese 
Čadca - opak sucha. - J. Meno 
spisovatel'a Šándora - menová 
jednotka v Jemene - lev po chor
vátsky. - K .. Delil na časti - často 

leje. - L. Koniec tajničky. -
Zvisle: 1. Nepochopila. - 2. 
Afroázijec - domácke ženské me
no (18. 8.) - cval. - 3. Uchvátili ta -
skúpo. - 4. Pýtala po česky - fa
rebnosť. - 5. Ranná vlaha - skús, 
vytrp - motalo. - 6. Lepením updv-

chatky, z ktorej ukradol varič, po
strekovač, pílku a rôzne záhrad
kárske potreby v sume 4-tis. Sk . 
- Vo štvrtok 28. 7 O. v čase 6.50 h 
vypadol z okna na Š. Králika 20 
zo 7. poschodia 26-ročný muž. 
Na následky mnohopočetných 
z ranení na mieste podlahol, na
priek okamžitému zásahu rýchlej 
z dravotníckej pomoci, ktorá sa 
snažila postihnutého oživi( 
-O deň neskôr, 29. 70. oznámili 
občania, že na P. Horova 7 je po
ž iar. Pri lokalizácii požiaru a ob
hliadke bytu našli telo muža, kto
rý nejavil známky života. (Hoci v 
čase uzávierky príčiny požiaru a 
smrti muža neboli objasnené, su
sedia usudzujú, že pôvodcom 
mohla byť horiaca sviečka). 

· -Včaseod29 . 70.do2. 17. sa 
neznámy páchate/' vlámal do 
motorového vozidla Seat Ibiza na 
Uhroveckej. Ukradol autorádio 
Sony s CD prehrávačom v hod
note 5-tis. Sk. 
- V chatovej oblpsti Vápenka sa 
neznámy páchate/' vlámal z 30. 
na 3 7. 7 O. neznámy páchate/'. 
Ukradol rôzne ob lečenie, víno, 
televízor a el. gril, všetko v hod
note 8200 Sk . . 

OOPZDNV 

ni v niečom - španielske národné 
jedlo - epocha jury. - 7. Obuvnícky 
lep · prístroj na odstraňovanie ka
lu. - 8. Obyvate/'ky Talianska po 
česky - vypráš k(epačkou. - 9. 
Vojenský oddiel- starý typ soviet-

VÝMENA STARYCH ŠPZ 
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditel'stva Policajnéh 

zboru v Bratislave IV upozorňuje občanov, že staré štátne poznáva~ 
cie značky, ktoré boli vydané do 1.4.1997 sú platné len d 
31.12.2004. Pripomíname všetkým držitel'om' motorových vozidiel ž 

0 

ak si nevymenia starú šPZ za tabul'ku s evidenčným číslom ' d~ 
31 .12.2004, ich vozidlo bude vyradené z evidencie motorových vozi
diel. 

Vzhl'adom na to, že na výmenu zostávajú už len dva mesiace, pri
pomíname držitel'om vozidiel, aby si nenechávali túto povinnosť na 
poslednú chvíl'u. · 

Výmeny ŠPZ za tabul'ky s evidenčným · číslom vozidla sa v 
Bratislave vykonávajú ria pracovisku Krajského dopravného inš
pektorátu na Kopčianskej ulici. 

FUTBAL ~ 13. kolo 

·, DNV- Blatné 1:0 (0 :0) 
Gól: Holocsi 

IV. liga seniori 
12. kolo 14. kolo -7.11. 
Ch . Grob- DNV 1:1 (1 :O) Čunovo- DNV 1 : 1 (0 :1) 
Gól: Zeman Gól: Sith ms 

MYŠLlENKA NA TENTO TÝŽDEŇ 

skeho auta - oblasť severného 
Slovenska. · 10. Jesť olovrant. -

Pomôcky: C. Aser. - G. Lavon. -
H. UGA - YOT. - 3. Jali ta. - 7. Či ris. 

d 

( l(orenie života ) 

- Prečo skryté závady nezostanú 
skryté? 

1 2 3 4 s 6 7 a· 9 10 -Aký som, keď často počúvam rá
dio? 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

l 

J 

K 

L 

• 

- Rádioaktívny. 

*** 
- Vravel si, že ideš hrat'Jach a smr
díš od slivovice. 
- Mám vari smrdiet' od šachovnice? 

*** 
- Kto má najjemnejšie ruky? 
- Rukojemník! 

50 percent mládeže sa díva na bu
dúcnosť optimisticky,-zvyšných 50 
percent na drog_y nemá! 

*'"* 
-Ako 'ste sa mali na dovolenke? 
- Prvý týždeň pršalo len dvakrát. 
Najprv tri dni d potom štyri ... 

DEV!ns~onovoveský Expres- dvoitýždenník pre občanov mestskei časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislave, 

Kal1stna 9, tel. / fax: 02 / 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava·Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvor~l po·p1a: 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 . 

Nevychadza v auguste. Tlac: ART PRESS spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo· 103/90 - R 
. -

DEVEX 8 

l 
i 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

49.- 50. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

V týchto dňoch, na prelo
me mesiacov november -

december, si chtiac-nechtiac 

pripomíname významné 

udalosti našich deiín . 
Zmeny, ktoré začali 1 7. 

novembra, pokračovali stri
haním "železnei opony" 
prÓve v našei lokalite, až 

po ... dnešok. 

O tom, že boli mimoriad

ne, i mimoriadne dôležité 
pochybova( netreba. Či n~
plnili očakávanie občanov, 
o tom možno diskutova( 

Akí podiel ria napl~aní oča
kávaní však maiú obča
nia ... o tom tiež možno dis
kutova( Škoda, že sa musí

me uči( na vlastných chy

bách. 
/ste predzvest' blížiacich 

· 4 sa Vianoc tieto udalosti od

súva. Vianoce však bývaiú 

každý rok, príležitostí na 

zmeny býva skromneišie. 
Zobúdzame sa, ai to iba 

poniektorí, ak sa nás niečo 
bytostne dotýka. Náš život 
teda ieho kvalita, závisí 

predovšetkým od nášho prí

stupu k nemu. Denne, kaž
dú hodinu, či chvílu, bez 

ohladu na našu pohodlnos( 

l'ahostainost', čakanie na 

pečené holuby. 
Ak chcem, tak musím! To 

sú zásady, ktoré podceňo
vat' sa nevypláca. 

Vydavatel' 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 

občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

26.11. 2004 Ročník: XIV. Číslo: 20 bezplatne 

V Č Í 5 l E : O Sťahovanie úradov OO l radnice 

O Kultúra O Spoločenská kronika * Ryby zabrali 

OO Inzercia O Z policajného zápisníka * Šport 

Pred pätnástimi rokmi 

-(KID\TKE SPRÁVY) 

Prečo neodviezli 
smeti 

V októbri na mnohých 
miestac;h OLO neodviezlo 
z niektorých miest odpad, 
pretože kontajnery boli ne
prístupné. 

Bránili tomu zaparkované 
autá: P. Horova 9, 13, 23, 
J. Poničana 7, š. Králika 16, 
18, l. Bukovčana 20, na 
mnohých miestach (Š. 
Králika 2) bol zamknutý kon
tajner, na Eisnerovej 19-21 
stá/o 13. 10. v stojisku kon

. tajnerov auto. 
OLO 

Voľné priestory 

V D~vínskej je niekol'ko sto
viek metrov štvorcových vol'
ných nevyužitých priestorov. 
MČ DNV v súčasnosti ponúka 
do prenájmu priestory po kine 
Devín, CO krytu, mýtniée , či 
radnice na lstrijskej (po pres(a
hova~í), občania očakávajú 
otvorenie prevádzok na terase 
M. Marečka . 

Vol'né priestory pripravuje k 
ponuke aj SBD Ba IV na 
Kosatcovej (bývalé potraviny 
o priestory MsP), ·na P. Horova 
(bývalé potraviny) a možno aj 
dalšie. 

Prevádzkovatelom sa teda 
otvárajú dalšie priestory, obča
nom nové služby. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 18. 11. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 2.12. 2004, 
číslo vyjde 1 0.12. 2004. 

r 



Z radnice . prvom č íta ní po zapracovaní pri- výstavby, arc;hitektúry a dopra. 

Miestne zastupitel'stvo MČ 
ONV sa ziš lo 9.11. 2004 na 
svojom riadnom zasadnutí. 
Prerokovalo z 33 plánovaných 
bodov programu rokovania, 
po doplnení o ďa l šie 4 body, 
25 bodov. Neprerokované bo
dy programu sú preložené na 
pokračujú ce zasadnutie MZ: 

roch na síd liskách Kostolné 
a Podhorské a obsahovo nadvä
zujúce UMZ č . 40/ 1/95 z 31. 1. 
1995, ktorým MZ MČ DNV po
tvrdilo UMZ z 3. 6. 1993, z dô
vodu porušenia zákona, 
-vyjadrilo súhlas s odpredajom 
pozemku p. č. 13191 -záhrada 
o výmere 327 m2 v k. ú. ONV 
za cenu 3. 400,- Sk/m', 

pomienok, a uložilo prednostovi 
MÚ pre rokovať návrh rozpočtu 
vo všetkých komi siách MZ MČ 
DNV a po zapracovaní pripomie-
nok z komisií predlož iť upravený 
materi ál opätovne do MZ s termí
nom 14. 12. 2004, 

vy MZ MČ ONV, . 

- schváli lo ri aditel'mi ZŠ s Mš 
navrhnutú výšku mesačného 
príspevku rodi ča na dieťa 
v predškolských zariadeniach 
v rámc i MČ DNV v sume 
300,- Sk, prvý krát so splatným 
termínom za december 2004 
a zobralo na vedomie ri ad ite l'~ 
mi určenú výšku mesačného 
príspevku rodiča na žiaka za 
pobyt v školských kluboch detí 
v rámci zák ladných škôl s ma
terskými školami l. Bukovčana 
3 a P. Horova 16 v sume 300,
Sk, prvý krát so sp latným ter
mínom december 2004, . 
-schválilo vyhodnoten ie prie
skumu trhu a obstaranie rea
li zácie kompl exného infor
mačn ého systému MÚ DNV u 
firmy CORA GEO s. r. o. v ro
ku 2004 v ce lkovej sume 
291.062.-Sk, 

MČ ONV, ktoré bude zvolané 
23 . novembra 2004. Z prero
kovaných materiálov a prija
tých uznesení vyberáme tieto 
závery: 
MZ MČ ONV 

- požiadalo Tenergo a. s. 
o predloženie presnej špec ifi
kácie vykonaných investíc ií do 
tepelného hospodárstva v rám
ci MČ DNV s vyčís l ením prác 
a dodávok v zmys le platných 
zmlúv a jeho prerokovania 
v komisiach MZ MČ DNV, 
a zároveň schvá lilo pracovnú 
komisiu z poslancov MZ MČ 
ONV v zložení: JUDr. Šimko
v ič , Ing. Glatz, Ing. Rajkovi č, 
Ing. Arch. Vargová, p. Miroslav 
Encinger Fridri ch Pokorný na 
posúdenie ·vyč íslenia prác 
a dodávok v zmys le 'platnýc;h 
zmlúv, 
- vyjadrilo súhlas s uzavretím 
nájomnej zmluvy medzi Slo
venským pozemkovým fon
dom a MČ ONV na pozemky 
neznámych vlastníkov pod ko
munikác iou spájajúcou ulíc 
Opletalová a J. Jonáša, a záro
veň vyjadrilo súhlas s uzavre
tím zmluvy o finančnej garan
cii za prípadné v.yspor iadanie 
v las tníckeho práva k pozem
kom medzi DK Development 
a. s. a MČ ONV, 
- vyhovelo protestu prokuráto
ra uvedeného v liste č. Pd 
2045/04 zo dňa 4. 11. 2004 a 
zrušilo UMZ č. 94/6/93 z 3. 6. 
1993 o nesú hlase s umiestne
ním hracích a výherných auto
matov v nebytových pri esto-

Miestna rada MČ ONV sa 
zišla 16. ll. 2004 na svojom 
riadnom zasadnutí, na ktorom 
prerokovala ·celkom 16 bodov 
schv;jleného programu. Z pre
rokovaných materiálov a prija
tých uznesení vyberáme tieto 
závery: 
MRMČDNV 

DEVEX 2 

- zobralo na vedomie správu 
MsP v Dúbravke a navrhovaný 
postup starostu MČ DNV v 
zmysle§ 3 ods .' 9 VZN. č. 1/2004 
o podmienkach podnikania v 
MČ ONV, a požiadalo starostu 
MČ ONV , aby žiadal od velitela 
Okrskovej stanice MsP v Dúb
ravke dôsledné uplatňovanie 
sankcií za porušovanie verej
ného -poriadku pri opakovanom 
ru šení nočného kľudu tými istý
mi prevádzkovatel'mi reštaurač 
ných a zábavných podnikov 
v rámci MČ ONV, 

- schválilo návrh rozpočtovýc h 
opatrení rozpočtu MČ DNV na 
rok 2004 po zapracovaní pripo
mienok, schválilo návrh rozpoč
tových opatrení Denovy na rok 
2004, a schválilo navýšenie ka
pitalových výdavkov na stavbu 
MŠ Grba 35 (nový MÚ) o č i ast
ku 1 .SOO tis. Sk, 
-.schválilo doplnenie Odmeňo- · 
vac ieho poriadku sa.mosprávy 
MČ DNV v časti Miestny kontro
lór podl'a predlohy, a schválilo 
funkčný plat h·lavného kontroló
ra MČ DNV .v zmysle novely 
zák. č. 369/2004 Z . z. podl'a 
predloženého návrhu s účinno
sťou od 1. novembra 2004, 
- požiadalo starostu MČ ONV 
a uložilo prednostovi MÚ vyvo
lať rokovanie s Dex ia bankou 
o zmenu úrokových podmienok 
pri úvere na Vilu Košťá l ová na 
úroveň 6. mesač n é ho briboru + 
0,69% p. a., 
- zobralo na vedomie návrh roz
počtu MČ ONV na rok 2005 v 

-prijala stanovisko; .ktorým berie' 
na vedomie prevádzkovú dobu 
firmy FORMULA šport, s. r. o. na 
ul. M. Marečka 2 v pondelok od 
11,00 hod. do 24,00 hod, v uto
rok až piatok od 10,00 hod. do 
24,00 hod. a v sobotu a nedel'u 
od 08,30 hod. do 24,00 hod., 
-schválila dorozdelenie dotácií 

- schválilo zámer dlhodobého 
prenájmu alebo odpredaja kina 
DEVÍN pre ú če l y zriad en ia kul 
túrno - spoločenského centra pre 
časť Kolónia prostredníctvom vý
berového konania, schválilo od
predaj CO krytu pri dodržaní 
vecného .. bremena (stanovisko 
MV odboru CO) a uložilo pred
nostovi MÚ pred lož iť do MZ 
znalecký posudok CO krytu a ná
vrh zmluvy na jeho odpredaj, da
lej uložilo prednostovi MÚ hl'a
dať možnosti krátkodobého pre
nájmu vol'ných plôch areálu 
Bystri cká, uložilo riaditel'om ZŠ 
s materskými školami predložiť 
MZ návrh na vyč l enenie priesto
rov ZŠ pré činnosť ZUŠ a uÍožilo 
prednostovi MÚ vypísať ponuko
vé konanie na dlhodobý prená
jom objektu na lstrij skej 22 pro
stredníctvom výberového kona
nia pre variant 1: zriadenie pen
ziónu pre starších občanov, resp. 
pre variant 2: zriadenie vzdeláva
cieho centra, schválilo polyfun
kčné využ itie objektu VÚZ na ul. 
š. Králika 1 s možnosťou nadstav
by, schválilo zr iadenie kultúrno
spoločen ského centra a d lhodobý 
prenájom čast i objektu Radni ce 
na komerč n é ú če ly prostredníc
tvom výberového konania, uloži-
lo architektovi MČ ONV vyp ra
covať štúdiu komplexného využ i
tia objektov· a pri estorov v ob
vode ulíc Hradištná, lstr ijská 
a Uhrovecká, 
- požiadalo starostu Mč DNV, 
aby v mene MČ ONV vyda l sta 
novisko pre Ministerstvo ž ivot
ného prostredia SR k zámeru ElA 
: ' Brat islava - protipovodňová 
ochrana na zák lade výs ledkov 
s poloč n.é h o stanoviska komisie 
ž ivotného prostredia a komisie 

pre športové kluby MČ ONV na 
rok 2004 s dokladovaním podla 
schváleného účelu, 
-schválila uzavretie dodatku č. l 
k Zmluve o budúcej darova
cej zmluve s Dona Development, 
s.r.o., 
-schválila poskytnutie finančného 
príspevku vo výške 2.000,- Sk na' 

- schválilo prevod vlastníctva 
bytov z v lastníctva hl . m. SR 
do vlastníctva právoplatných 
nájomcov podl'a predloženého 
návrhu bez pripomienok, 
-schválilo zahraničnú služob- ' 
nú cestu poslancov do družob
nej obce v Chorvátsku - Sv. 
Ilja, 

- uložilo hlavnému kontroló
rovi MČ DNV skontro l ovať op
rávnenosť rozsahu naviac prác 
na stavbe DSS a navrhovanú 
výšku navýšenia rozpočtových 
nák ladov a to ocenením cen
níkom firmy Cenekon v ceno
vej úrovn i 2003 u prác a dodá
vok, ktoré nepredpok lada la 
súť<;Jžná ponuka zhotovite
l'a, u po ložiek obsiahnutých 
v cenovej ponuke sa položky 
u naviac prác a dodávok oce
nia v pôvodnej cenovej úrovn i 
ako v ponuke, s termínom 
12/2004. 

Spracova l: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu Mč ONV 

ocen.en ie darcov krvi z fondu 
sociálnej starostlivosti a huma
nity na občerstvenie pri príleži
tosti odovzdávania plakiet, su-. 
mu 2.000, - Sk držite/'om strie
born ých plakiet, sumu 3.000,
Sk držitef'ke zlatej plakety 
Marte Padychovej, 
- zrušila Zásady poskytovania 

sociálnej pomoci a príspevkov 
z rozpočtu MČ ONV z 30. 3. 
2004, a schválila Zásady na pri
de/ovanie príspevkov na stravo
vanie detí a dôchodcov, jedno
rázové príspevky a vecníé dáv
ky z ' rozpočtu MČ ONV a 
Fondu sociálnej starostlivosti a 
fwrnanity MČ ONV s účinno
sťou od l. 12. 2004, 
• zobrala na vedomie informá
ciu o príprave rea lizác ie TKR 
OS Mečíková-Bystrická, 

• vyjadrila nesú{llas s pred lože-

ným návrhom zvýšenia sadzieb 
dane z nehnute/'nosti na rok 
2005, a požiadala starostu MČ 
ONV podať informáciu o rokova
ní mestskej ,finančnej komisie k 
VZN o dani z nehnute/'nosti na 
rok 2005 vo vzťahu k vykrytiu 
finančných prostriedkov na 
MHD, _ 
. požiadala architekta MC MČ 
ONV o určenie termínu na poda
nie informácie o Územnom plá
ne (ÚP) hl. m. SR v spolupráci s 
riadite/'kou lstracentra, a uložila 

Z diára starostu 
MČ DNV Ing. v.· Mráza 

. Starosta MČ DNV rokoval 
s námestníkom primátora hl. 
171• SR BA p . Ho/číkom vo veci 
umiestnenia základnej ume
leckej školy v školských a 
predškolskýc_h zariadeniach 
DN V. 

Po ·spresnení kon~epcie 
rozvoja školských a predškol
ských zariadení mi území 
DNV, zriaďovatel'om, ktorých 
je v DNV, bude podl'a návrhov 
novovymenovaných riadite/ov 
týchto zariadení rokovanie 
pokračovať. · 
. Starosta MČ DNV rokoval 
s investorom DNV park spot. 
s r. o. vo veci nerešpektovania 
rozhodnutia starostu o zasta
vení stavebných prác na novo 
budovanej logistickej hale 
v toka/ite bývalého areálu ZST 

- SOS na kontakte ulíc ítová -
Tehelňa. V danej veci pre po
rušenie stavebného zákona 
začal starosta správne a prie
stupkové konanie pre spácha
nie deliktu (porušenia záko
na), voči tejto spoločnosti. 
- Na rokovaní mestskej rady 
hl. m. SR Bratislavy bo/o pre
rokovaných viac ako 57 roko
vacích bodov. Pre samosprávy 
mestských častí ako naj
dôležitejšie rezonoval návrh 
nariadenia hl. m. SR BA 
o sadzbách dane z nehnutei'
ností na území mesta pre rok 
2005, ako i návrh na realizáciu 
prioritných investičných akcií 
na území hl. m. SR BA z pri
pravovaných úverových zdro
jov pre roky 2004 - 2006. 
Materiály bude schvat'ovať 

poslanecký zbor hl. m. SR Ba 
koncom novembra. 

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU 
PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

ÚSTAVNÝ ZÁKON č . 357/2004 Z. z.- 3. časť 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 26 .. ~ . 200_4 ~stavný ~á
kon 0 ochrane verejného záujmu pri výkon_e funkcu ver~Jnych funke_~~: 
ná rov. Tento ústavný zákon je publikovany v Zb1~rke zakonov pod Cl.~_ 
lom 357/2004 z. z. a nadobudol účinnosť od 1. oktobra 2004. V pred~ha 
d · · čísle DEVEX-u som Vás oboznámil s ustanoven1am1 Čl. 7 a Clas

zaJucom - h u' . h . kona v tom-točne s niektorým i ustanoveniami Cl. 9 to to _stav~e o z~ : 
to príspevku Vás oboznámim s ustanoveniami Cl. 8 Ustavneho zakona. 

v Čl~ 8 ústavného zákona sú ustanovené obmedzenia a povin~osť v~
rejných funkcionárov po ukončení výkonu vereJneJ funk~1e . ~ychadzaJ~C 
z ods. 1 uvedeného paragrafu ústavného _z á~ona vyplyva,_ ze t1e~o o -
medzenia a zároveň povinnosť po skončeni vykonu vereJneJ fun_kCie sa v 
podmienkach nášej MČ DNV budú vzťahovať len na starostu MC ONV. 

Starostovi ktorý· v období dvoch rokov pred skončením funkcie_ (či ~ž 
uplynutím v ~ákonnej dobe alebo dobrovol'ným alebo iným skoncen1m 
výkonu funkcie) rozhodol : 
- o poskytnutí štátnej pomoci, . · · 
_ 0 poskytnutí alebo povolení inej podpory, vyhody, . .. . ' vn ch 
• 0 odpustení povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne_ za~aznych pra . Y _ 
predpisov alebo individuálnych právnych aktov fyz1ckym alebo pravnlc 

kým osobám . · . · k · e· 
sa počas jedného roka od skončenia výkonu vereJneJ funkcie za azu l · 

prednostovi MÚ a zástupcovi 
starostu MČ ONV zabezpečiť or
ganizačne prezentáciu o ÚP hl. 
m. SR v lstracentre, 
• zobrala na vedomie informá
ciu o predbežných odhadoch, . 
investičných prostriedkov na do
končenie OSS, vyjadrila súhlas 
s uzatvorením Zmluvy na dop
rojektovanie Domu sociálnych 
služieb (OSS) a odporučila MZ 
zmluvu schváliť, a uložila pred
nostovi MÚ pripraviť návrh 
Zmluvy s hlavným projektantom 

- Primátor a starostovia mest
ských častí hl. m. SR Ba zato
žili spoločne novú tradícii! -
sviatok Krstenia mladého vína 
na území hl. m. SR BA. 
MČ DNV reprezentovala na 
tomto podujatí folklórna sku
pina črip, umenie gajdošov v 
podaní R. Šimkoviča. Reme
selné výrobky Mč DNV pre
zentoval A. Zlocha a Eva Krí
žová. O kvalitné vínne vzorky 
sa postaral za DNV Ing. P. Ďu
rec. 
- Starosta rokoval s bankovou 
inštitúciou Dexia, ktorá je 
úverov}ím partnerom MČ DNV 
vo veci predčasného splatenia 
úveru poskytnutého pre MČ 
DNV na rekonštrukciu objektu 
Vila Košťálová. 

Banková spoločnosť Dexia 
je ochotná v predčasnom spl
není úverových podmienok 
zmluvy vyjsť v ústrety MČ 
DN V. 
_ Starosta a architekt MČ DNV 
sa zúčastnili na pracovných 

na doprojektovanie OSS podla 
návrhu v sú lade s UMR č. 
35 1/ 10/2004, 
• vyjadrila súhlas s umiestnením 
do nebytového priestoru l. nad
zemného podlažiaM. Marečka 
2, 4, 8 prevádzky predajne ná
bytku cca o ll O m', v priesto
roch býva lej predajne 

Spracoval: 
JUDr. františek 8 a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

rokovaniach zvolaných hl. m. 
SR Bratislavou vo vzťahu 

k územnému plánu hl. m. SR 
Ba a k novo navrhovanému 
dopravnému systému mesta, 
riešiaceho problémy dopravy 
v MČ Petržalka. 

Pripomienkovanie projektov 
a návrhov vo verejnosti bude 
prebiehať takmer do konca r. 
2004. 
- K realizácii platieb stavby 
kanalizačnej ·stoky VAK na 
úseku most Eisnerova - Pres
skam Vápenka prebehlo roko
vanie BVS a. s., MČ DŇV a 
spol. PRESSKAM. 

Na rokovaní bo/o dohodnu
té spolufinancovanie v súlade 
s memorandom o výkone prác 
vo verejnom záujme, ktorá zo
súladila povinnosť MČ DNV 
spolupodielať sa na tomto 
diele v objeme finančnej spo
luúčasti do 1. mit. Sk. 

-AZ-

a) b ť zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom ~zť~~-u 
·\. h osôb ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnan i vyssla 
~k;.c10-nás~bcik minimálnej mzdy (minimálna mzda - 6500,- Sk: 
priemerná mesačná mzda zam:stna~ca. v. hospodárstve SR za prvy 
polrok 2003- 13602,- Sk= zdroj Stat1st1cky urad SR), . . . 

b) byť členom riadiaceho, kontro lného alebo 9ozorneho organu tych 

osôb, . . · h - b 
c) byť spoločníkom, členom alebo akCionarom tyc oso ' 
d) mať uzatvorenú : 

zml uvu o prokúre, 
mandátnu zmluvu, 
komisionársku zmluvu, 
zmluvu o sprostredkovaní, 
zmluvu 0 obchodnom zastúpení, 
zmluvu 0 tichom spoločenstve, 

- darovaciu zmluvu, . . k · ť ene 
e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je opravne nie ona v m 

tých osôb. · . h · t stu (ako 
Podl'a ods. 2 čl. 8 ústavného zákona zákaz sa vzta UJe nas ar~ _ . 
a· ostatných verejných funkcionárov uvedených v ods. 1 uvede~eho clarn
klu) ktorého rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutno~ p?dm1_enkou na 
vydanie rozhodnutia v období dvoch rokov pred skoncen1m vyk~n~ vbe 
re ·ne· funkcie o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnut!? e __ o 

J. 
1 

1 · · · podpory vy' hod alebo odpustenia povmnost1 vyplyvaJU-o pov o en1 meJ • · d. 'd · 1 h 
· h - becne záväzny'ch právnych predpisov alebo z 1n 1v1 ua nyc 

CIC zo vseo . · k · bám Ak bol .rávn ch aktov fyzickým osobám alebo pravnlc ym oso : . 
~ roz:odnutie alebo súhlas vy~aný kolektívnym orgánom, vztahuJe sa 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 3 



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

4. li. Mikuláš náš 
príchod Mikuláša do Devínskej Novej Vsi spojený 

,ti s pekným veselým programom, v ktorom vystúpia 
folklórne súbory na otvoreRej scéne pred lstracentrom, o 17.00 

11. 12. Vianoce s Kobylkou 
Vianočný program detského súboru Kobylka 

vo vel'kej sále lstracentra, o 17.00 h 

13., 15., 16. 12. Vianočné inšpirácie 
techniky predvádzané členkami MO Matice "'n""''"k'"" 
v Miestnej knižnici od 15.00 do 18.00 hod. 

14. 12.Vianočný .koncert Základnej umeleckej školy 
vo verkej sále, o 17.30 hod., vstup vorný 

Najkrajšie predzáhradky·roku 2004 
Komisia životného prostredia 

pri miestnom zastupitel'stve MČ 
DNV mala nel'ahkú úlohu -určiť, 
ktoré predzáhradky v Devínskej 
Novej Vsi boli v tomto roku naj
krajšie. Súťažilo sa v dvoch kate-
góriách 
* predzáhradka pred panelo

vým domom 
* predzáhradka pred rodinným 

domom 
Za najkrajšiu predzáhradku 

v pred rodinným domom bo
la vyhodnoten1á predzáhradka 
pred domom Na Grbe 65. 

Nachádza sa mimo frekvento
vaných trás, ale určite sa oplatí 
vyhl'adať ju a pokochať sa nád
hernými rastlinami, kvitnúcimi 
počas celého roka. 

Najkrajšie predzáhradky pred 
panelovými domami vr. 2004: 
- M. Marečka 7 
-P.Horova 9- 11 
- l. Bukovčana 2 - 6. 

Vynikajú pestrosťou kvetov a 
vzornou starostlivosťou . Tieto 
predzáhradky boli založené 
len nedávno, pred domom P. 
Horova 9- 11 v tomto roku. 

Starosta mestskej časti Ing. 
Vladimír Mráz odmenil víťazov 
sumou po 1 000 Sk z fondu ži
votného prostredia . 

Nie všetci, . čo sa starajú 
, o predzáhradky pred svojím do
mom, mohli vyhrať. 

Napriek tomu verím, že kto si 
raz vyskúšal potešenie z kríkov 
a kvitnúcich kvetov, vypestova
ných vďaka vlastnému umu 
a námahe, neodolá a bude sa 
tomuto krásnemu koníčku veno
vať naďalej. 

A my všetci ostatní sme vďační 
za to, že mnohé zákutia u nás 
v Devínskej Novej Vsi majú svoje 
osobitné čaro . 

Mária Šimonová 

Behá váš pes · bez dozoru po uliciach? 
Opakujú sa st'ažnosti obyvatelov Devínskej Novej Vsi na vol'ne pobehujúce psy. Často ;ú to 

tie isté, ktoré sa "venčia" napr. na ulici l. Bukovčana, Kosalcavej, pri pošle a pod. Viem si živo 
predstavi( ako sa psy podhrabú popod plot a "pustia" sa. Psom lo vyčítal' nemôžeme - vedie 
ich k lomu túžba po volnosli a potreba pohybu. Ich majitelia si musia uvedomil', že: 
• Aj keď sa "nič nestane", lebo ich pes nie je agresívny, niektorí ludia a deti majú panický 
slroch zo ysov a pre nich obrovský problém ist' do školy alebo práce, keď po ulici pobehujú 
dva psy. Casio je lo dôsledok lroumalizujúceho zážitku z detstva. 
• Ich pes (psy) sa môžu spolu s ostatnými podobne "puslenými" psami združil' do svorky a čo 
taká svorka dokáže, o lom sa žial'bohu presvedčilo nie jedno diet'a alebo starý človek v nie
ktorých slovenských obciach. 
• Ak pes zaútočí na človeka alebo zviera, zodpovednost' nesie jeho majitel'. 
• Majitel' je povinný zabezpečit', aby jeho pes neopustil chovný priestor. Za po
rušenie tejto povinnosti mu môže metská polícia uložit' pokutu do l 000 Sk. 
Aby IUdia spolu dobre vychádzali, vyžaduje lo ohloduplnost' k ostatným. 

Mária Šimonová 

· DEVEX4 

Posilňovať historické vedomie Bratislavčanov o vlastných tradíciách, podpo
ra spolupráce jednotlivých mestských častí a magistrátu hlavného mesta, zdô
raznenie spolupatričnosti Bratislavy s Malokarpatským vinárskym regiónom 
propagácia práce vinárov, predstavenie typickej gastronómie a produkto~ 
nášho regiónu - to boli základné myšlienky nového podujatia, ktoré viedli 
našu mestskú časť k prijatiu pozvania na spoluprácu pri jeho vytvorení, prípra
ve a realizácii. 

Toto nové spoločné podujatie sa konalo po prvýkrát v čase od ll. do 13. 
novembra 2004 na Primaciálnom námestí, nádvorí- Starej radnice a v kaplnke 
sv. Ladislava v Primaciálnom paláci, kde bolo požehnané mladé víno, v čase, 
keď si Bratislava pripomenula zároveň sviatok Sv, Martina, jej patróna .. 

Nultý ročník Sviatku mlhdého vína začali 1. novembra slávnostným (neve
rejným) zasadnutím Mestskej rady. O 16. hodine bolo v kaplnke sv. Ladislava 
požehnané mladé víno a na Primaciálnom námestí a nádvorí Starej radnice 
mohli začať návštevníci ochutnávať, obdivovať, či kupovať množ~tvo výrobkov 
prezentovaných v jednotlivých stánkoch mestských častí Bratislavy, Modw, 
Pezinka a Chorvátskeho Grobu. O pol hodinu slávnostne otvorili podujatie· 
a ponúkli občanov mladým vínom primátor hl. mesta, starostovia zúčastne
ných mestských častí spolu s primátormi Modry a Pezinka. Po 'slávnostnom 
otvorení začal kultúrny program vystúpeniami súborov, skupín a jednotlivcov 
reprezentujúcich účastníkov a spoluorganizátorov podujatia. Zaujímavé pre
zentácie v stánkoch spojené s kultúrnym programom vytvárali prijemnú atmo
sféru popoludňajších hodín aj počas piatku a soboty. 

Mestská časť Devínska Nová Ves sa predstavila ochutnávkou a predajom 
troch druhov vína, vrátane typického ríbezl'ového, ochutnávkou domáceho 
pečiva a pagáčikov a predajnou výstavou umeleckých sviečok a medovníčkov 
a tiež propagácio'u a predajom poh/'adníc a historických dokumentov vyda
ných pri príležitosti 550. výročia prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi. 
V sprievodnom kultúrnom programe vystúpili v piatok FS Críp s chorvátskymi 
tancami, slovenské tradície prezentoval hrou na pastierske nástroje Rastislav 
Simko vič. 

'Všetci Bratislavčania a návštevníci mesta, poslanci alebo qbčania ONV, ktorí 
zavítali v druhý novembrový víkend do centra hlavného mesta, zažili spolu s 

·nami, ktorí sme našu mestskú časť prezentovali, milé stretnutie a prijemnú at
mosféru podujatia ako začiatku novej tradície. 

Katarína Bergerovó, 
riadite/ka /stracentro 

Keď šikovné ruky máte, iste k nám už utekáte. 

t1i111!%N~~ 

Uvft~li !)1n~ ~oYJ!c 
spoluobca1Jo ·· 

Nikol KALEčiKOVA 

Vitaj! 

V týchto dňoch sa dožíva 
pekného životného jubilea 80 
rokov 

Alžbeta VAŠEKOVA 
Veta zdravia, šťastia, radosti a 
pobody do dalších rokov jej že
lá 
celá rodina, priatelia a známi 

Spoločnú cestu .životom v 
týcbto d1íociJ oslávili zlatým so
bášom 

Stanislav 
a Amália SLOBODOVI 

Blahoželáme! 

(odišli ~našich ŕ'f:iáaV: D 

Františka KRALOVIČOVA 
Karolína ORTHOVA 

Ondrej PLANET A 
Einanuel GAVORNIK 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Aj ke 
vždy s l 

Spomienk a priatela 
jož ka Ivana, vž 'Y~ veselého, pri
pravené bo radosť a veselosť 

N ([]jskôr by som chcel touto 
cestou poďakovať všet
kým, ktorí sa pričinili o to, 

že náš rybník je opäf rybníkom, 
kde sa dajú chytaf ryby. Viem si 
predstaviť, že v našej slovenskej 
legislatíve, v sieti paragrafov 
a povolení a chodenia od jed
nej inštitúcie k druhej bola táto 
cesta vermi náročná. 

Chytám ryby už viac ako 40 
rokov a zažil som rybačky na 
našom rybníku už ako malý 
chlapec a v tej dobe bol rybár
sky zväz a porovnícky zväz ver
mi vážený, panovala zdravá ri
valita, a sezóna vyvrcholila vž
dy účasfou na rybárskom alebo 
porovníckom plese, kde merad
lom úspešnosti bol vždy počet 
účastníkov. 

Od začiatku rybolovnej sezó
ny ubehlo 6 mesiacov a myslím 
si, že krátke zhodnotenie chyta
nia na-našom rybníku by malo 
poukázaf na klady a zápory tej
to sezóny. 
Začnem našou mládežou 
Klady: som prekvapený, že v 
ONV je v súčasnosti taký počet 
mladých rybáro'v, že v dnešnej 
dobe počítačov, internetu a 
rôznych počítačových hier a 
športov si naša mládež našla 
cestu aj k prírode. 
Zápory: tým, že sa nám otvorila 
cesta k rieke Morave, sa vytvo
rili rôzne skupinky mladých 
rybárov, ktorí po ní majú rybársky 
šport v rôznych hladinách. 
Jedna časf chodí na ryby, tá 
druhá chodí fajčif a vymýšraf 

rozdávať, sa pripájajú: rodina 
Stánskych, BesedovjJcb, V. Het
flejšová, matičiari a ostatní 
priatelia. 

Necb v pokojnom spánku od
počíva, v pamäti našej žiť stále 
bude, pamiatka jebo stále živá. 

to, čo po ceste ukradnúť, poka
zif a prejavuje obrovskú neúctu 
k našej prírOde, kde je otočený 
tam zahodí plechovku od paš
téty, fl'ašu od malinovky, papier 
od desiatej a pod. 
Aby som však bol konkrétny k 
rybníku: 

Základná neznalosť správania 
sa pri vode (rev, krik, nadávky 
od výmyslu sveta) neodbornosf 
lovu rýb, s pohladu technického 
vybavenia a viazania háčikov a 
pod. (videl som, ako malý "tiež 
rybár" mláti ostriežom o chodník 
s rôznymi nadávkami, lebo mu 

nevedel Vybraf nástrah u s háči
kom) 
zanechávanie hrozného nepo
riadku .. . 
Riešenie: 

Vo všetkých okolitých dedi
nách a rybárskych zväzoch ne
dostane diefa rybárske povole
nie bez toho, aby neabsolvova
lo rybárske skúšky, a to predsta
vuje všetky základné vedomosti 
o rybách, lovných mierach, 
technikách lovu, správania sa 
pri vode a pod. 

Domnievam sa, že aj naši uči
telia v školách by mohli slovkom · 
či dvomi pomôcť, veď v DTV i v 
Devexe sú stále informácie 
o našom chránenom území, 
dendroparku, o cyklistickom 
chodníku pri Morave aj o sprá
vaní sa pri vode. Zaujímave je 
predsa i pozorovaf správanie sa 
rýb, žiab a iných vodných živo
číchov, spoznávať ich a nauč if 
sa o nich viac ako strohé vyme
novanie. 

A možno prostredníctvom 
DTV. alebo Devexu vymyslieť re
láciu, či seriál Devínske ryby-ryb
ky-rybičky, čosi o vode, živote 
v nej, veď skúsených rybárov je 
v Devínskej vera a v neposled

. nom rade je tu aj pán Borčin, 
autor rôznych odborných publi
kácií o rybách a možno čerpaf 
aj z jeho filmu o rybačke na RIO 
EBRO. 
A čo dospelí? 
Klady: tu naopak nie som pre
kvapený s akým ohlasom, v 
dobrom, sa rybári, a nielen do
máci, zaradili do chytania na 
našom rybníku. Odpadlo nám 
cestovanie za rybami smer -

Lozorno, Jakubov, Centnúz 
Malé a vel'ké Axi a pod. Ak so~ 
si to len tak pre skúšku prerátal, 
že za šesf mesiacov sa chytalo v 
jednotlivé soboty celkom 24-
krát pri priemernej účasti 50 · 
rybárov na každú sobotu to 
predstavuje celkom 1200 rybá
rov a to je celkom slušné. 
Zápory: opäf by som na prvé 
miesto zaradil neodbornosf jed
notlivých skupín rybárov v ne
znalosti lovu rýb, techniky, rybár
skeho vybavenia. Rybársky 
šport má ako každý iný svoje 
pevné pravidlá, ktoré každý za
čínajúci rybár musí absolvovať 
hlavne po teoretickej stránke. 
Co sa týka praktického lovu rýb, 
tak to sa rybár učí celý život a 
nikdy si nemôže povedať, že už 
je najlepší. 

Na druhé miesto by som 
chcel zaradif správanie niekto
rých tiežrybárov, lebo správanie 
našich detí je priamoúmerné k 
správaniu sa niektorých rybárov. 

Na tretie miesto by som posu
nul doslova kupčenie niekto
rých rybárov s úlovkami. Aj keď 
sú vykonávané kontroly, drzosf 
niektorých nepozná hranice . a 
pravidlo chyf dve ušlachtilé ryby 
a ukončif lov je pre niektorých 
jedincov neznámym pravidlom. 
Riešenie: je jediné. Pravidelné a 
silnejšie kontroly a prevencia. 
Starší rybári by sa mali naučif 
viac pomáhať aj tým mladším, 
ako sa dáva nástraha, naučif 
správne naviazaf systém, po
môcf opravif zaseknutý naviják 
a pod. 

Možno by bolo zaujímavé aj 
zverejňovať štatistické údaje o 
počte chytajúcich rybárov, 
počte ulovených rýb a najzaují
mavejších úlovkov, počty nasa
dených rýb a pod. 

Teraz je sezóna chytania 
dravcov. Tí, čo vedia akým 
zážitkom je rybačka na dravce 
určite vedia, že keby sa postup
ne zaraďovali do zarybnenia 
dravce, aká by to bola na ryb
níku rybačka a okrem toho som 
presvedčený, že dravce do ta
kejto vody patria lebo sú súča
stou ochrany vody pred slabými 
a chorými rybami. 

V neposlednej rade v ONV je 
obrovská rybárska základňa, čo 
predstavuje podl'a môjho odha
du asi 250 rybárov a oslovif všet
kých aby pOmohli skvalitniť 
rybôrenie na našom rybníku. 

F. Polák 

DEVEX 5 



OCHRANA VEREJNÉHO 
ZÁUJMU 

(Dokončenie z 3. strany) 

zákaz na každého verejného 
funkcionára, ktorý bol členom 
tohto kolektívneho orgánu, a 
ktorý hlasoval za toto rozhodnu
tie alebo súhlas. 

Zákaz podľa ods. 1 Čl. 8 Ústav
ného zákona sa vzťahuje aj na 
starostu, ak tento 
a) v období dvoch rokov pred sko
nčen im výkonu verejnej funkcie 
uzatvoril v mene obstarávateľa 
zmluvu s uchádzačom vo verej
nom obstarávaní vykonanom · 
nadlimitnou metótou alebo pod
limitnou metódou alebo 
b) v období dvoch rokov pred sko
nčením výkonu verejnej funkcie 
vykonával zriaďovateľskll pôsob
nosť voči právnickým osobám (v 
našich podmienkach napr. voči 
DNV ŠPORT, spol. s r. o., a pod.). 

Orgán - komisia zvolená miest
nym zastupiteľstvom, zl()žená V' 

podmienkach našej MČ DNV z po
slancov MZ MČ DNV, môže roz
hodnúť o udelení výnimky z post
zamestnaneckých obmedzení, ak 
je zrejmé, že takýto zákaz je ne
primeraný. Udelenie takejto vý
nimky je komisia povinná odô
vodniť a zverejniť. 

Verejný funkcionár (starosta 
MČ DNV) je povinný do 30 dní po 
uplynutí jedného roka odo dňa 
skončenia výkonu verejnej funk
cie podať písomné oznámenie za 
predchádzajúci rok, v ktorom 
uvedie : 
a) u koho bol zamestnaný v pra

covnom pomere alebo v inom 
obdob-nom pracovnom vzťahu, 

b)v ktorej pŕávnickej osobe bol 
členom riadiac~ho, kontrolného 
'alebo dozorného orgánu, 

c) ktorých právnických osôb sa stal 
členom, akcionárom alebo spo
ločníkom, 

d)s ktorými osobami uzatvoril 
zmluvy uvedené vyššie. 

V podanom oznámení uvedie 
verejný funkcionár svoje osobné 
údaje v rozsahu titul, meno, prie
zvisko a adresa 'trvalého pobytu. 

V ďalšom čísle DEVEX-u, v štvr
tej časti, dokončím oboznám ie sa 
s článkom 9 Ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane v'erej
ného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkc ionárov. 

Tento článok je pod ľa môjho 
názoru z hľadiska výkonu verej
ných funkcií verejných funkcioná
rov (v rámci našej MČ DNV staros
tu MČ DNV a poslancov MZ MČ 
DNV) jadrom tohto Ústavného zá
kona a procesným vyústením pre
mietnutým do konania voči verej
nému funkcionárovi, ak príslušný 
orgán (v prípade našej MČ DNV 
je · to Miestne zastupiteľstvo 
MČ DNV) začne z vlastnej iniciatí
vy alebo na základe podnetu ko
nanie o tom, že verejný funkcio
nár porušil všeobecné povinnosti 
a obmedzenia uvedené v Čl. 4 
Ústavného zákona, resp. uviedol 
neúplné alebo nepravdivé údaje v 
oznámení podľa Čl. 7 a 8 ods. 5 
(vzťahuje sa len starostu) tohto 
Ústavného zákona alebo výkon 
jeho niektorých funkcií, zamestna
ní a činností je nezi~Jčiteľný s výko
nom funkcie verejného funkcioná
ra . 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

KATALÓG 2005 
obchody a služby pre obyvateľov DNV 

Využite posunutie úzavierky 
do 15.12. 2004 

krug@mail.viapvt.s~, 0903 429 485 

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY 
~ spol. s.r.o. 
~ Opletalova 65, 841 07 Bratislava 

· www.ots.sk 

tel.: 02/64 77 53 75 
02/64 77 86 91 

fax: 02/64 77 63 71 
mail : ots@ots.sk 

STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA 
* PREDAJ * SERVIS * PRENÁJOM * 

• vibračná technika - valce, dosky, laty, vibrátory príložné a ponorné 

• pojazdné a stabilné kompresory • pneumatické kladivá a náradie 

• rezače š pár • elektrocentrály • vysokozdvižné plošiny 

a výťahy • stroje na povrchovú úpravu cementu • čerpad lá • miešačky 

• dopravn íky betónu a malty • univerzál~e nakladače • hydraulické lopatové · 

rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 

• elektrické ručné náradie 

Strediská OTS, spol. sr.o. v Bratislave 

Opletalova ul. 65 

tel.: 02/64 77 86 91, 64 77 86 77, 64 77 53 75 
fax: 02/64 77 63 71 

Smrečianska ul. 4 

tel.: 02/44 25 79 87 
fax: 02/44 25 79 86 

Račianska ul. 186 

tel./fax: 02/44 87 28 90 

FUXO computer & digital print 
Rajtákova 58, 841 03 Bratislava-Lamač 
• 60 m od konečnej BUS: 30, 35, 63 • 

R & Tel: 6453 1371, Mob: 0905 553 699 
L * ~~ T E-mail: print@fuxo.sk, tuxó@fuxo.sk 

TRVALO' NÍ.ZKA CENiA N ;A 

FAR 
l 

NÍ KOPÍRO ··. ANII 
Akciová cena platí iba na kopírovani·e vol'ných listov formátu A4 alebo A3. 

Cena je už s DPH 19%. V cene je započítaný bežný 80 g kopírovací papier. 
Cena neplatí pre Úač dokumentov na nosiči a ručné kopírovanie. Ceny: do 1 9ks 1 9Sk, do 59 ks 15Sk, do 11 9ks 13Sk, od 12Dks 1 OS k 

~~ogľ~ľ~~,ro:~~~,~~ Tlač digitálnych fotografií: 9x13cm za 3,80 Sk/ks s DPH (4ks na A4). 

Ďalej ponúkame farebnú tlač do 250gA3+, letáky, brožúry, vizitky od 50ks alebo 1,50 Sk, pozvánky, oznámenia ... 

DEVEX 6 

DIÁRE 
vianočné 

novoročné 

pozdravy 

ponúkame v DBVBX-e 
Not1oveskd 14 

po-pia: 15.00- 18.00 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 

02 · Predaj 

03 · Vol'né miesto (ponúka, hlodá) 

04 · Služby (ponúka) 

05- Byty · 
06 - Nehnutelnosti 

07 · Ro;:ličné 

Vás pozýva do novej firemnej predajne 
na ulici štefana Králika 5/D 

11ájdete tu široký sortime11t pekárskych vfrobkov 
vyrábauJcb t1·adič11ou tecbuológiou v klasickej 
pan1ejpeci 

pondelok až piatok 
od 630 · 12.00, 12.45-19.00 

sobota od 63 O · 13. OO Vždy chutné a čerstvé 

'Predám Lodu 2103. cena dohodou. 

Volaí po 18.00 

tel.: 6477 4040 

'Ovčie kožušiny - predložky dosta

lete kúpiÍ v Devexe 

: ·.• 03-VOťNÉ MIESTA :< /) 

'Súkromná zubná ambulancia hl'a· 

dá zdravotnú sestru. 

Info tel: 6453 8064 

rov. Na Grbe 43. 

Tel/zázn.: ó477 6963 

• Murárske, obk ladačské práce, sad-· 

rokartón, malovky. 

Interiér-exteriér. Tel: 0908:543 991 

6477 9437 

• Spracu jem mzdy a (JÚ) . 

Tel: 0907-614 279 

• Čalúne~ie do látky, kože, koženky. 

Vel'ký výber látok, odvoz · dovoz. 

Tel : 0903-221 148 

• Študentka. Doučujem A j. 

Len začiatočníkov. 

( 

30 GARÁŽÍ 
PREDAJ-PRENÁJOM PEČIATKY 

VIZITKY 
OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PREDLOŽKY 

nájdete 
v Devexe 

Š. Krá lika 3-5, Devínska Nová Ves 
www. hitcom.sk 

N.ovoveskó 14 
(z dvora) 

po-pia: 
15.00-18.00 0903 766846 

reštaurácia 
•vv• •• vv• • 

n1zs1e ceny- vacs1e porc1e 

Poste/ná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 

Bavlnené postelné plachty 

Bavlnené obliečky krepové 

Antialergický set 

Froté osuška , uterák 

ponúka fa OSMA Luka Jihlava 

v predajni DEVEX, Novoveská 14 

(z dvora}, po- pia: 15.30- 18.00 

• Dóm do prená jmu garáž v DNY. 

0904-941 534 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55 . 

• Prenajmem garáž na ul. Š. Králika 

za 2000 Sk/mes. 

Tel: 6477 4642 Tel: 0908-704 608 

Inzercia- Cenník: l ~nak = 1,30 Sk, l/16 str.= 678 Sk, l/8 str.= 1360 Sk, l/4 sir. = 2720 Sk, l/2 str.= 5430 Sk, 1 str. = 10 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočíta!' t9% DPH . Z lovy: Iri uverejnenia zo sebou 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských ved bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ova 50%. Príplatky: 1. $!rona + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strano (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15 .00-18 .00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

šetruje útvar skráteného vyšet
rovania PZ. 

( Hromadná bitka ) ( Obesený muž~ Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzor~~ Devínskonovoveského Expresu 

st;:~~e~~n:S~
0

n~~;~:~ž:~š~i~~ D EVI~nskonovo.vesky# - Oo motorového vozidla Ško
da Fabia na}. Poničana sa vlá
mal 14. 11. neznámy páchate/'. 
Ukradol tašku s oblečením 

v hodnote 2 tis. Sk, pu~lice 

v hodnote 1 tis. Sk a poškode
ním spôsobil škodu 2 tis. Sk. 

Skupinu šiestich mladých /'udí 
napadla pri jazere partia približ
ne desiatich maskovaných útoč
níkov. 

tam zrejme uz dlhst cas. 
Obhliadajúci lekár nevedel na · ·· 

mieste. určiť jeho to~ožnost' aj · informačný . V piatok 5. 71 .. sa neznámy 
páchate/' vlámal do rodinného 
domu ná Š. Králika . 

Ukradol rádio, televízor a 
spojovaciu techniku v hodnote 
6 tis . Sk. 

Bitkári palicami mlátili po au
tách a prepadnutých bili po hla
vách. Dvaja mladíci (17 a 23) 
skončili v nemocnici. 

ŠNAPSER 

vek. Vtac o okolnosttach smrti · 
obeseného muža napovie pitva. 

Nový čas 8. 11.2004 

Miroslav Pavlík 
Ján Pavlyčok 
Ľ.ubomír Udvardy 

spravodajca 

občanov 

mes~skej časti. 

DEVÍNSKANOVÁ VES 
- O deň neskôr, v sobotu 6. 11. 
sa neznámy páchate/' vláma l 
do chatky v chatovej oblasti 
Clavica. Ukradol rôzne nástro
je a príslušenstvo v hodnote 1 O 

tis. Sk, poškodením spôsobil 
škodu 17 tis. Sk. 

- V noci z 15. na 16. 11. ukra
dol neznámy páchate/' zo Ško
dy Fabia všetky štyri kolesá aj 
s diskami, spôsobil majitel'ovi 

Reštaurácia U Michala Devín· 
ska Nová Ves usporiada 11. de~ 
cembra 2004 o 10.00 hod 23. ro
čník turnaja v šnapseri 

Tešíme sa na vašu účasť. Prajeme------....,---------------------------------------...:......-~.., 

škodu 27 tis. Sk. 
vám veľa úspechov v turnaji. 5·1.~ 52. týždeň 10.12~ 2004 · Ročník: XIV. Číslo: 21 bezplatne 

G.F. ------------------------------------------------------~----------------------~----_j 

- Vo štvrtok 11. 11. sa nezná
my páchate/' vlámal do rodin
ného domu na ul. P. Horova . 

V noci ukradol stavebný a 
inštalačný materiál, stroje a 
nástroje v celkovej hodnote 
1 OO tis. Sk. · 
- O deň neskôr zaznamena l 
.maj ite/' obchodu na Eisnerovej 
nátlak a vydieranie. Páchate/a 
zadržali policajti a prípad vy-

\KRÍŽOVKAj 
Vodorovne: A. Koniec tajnič- . 
ky. - B. Mravný základ - naše 
osoby - daj za pravdu, uznaj. -
C. Strom - malá rybárska sieť 
- odparovacia spojka. - D. 
Hneď - opatri sklom - pod
radbvacia spojka. - E. Oce/' po 
rusky - športový kód Palestíny 
- predpoklady výsledku. - F. 
Francúz-ska skratka európ
skej hematologickej spoloč
nosti - zaves - skr. rozhlasovej 
spoločnosti Východného Ti
moru. - G. Kmeň v Indonézii -
ryť po česky - puška hovor. 
zastar. 
H. Dcéra E/ona Hetejského -
skoro - buď pozdravený (z 
lat.). - l. Lode po česky - roz
miel'al zubami - všetko po ne
mecky. - J. Začiatok tajničky. 

- O deň neskôr 1 i 11 . sa ne
známy páchate/' vlámal do vo

zidla Fiat Sty/o. Cez rozbité 
sklo ukradol autorádio s CO 
prehrávačom, čím majitel'ovi 
spôsobil škodu 32 tis. Sk a poš
kodením 12 tis. Sk. 
- V chatovej oblasti Múrnice 
neznámy páchate( vo štvrtok 

Systém súťaže: 
Hrá sa vo dvojiciach na dva 

víťazné pumle vylučovacím spô
sobom, na jednu, alebo dve pre· 
hry podľa počtu štartujúcich. 
Poradie v 22. ročníku: 
Daniel Rác 

FUTBAL 
IV. liga 
15. kolo -14.11. 
DNV- Rovinka 
góly: Sith 

2:0 (0:0) 

MYŠLIENKA NA TENTO TÝ2DEŇ 

Príhovor 
vydavatelá 

18. 71. ukradol z dvora dvoj- s~~ tkJ ~~je 
kolesovú káru a dve sliepky. ~ 

Hoci ostatné tohtoroč
né čís lo nášho dvojtýž
rienrzíka vychádza ešte 
~ čase nC!jvačšieho nápo
u predsviatočného zhoc 
u, záver raka ·predsa 
oznamenávajú bilanco-

Majitel'ovi krádežou spôsobil ' 
škodu 1400 Sk a poškodením ~ ~ tkJ ~~je ť<Jf-
zariadení 5 tis. Sk. e~ 
------~O~O~P~Z~D~N~V~_:::::==========~-;====~~:::====: vania, najmä však svia-

pot. - 5. Poznášai " rezaním 
poškodí alebo nachystá. - 6. 
V/'údny chlap. - 7. Somár po 
česky - znášali sa vo vzduchu. 
- 8. Zložka čierneho uhlia -
spojenie dvoch pólov elektric
kého náboja. - 9. Prvá 'žena - . 
často lial. - 1 O. Viezla sa po 

1 2 3 4 s 

český- čo visí cez niečo. - 11. 
Palma betelbvá (mn. č.) - ex
trakt z plodín mäsa, alebo che
mikálií. 

Pomôcky: E. Stal - PAL. - F. 
SEH - ERT. - H. Ada. - 8. Durit 

d 

6 7 8 9 10 11 

c l(orenie života ~~čná atn:osféra prinále-
. · Azaca svzatkom v roku 

Hovorí starký zážitky z vojny: qajkrajším, sviatkom po-

Predstavte si pracovný tábor:wja a rodiny. . . . 
Ostnaté drôty, piesok, potom Pokoj si po rušnom ro-

. k d d "t 220ru vari každý zaslúži, a pne opa s vo ou, ro y s .. . 

It 
. t , • • h h odma... . . ·· vo mz, s razne veze v ro oc . . 

. . Bývalo vždy zvykom, 
svetlomety, des za tky VOJakov PlL d ." . • , d' 

, · . e v en smatocny ro ma 
zuby ozbrojenych a JO som s l · l . v , 

o a spo u,. na vzanocne 
tam predsa dostal! . tk l , vt' k d' · . vza y zv as , e pn-

*** . . hádzali · domov aj tí 
Janko,_umy si krk, dnes príde tejzdálekci". Ba tí, čo túto 

ta Ama/ka. jnožnosť nemali, aspoň v 
A čo keď nepríde ako minule, pomienkach sa vracali 

potom som chodil s umytým k o núest svojej mladosti, 

kom ako idiot? rodičom a rodným, lis-

*** om či pohľadnicou . vy-
Aký je rozdiel medzi dverami tr adrili svoju spolupatric-

banta a ústami ženy? ost: 
l iadny, stačí dobre tresnú a za· Ani tie tohtoročné by 
vrú sa. emali byť iné. Ľuďom 

H 1--l---+-+-+--l---+-+-+--t---+- -t *** úžiacim po pokóji a šťas-
Zvisle: 1. Zložitá hádanka - · 

.1 l "ami, kúp nám psíka! : pochopením ich pod-trofej Indiánov. - 2. Urob s1 - l'J• 

ným- mužské meno 9. 11.- 3. J Nie, deti, už som sa rozhodl taty sa otvárajú dvierka 
Strana tela - zatarasí. - 4. Dnes bude na' večeru hovädzina. naplY!_eniu ich túžob. 
Hrabal sa vo vlasoch- vytváral Prežitie. tých naj kraj-

. . . ích Vianoc všetkým čita-
DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcta: 841 07 Brattslavo, ľ · v l, d k . · 
Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 om ze a re a Cla a , 
(z dvora ) po-pia: 15.00·18.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. Vydqvale[ 
Nevychádza v auguste. Tlač: ART PRESS spol. s r.o ., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo : 103/90 · R 
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DEVEX 8 

v ČÍ S L E : O Stavebné bvtové družstvo O Z radnice 

O Kultúra O Spoločenská kronika * Vianoce 2004 

OO ln·zercia O Z policajného zápisníka * Boj proti hluku 

NIEJE V KONKURZE 
O tejto aktuálnej otázke srn~ sa rozprávali s predsedom SBD 
BA IV Jánom Soukupom. 

*Prečo sa na túto tému hovo-
,? n. 

-Návrh na konkurz podali tri 
subjekty, ale ani v ·jednom prí
pade nejde o oprávnené po-

. hľadávky. 
Nie je dôvod, aby bol konkurz 
vyhlásený, pretože pohľadáv
KY sú sporné a vedie.sa o ne 
samostatné súdne konanie. 
Na vyhlásenie konkurzu ne- . 
existujú ani ďalšie podmienky 
vyplývajúée zo zákona o ]<on
kurze a vyrovnaní. 

Súd síce určil predbežného 
správcu, ale jeho úlohou je len 
zistiť majetkové pomery druž" 
stva. Právny zástupca SBD Ba 
IV JUDr. Ján Čarnogurský 
preto požiadal súd, aby podľa 

, § 13 odst. l Zákona o konkur
ze a vyrovnaní návrh na kon- . 
kurz zamietol. 

. Podľa môjho názoru ide o po
kus niektorých konkurenčných 
správcovských spoločností po-

· škodiť záujmy nášhodru:ž'stva. 

*Ako to bude ďalej s prevodmi 
bytov do osobného vlastníct- . 
va? · 
- V prevodqch bytov do osob
ného vlastníctva pokračujeme. 
Súčasné vedenie SBD Ba IV 

· · pripravilo podmienky tak, aby 
v priebehu šiestich mesiacov 
boli prevedené byty všetkým, 
ktorí doteraz podali žiadosť. 

*Čo môžete povedať o vyspo
.riadaní finančných ptostried
kov do fondov . na jednotlivé 

· domy v ktorých ~ predchádza
júcich období prostriedky chý
bajú? 

(Pokračovanie na 6. strane) 

Na pomoc T~trám 

Na pomoci prírodnou katas~ 
trofou postihnutým Vysokým Tot· 
rám sa podielo aj mestská časí 
Devínsko Nová Ves. Okrem fi· 
nančnej pomoci 1 OO tis. Sk sa 
traja členovia DHZ, JózefDzu· . . 
rilla, Andŕej Dzurilla 'a Gustáv 
Dudek; zúčastnili jeden týžd~ň v 
novembri na odstraňovaní kala· 
milou zavalenej cesty: 

POŠrY · 
Zásielky vianočných pozdra· 

vov nenechávaite no poslednú 
chvílu. 5/ove~ská pošla odpo· . 
rúča' pasie/at' ich do. 13. 12. v 
období zvýšenei predvianočnei 
prevádzky. Aby bola zásielka 
doručená do 23. decembra, tre· 
ba iu poslat' na i neskôr do · 22. 
decembra. · 

Dôchodky; ktoré by mali byt' 
vypl~tené 24. 12. budú v)tplatené 
23. 12. a dôchodky splatné 6. 1 . 
budú vypl~tené 5. 1.2005 

(Z tlačovei besedy riadite/á SP) . 

V školách 
Zimné prázdniny v školách 

začínajú 23. decembra 2004, 
vyučovanie začína 3. januára 
2005 

o ·vianociach 
Tradície, zvyky a povery po

čas Vianoc nájdete aj na: 
http://supercoo/. webpark.sk, 
ale aj recepty. Tie nájdete aj 
na www. vianoce.sk 

Uzavierka dnešného čísla 
bala 2.'12. 20Ó4. 

Llzavierka nasledujúceho 
čísla bude 7.1. 2005, 
číslo vyjde 14. 1. 2005. 



návrhu zákona o hl. m. 
Bratislave. Okrem 
u rokovania vyslovili ne
las s pripraveným návrhom 

·Bratislavu v objeme 3,2 mld. 

~~ r aJ d' g, i c e,-------P-.-H-o-ro_v_a_c....;' .-7-v_o_v_y~'š-ke-:-2_7_1._4_7_1 ,-2-0-,---n-ia_o_u_s_k-la_d_n-en_í_z_e_m_i_n_y_s_o _ _JiiJiblra
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JtísJ'avv. {at~~~:e~:a:~~~:! 
Sk, uložila prednostovi MÚ MČ ONV ·lačnosťou EBA v dobývacom sa uskutoční k 

Sk. Komisia pripravila odpo
rúčanie pre poslancov hl. m. 
SR Bratislavu vo veci výberu 
najvýhodnejšej úverovej ponu
ky. 

Mestské 
hl.m.SR Bratislavy na svojom 
poslednom zasadnutí (29.11. 
2004) nebolo uznášaniaschop
né v čase svojho riadneho za
čatia. Primátor absolvoval 
s poslancami mesta a i<>rln".tli

vými politickými klubmi tak
mer 6 hodinové rokovania 11Za 

Miestna rada fv\Č ONV sa zišla . 
30 .. 11. 2004 na svojom riadnom 
zasadnutí, na ktorom prerokovala 
celkom 25 bodov programu. Z pri
jatých uznesení vyberáme tieto zá
very: 
MRMČDNV 
-zobrala na vedomie plnenie roz
počtu MČ ONV za obdobie január 
-október 2004 s pripomienkami,' 
-odporučila MZ MČ ONV zobrať 
na vedomie stav plnenia investič
ných akcií k 30. 1 O. 2004 a očaká
vane plnenie k 31. 12. 2004 po za
pracovaní pripomienok, 
-zobrala na vedomie predloženú·. 
informáciu o stave súdnych sporov 
a stave neplatičov s pr'ipomienka
mi, a odporučila prejednať matec 
riál v MZ MČ ONV pozapracova~ 
ní pripomienok, 
-odporučila MZ MČ ONV schváliť 
predložený návrh VZN o miest
nych daniach po zapracovaní pri
pomienok; a uložila prednostovi 
MÚ MČ ONV pripraviť návrh do 
MZ na zvýšenie správnych poplat
kov za výherné hracie automaty, 
- odporučila MZ MC ONV schvá
liť úpravu minimálnych sadzieb za 

starostu MČ DNV 

Vážení spoluobčania, 
každú noc sa na oblohe pýšia 

milióny h.viezd a dúfajú, že im 
mráz pomôže skvieť sa v plnej 
kráse. Na uliciach stoja lampy a 
vypínajú svoje hlávky do nebies, 
aby sa aspoň troc/Ju podobali 
zimnej nočnej oblohe. 

V každom okienku sa pohybu
je niečí tieň, tečú niečí(!. slzy, znie 
smiech či hnev, detskjpiäč a me
dzi týmito pohybmi, velmi nená
padne vykukuje jedna malá tvá-

MČ DNV ing. V. Mráza 

- V mestskej časti rokovalo po
kračujúce rokovanie a mimo
riadne zasadnutie miestneho• 
zastupiteľstva Mč DNV. Zastu
piteľstvo prijalo stanovisko 
k návrhu všeobecne záväz
ného nariadenia hl.. m. SR 
Bratislavy pre rok 2005, so 
znením ktorého nesúhlasilo a 

DEVEX2 

nájom na rok 2005 po :Zapracovaní 
pripomienok MR a komisií MZ MC 
DN V, 
- schválila Zmluvu o dielo č. 

03/2004 na spracovanie projektu 
stavby DSS okrem toho čo nie je· 
predmetom Zmluvy s dodávatel'om, 
uložila prednostovi MÚ MČ ONV 
prerokovať s projektantom skráten ie 
termínov konania uvedených v čl. 5 
zmluvy, 
-zobrala na vedomie informáciu o 
plnení nájmu a využívaní priestorov 
VÚZ a štadióna s pripomienkami, 
-zobrala na vedomie informáciu sta
rostu o odkúpení cesty- spojnica Ílo
vá - Opletalová, 
- stanoviskom schválila fy Formula 
šport, s. r. ó. podnájom časti priesto
rov v prevádzke Formula café tip pre 
fy SLOV-MATIC, s. r. o. na umiestne
nie výherných prístrojov za predpo
kladu zriadenia samostatnej herne so 
stálym dozorom, 
- nevyhovela žiadosti NADAMET, s. 
r.o. so sídlom na ul. P.Horova 14 o 
finančný príspevok na rekonštrukciu 
výťahu, 

-zobrala na vedomie vyčíslenú výš
ku škody po požiari v byte č. 6 na ul. 

rička. Tvár Vianoc, pokoja a ľud
skej spolupatričnosti. Už sa pre
chádza nenápadne, takmf!.r prie
hl'adne medzi ľudmi. Zbífli-a od
vahu vk,ročiť do jednéhd z nás, či 
vkročit'ft.o spoločnosti v podobe 
lásky. Je veta ľudí, ktorí túto tvár 
ešte nevnímajú, ho vedia o nej, 
pretože potrebujú aspoň raz v ro
ku ochutnať čaro pobody. Napiť 
sa z tej krásnej atmosféry a odlo
žiť z ramien večňif bremeno
naše starosti. Nedajú sa zahodiť, 
nedá sa od nich utiect; lén scho
vať sa v náručí rodiny. Oni si nás 

žiadalo znížiť navrhované 
sadzby hlavne v kategórii .dane 
z pozemkov - orná pôda,. lesná 
a vodné plochy, ako i v kategó· 
rii ostatných stavieb využíva
ných pre podnikanie podstat
ne znížiť. Zastupiteľstvo tiei 
uplatnilo požiadavky na pripra
vovaný návrh územného plánu 
hl. m. SR Bratislavy, hlavne vo 
funkčnom využití a dopravnom 

urýchlene vykonať nevyhnutné opra- tore Glavica podra súhlasu a o Bratislave 17. 
vy poškódeného bytu a predložiť do gorizácie odpadu vydanom v DNV. 
MZ MČ ONV spôsob odpredaja uve- vodným banským úradom, a sa zúčastnil na ro-
deného bytu, žiadala starostu MČ ONV 
- zobrala na vedomie materiál žiť návrh zmluvy s cenovou 
"Trendy rozvoja MČ ONV v oblasti kou na rokovanieMR MČ ONV, 
školstva na roky 2005 - 2009 s pripo- - schválila bezplatný prenájom 

·mienkami", a· odporučila MZ MČ zem ku pod stavbou L eta 
ONV zobrať materiál na vedomie po parcelách č. 360/1 a 360/4 
jeho .prerokovaní a dopracovaní vz ne- na dobu 1 O rokov za podm1 
sených pripomienok v komisii škol- investičnej a majetkovej s 

, abydo
nn'-""'"7""' pri sch vaľo-

stva, mládeže a vzdelávania a v komi- účasti MČ ONV, trvá na oe;~odplat-i-
sii sociálnej, zdravotnej a bytovej, nom odovzdaní stavby do maJ 

VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV - schválila program MZ MČ ONV MČ ONV, a uložila prednostovi 
dňa 14. 12. 2004 po zapracovaní pri- MÚ MČ ONV zapracovať prí . ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 357/2004 z. - 3. časť 
pomienok, vok Mč oNv vo výške 1 oo ti 
- zobral·a na vedomie informáciu ako kofinancoitanie stavby..do 

Národná rada Slovenskej schválila dňa 26. 5. 2004 Ústav-prednostu o aktuálnom stave v prípra- počtu MČ ONV na rok 2005 
zákon o ochrane verejného pri výkone funkcií verejných ve zmluvy s firmou SATRO na novú ONV ŠPORT, spol. sr. o., 
kcionárov. Tento Ústavný zákon je publikovaný v Zbierke zákonov 
číslom 357/2004 Z. z. a nadobudol účinnosť od 1. októbra 2004. 

hlavovú stanicu, a potvrdila pôvodnú -odporučila MZ MČ ONV 
výšku obstarávacích výdavkov vo výš- plán kontrolnej činnosti 

V predchádzajúcom čísle OEVEXu som vás oboznámil s ustanove
mi článku 8 tohto Ústavného zákona, v ktorom ste sa dozvedeli o 

eniach a povinnostiach verejných funkcionárov po skončení 
j funkcie. V tomtp príspevku Vás oboznámim s ustane

článku 9 posudzovaného Ústávného zákona, ktorý som si do
il v minulom čísle nazvať "jadrom" tohto Ústavného zákona. 

ke 2 mil. 22.tis. Sk, kontrolóra na 1. polrok 2005, 
-zobrala na vedomie výsledky. roko- - schválila príspevok vo výške 1 
van ia prednostu MÚ MC ONV s pred- tis. Sk pre .SČK ONV na 7,.".""'''n'''*~ 
sedom predstavenstva SBD Ba IV, a materiál z fondu sociálnej sta1·ostlí-íil 
uložila prednostovi MÚ MČ ONV vosti a humanity. 
spracovať návrh Dohody s SBD Ba IV 
a po pripomienkovaní zo strany SBD 
IV predložiť Dohodu na rokovanie 
MZMČ ONV, 
-vyjadrila suhlas so začatím rokova-

nájdu, tiene našich dní, no predsa 
je len malá cbvt?'a v skrýši snov a 
nádejí. 

Roqina je nádberné slovo s 
nádherným zmyslom. Význam 
slova rodina, by sa v týcl:JJO dňoch 
malo dostať do popret:liii. Tí na 
ktorých :rabúdame, lebo sú samo
zrejmosťbu, či dennou rutinou sú 
v týcbto dňoch senzitívnejší plní 
očakávaní, či si na nicb spomenú 
- a či oni neopomenú nikoho, kto 
je ukrytý v ich srdci. 

Každý rok si pripomínao/,/!; že 
Vianoce nie sú o náblení ia· do 
obcbodov, o plači nad zlou situá
ciou, o darčéJtqch, no práve o jed
noduchosti äprejave našich citov, 
o oddychu a ilúziách našicb detí. 

riešení lokalít ul. Mlynská sme
rom na Devínske jazero a prie
myselný park DNV. Starosta 
MČ DNI/ požiadal hl. m. SR 
Bratislavu o akceptáciu týchto 
piipomienok do predložených 
návrhov. 
,- Starosta sa stretol s minis
trom kultúry SR p. Chmelom, 
ktorého požiadal o pomoc 
(resp. finančný príspevok) tohto 
rezortu, na dofinancovanie 
stavby kultúmo-·spo/očenského 
centra (múzea) v DNV, v očaká
vaní dokončenia stavebnej čas-

O ich predstavách a túžbach · 

Posudzovaný Ústavný zákon upravuje v Čl. 9 relatívne podrobne 
beh konania vo veciach ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

ru záujmov. 

V Čl. 9 ods. 1 sú ustanovené orgány, ktoré konanie vykonávaj'ú, 
rétne ide o: neutíchajúce} zvedavosti.,:· 

Ukážme im, že sa za· (mestské) zastupítel'stvo, resp. zastupitel'stvo mestských častí 
tajuplnými pohl'admi skrýva vzťahu k starostom obcí, primátorom miest, starostom mestských 
najväčší dm; ktorý im í a poslancom mestských zastupitel'stiev a zastupitel'stiev mest-

častí. 
dať- lásku, a že nq oplátku 
chceme nič viac, ľéhpel!né 
tie a sladký bozk. 

Uvedomme si, že Vimľoce 
časom nehy a pomyslite na 
kých blízkych, i týcb, ktorí 
osamotení. 

Prajem Vám 

Čl. 9 ods. 2 Ústavného zákona konanie sa začne : 
z vlastnej iniciatívy orgánu, ktorý je oprávnený vykonávať konan ie 
j. miestne zastupitel'stvo MČ ONV vo vzťahu k starostovi MČ ONV a 

m miestneho zastupitel'stva MČ ONV), ak jeho zistenia na
ú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podl'a Čl. 7 alebo 

8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný fun k
r nesplnil alebo porušil povinnosť alebo- obmedzenie ustanove

týmto ústavným zákonom alebo zákonom alebo 
na základe riadne odôvodneného - z textu ústavného zá-

možne odvodiť, že podnet bude môcť podať ktorákol'vek fyzic
právnícká osoba, vo vzťahu k funkcionárom mestskej časti 

t.j. každý obyvatel' mestskej časti (obce) alebo právnická oso
-------------il pôsobiaca v mestskej časti (obci). 

Vianočných sviatkov, necb 
né popody, pokoja v krubu 
ktorýchtubite. 

ti objektu a jeho kolaudá 
v jarných mesiacoch r. ""u""·"" konania je povinnosť príslušného orgánu (miestneho za-
Zárovet'i požiadal o itel'stva MČ ONV) umožniť dotknutému funkcionárovi sa vyjadriť 
prostriedkov tohto prípade potreby vykonať ďalšie dokazovanie (v zmysle Cl. 9 ods. 4 
bežné výdavky- ého zákona). Podl'a Čl. 9 ods. 5 je maximálna lehota na raz-
náklady tohto nutie 60 dní odo dňa začatia konania. 
r. 2005. Túto požiadavku oveniach Čl. 9 ods. 6, 7, a 13 sú ustanovené náležitosti kone-
ÍlÍ chorvátsky kuitúmy rozhodnutia o porušení povinnosti alebo obmedzení ustane-
cestou tohto rezortu a týmto ústavným zákonom alebo osobitným'zákonom (ďalej 
to vej kapitoly národ nos rozhodnutie vo veci samej"). Z textu možno odvodiť, že osobitné 
menšín a Slovensku ny môžu ustanoviť pre dotknutých funkcionárov (starostu MČ 
- V Bratislavskej mestskej a poslancov miestneho zastupítel'stva MČ ONV) ďalšie povinnosti 
ti Dúbravka rokovali medzenia, ktoré budú musieť rešpektovať, t.j. že ide hlavne 
via 17 mestských novenia zákona o obecnom zriadení a pbvinnosti z nich vyplý-
SR Bratislavy k nimi nr.inr·aver..···~~ 

vaní predkladaného návrhu 
nariadenia k dani z nehnuter
nosti pre r. 2005. ~<ulls•m7nrimtv 
návrh rozširil rozsah úf'av z da
ne, znížil sadzby pre pol'nohos
podárov, drobných a stred
ných a na mimo
riadnom rokovaní poslanec
kého zboru bol v ten istý deň 

Poslanci tiež súhla
sili s uzatvorením 
zmluvy v objeme 3,2 mld. Sk 
s bankou DEXIA. 
- Miestna rada Mč DNV prero
kovala návrhy materiálov na 
posledné riadne tohtoročné 

rokovanie miestneho zastupi-

telstva. Medzi najzávažnejšie 
body rokovania ·patril návrh 
rozpočtu MČ DNI! pre r. 2005, 
ako i návrh nariadenia miest
nych daní pre r. 2005. 
- Starosta rokoval so spoloč
nosťou DNV PARK, s.r.o. vo ve
ci prípravy zadávacích pod
mienok na ·vypracovanie zo
ná l nej dokumentácie lokality 
priemyselného parku v dotyku 
na obytnú zónu časti kolónia. 
Zadávanie podmienky schváli 
mi"'"'''""' zastupitelstvo. 

·AZ-

Osobitnú pozornosť vyžadujú ustanovenia o podmienkach prijíma
nia rozhodnutia vo Veci samej, ktorým sa vysloví porušenie. povinností 
alebo obmedzení týmto ustanovených ústavným zákonom alebo oso
bitným zákonom. 

Z Čl. 9 ods. 6 Ústavného zákona vyplýva, že ak sa v konaní preuká
zalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo 
obmedzenie ustanovené týmto ústavným záonom alebo osobitným 
zákonom, alebo v oznámení podl'a Čl. 7 alebo Čl. 8 uviedol neúplné 
alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa 
uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v 
rozpore s tý,mto ústavným zákonom alebo osobitn'ým zákonom, odô
vodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie orgánu, 
ktorý vo veci konal (miestne zastupitel'stvo MČ ONV) musí byť prijaté 
nadpolovičnou väčšinou členov orgánu (miestneho zastupitel'stva MČ. 
ONV), inak to znamená, že ak sa táto nadpolovičná väčšina nedosiah
ne, že sa konanie vo vecí zastavuje. 

Na rozdiel od tohto prijímania rozhodnutia, podl'a Čl. 9 ods. 12 
Ústavného zákona, ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcio
nár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené 
týmto ústavným zákonom alebo osobitným zákonom, alebo v ozná
mení podl'a čL 7 alebo Čl. 8 uviedol neúplne alebo nepravdivé údaje, 
rozhodne konajúci orgán (miestne zastupitel'stvo MČ ONV) o zastave
ní konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je 
potrebná najmenej frojpätinová väčšina prítomných členov orgánu 
(poslancov miestneho zastup.iteľstva MČ ONV), ktorý konanie uskuto
čňuje; také rozhodnutie je konečné. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa 

, verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí, že nesplnil alebo 
porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zá
konom alebo osobitným zákonom, alebo že v oznámení podl'a Čl. 7 
alebo Čl. 8 uviedol neúplne alebo nepravdivé údaje, vzdá svojej funk· 
de. 

Každé rozhodnutie, okrem už uvedených formálnych náležitosti, 
obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, 
priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia. 

V závere ni i dovol'te uviesť jednu dôležitú poznámku, že aj keď je 
vždy pre dotknutého verejného funkcionára kl'účové až konečné roz
hodnutie vo vecí (t.j. rozhodnutie ústavného súdu, príp. jeho potvr
denie medzinárodným orgánom, kde sa môže verejný funkcionár od
volávať) , k politickému zneužívaniu uvedenej právnej úpravy so 
závažnými dopadmi na status dotknutého verejného funkcionára 
môže dôjsť už samotným iniciovaním resp začatím konania vo veciach 
ochrany verejného záujmu (napr. v čase bezprostredne pred skonče
ním volebného obdobia). 

V ďalšom čísle OEVEXu vás, vážení spoluobčania, oboznámim so 
sankciami, ktoré je možné rozhodnutím konajúceho orgánu (miestne
ho zastupitel'stva MC ONV) ukladať verejnému funkcionárovi za ne
splner;ie alebo porušenie povinností alebo obmedzení podl'a tohto 
Ústavného zákona alebo za uvedenie v oznámení podl'a Čl. 7 alebo Čl. 
8 neúplné alebo nepravdivé údaje. 

JUDr. František Ba ň a s, 
zástupca starostu MČ ONV 

DEVEX3 



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

10. 12. StretnJtie 5t~r~5tu 5 jubilantrrii 
vo vel'kej sále, od 14.30 h 

11. 12. Vianoce 5 Kobylkou 
program detského súboru 1\UIJYIK.cv .. :•,···:· 

. vo vel'kej sále lstracentra, o 17.00 h 

· v Miestnej knižnici ,lstracentra 

Vianoce sú najkrajšie sviatky ro

ka: Ich príprave každoročne ven u

jeme značnú pozornos!'. Doprajme 
si toho roku malú zmenu a priprav
me si netradičné, ale krásne viano

čné sviatky s vlastnoručne zhotove

nými ozdobami. Inšpiráciu nám 

.K článku Ryby zabrali 

čo s 
rybami ak ... 

Je dobré čítať, počúvať alebo 
vidieť odozvu občanov na aký
ko/'vek skutok, ktorý · 
prospechu. 

Týka sa to aj 
neného v Devexe č. 2 
dostatočne vystihuje to, 
ONV nadobudnutím 
ho práva chcela občanom . 
rybárom umožniť na nevyuží· 
vanej vodnej nádrži, známejšej 
pod názvom rybník. Vôbec . · 
pochybujem o tom, že · 
mer vydaril a že 
ňom nada/ej nn.larilrnllt 

tože záujem 
očakávania. 
účasť takmer 1 700 (!) platia
cich účastníkov, z ktorých dve 
pätiny bola mládež do 15 ro
kov a dôchodcovia nad 62 ro
kov. Na poplatok do FtP, ktorý 

. by som nazval uvádzacím, sa 

DEVEX4 

ponúknu členky MO Matice sloven

·skej v priestoroch Miestnej knižnice 

lstracentra v Devínskej Novej Vsi. 

Srdečne všetkých pozývame na 

"Vianočné inšpirácie" v pondelok 
13., stredu a štvrtok 15. a 16. 12. 

od 15. do 18. hodiny. 

·OK· 

sťažovať nemohli, U iných SÚ· 

kromných aktivít by platili 
ove/a viac. Do vody zarybnenej 
. v roku 2002 a užívanej k rybo
lovu od 1. 5. 2004 bolo do 25. 
9. 2004 na štyri sádky 
ných 1300 kg trhového 
práve ZQ vybrané nnJ"lll'lTKV 

Napokon lov rýb 

a 
škola, 

Baranovičov, Polákov, 
ringerov a dalších pár odváž
livcov, ktorí aký · taký dozor za
bezpečovali. 

Ale skôr si myslím, že lepšie 
je ich vidieť a počuť ako mys
lieť si, že kdesi v pivnici majú v 
ústach "marišku". · 

****************** * Srdečne vás ~ozývame do _ *~ ·.• .. ·.'.• .. •.···.·.·.·.·.·., .. ··.·.·.· \.· .. ·.··.··.· .. ·.· ..... : .••····· .. ?'•.::·.':'.:.:-..· . .:'./ .. •.•.·· .. ·•· .. ·.:• ... •.•' ... •.•.••··•·./: ···· · · ··· ··· ···· · ·· ·· · ·· ·· · · ··· ·· · · · · ··· · · · · ľ\ - - ··· .................. · ....................•............•..... ,,.... f)"li$~1}4.$íli.! ~tí' i;i .· i\i:•.I:' i ) * ADVENTNYCHDIELNI *~·="~======~~========= * ll.ÍAc Ladislav KOTEK ajarmilaKROČOVA 

* 
Na Vianoce kvitne každá jedlička; J: Ľubomír MATUŠOVÝCH a Miroslava PFEIFEROVA 

* 
na Vz'anoce kvitne' každý smrečok. J: Ľudovít VANEK a Lívia TORAčovA 
stromček · 'Y.I.'t' juraj ČERNÝ a jana Ž/LCAYOVA * Všetci si chcú niečím ucti( Ježiška, * Alexej RYDZOŇ a Olha HRYTSAK * orieškami i svetlami sviečok. :.IÍJo Blahoželáme! * R. Dobiáš 'Y.I."_....,.,.==,...",.======= * Riaditel'stvo Zš s Mš I. Bukovčana 3 * jj)'šp(iw:~!ťti_í<4 ~ ; V 

* 
pozýva detské ·kolektívy z MŠ a ZŠ i jednotliv'cov !oz a už nie je ... 

do ADVENTNÝCH DIELNÍ "+" * v budove školy na ulici/. Bukovčana l $ * Podujatie bude ll. decembra 2004 o 14.00 hod * * Pripojte sa k nám a pripravte darček pod stromček l * 
******************$ 

Základná umelecká škol~ 
lstrijská .22 

Združenie rodičov pri ZU$ 
Združenie Tanec a deti 

vás pozývajú na 

Vianočný koncert 
14. decembra 2004 o 1 Z30 h 

vo velkej sále lstracentra 

Tešíme sa na Vás! 

~=======================~.!).decembra 2004 sme si pri

Používanie zábavnej pyrotechniky je zakázané! 
Upozorňujeme občanov, že v 

zmysle Všeobecne záväzného na
riadenia hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 4/1999 je používanie 
zábavnej pyrotechniky povolené 
lén 31. decembra v čase od 18,00 
hod. do l. januára 3,00 hod. Kto 
použije zábavnú pyrotechniku mi-

mo tohoto termínu, alebo napo
máha tejto činnosti, dopustí sa 
priestupku proti verejnému po
riadku. Za tento priestupok možno 
uložiť pokutu do l 000 Sk, v blo
kovom K'onaní do 500 Sk. 
Kontrolu dodržiavania tohoto na
riadenia vykonáva Mestská polícia. 

'-----------------------------------------~ 

wmenuli l O. výročie, keď 

~ás navždy opustil náš drahý 
nanžel, otec, svokor a dedko 

JánMADER 

'(to ste ho poznali a zostal 
rtavždy vo Vašich srdciach, 
;pomínajte s nami. 

anželka a dcéry s rodinami 

Návrhy športovej komisie a 
fondu pre rozvoj vo/no-časo
vých aktivít by tento stav mohli 
poopraviť. Je pravdou aj tá, že 

na_ zarybnenie a_!c~ úlovk_: /);, sp'/Yifii~n'T/á j. y 
zda/eko nedosahuju tých, ktore · 

ktorí ryby lovia, ov/á
techniku, alebo 
:s rybami. 

ruky /avé 

ulovia dospelí. 
Vstup do Európskej únie 

mája začal písať aj symbolick 
d'Óišiu etapu na rybníku, do
konca dvakrát. Jedenkrát ako 
pre oficiálne uplatnenie rybár· 
skeho práva na rybníku a dru 
hýkrát pridelenie tohto rybár 
skeho práva štátom ako prvefl 

· na Slovensku. Aby tak bo 
budúcnosti, musia svoje 

pri rybačke 
· deti, mládež, 

vní aj rovnejší. 
možno prestali obavy z 
čo bude, ak sa umožní lo 

aj další deň v týždni. 
Dovtedy želám tej inej 

občanov, aby rybník rých 
kvalitne a nad/hp zamrzol, 
tože on patrí všetkým. 

S prianím šťastných Vianoc 
a Nového roka, 

Hoci si odišiel, 
niet ťa medzi nami, 

ale v v našich srdciach 
stále budeš s nami. 

Dňa 6. 12. 2003 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil 

náš drahý mqnžel, 
otec a dedko 

Štefan G.ÁBRIŠ 

Kto ste ho poznali a mali 
radi, spomínajte s nami . 

Sabina STEBEL 
VITAJ! 

Milý pán redaktor, 
ako každý raz, za mojej návšte

vy doma -viď foto - si vyberám: v 

kancelárii DEVEXU môj obl'úbený 

čas?pis Devex. Vdaka za to, Že mi 

ho váš zamestnanec uschováva. 

Rok sa blíži ku koncu, čas beží, 

starneme. Ako dlho budem ešte 
môct' chodi( do mojej milovanej 

dedinky na návštevy a zúčastňova( 
sa našich pekných chorvátskych 
osláv? Daj pán Boh aby som mohol 
ešte rnnohokrát prežíva( tie nád
herné chvíle na brehu rieky 

Moravy. Prajem všetkým mojim prí

buzným, priatelom, kama'rátom a 

známym požehnané vianočné 

svia~ky a hlavne zdra:lý Nový rok. 
Váš Jaro Mašek (Švajčiarsko) 

Otvá1•anie pivníc 

Bola taká tradícia, že na Sv. 
Martina, patróna Bratislavy, sa po
sväcovala a ochutnávalo nové víno. 
Hovorilo sa tomu otváranie pivníc. 

Túto tradíciu obnovuie mestská 

samospráva ustanovením Sviatku 

V
ianočné sviatky patria 

k tým dňom, ktoré máme 

radi . Sú sviatkami zimy 

i rodiny, sú dňami oddychu 

a prázdnin. Spájame ich s cel , 

kom milými zvyklostami, na ktoré 

by bolo škoda zabudnú( neho

voriac o darčekoch, ktorými sa 

mnohí snažia poteši( svojich blíz

kych. Kdesi v pozadí je vianočné 

posolstvo o "Svetle, ktoré osvecu

je každého človeka". Toto posol

stvo je v· zásade vecou kres(anov 

- tých naozaj veriacich či úprim

ne hladajúcich . Kres(ania prvých 

storočí nášho letopočtu sa upro

stred vtedajšieho pohanského 

sveta vedome prihlásili k inému 

svetlu ako bolo svetlo vracdjúce

ho sa zimného 'slnka či svetlo po

litickej moci rímskeho cisára s je

ho mocou a leskom. Svetlom, kto• 

ré osvecuje, vedie a zachraň uj~ 

každého človeka, ktoré dáva 

význam bežnému l'udskému živo

tu, sa pre kres(anov stal život 

Ježiša Nazaretského. Preto ho 

nazvali Kristom čiže králom, kňa
zom a učitelom svojho života. 

Z neho sa zrodilo aj nové po

znanie a nové postoje l'udí k svetu 

a životu . Vianoce sú stále o tomto 

Svetle. Zaiste, nedopracuje sa k 

nemu každý, kto bude jes( kapra 

alebo príde nakuknM na vianoč
nú omšu. Skôr tí, ktorí to Svetlo 

hlodali prv, ako nadídu Vianoce. 

Nech už Vianoce berieme 

a prežívame akokolvek rôzne, 

prajem všetkým obyvatelom Dev. 

N. Vsi, aby pocítili ich svetlo a 

moc, aby zaži li pokoj a rados( 

' Ďak~jem zci všetky pozdravy, 

vinše, modlitby .a priatelské gestá 

počas tohto končiaceho sa roku! 

PožehQané Vianoce 
a úspešný nový rok 2005! 

Karol Moravčík, 
farár v Dev. N. Vsi 

Bohoslužby vo vianočnom čase v Kostole Ducha Svätého 
v Bratislave- Dev. N. Vsi 

24. 12.(Polnočná): 23.00 

25 . 12.(Vianoce): 8.00; l 0 .30; 18.00 

26 . 12.(Sv. Štefan): 8.00; l 0.30; 18 .00 

31. 12.(Silvester): l Q.30; 18.00 

l. l. (Nový rok): 8.00; l 0 .30; 18.00 

6. l. (Zjavenie Pána): 8.00; l 0 .30; 18.00 

Nedele v zimnom období: 8.00; l 0.30; 18.00 

mladého vína, ktorého nultý ročník 
zača/slávnostným zasadnutím mest
skei rady 11. 11. 2004. 

V Devínskei Novei Vsi niektorí vi
nohradníci {väčšinou záhradkári} 
udržuiú medzi sebou nepísaný zvyk, 
~esa navzáiom navštevuiú, ochut
náv.aiú a hodnotia mladé víno i keď 
nie práve na Martina. Malá výmera 
vinohradov, ktoré obrábaiú, im slúži 
pre vlastnú spotrebu a potešenie z 
dobrei kvality dopestovaného vína. 
Bratislavskí a malokarpatskí vinári 
dorábali a dorábaiú víno predovšet
kým na trh. 

V klube dôchodcov v Devínskei 
Novei Vsi, v d1.1chu teito tradície, sa 
uskutočnila 19. 11. 2004 milá akcia 
Otváranie pivníc. Po úvodnom prog
rame pásma básní, citátov z biblie 
a významu akcie sa prestrihnutím 
pásky na zadných dverách klubu 
označených "Otváranie pivníc" 
otvorila akoby pivnica. 

Po otvorení teda tzv. pivnice, boli 
sme oboznámení z druhmi vína 

určeného na ochutnávanie. Novo
veskí vinári, pani J. Ivan a J. Baláž, 
v ustroiení maistr'ov pivnice, za po
moci J. Balážovei a M. Ondriašovei, 
nám postupne podávali na ochutna
nie zmesku bielu a červenú a biele 
vína odrody Mopr a Devín. Všetky 
podávané vína výborne chutili. Husi 
a lokše sme si nahradili zaiedaním 
vynikaiúcich pagáčov. Po ochutnáv
ke zazn.eli slovenské a chorvátske 
piesne a schuti sme si ai zaspievali 
za hudobného sprievodu Štefana 
a Gusta Besedu. 

Heslom akcie bol zástupca staros
tu JUDr. F. Baňas s manželkou, ktorý 
s uznaním hodnotil aktivitu klubu 
dôchodcov. Škoda, že pozvanie ne
priiala DTV, ktorá mohla akciu pri
blíži( všetkým televíznym divákom. 

V mene členov klubu dôchodcov 
dakuieme za réžiu a organizáciu 
poduiatia Ing. R. Ružovičovi a vedú
cei klubu A. Maderovei. 

Ján Cvečka 

DEVEX 5 



STAVEBNÉ BYTOVÉ 
DRUŽSTVO BRATISLAVA IV 

(SBD BA IV) 

NIEJE V KONKURZE 

(Dokončenie z 1. strany! 

c Na túto otázku by mali od
povedať predchádzajúce ve
d enia družstva. Nás predchá
dzajúce netransparentné hos
podárenie s prostriedkami 
družstva samozrejme tiež zau
jíma, preto sme požiaäali po
líciu, aby to prešetrila. 

Pokiaľ mám informácie, vy
šetrovatelia už začali vo veci 
t~estné stíhania. 

Na druhej strane sme si ve
domí toho, že družstvo tieto 
fondy podľa zákona mus{ na
plniť. Nemôžeme preto čakať, 

kým polícia veci prešetrí. 
Pripravili sme celý rad návr
hov a opatr~ní ako situáciu vy
riešiť. Navrhujeme preklenúť 

toto obdobie predajom časti 
majetku, čím by bolo možné 
získať prostriedky na naplne
nie fondov domov. 

Rok 2004 bol rokom hľadania 
príčin problémov družstva. 
Rok 2005 by mal byť rokom 
zlomovým. Dokončíme dohľa-

. danie sporných otázok, očistí
me družstvo od dlhov, naplní
me fondy domov a možno ešte 
aj naštartujeme prípravu 
výstavby nových bytov. 

Za rozhovor ďakuje 
PeterKrug 

Stavebne bytové družstvo Bratislava IV 
(SBD Ba IV), Polianky 9, 844 37 . . 

ponúka do dlhodobého prenájmu 
nebytové priestory v Devínskej Novej Vsi 

o ploche: 182 ~2 
• 240 m2

.; 232 1112 

Informácie na tel. číslach: . 

0908-704 486, 0907-790 065 

Čo to .z lcultúry 

(po uzávierke) 
Ako sme sa dočítali v bratis

lavskom Večerníku 7.12., v ZUŠ 
v Devínske j pripravili príjemné a 
podnetné stretnutie s hudobným 

skladatelom lljom Zelienkom, na 
ktorom vystúpilo klavírne duo 
Dezidera Kardoša. Stretnutie pri
pravila a moderovala Danica 
Jakubcová, učitel'ka školy. Po hu
dobnej produkcii a besede nasle
dovala autogramiáda. 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti sldeníku) 

· Te1.té jedlá, mäso, 
údeniny, Šáláty, syt·y, 

' 
mliečne výi"ol•ky, · 

Bra·včové steluw 

Bravčový bok 

Brcwč'6~é karé vysoké 

Kuracie trupy 

l(liracie krídla 

Kuracia šunka. 

·Údená saláma 35 o/o ..... v 
Filé~bo gr 

Hydinové párky 

59 Sklkg 

145 Sklkg 
....~/ 

1B5:.sitkg 

.2!),90 Sk 

55 Sk!kg 

Ceny platia od 10.12. do vypredania zásob . 
Prijímame objednávky na výrobky studenej 

a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8°"-18"", So: 7'"'·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

rolttoročný 

Silvester 

v Bratislave aj tohto roku p~n úk
ne vela poduj·atí v centre mesta . 
Živú hudbu na piatich pódiách, 
diskotéky, trhy s občerstvením a 

osvedčený ohňostroj z hradného 
vrchu. Samostatné scény by mali 
byť pripravené na Hlavnom o 
Hviezdoslavovom námestí, poz
dlž Laurinskej , Panskej, Ventúr
skej a Michol~kej. Diskotéko bude 
na Hviezdoslavovom námestí. 

FUXO computer & digital print 
Rajtákova 58, 841 03 Bratislava~Lamač 
• 60 mod konečnej BUS: 30, 35, 63 · • 
Tel: 6453 1371, Mob: 0905 553 699 
E-mail: print@fuxo.sk, fuxo@fuxo.sk 

TRVAL.O NÍZ.KA ·eEN:A NA 

PARIBNi KOPÍROVANIE 
lO Sk Akciová cena platí iba n·a kopírovanie vol'ných listov formátu A4 alebo A3. 

Cena je už s DPH 19%. V cene je započítaný bežný 80 g kopírovací papier. 
Cena neplatí pre tlač dokumentov na nosiči a ručné kopírovanie. Ceny: do 1 9ks 1 9Sk, do 59 ks 15Sk, do 11 9ks 13Sk, od 120ks 1 OSk. 

s sog ľ~ľ~~)ro~s ~;~ Tlač ' digitálnych fotografií: 9x13cm za 3,80 Sk/ks s DPH (4ks na A4). 

Ďalej ponúkame farebnú tlač do 250g A3+, letáky, brožúry, vizitky od 50 ks alebo l ,50 Sk, pozvánky, oznámenia ... 

DEVEX 6 . 

r "lc>rni'n"í činnosti spočíva jú cej v 
í sevírov, dqkrmo~onf zveri-

o ostatnej záslužnej činnosti v ne;>
·, organizovali polov~čku. Aj to 
mysleli, že no zajace. Tých je 

k málo, treba ich chránil, o tok 
lien bažant. Aj tých niek~ľko 
. ledva so nám podarilo urobií 

záber. 

KALEDJ\RE 
stolové, nástenné, 

trojmesačné 

DIÁRE 
vianočné 

novoročné 

' pozdravy 

ponúka1ne v DliVBX-e 
NOIIOVeskd 14 

po-pia: 15.00- 18.00 

INZERTNÉ RVBRIKY 

· Ol - Kúpo 
· 02- Predaj 

03 - Voľné miesto (ponúka, hlodá) 
04 - Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 - Nehnutelnosti 
07 - Rozličné 

• Predám Ladu 2103. c~na dohodou . 
Voloí po 18.00: 6477 4040 
• Ovčie kožu šiny - ·predložky dosta~ 
'nete kúpiÍ v Devexe 

• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. No Grbe 43 . Tel/zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, sod
rokortón, malovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991,6477 9437 

• Spracujem mzdy o (JÚ). 

Tel : 0907 614279 

30 GARÁŽÍ . 
·PREDAJ-PRENÁJOM VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PRED LOŽKY 

nájdete 
1 

v Devexe· 

Š. Králika 3-5, Devínska Nová Ves 

Novoveská 14 
(z dvora) 

·www.hitcom.sk · po-pia: 
15.00-18.00 0903 766846 

··reštaurácia 
• v v• •• v v• . • ntzste ceny- vacste porcte 

Posteľná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postelné plachty 
Bavlnené postel'né plachty. 

Bavlne~é obliečky krepové 
Antialergický set 
Froté osuška, uterák 

ponúka fa OSMA luk<;~ Jihlava 
v predajni DEVEX, Novoveská 14 

· (z dvora), po- pia: 15.30 - 18.00 

• Čalúnenie do 'látky)ože, koženky. 
Veľký výber látok, odvoz - dovoz. 

Tel: 0903-221 148 

~ozličný tovar, darčeky: 

No grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

• Prenojmem obchodné priestory v 
líniovom centre no Eisnerovej, 36m2

• 

Tel: 0903-431134 

Nejedlého 6, Dúbravka 
~aJwk_ 

Inzercia- Cenník: 1 znak= 1 30 Sk 1/16 str. = 678 Sk 1/8 str. = 1360 Sk, 1/4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = S430 Sk, 1 str.= 10 SSO Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH'. Zla vy: tri uverej~enia za sebou S0/o, P.ri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka · detských veci bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l . strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inze~tná strana · (6?1 . + 30 
l n ze rt ná k an ce l ár i a: DN V No v o ve s k á l 4 (z dvor a no d o št o u), po -p i a: l 5. O O- l 8. O O e-mo 1-l: kr u 9@ mo li· v l 0 Pv l. 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

. . 

-V piatok 79. 77. sa neznámy pá
chate/' vláma l do vozidla Škoda 
Fab ia zaparkovaného na ulici Na 
hriadkach. Ukradol doklady a 
rôzne veci v hoci;1ote 22 700 Sk: 
Poškodením spôsobil škodu 3-tis. 
Sk. . . 

- Hliadka OO PZ ONV zadržala v 
nede/ÍJ 28. 11. dvoch páchate/ov, 
ktor( zo stavby haly Priemysel
ného parku kradli radiátory. Cena · 
štyroch kusov radiátorov predsta-
vuje 8860 Sk. . 
-· O pol piatej ráno 29. 11. strhol 
neznámypáchate/' z ré!_ mena jed
nej pan i kabelku a ušiel. Spôso
bil jej škodu 10-tis. Sk. 

- my páchate/' na ul. }. jonáša vy
kradol VW Transporter. Ukradol 
búracie kladivo, _elektrickú príkle
povú vŕtačku, dve aku vŕtačky a 
dve sady go lak/'účov. Spôsobil 
škodu 75-tis. a poškodením auta 

· 5-tis. Sk. 
- Prvého decembra néznámy pá
chate/' pri benzínovom čerpadle v 
ONV sa vlámal do vozidla BMW 
patriacemu občanovi Nemecka. 
Rozbil sklo, poškodil dvere, z ne
funkčn i/ zámok, čím poškodené
mu spôsobil škodu BO-tis. Sk, 
ukradol. fotoaparát, kabát a ďa lšie 
veci v hodnote 39 300 Sk. 
- V ten istý deň na Op/eta /ovej-ne
známy páchate/' vnikol do haly 
stavby a ukradol rôzny materiál v 
hodnote 18-tis. Sk. 
Bezprobiémové Vianoce všetkým 
občanom želá 

·Boj proti hluku a - smradu 
č l ánok; ktorý bol uverejne~ý v DEVEX-e č . 18 od Ing. Petra Gábriš 

je iba kv~p~ou v n:?ri~ čo sa týka hluku na Vápencovej ul., alebo l epš~ 
povedane, co do kaze Jednotlivec, resp . rodina. Je až neuveriteľné koľk 
hluku dokáže vyprodukovať majite ľ jedného domu na Vápencov;j. 

0 

Či je piatok, č i je sviatok neustále obťažuje susedov z blízkeho a· 
v~d i a l enej š i eho okolia hlukom. K majite ľov i sa pridal aj jeho pes (asi po~ 
dia porekadlá aký je pán taký je jeho pes), ktorý neustá lym brechaním 
zavýjaním a kňučaním, hl avne v skorých ranných alebo neskorých 
večerných hod inách, znepríjemň uje oqyvatelom Vápencovej ulice život 
Okrem hluku sme obťažovan í aj smradom, ktorý vychádza i dielne tých 
ist-ých autorov len o dom dalej. v snahe u šetriť zopár korún a neplatiť za 
odvoz smetí vybudova li si svoju súkromnú spa ľovň u a každý druhý deň 
tam _Pá li a t?<čo sa nezmesti l o do OLO kontajnera. Nevadí im, že (ažký 
nedychatel ny smr_ad sa plazí trén ingovým ihriskom a z plných pľúc tam 
tento zamorený vzduch dýchajú mladí aj starší športovci . 

· · Obyvatelia Vápencovej ulice 
· Poznámka redakcie: Nie je možné aby redakcia rieš ila a vyriešila všetky 
susedské probl.émy v našej mestskej čast i . Preto neuverejňujeme ani me
ná a ni presné loka~ ity.Takýchto problémov v občianskom spolunažívaní 
môže byť ... A ani nedokážeme posúdiť, kto je v práve a kto právo nedo-

. dr~ia~a. Zákony a všeobecne záväzné nar iaden ia plat ia 'pre všetkých 
( Výmena starých SPZ ) obcanov rovnako. Vprípade opodstatnených problémov je potrebné ob
'---'---------"'------'--.::.::_-=-=.:...!!:....=.:_:_-=.:_:=---'-_:_--- · rátiť sa n_a komisie Miestneho úradu, písomne a konkrétne, alebo na po-

ok "d k k Hciu. · · 

- V noci z 29. ha 30. 11. ·nezná- OOPZDNV 

resny opravný inšpe lorát O resného rioditelstvo Policajného zboru v Bratislave W upozorňuje obča-
nov, že staré štátne poznávacie značky, ktoré boli vydané do 1.4.1997 sú platné len do 
31.12.2004. Pripomíname všetkým držitelom motorových vo.zidiel, že oksi nevynienio starú ŠPZ zo tobul'
ku s evidenčným číslom do 31.12.200.4, ich vozidlo bude vyradené z evide~cie motorových vozidiei.Vzhl'odom 
'no to, že no výmenu zostáva už len niekol'ko dní, pripomíname drži telom vozidiel, o hy si nenechávali túto po

. vinnosť no poslednú chvíl'u, Výmeny ŠPZ za tabul'ky s evidenčným číslom vozidla sa v Bratislave 
vykonávajú na pracovisku Krajského dopravného inšpektorátu na Kopčianskej ulict 

MYŠLIENKA NA TENTO TÝZDEŇ 

Prospievať iným je 
vlastnosťou po váh vznešených 

Komenský 

I<RÍŽOVJ(A 
Moja žena je holička, ho
vorí priateľ. Je · tam toho: .. 
dokončenie v tajničke~ 
Vodorovne: A. Osobné zá
meno - svetová velínoc - ko
nčatina. - 8. Začiatok taj

_ ničky. - C. Rieka vo Vene-
.zuele- najnižší šlachtický ti
tul • polynézsky boh vojny. -
D . . Základná krátka doba -
hovädzítuk - kňazské rúcho . . 

· - E. Čidlo zrakU - mesiac po 
: nemecky - na ktoré miesto. -

F. Dospelá žena - Leonard po 
domácky - vyluČuje v kvap
kách. - G. Omotaj - spodná 
časf praslice - lieň po česky. -
H. Staroegyptský boh slnka - · 
vzťahujúca sa na liek - otázka 
1. pádu. -l. Koniec _tajničky. 

- J. Skolák ~ druh slona ·
portugalská koloniálna mena. 
Zvisle: 1. české . chlapčen
ské meno .- sídlisko v Sudáne . 
- obilnina. - 2. Uplatňovali .si . 
právo. - 3. Rímsky bôžik lásky 
~ - plod obilnín. - 4. Domáce 

zviera - tropický ker. - 5 .. 
Odviezlo sa po česky - alko
holy. - 6. Opustené - nezabi. -
7. Bahniakovitý vták- vôkol. -

10. Náruživá ' hráčka v kar
tách. - 11. Bývalý jednotkový 
obchod - zlúčenina amoniaku 
- veslo po angl. -

8. ženské meno 6. 11. po do
mácky - míňal, utrácal. 9. 
Jednotka rýchlosti námor
ných lodí - pečerié múČniky. -

Pomôcky: C. Aro; Or.o. - 6. 
Nisko. - 1. Moro. - 4. Maniok. 
- 11. Oar. -

1 2 "3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 
~-r~~+--+--~~-4~+--+--~~ 

a
~~--~--r--+--+--1--~--~~--~~ 

c 
~-r~--+--+--~~-4--+--+~~~ 

D 
~-r~--._~--~~~--4-~~~~ 

E 
~~--,_~r--?--~-4--~--+--+~~~ 

F 
~-r~--,_-+--~~~--+--+~~~ 

G 

H 
~~--~--r--+--+--1--~--+-~--~~ 

l 
~~---r--r--+--4-~--~~+--+~~~ 

J 

d 

( J(orenie života ) 

-Aké oči má ryba?' 

- Vodotesné. 

*** 
- Drahá, nechceš ísť večer 

do kina? 

-Chcem. 

- Tak sa obleč a chod'! 
*** " 

- To je dobrá káva. 

- Manžel ju priniesol áž 

Brazílie. 

- Nehovorte! A ešte je teplá. 
*"** 

- Tie nohavice . vám sédi 

ako uliate, .- hovorí preda 

vačka. 

- No, viem. Len ma troch 

tlačia pod pazuchami. 

*** 
Dievka to bol(l, _krv a .. 

pleťové mlieko. 

DE~!ns~onovoveský Expres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratisl.ava-Devínska Nová Ves. Vydáva·: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Ka l, stna9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská l 4 
(z dvor~) po-pia: l 5.00- ~ 8.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci . 
Nevychadza v auguste. Tlac: ART PRESS spol. s r.O., Turbínová l , 830 OO Bratisla~a.~ Registračné číslo : 103/90 ~ R 
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