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Príhovor 
vydavatela 

Rozlúčili sme sa so starým 
rokom, privítali ten nový, pri
pomenuli si výročie vzniku 
našej samostatnej republiky. 

Hodnotení i slávností nás aj 
v tomto roku čaká dosť. 

Hodnotenia, tie pozitívne sa 
však akosi vytratili. Pozna
menal to známy pri stretnutí, 
vraj médiá akoby sa vyžívali v 
podávaní negafív.q katastro
fických videní. Alebo ich vy
hľadávajú?, podotkol. A dob
rého už niet? 

Nuž ... bez vetra sa ani lístok 
na strome nepohne, vraví jed
na ludová múdrosť a "Za
riaďte, aby sa statočnosť vy
plácala lepšie rJeŽ krádež, 
a nebude zlodejov" povedal, 
vari pred dva a pol storočím, 
Konfucius. 

Stojíme na prahu roka, to
ho nového, možno plní no
vých predsavzatí, možno by 
sme chceli. .. Tisícročné skúse
nosti a múdrosti našich pred-

l chodcov nám napovedávajú, 
iba to počúvanie (a poučenie) 
a držanie sa dobrých mravov 
a zásad .. . akosi očakávame od 
každého iného, len nie od se
ba. Sám človek nič nezmôÚ? 
Oj, neverte neveriacemu. Veď 
kol'ko je vás-nás, jednotlivcov 
so spoločnými názormi, záuj
mami, chcením ... Moc a sila, 
len vo vôli pretavené dosaho
vali ciele. Ostatné stroskotá
vali na neochote. 

' 

Pohodlnosť a neochotu ne
chať za dverami, radia starší, 
múdri. Pokúsme sa teda, na 
prahu roka, začať s touto ra
dou narábať zmysluplne. 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

7.1. 2005 Ročník: XV. Číslo: l bezplatne 

V Č Í 5 L E :O O Novoročný príhovor starostu 
O O O O Dane z nehnutel'ností * Miestne dane 

8 Kultúra O Spoločenská kronika * Plesová sezóna začína 
O Inzercia ~ Z policajného zápisníka 

Novoročný príhovor starostu MČ ONV/ng. Vladimíra Mráza 
V" 

gce{ania dosfafllov 
mú~rosli, tolerancie, zo~pove~nosli a síl 

Vážení spoluobčania, 
na prahu nového roka 

2005, vám všetkým prajem 
"pevné zdravie, spokojnosť, • 

úspech a hlavne dostatok síl, 
ako . i pochopenia vašich 

-b lízkych pri zdolávaní kaž
dodenných problémov, ktoré 
každého z nás čakajú ako 
neodmyslitel'ná súčasť reál
neho života. 

Tiež vám prajem, aby po
čas tohto roka prevažoval na 
vašich tvárach úsmev, vo 
vašich srdciach dobrota a 
pokoj, a vo vašich rodinách 
láska. · 

Začiatkom roka zvykneme 
bi l ancovať, hodnotiť a zva
žovať naše kroky a činy, 

hlbšie sa zamýšl'ame nad 
chybami a omylmi, ktorých 
sme sa dopustili, hl'adajúc 
tak potrebnú múdrosť, ako sa 
im v budúcnosti vyvarovať. 

Rok 2004 bol pre nás všet
kých a teda i pre samosprávy 

ŕokom nel'ahkým. Viazane na 
reformné kroky v našej spo
ločnosti tieto znamenal i do
pad a značný vplyv na správu 
a výkon vecí verejných. 

Samospráva rieši la hlavne 
problémy v kompetenčnej ob
lasti preneseného výkonu štát
nej správy na úseku školstva 
a školských zariadení, územ- . 
ného konania a stavebného 
poriadku, výkonu matričných 
činností, ako i v oblasti so
ciálnej starostlivosti o odkáza
ných občanov a občanov 

v hmOtnej núdzi. 
Kroky vlády SR vo vzťahu k 

samosprávam však nedostato
čne sprevádzal presun finanč
ných zdrojov na ich riadny 
výkon, vzhl'adom na to, že fis
kálna decentralizácia ako re
forma verejných fi nan ci í pre
behla až koncom roka 2004, 
pričom táto i rok 2005 chápe 
v podmienkach Bratislavy ako 

(Pokračovanie na 2. strane) 

V dnešnom čísle Devexu 
uverejňujeme vel'mi dôležité 
všeobecne záväzné nariade
nia týkajúce sa daňových po
vinností občanov. Odporúča
me ich dôkladne preštudovat; 
pretože ich neznalosť pred 
zákonom neospravedlňuje. 

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

Chcete sa dovolať na Miest
ny úrad v Devínskej? Poznač
te si telefónne čísla: 
6453 8367, 6453 8368 

Priestory Miestneho úradu sú 
presťahovaáé na Novoveskej 
17/a 

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

Pasie/ate do našej redak
cie texty alebo inzer
ciu elektronickou poštou 
e-mailom? Keďže sme boli, 
ako iste mnoho iných užíva
telbv internetu, zah/covaní ne
vyžiadanou poštou, požiadali 
sme prevádzkovate/a siete 
o automatické odstraňovanie 
nevyžiadanej pošty tzv. spa
mov. što o prípony com a iné. 
Prosíme preto prispievate/'ov 
a inzerentov, ktorý majú inú 
príponu ako .sk, aby po odo
slaní pošty si telefonicky ove
rili, či pošta prešla, na 
č: 0903 - 429 485. 

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

Rybárska sezóna na novo
veskom rybníku začne v me
siaci apríl pravdepodobne 
s rozšírenými .možnost'ami lo
viť dva dni v týždni: v stredu 
a v sobotu. Rybárske lístky si 
možno zabezpečiť na MÚ 
ONV. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 30. 12. 2004. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 13.1. 2005, 
číslo vyjde 21.1. 2005. 



mú~rosli, lolorancio , zo~povo~nosli a sil 

(Dokončenie .z 1. strany) 

prechodný. Samosprávy teda 
mu se li hl'adať a n a hrad i ť 
chýbajúce zdroje financova
nia, aby zabezpeč ili výkon 
týchto č inn ostí v prospech 
ob_čanov. 

S ú čas n á samospráva sa na
chádza v po lov ic i svojho vo
lebného obdob ia. Hlavnými 
ciel'mi, kto ré bo li s ú časťo u 
vo lebného programu na roky 
2002-2006 bo li : 

- Finančná stabilita mestskej 
čast i , strategický rozvoj hós
podárskych akt ivít vo výrob
nej a pri emyse lnej zóne s 
c ielom tvorby príjmových 
zd rojov rozpočtu , zvýšenia 
zamestnanost i s využ it ím 
štátnych i nfraštru kt u rá l nych 
podporných fondov. 
· Tento c iel' samospráva po

stu pne n a pÍňa spolu s inves
to rmi ako i s pbdporou štátu 
vo vytvo renom priemyse l
nom parku v severozápadnej 

. čast i DNV. Svoje up latnenie 
si tu naš lo vytvorením pra
covných prílež itostí i nemálo 
občanov z ONV. V súčasnos 
t i sa mospráva v spo luprác i s 
investormi v tomto území 
hladá ri ešenie, ktoré v súvis
los ti s tým i to akti v itam i za

' bezpeč í ekologické opatrenia 
zamedzujúce negatívnym 
dopadom na životné prostre
d ie, hl avne sp racovaním zo
nálnych územno-p lánova-
cích dokumentov, kto ré _ 

raktívňu j e i pre vstup pri vát
neho sektora a cudzích in
vestorov.Tieto zá mery samo-
správa n a pÍň a i s podporou 
európskych podporných fon
dov. 

tov rea lizujúc ich in ves ti č nú 
výstavbu hlavne v probl é
mových lokalitách súborov 
Kos to ln ~ - Podhorské ich via
za ním na budovanie verej
nosti prístupných parkovacích 
miest. - Ochra'nu obyvatel'stva, ich 

majetku, zvýšenie bezpeč-
·nosti a verejného poriadku 
ri eš i la mestská časť vytvore
ním z ložky kr ízového ma
nažmentu, inic iovaním a pri
pomienkovaním dokumentov 

_týkajúcich sa a smerujúc ich k 
protipovodňovej ochrane na
šej MČ v spo lu prác i so štát

-. nymi orgánmi. 

V tejto ob lasti je už spraco
vaná príslušná dokumentácia 
s prísl'u bom f inancovania jej 
rea lizác ie z európskych fon
dov so zahájením rea lizác ie 
projektu v r.2005 . 

Samospráva z rea li zova la 
i l .etapu miestneho kamero
vého systému a ochra(lu ma
j etku inštalác iami zabez
pečovacích zari adení v ško l
ských a predško lských zari a
deniach. 

- V oblasti ochrany život• 
ného prostredia, dopravy a 
nakladania s odpadmi okrem 
zakl adania novej ze lene a jej 
údržby sme zav ied li systém 
zberu a recyk lác ie ze leného 
odpadu kto rý j e dostupný 
všetkým obča nom a je finan
cova ný z rozpočtu MČ ces 
tou Denovy. 

Rea lizác iou peš ích doprav
ných komunikác ií v lokalite 
Hriadky a pri Rybníku zvýš ila 
MČ bezpeč n osť ú ča stn íkov 
cestnej premávky v týchto ex
ponovaných miestach 
- Pre rozvoj športu a vo l'noča 
sových akti vít zri adil a sa mo
správa obchodnú . s p o l oč n osť 
so stopercentnou ú časťo u 

MČ - ONV sport s. r. o, úlohou 
ktorej je z ískavanie absentujú
c ich zd rojov f inancovania 
a zapojenia pri vátneho sekto
ra . 

Postupnú úpravu a dovyba
venie_ športovísk a športových 
areá lov rea lizujeme hlavne v 
areá loch ško lských z.ari adení. 
Vol'n očasové akti v ity samo
správa rozš íril a i o regulárne 
vo l'n očasové využ itie vodnej 
plochy rybn (ka. 

- Rozvoj cestovného ruchu 
a podnikania ri eš i samospráva 
s dotknutými rakúskymi obca
mi, hl avne obnova~ hi stori c
kej cesty a prepojenia DN V 
Schl os hoff z prostriedkov · 
PHARE, ako i pri príprave rea
lizác ie verejnosti atraktívneho 
prójektu areá lu a p lôch pre 
umiestnenie archi tektoni c
kých miniatúr európskych sta
vieb. 

V maximálne možnej miere 

- Soc iálnu oblasť na pÍ ňa s 
mos práva rea lizác iou výsta 
by Domu soc iálnej starostl i 
vos ti a služ ieb, s c ielo m po 
skytovania soc iálnych, rehil 
bi l i tač ných , rea kti vačnýc h 
geriatri ckých služieb v tomt 
zari adení. 

Za úče l om j eho sprevádz 
kovania samospráva vytvori 
la nez iskovú organtzac tt 
DSS n.o., úlohou ktorej bud 
výkon týchto č inn ost í v men 
mestskej časti v prosped 
občanov DNV. 

Vážení spoluobčania, 
Pred sa mosp rávou Mč 

v druh ej polov ic i vo lebnéhq 
obdob ia stojí rad ve l'm i zá
važných úloh a rozhodnutí. 

Za najdô lež itej šie z nich 
mimo dokončeni a rea lizova
ných projektov a dôs ledného 
spracovania ako i prerokova
nia dlhodobých ko n cepč 
ných zámerov v obl asti hlav 
ne soc iálne dostupnej byto
vej po li tiky, považujem leg is
latívne zmeny očakáva n é 
v súvislosti s reá ln ym fungo
va ním fi ská lnej decentralizá
c ie a na ňu naväzujúcej po
kračujú cej reformy verejnej 
správy. 

Hl avn e v podmienkach 
hl.m.SR Brati slavy a jej mest 
ských čast í sa očal<áva široká 
d iskusia, kto rá verím, že 
vyústi v také úpravy, ktoré za
bezpeč i a budúcej samosprá
ve jas!}é kompetenc ie, j asné 
zdroje a teda, i systém 
ri ešenie ich budúceho 

v území stabilizujú umiest~o
va n ie stav ieb so stanovením 
záväzných limitov a regulatí
vov. 

Vzhl'adom na n-eúp lné ak
ceptova nie návrhov Mč voč i 

hl.m.SR Brat islave a Doprav
nému pod niku ,ktoré smero
va li k z lepšeniu situác ie s 
hromadnou prepravou, mest
ská časť sa zapojila do spolu
práce s vyšším územným ce l
kom - brat isl avskou župou 
v súvi slosti so zapoj ením re
gionálnej že lez ni čnej prepra
vy do systému hromadnej 
prepravy. VÚC spracova l zá
mer a dokumentác iu zohl'a
dAujúcu požiadavky mestskej 
ča sti , p ri čom rea lizác ia je v 
kompetencii VÚC. 

do p rojektov zapája i pri vátny 
sektor, s cielom vytvorenia in
form ač n ej databázy o mož
nostiach a atraktiv itách nášho 
reg iónu . Na tieto akti v ity na
väzuje i rozš írenie spolupráce 
s Va ražd ínskou župou, fran
cúskou obcou St. Bri ce. ako i 
p~avide lné kul túrno-spo l oče n
ské a vzdelávac ie výmenné 
proj ekty s pa rtnermi ško l
s-kých za ri adení podporova
ných i euró pskymi grantami, 
umožňujú c imi aplikác iu in
formačných systémov a tech
nológií nielen v prostredí zá 
kl adných škô l, ale. i p re ce lú 
verejnosť v D NV. 

van ia. 

- U rbanisticko-architektonic
ké zámery rea lizuje sa mo- · 
správa postupným spracová
va ním územno-p lánovacích 
podkladov konkrétne v loka-
l i tá ch nám.6 .apríla-Hriadky, 
lstrij ská ul. s náväz nosťou na 
obnovu histo ri ckého j adra a 
prepojenia na Ra kú sko a 
ul .Opletalova-kino Dev ín . 
Územia ta k pri pravuje a zat-

DEVEX 2 

Rozš irovanie prvkov stati c
kej dopravy sa snaž í sa mo
správa ri eš i ť v spolupráci s in
vestorskými zámermi subjek-

Pre naplnenie 
cie /ov prajem všetkým 
nom, predstavíte /om sam 
správy i našim ústavným čin í

telom, ktorí budú rozhodova 
. o týchto závažných zm 
dostatok múdrosti, toleran
cie, zodpovednosti a hlavne 
síl: 

Ing. Vladimír Mráz, 
starosta MČ DNV 

Mestské zastupitelstvo hlavného 

mesta Slovenskej republiky Brali s- · 

lovy podla § ll ods. 5 písm. _a) a 
f) zákona Slovenskej národne; ra

dy č. 377/ 1990 Zb . o hlavnom 
meste Sloven skej republiky Bratis

lave v znení zákona Slovenskej ná

rodnej rady č. 130/ 1991 Zb. a§ 

7 ods. 4, § 8 ods . 2 , § 12 ods . 2 

0 3, § 16 ods. 2 , § 17 ods. 2, 3, 4 

0 6 , § 20 ods. 3, § l 03 ods. l zá

kona č . 582/ 2004 Z. z. o miest

nych daniach a miestnom poplatk~ 
za komunálne odpady a drobne 

stavebné odpady ustanovuje: 
§ 1 Úvodné ustanovenia 

( 1 ) Toto všeobecne záväzné naria

denie (ďalej len "nariadenie") 

upravuje podmienky určovania a 

vyberania dane z nehnutel'ností n~ 
území hlavného mesta Slovenske; 

republiky Bratislavy (dalej len 
hlavné mesto ") v zda_ňovacom 

~bdobí kalendárneho roku 2005 . 

(2) Daň z nehnutel'ností (dalej len 

"daň " ) na území hlavného mesta 
zahŕňa 

a) daň z pozemkov, 

b) daň zo stavieb, 

c) daň z bytov a z nebytových 

priestorov v bytovom dom e[ l]) 

(dalej len "daň z bytov") . 
(3) Zdai:iovanie pozemkov, stavieb, 

bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dom-e ustanovuje oso· 

bitný predpis, (2]) ktorý upravuje 

daňovníka dane, pre<;lmet dane, 

základ dane, základné ročné 

sadzby dane, ktoré môže hlavné 

m~sto týmto nariadením znížiÍ ale

bo zvýš iÍ, oslobodií od platenia 

dane, vzni k a zánik daňovej po· 

vinnosti , povinnosí predkladania 

daňového priznania, vyrubenie 

dane a piatenie dane. 

Daň z pozemkov 
§ 2 Základ dane 

( 1) Základom dane z pozemkov 

pre pozemky druhu orná pôda , 

chmel'nice, vinice, ovocné sady a 

trvalé trávne porasty je hodnota 

pozemku bez porastov určená vy

násobením výmery pozemkov 

v m2 a hodnoty za l m2 uvedenej 

v osobitnom predpise.[3]) 

(2) Základom dane z pozem· 

kov pre lesné pozemky, na ktorých 

sú hospodárske _lesy, rybníky 

s chovom rýb a ostatné hospodár

sky využívané vodné plochy je 

skej produkcie a stavieb na admi

nistratívu, 

c) 27 Sk za stavby rekreačných 
0 záhradká rskych chát a domče
kov na· individuálnu rekreáciu , 

d) 36 Sk za samostatne stojace 

garáž~ a samostatné stavby hro

madných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely po- . 

stavené mimo bytových domov, 

e) 81 Sk za priemyselné stavby 

0 stavby slúžiace energetike, ·stav

by slúžiace stavebníctvu s výnim

kou sta vieb na skladovanie a ad

ministratívu, 

f) 11 2 Sk za stavby na ostatnú 

podnikatel'skú a zárobkovú činne

sÍ skladovanie a administratívu, 

gľ 50 Sk za ostatné stavby. 

(2) Ročná sadzba dane zo stavieb 

na území mestskej časti Nové 
Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova 

Ves, Dúbravka , Devínska Nová 

Ves, Rača , Podunaj ské Biskupice, 

0 Vrakuňa je zo každý aj začatý 
m' zastavanej plochy stanovená vo 

výške: 

a} 1 0 Sk za stavby na bývanie a 

ostatné stavby !voriat e príslu šen

stvo hlavnej stavby, 
b) 1 0 Sk za stavby na pôdohos

podár.sku produkciu, skleníky, stav

by využívané na skladovanie vlast

nej pôdohospódárskej produkcie, 

stavby pre vodné hospodárstvo s 
výnimkou stavieb na skladovanie 

inej a ko vlastnej pôdohospodár

skej produkcie a stavieb na admi

nistratívu, 

c) 30 Sk za stavby rekreačných 
0 záhradkárskych chát a domče - . 
kov na individuálnu rekreáciu , 

· d) 40 Sk za samostatne stojace 

garáže ·a samostatné stavby hro

ma dných garáží a stavby určené 
alebo používané na tieto účely po

stavené mimo bytových domov, 

e} 90 Sk za prrémyselné stavby 

0 stavby slúžiace energetike, stav

by slúž iace stavebníctvu s výnim 

kou stavieb na skladovanie a ad -

ministratívu, 

f) 161 Sk za stavby na ostatnú 

podnikatel'skú a zárobk<?vú činne
sí , skladovanie a administratívu, 

g) 55 Sk za ostatné stavby. · 

(3) Ročná sadzba dane zo stavieb 

na území mestskej ča st i Staré 

Mesto je za každý aj začatý m' 

zastavanej plochy stanovená vo 

výške: 

a) 12 Sk za stavby na bývanie a 

ostatné stavby tvoriace príslu šen· 

sivo hlavnej stavby, 

b) 12 Sk za stavby na pôdohos· 

podársku produkciu, skleníky, stav· 

by využívané na skladovan ie vlast

ne j pôdohospodárskej produkcie, 

stavby pre vodné hospodárstvo s 

výnimkou stavieb na skla dovan ie 

inej ako vlastnej pôdohospodár

skej produkcie a šta vieb na adm i
nistratívu, 

c) 36 Sk za stavby rekreačných 
0 záhradkárskych chát a domče
kov na individuálnu rekreáciu, 

d) 48 Sk za samostatne stojace 

ga ráže 0 samostatné stavby hro

madných garáží a stavby určené 
alebo používané na ti eto účely po

stavené mimo bytových domov, 

e} 1 08 Sk za priemyselné stav· 

by 0 stavby slúžiace energetike, 

stavby slúžiace stavebníctvu s vý· 

nimkou stavieb na skladovanie a 
administratívu, 

f) 250 sk za stavby na ostatnú 

podnikatel's kú a zárobkovú činno· 
sí skladovanie a administratívu, 

gľ 66 Sk za ostatné stavby. . 
(4 ) Ročná sadzba dane zo stavteb 

podla odseku l písm. a} a b), od

seku 2 písm. a) a b) a odseku 3 

písm. a) 0 b) sa zvyšuje pri viac

podlažných stavbách o 5 Sk a po· 

dia odseku l písm. c) až g), odse· 
ku 2 písm . c} až g) a odseku 3 

písm. c) až g) o l O Sk za ka ždý aj 

začatý m' zmtavanej plochy z a 

každé ďal š ie podlažj e okrem pr

vého nadzemného podlažia . 
Daň z bytov 

§ 6 Základ dane 
Základom dane z bytov je výme ra 

podlahovej plochy bytu alebo ne· 

bytového priestoru v m'. 
§ 7 Sadzba dane 

( 1) R~čná sadzba dane z bytov 

alebo nebytových priestorov na 

území mestskej ča s ti Ru sovce, 

Jarovce, Čunovo, Va jnory, Devín , 

Lamač a Záhorská Bystrica je sta 

novená vo výške: 

a) 9 Sk za ka ždý aj začatý m' 

podlahovej plochy bytu, 

b) 18 sk sa každý aj začatý m ' 
nebytového priestoru. 

(2) Ročná sadzba dane z bytov 

alebo nebytových p_r iestorov na 

úzémí mestskej ča s ti Nové Mesto, 

Ru žinov, Petržalka, Karlova Ves, 

Dúbravka , Devínska Nová Ves, 

Rača , Podunajské Bi skupice a 

Vrakuňa je stanovená vo výške: 

a} 1 O Sk ta každý aj začatý m' 

podlahovej plochy bytu, 

b) 20 Sk sa každý aj začatý m' 

nebytového priestoru. · 

(3) Ročná sadzba dane z bytov 

alebo nebytových priestorov na 

území mestskej časti Staré Mesto je 

stanovená vo výške: 

DEVEX 3 



o) 12 Sk zo každý oj začatý m2 

podlahovej plochy bytu, 

b) 24 Sk so každý oj začatý m2 

nebytového priestoru . 

§ 8 Oslobodenie od dane a 

zníženie dane 

(l) Správca dane ustanovu je, že 

od dane z pozemkov sú oslobode

né močiare, plochy slatín a slan

cov, rašeliniská, remízky, háje a 

vetrolamy. 

(2) Správca dane poskytuje zníže

nie dane z pozemkov vo výške 

50 % na pozemky, ktorých vlast

níkmi sú občania starší ako 70 ro

kov, ak tieto pozemky slúžia 

výhradne na ich osobnú potrebu. 

(3) Správca dane poskytuje zníže

nie dane zo stavieb a bytov vo výš

ke: 

a) 50% na stavby na bývanie a 

byty vo vlastníctve občanov 
starších ako 70 rokov alebo obča
nov s (ažkým zdravotným postih-

nutím alebo držitel'ov preukazu 

občana s Íažkým zdravotným po

stihnutím alebo držitel'ov preukazu 

občana s (ažkým zdravotným po

stihnutím s potrebou sprievodcu, 

ako aj prevažne alebo úplne bez

vládnych občanov, ktoré slúžia na 

ich trvalé bývanie, 

b) 50% na garáže a nebytové 

priestory v bytových domoch 

slúžiace ako garáž vo vlastníctve 

'občanov s Íažkým zdravotným po

_stihnutím alebo držitelov preukazu 

občana s Íažkým zdravotným po

stihnutím alebo držitelov preukazu 

občana s Íažkým zdravotným po

stihnutím s potrebou sprievodcu, 

ktoré slúžia pre motorové vozidlo 

používané na ich dopravu. 

(4) Správca dane poskytuje zníže

nie dane zo stavieb vo výške 50 % 

na stavby alebo ich časti vyhrade

né na vykonávanie cirkevných ob

radov. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 
Mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves 

o miestnych daniach 
na území mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves 

Miestne zastupitel'stvo mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová 

Ves, na základe samostatnej pôsob

nosti podl'a článku 67 a článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a podl'a 

§ 4 ods. l a podla ods. 3 písm. c) o 
§ 6 ods. l zákona 369 l 1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení nesko

rších predpisov, § 99 zákona č. 

582/2004 Z. z . o miestnych da

niach o miestnom poplatku za ko
munálne odpady o drobné stavebné 

odpady a§ 15 ods. 2 písm . a) zá
kona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov, a zá

kona č. 511 / 1992 Zb. o správe da
ní a poplatkov a a zmenách v sústa

ve územných finančných orgá11ov v 

znení neskorších predpisov sa 
uznieslo no tomto Všeobecne záväz

nom nariadení : 

PRVÁ ČASŤ 
Čl. l 

Úvodné ustanovenie 

l. Toto nariadenie upravuje povin

nosti fyzických a právn ic kých osôb 

pri vzniku a zániku da,ňovej povin

nosti, druhy miestnych daní, ktoré 
mestská časf bude vybere( ich výš

ku, náležitosti a sankcie za poruše
nie tohto nariadenia. 

2. Mestská časf Bratislava - Devín

sko Nová Ves (dalej len "mestská .čo-
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. sf") vykonáva no svojom území ako 

správca dane správu týchto miest

nych daní: 

o) doň za psa 
b) daň za užívanie. verejného prie

stranstvo okrem komunikácií l. o ll. 
triedy 
c) daň za predajné automaty 

d) daň zo nevýherné hracie prístro

je. 
3. Zdaňovacím obdobím miestnych 

daní je kalendárny rok. 

DRUHÁ ČASŤ 
Čl. 2 

Daň za psa 
L Predmetom dane zo psa je pes 

starší ako 6 mesiacov, chovaný fy
zickou alebo právnickou osobnou . 

2. Predmetom dane zo psa nie je : 

o) pes chovaný no vedecké účely o 

výskumné účely, 
b) pes umiestnený v útulku zvierat, 

c) pes so špeciá lnym výcvikom no 

sprevádzanie nevidomej osoby 
d) pes, ktorého vlastní občan s fož

kým zdravotným postihnutím. 

3. Daňovníkom je fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá je : 

a) vlastníkom psa, 
b) držitel'om psa, ak so nedá preu

káza( kto psa vlastní. 
4. Základom dane je počet psov. 

5. Sadzb~ dane zo psa o kalendár

ny rok je: 

(5) Správca dane poskytu je ·na tú 

istú nehnutelr10st' len jedno zníže

nie dane. 

(6) Doklady preukazujúce dôvody 

pre poskytnutie daňového zníženia 

predloží daňovník správcovi dane 

najneskôr do 28 . februára 2005, 

inak sa zníženie dane neposkytne. 

§ 9 Vyrubovanie dane 

Správca dane ustanovuje, že daň 

nižšiu ako l OO Sk nebude vyrubo

va( ani vyberať. 

§ 1 O Platenie dane 

(l) Daňovníkovi, ktorý má povin

nost' podal daňové priznanie do 

28 . februára 2005, správca dane 

'vyrubí daň najneskôr do 30. sep

tembra 2005. 

(2) Správca dane môže určit' v pla

tobnom výmere najviac štyri splát-

ky. 

Prvá splátka je splatná do l 5 

dní odo dňa doručenia platobného 

výmeru , termíny a výšku dalších 

o) zo psa chovaného v rodinnom 
dome .......... .... ...... ... -.. 120,- Sk/rok 

b) zo psa chovaného v obytnom 

dome .......... .... ....... l 200,- Sk/rok 
c) zo psa v rodinnom dome, ktorého 

mojitel' alebo držitel' so preukáže 

dokladom z kynologického klubu, že 
pes absolvoval skúšku základného 

výcviku ovládatel'nosti psa, pričom 

tento doklad nesmie byt' starší ako 
l rok, je sadzba 60,- Sk/ rok 
d) zo psa v obytnom dome, ktorého 

mojitel' alebo držitel' so preukáže 

dokladom z kynologického klubu, že 

pes absolvoval skúšku základného 

výcviku ovládatel'nosti psa, pričom 
tento doklad nesmie byt' starší ako 

l rok, je sadzba 600,- Sk/rok. 

e) zo strážneho psa v objektoch 

podnikatelských subjektov je sadzba 
.2 500,- Sk/rok 
f) zo každého dalšieho psa chova

ného v rodinnom dome ........ . l 50, 

• Sk/rok 
g) zo každého dalšieho psa chova

ného v obytnom dome ...... l 500,-

Sk/rok 

6. Daňová povinnost' vzniká prvým 
dňom nasledujúceho kalendárneho 

mesiaco po mesiaci , v ktorom da
ňovník nadobudol ps·a o zaniká pr

vým dňom mesiaco nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom daňovník už 

nie je -vlastníkom alebo držitel'om 
psa. Daňová povinnost' zaniká v 

mestskej časti Bratislava- Devínska 

Nová Ves i v prípade, že pes už ne

bude chovaný v mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová Ves, ale 

inde. Miestne príslušnou je obec, 
alebo mestská čas( no území ktorej 

je pes chovaný. 
7. Daňovník je povinný písomne 

splátok určí správca dane v pla

tobnom výmere. 

(3) Ak ročná daň vyrubená fyzic

kej osobe nepresahuje 2 000 Sk a 

právnickej osobe 20 000 Sk je 

splatná naraz do 15 dní odo dňa 
doručenia platobného výmeru. 

§ 11 Záverečné ustanovenia 

(l) V roku 2005 v hlavnom meste 

správu dane vykonáva pre správcu 

dane mestská čas(, na území ktore j 

sa nehnutelr10st' nachádza.[6]) 

(2) Pre stanovenie daňových sa

dzieb podla tohto nariadenia sú 

určujúce hranice jednotlivých mest

ských častí vymedzené osobitným 

predpisom.[7]) 

(3) V konaní vo veciach dane sa 

postupuje podla osobitných pred-

pisov.[8]) ' 

§ 12 Účinnosť 
Toto nariadenie nadobúda účinno

s( l . januára 2005. 

Ing. Andrej Ďurkovský, primátor 

oznámit' vznik daňovej povinnosti · 
správcovi dane do 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti o v tejto lehote 
zaplati( daň zo zdaňovacie obdobie . 
alebo pomernú časf dane no zostá

vajúce mesiace zdaňovacieho obdo

bia, v ktorom vznikla daňová povin
nosť. Doň možno uhradif. do po

kladne Miestneho úradu Bratislava -

Devínska Nová Ves, prípadne pošto

vou poukážkou správcu dane alebo 
prevodom no účet správcu dane. 

8. V d'olších zdaňovacích obdo
biach je daň no zdaňovacie obdo

bie splatná bez vyrubenia do 31. 
januáro zdaňovacieho obdobia. 

Úhrada so real izuje spôsobom po

~l'a ods. 7 . tohto všeobecne záväz

ného nariadenia. 
9. Ak daňová povinnost" zanikne v 

priebehu zdaňovacieho obdobia o 
daňovník to oznámi správcovi dane 

najneskôr do 30 dní odo dňo záni
ku daňove j povinnosti podla ods . 6, 

správca dane vráti pomernú časf 

dane za zostávajúce ~esiace 
zdaňovacieho obdobia, zo ktoré 

bolo daň zaplatená . 
l O. Daňovník písomne oznámi vzn ik 

daňovej povinnos.ti no predloženom 
tlačive správcu dane o k oznámeniu 

o vzniku daňove j povinnosti predlo
ží ako doklad fotokópiu očkovacie

ho preukazu, z ktorého sú zrejmé 

údaje o psovi, ktorý je predmetom 
dane. 

V predloženom tlač i ve daňovník 
uvedie meno o priezvisko vlastníka 
alebo držitela psa (obchodný názov 

právnickej osoby), adresu trvalého 

bydliska vlastníka alebo držitela psa 

(Pokračovanie na 7. strane) 

I$TIRA CCENTJRUJiM1 · 
centrum pre voľný čas 

15. 1. PLES MA"I:IČIAROV 
Otvorenie plesovej sezóny · • . 

predtancovanie, hudba Simekovci, tombola, vecera 
vo vel'kej sále od 19.00, vstupné 500 Sk 

18. 1. ZÍMNÁ AKADÉMIA . ·.· ..... 
druhý ročník školskej akadémie zS s ~S P.Hor~va ~6 , 
v programe vystúpia deti z MS a deti z _L stup?a Z 

vo vel'kej sále, l 0.00 - 15.0~ org~mzovane, 
od 17.00 pre vereJnost 

22. 1. ~IESTY REPREZENTAČNÝ PLES ~č ~NV 
garantom podujatia sú: Miestne zastupltelstvo 

. a starosta M( ONV Ing. V. Mráz . . , 
tanečná hudba, cimbalová muzika, vystúpema hosti, 

zbierka na podporu aktivít, to111bola 
vo vel'kej sále od 19.00, vstupné .l 000 Sk 

T ~ T 1?L~~~\GJ.§ ~~z6n~ T ~ T 
d • . l' priblížil Treba hotovať obleky, 

Ca.s plesov a bálov !a n_eza _rzktt; :e . álad~. Ako sme zatial' zistili 
v/Jodnú obuv, predovsetkym usa o ru n 
ponúk bude neúrekom: .. . . 
15. januára otvárajú plesovú sezónu mattctan 

22. januám bude ples MC DNV 

29_ januára pozýva na ples VOTU~·J 

5 februára budú mať ples Chorvati 
B. februám budú v Istracentr~ pochovávať basu 

12. februára budú plesať ryban 
O plesoch základných škôl zatiaľ nevieme 

štátne sviatky, dni pracovného po~oja a pamätné dni 
Slovenskej republiky 

štátne sviatky . 
1. január - Deň vzniku Slovenskej re~ubhky 
5. júl - Sviatok svätého Cynla a svat~ho M_etoda . 
29. august - Výročie Slovenského narodneho povstama 

1 september _ Deň ústavy SlovenskeJ republiky . 
1l. november - Deň boja za slobodu a demokraciU 
Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoJa 

Už dávnejšie hovorila spísova
te/'ka Mária lančová v rozhlase 
ako ju prišla navštíviť raz n? 
Vianoce príatelka z Liptova a prt~ 
niesla list od nevesty spoza "vel
kej mláky". .. . 

Tíeto Vianoce sme preztvalt 
dobre. Spomenuli sme sí na rod
ný kraj i na vás doma. N_a~e do
spievajúce dievčatá a OJ JO sm~ 

. chystali večeru. la,nk.o sa v~rattl 
do svojej izby. Ked uz bolo vsetko 
hotové, otvorila som ticho dvere, 
že ho zavolám. sedel v kresle, 
hlavu vyvrátenú, očí zatvor.ené, ~ 
izbe šero. Myslela som, . ze spt. 
Ked' som však pristúpila bližšie, 
vidím, po tvárí mu stekajú dve 
vel'ké slzy. Chytila som ho za ru

ku. 
. Janko, ty nespíš? _ 
_ Iba spomínam, -povedal t!cho. 
Videl som mamku, ako v zanov
nom vlniačiku, vo vysokých čiž
mách kráča po mostíku ponad 
potok: qo kostola, na polnočnú. 

A dievčatá vraj vedia po slo
vensky tiež a chcú vidieť babku. 

Ja tiež teraz, ked' som sama, 
pustím sí pri ve_čerí f!latňu_ 
Darinky Lačšiakovej, ktora sa mt 

prihovára: . . • 
- Doma sí, mama moja? A mas 
už jedličku prichystanú ? .. A _ro tom 
zaspieva : Tichá noc, svata noc. .. 

v spomienkach zájdem do čias 

môjho detstva. , . . 
Bolí aj smutne VOJnove 

Vianoce, aj tie chudobné, povoj
~ové keď nebolo čo a ani za čo 
deťo'm kupovať. Na stromček 
sme povešalí postríebr~~é. ore_
chy, čo sme samí pafarb~lt, Jabľc
ka z našej (!rody a namtesto sa
lóniek a kolekcií iba polky kociek 
cukru sme zabalili a poveša/í na 

stromček . 
Sviatky to však bolí prenáram

ne očakávané, malí svoje čaro, 
zvlášť, keď sme mohli ísť na pol
nočnú omšu. To sme sa zišli pod 
Vŕškom, pri terajšom rybníku, po-

Dni pracovného pokoj_a . d" l' • tieto sviatky 
Dal ši mi dňami pracovne ho p~koJa. ~krem ne_~~ s:~atok pravoslávnych kresťanov) 
6. január- Zjavenie Pána (TraJa kra l a VIanoc 
25. marec - Vel1<ý piatok 

Na oblohe žiarili hviezdy, sneh 
jej vržďal pod nohami, jasne som 
počul zvon z nášho_ kos~~la a su
sedov, ako sa schadzaJU na po-

daktorí chlapci malí malé-bater· 
ky, čo práve dostali a svietili nám 
na cestu i na oblohu. , 

A dievčatá spomínali, ktora 
akú knižku dostala, lebo tá c~ý
bať nesmela, ba niektoré, čo ~~~ 
skôr našli a prečítali, potom vratt· 
li a tvárili sa prekvapené a po-

. 28 marec . Ve11<onočný pondelok •. 
1 ' ~áj - Sviatok práce • 8. máj - Deň viť~~tva nad faslzmom 

15. september • Sedembolestná Pa.n~a ana 

1 november _ Sviatok všetkých svatych . . . . • . 
. št d . d ň • 25 december - Prvy sviatok vlanocny 

24. december - e ry . e : _ . 
26. december_ Druhý sviatok v1anocny 

Pamätné dni · . . 
25. marec_ Deň zápasu za l'udske p:ava 

13. aprO _ Deň nespravodlivo stihanych 

4_ máj _Výročie úmrtia M. R. štefamka . 
7. jún - Výročie Memoranda n~roda slovenskeho 

5. júl _ Deň zahraničných Slovakov . , 
17. júl -Výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR 

4 august . Deň Matice slovenskeJ , . . . 9: september -Deň obeti holokaustu a ra~oveho nasl ha 
19 september - Deň vzniku SlovenskeJ narod ne) ~ady k . t . d" e 
6 ~któber - Oeň obeti Dukly • 27. október - Deň cernov~ eJ _r~ge l 
2S. október • Oeň vzniku samostat~ého ~esko-slovenskeho statu 

29. október_ Deň narodenia tudov1ta štur~ . 
30. október- Výročie Deklarácie slovenskeho naroda 

31. októberb- Deoň rňefvyormhl:~~enia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu 
30. decem er- e . 
Pamätné dni sú pracovnými dňami . 

božnosť. · 
Potom som videl aj ovce na ho-

liach ako ich psy zavracajú bre
chot~m do košiara, počul som 
spiežovce vyzváňať a všeličo iné 
som videl i počul. _ . 
- Bol sí teda doma. Ale OJ tu st 
doma. Detí čakajú, ideme veče-
rať 

Poutieral sí tvár a šli sme k 
prestretému stolu pomodlíť s~ 0 

spolu večerať. Bol v ten vecer 
akýsi mlkvy, zamyslený, - f!íše_ 
nevesta, tiež zo Slovenska, co st 
ju bol až tam našiel. , _ , 

A sl'ubujú, že ma prtdu powet, 
alebo musím prísť ja k ním, aby 
sme sa už konečne videli, nielen 
na fotkách ako doteraz. 

tešené. 
Rada sí aj ja spomínam na 

Vianoce s mojimi deťmi, keď sme 
bolí všetcí spolu. _ . 

No na Vianoce z detstva st va~t 
každý spomína najradšej:.~ažde: 
mu sa zdajú najčarovnejste, nal_
mä vtedy keď ešte nik za stolom 
nechýbal. · 

Pozdravujem čítate/'ov a pr~
jem všetkým v novom rok~ vel a 
šťastia, lásky a porozumenta. 

GM 

OEVEX5 



(?POLOČENSI<~ 
(Odišli Z našich radov) 

2ofia ROčEKOVA 
Nech odpočíva v Pokoji! 

Čím vás obohatili 
tohtoročné vianočné 

sviatky? c 
• M . h 

, en~/ rac otu počas tohtoroč-
nych SViatkov oproti predch ' d .. . a za1u· 
Cim rokom poklad. . 

. . . , am za pn nos . . 
Kult, vacla ludí však "t . k . es e ne1a y ten 
rok ( či desať?) potrvá. 

• Deti ma naučili prvé kroky • na 
nas~m novom počítači. Prekvapila 

~a Jeh trpezlivos( a radosť z mo 

pch nesmelých pokusov M l . . · a a som 
a1 10 rados( · 

~1'ía ~ 2. j~nuára 2005 uplynie 
7 ok, co nas ná.hle a nečakane 

opustila naša drahá manželka 
mamička a babička , 

• C~ýbal nám sneh. Tep.lé dni sme 

vyuzd, na vychádzky A b l' 
k · 01 sme 

pre vapení, že oj bez snehu ,·ec" 
- . o v 

nose/ prírode obdivovať. 

·.U nás je taká tradíc ia že kaz"d , 
''d ' y 

SJ na/ e pod stromčekom kn ihu 
každ'· · 0 

Y /U 01 počas sviatkov prečít 
Hoci tie tohtoročné b 1· k .. 

0
· 

l 
o 1 rats1e 

Anic"ka ŠUBINOVA . 
Kto ste;'u p 1. , . ozna z, prosím, ve-

ntljte jej ticbú spomienku. 
zv ádli sme to v pohode. , Manžel a deti 

•••••• • • • l 

[••YYY···························'AAA'r ..... 
VOLEJ~AL J A žiačky: 

- 1. V: a B. Wurflová, 2 . A. Pisá
rova a S. Mičianová 3 A S . 
dovská a K. Ščeblíko~á · · a-Vianočný 

turnaj dvojíc 

. V so~otu 18. 12. 2004 uspo
nadal sportový klub Alb 
Via - . atros . :n?cny turnaj dvojíc v telo-
CV ICnl ZS l. Bukovčana 3 ~ 
troch kategóriách : 

Al žiačky (družstvo - d 
hráčky) - ve 

BI juniorky ( družstvo - d 
hráčky) - ve 

Cl mix ( 1 rodič+ 1 hráčka) 

~r~lo sa systémom každý s 
kazdy~, ~a dva vyhrané set . 
V tnds1at1ch zápasoch h ~ 
bal· d nec y-

B juniorky: 

1. D. Zemková a M H d . . . · aza ova -
2. S. Mischnáková a L c· h ' 
vá 3 A . . ec o

' · · Sadovská a B s ' d ská . a ov-

Cmix: 

1. rodina Čizmázyová, 2 . rodi
na Belaňová, 3. rodina M' .. 
nová !Cla-

Družstvá umiestnene' . h na pr-
vyc _t roch miestach obdržali 
vecne ceny. 

~a vydaren ý volejbalový tur
naJ treba poďakovať fun k . 

· CIO-

Otvorenie plesovej 
sezóny 200S 

Miestny odbor M . 
v. , d v atzce slovenske; v DNV 

as sr ecne , 'J 

pozyva na prvý ples roka 

PLES ~ATIČIAROV 
15. Januára 2005 

od 19.00 h vo vel'kei 'l I 
'.1 sa e stracentra 

Vstupné SOO Sk 

Predpr'ed · UJ vstupeniek na t l v 

0903-305 418, 6477 742: . c.: 

14. a 15. 1. 2005 o 18.00 -19 OO I 
. · v stracentre 

HUMANITA - SPOLUPATRIČNO -
Miestne zastupitelstvo 

1 
_ ST - TOLERANCIA 

, a s arosta MC DNV Ing Vl d' , M , S d • . a frnlr raz 
r ecne pozývajú na 

ŠIESTY REPREZENTAČNÝ 
PLES Mč DNY 

22. januára 2005 l' fk · , 1 
o ve et sate lstracentra od 19 OO h 

v. programe: tanečná hudba . b t , . . 
t, . h , ctm atova muztka 

vy~ ~p~nta ostí, tombola • vstupné: l 000 Sk ' 
Sucastou plesu bude aj dobrovolna' zb. k 

, , • k k ter a 
. vytazo torej je určený .' 
na podporu vybraných aktivít mestskej časti ONV 

Vstupenky je možné k, 't'· 
do IB. l . 2005 na ., upi· 

od IB. l 2005 v s=~~e:r~ate starostu, Novoveská 35 
p a nt lstracentra, Hradištná 43 

. ' . ramatické chvíl e a p k-
nezayh~ e 

konečné poradie : 

narom volejbalového k lubu ŠK 
Albatros . 

M. Mičian 

( l(orenie života) voláte?, pýta sa šéf finn 
·Milan. y. 

[ KARATE J 
Majstrovstvá Slovenska v k 
rate a-

Bronz doma 
~sobotu 4. 12.2004 sa usku

tocnlll v Trenčíne Majstrovstvá 
Slove~ska starších dorasten
cov a JUniorov v karate. 

DEVEX 6 

. ~ _našej mestskej časti sa 
suta~: v sú_bornom cvičení ka
t~ zu_castnila iba Jarka Gáb
nsova.' Odniesla si bronzovú 
n:ed~ilu. Rovnaké umiestne
nie Sl ~Y~?jovala na medziná
~odneJ sutaži "Ba lato n Karate 

up,2004", ktorá sa konala v 
madarskom S.iófoku v d- h 
26.-27.11.2004. noc . 

Ing. Gábriš 

Kam_ará~i po silvestrovskej noci 
vyvlteklt z podniku opitého kole
gu,_ '!o~tavi/i ho, ale on spadol. 
Sk~:al~, ~k~šali a on stále padal. 
Vys~el casnik a hovorí: 
- č? ~eby ste ho skúsili obrátit; 
zaltal ho staviate iba na hl avu ... 

*** 
- U mís na Silvestra sa na stôl ne
dostane ani kvapka alkoholu. . 
- Ako lo dokážete ? 
- Nalievame do pohárikov. 

*** 
- Tak vy ste ten nový šofér. Ako sa 

- Prepáčte, ale zamestnancov ne
oslovufJ'em k l , . • rs nym menom. Aké 

Je vase priezvisko ? 
-Zlatko. 

Hm, lak môžeme vyrazit; Milan. 
*** 

k
. č~ si dostal od otca za vysveč-
o. 

• 500 ~o rún a pár po papuli, ab 
som st nezvykol na úplatky... y 

*** 
. Aký je rozdiel medzi motorkou a 
dobennanom ? 
- Skús nakopnút' d~bennana ... 

(Pokračovanie zo 4. strany} 

(sídlo firmy), rodné číslo daňovníka, 
čís lo telefónu a umiestnenie chov
ného priestoru v prípade, že pes je 
chovaný mimo trvalého byd liska 
daňovníka. Okrem toho je povinný 
vlastník alebo držiteľ pso v oznáJTie· 
ní uviesf dátum narodenia psa, dá
tum, odkedy je pes držaný na území 
mestskej časti , evidenčné číslo psa , 
pleme no, pohlavie a farbu psa, . 
zvláštne znamenie (napríklad tetova
nie , mikročip). Ak je pes nebezpeč
ný, je daňovník povinný uviesf túto · 
skutočnost v tlačive správcu dane na 
oznámenie vzniku ,daňove j povin

nosti. 
l l . Pri oznámení zániku daňovej 
povinnosti daňovník predloží doklad 
o úhyne· alebo utratení psci , prípad
ne oznámenie o strate psa čestným 
prehlásením. Pri oznámení zániku 
doňovej povi nnosti z dôvodu zmeny 

majiteľa alebo držitela psa predloží 
daňovník písomné prehlásenie o tej
to skutočnos ti , podpísané i novým 
majitelom alebo držiteľom . V prípa· 
de, že daňovník psa bude chova( 
v inej miestne príslušnej obci alebo 
mestskej · časti, predloží ako doklad o 
tejto skutočnosti oznámenie o vzniku 
daňovej povinf!osti v miestne prísluš
nej obci alebo mestskej časti . ~práv

ca dane bude následne postupovaí 
v sú lade s ustanovením ods. 9. 
12. Od dane za psa je oslobodený 
daňovník - osamotená osoba s príj
mom. na hranici 'životného minima. 

Oslobodenie si môže uplatni( dolo
žením dokladu o sociálnej odkáza
nosti, prípadne iného dokladu preu
kazujúceho príjem na hranici život
ného minima. 
13. Správca dane vydá daňovníkovi 

známku pre psov, a to aj pre tých, 
za ktorých sa · poplatok nevyberá . 
Na vydane j známke je vyznačené 
evidenčné číslo psa. Daňovník je po
vinný zabezpečit', aby pes známku 
skutočne nosil. Prvá vydaná známka 
je bezplatná , za druhú a dalšiu 
známku daňovník zaplatí l 00,- Sk. 

Čl. 3 
Daň za užívanie verejného 

priestranstva mimo komunikácií 
l. a ll. triedy 

l . Pŕedmetom dane za užívan ie ve
rejného priestranstva je osobitné uží
vanie vere jného priestranstva a do
časné parkovanie motorového vo
zidla na vyhradenom priestore ve
rejného priestranstva. 
2. Verejným priestranstvom na účely 
tohto zákona sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve hlavného 
mesta SR Bratislava, zverené do 
správy mestskej 'časti Bratislava -

Devínska Nová Ves , (dalej len "v 

správe mestskej časti") a pozemky 
vo vlastníctve mestskej časti Bratisla
va - Devínska Nová Ves (dalej len 
"vo vlastníctve mestskej časti"), vrá
tane ciest 11/. a IV. triedy. Cesty/. a ll. 
triedy nie sú predmetom dane podla 
všeobecne záväzného nariadenia .. 

Komunikácie, ktoré sú podla tohto 
nariadenia predmetom dane za uží
vanie ve rejného priestranstva, sú 
komunikácie 11/. triedy, uvedené v 
zozname komunikácií 11/. triedy, ko
munikácie IV. triedy, uvedené v zo
zname komunikácií IV. triedy a všet
ky pozem k'y vo vlastníctve alebo v 
správe mestskej časti, ktoré tvoria 
pri la hl ú . zeleň k uvedeným komuni- · 
káciám ll/. a IV. triedy o všetky ostat
né pozemky vo vlastníctve alebo v 
správe mestskej časti, ktoré daňovník 
užíva v súlade s rozhodnutím na 
osobitný účel. 
3. Osobitným užívaním ve rejného 
priestranstva sa rozumie umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytova
nie služieb, umiestnenie stavebného 
zariadenia, predajného zariadenia, 
zariadenia cirk\)su, lunaparku a 
iných atrakcií, umiestnenie skládky, 
trvalé park~vanie ' vozidla mimo 
stráženého parkoviska , dočasné 

parkovanie motorových vozidiel , 
okrem motorových. vozidiel označe

ných ZŤP a pod. 
4. Daňovníkom je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vere jné prie
stranstvo užíva . 
5. Základom dane za užívanie ve
rejného priestranstva je výmera oží
vaného verejného priestranstva v m' 
alebo parkovacie miesto. 
6. Sadzba dane za užívanie ve rej
ného priestranstva 'je : 
a) za umiestnenie skládky odpadu 
-za prvý deň l O Sk/m' /deň 
-za druhý a dalšie dni 100 Sk/m' 

/deň 
- ·za umiestnenie odpadu v súvislosti 
s organizovanou akciou' týkajúcou 
sa separovaného zberu odpadu sa . 

poplatok neplatí. 
b) za krátkodobé umiestnenie do· 
časného predojného zariadenia 
(napr. predaj pukancov, ~lnečnico
vých semiačok, tabakových vý rob
kov, nealko nápojov a pod.) 30 

Sk/m' /deň 
c) za ambulantný predaj z pojazd
ného zariadenia : - za osobné moto-
rové vozidlo ................ . 200 Sk /deň 
- za nákladné motorové vozidlo do 
1500 kg .... .......... ... ... . 400 Sk/ deň 
- za nákladné motorové vozidlo do 
2500 kg .... .... .......... .. 800 Sk /deň 
- za nákladné motorové vozidlo nad 

2500 kg ...... .......... .... 1500 Sk/deň 
d) za užívanie verejného priestran· 
stva pri poskytovaní služieb 15 

Sk/m' /deň 

e) za užívanie verej~ého priestran
stva pre zriadenie sezónnych odbyto

vých stredísk (terasy, átriá, záhradý) 
pri prevádzkárňac h poskytujúcich 
pohostinné služby ...... . .7 Sk/m' /deň 
f) za umiestnenie zariadenia cirkusu, 
lunaparku a iných zábavných zaria
dení (atrakcií) a komerčných podujatí 

50 Sk/m'/deň 
g) za umiestnenie stavebných zaria
dení a stavebného alebo iného mate
riálu (napr. výkopová zemina), stro
jov a zariadení na výstavbu a na pre
vádzkové výkopy a dalších predme
tov zaberajúcich ve rejné priestran
stvo: 
- na základe stavebného povolenia 
alebo povolenia mestskej časti 

l O Sk/m'/deň 

-bez povolenia 20 Sk/m'/deň 
h) za umiestnenie skládky tuhých pa· 
lív: 
- za prvý a druh ý .deň umiestne nia 
O Sk/m'/deň . 

- za tretí a ďalšie dni umiestnenia 

15 Sk/m'/deň 
i) za umiestn·enie skládky okrem 
skládky uvedenej v písm. f) a g) 

50 Sk/ m' /deň 
j) za trva lé umiestneni.e reklamných 
zariadení na verejnom priestran stve 
100 Sk/m'/deň 
k) za súvislé státie motorového vozid

la na tom istom mieste za každý deň 

presahujúci 2 mesiace 10 Sk/m' 

/deň 
7. Daňová povinnost vzn iká začatím 
užívania ve rejného priestran stva a 
zaniká u končením užívania .ve re j

ného priestranstva. 
8. Ako podklad k oznamovacej po
vinnosti k vzniku daňovej povi nnosti 
daňovník predloží rozhodnutie vyda
né v správnom konaní, ktorým staros
ta mestskej časti povoľuje žiodateľovi 

. zvl'áštne užívanie miestnej komuniká
cie , prípadne iného ve rejného prie
stranstva a vyplní tlačivo správcu da
ne, v ktorom uvedie daňovník - fyzic
ká osoba meno a priezvisko, adresu 
trvalého pobytu, rodné číslo a č íslo 
telefónu a daňovník - právnická oso
ba obchodný názov firm y, jej sídlo, 
IČO a tiež číslo telefónu na kontaktnú 
osobu. V oznámení sa uvedie i účel a 
miesto užívania verejného priestran
stva, vznik daňove j povinnosti (začia

tok užívania ve rejného priestranstva) 
a zánik daňovej povi nnosti .(po uko

nčení už íva nia ve rejného priestran
stva). Uvedie sa skutočná doba uží
va nia verejného priestranstva, č iže 
celkový počet aj začatých dní užíva
nia ve rejného priestranstva. Okrem 
toho sa v oznámení o vzniku daňove j 
povinnosti uvedie aj skutočná výmera . 
užívaného verejného priestranstva. 

Po ukončení užíva nia ve rejného 
priestranstva a oznámení zániku 
daňove j povinnosti daňovn ík predloží 

doklad o odovzdoní predmetného 
priestranstva pracovníkovi poverené
mu mestskou častou. 
9. Daň i:a užívan ie vere jného prie
stranstva správca dane vyrubí podľa 

, ods. 6 písm. platobným výmerom v 
súlade s predpismi a skutoč ným sta
vom. Daň je splatná do 15 dní odo 
dňa doručenia platobného výmeru, 
a 'to do l O 000 Sk do pokladne 
Miestneho úradu Bratislava- Devín
ska Nová Ves, poštovou poukážkou 
správcu dane alebo prevodom z úč
tu a nad l O 000 Sk len prevodom z 
účtu alebo poštovou poukážkou 
správcu dane . Pri zaujatí verejného 
priestranstva na viac ako l OO dní je 
možné daň zaplati( v splátkach po
dla podmienok uvedených v pla tob
nom 'výmere. 

l O. Od dane je oslobodený daňov
ník, ktorý verejné priestranstvo vy
užíva na kultúrne alebo športové pp
dujatie, usporiadané na verejnom 
priestranstve bez vstupného, alebo 
na podujatie, ktorého celý výťažok je 
určený na ve rejno-prospešné alebo 
charitatívne účely. V tomto prípade 
sa daň nevyrubí, a to na základe 
predloženia dokladu ó poukázaní 
celého výfažku na uvedené účely v 
lehote do 30 dní od ukončenia po
dujatia. 

Čl.4 
Daň za predajné automaty 

l . Predmetom dane za predajné au
tomaty sú prístroje a automaty, ktoré 
vydáva jú tovar za odplatu (dalej len 

"preda jné automaty") . 
2. Daňovníkom je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá predajné au
tomaty prevádzkuje. 
3. Základom dane je počet predaj· 
ných automatov. 
4. Sadzba dane je 2 400 Sk ročne 

za jeden predajný automat. 
5. Daňová povinnost vzniká dňom 
začatia prevádzkovania predojných 
automatov a zaniká dňom ukonče
nia ich prevádzkovania. Daň sa vy
berá ;z:a každý, aj začatý mesiac. 
6. Daňovní k je .Povi nný písomne 
oznámit vznik daňove j povinnosti 
správcovi dane do 30 dní od vzn iku 
daňovej povinnosti a v tejto lehote i 
zaplati( daň , resp. jej pomernú časf 
na zostávajúce mesiace zdaňovacie· 
ho obdobia, v ktorom vzn ikla daňo- . 

vá povinnost', do pokladne Miestne· 
ho úradu Bratislava - Devínska Nová 
Ves (len daň vo výške do l O ,000 Sk 
), poštovou poukážkou správcu dane 
alebo prevodom na účet správcu da· 

ne . 
Pri oznámení vzn iku daňovej po· 

vinnosti daňovník je povinný vyplnif 

{Pokračovanie na 8. strane) 

DEVEX 7 



N~ 

(Dokončenie z o 7. strany ) 

tlač ivo správcu dane, v ktorom uve
die: 

a) daňovník - fyzická osob~- : meno 

a priezvisko, adresa , trva lého byd-
li ska, rodné číslo, číslo te lefónu, 

alebo pomernú čast' dane na zostá
vajúce mesiace zdaňovacieho obdo
bia , v ktorom vznikla da~ová povin

nost', a ta do pokladne Miestneho 
úradu Bratislava - Devínska Nová Ves 

(daň vo výške l 000 Sk), alebo prevo

dom na účet správcu dane, prípadne 
poštovou poukážkou správcu dane. 

začatia prevádzkovania prístroja. 
Čl.ó 

Spoločné ustanovenia 

o 

b) daňovník- právnická osoba : ob

chodný názov právnickej osoby, síd
lo firmy, IČO firmy; číslo telefónu a 
faxu, kontaktnú osobu. 

Okrem toho sa v tlačive uvedie 

výlučne ochranné prostriedky proti 
šíreniu nákazlivých pohlavných cho
rôb. Ak prevádzkovate!' prevádzkuje 
aj predajné automaty na iné tovary, 
alebo automaty, v ktorých sa predá
vajú i iné tovary ako ochranné pro

striedky proti šíreniu nákazlivých po

~lavných chorôb, od dane sú oslo

bodené len automaty výlučne na líst

ky MHD , a automaty výlučne na 

ochranné prostriedky, pričom za 

ostatné predajné automaty daňovník 
daň platí v súlade so sadzbou uve
denou v ods. 4. tohto nariadenia. 

Pri oznámení vzniku daňovej po
vinnosti za nevýherné hracie prístroje 
je daňovník povinný uvies( : 

l . Správca dane pri správe miest
nych daní bude postupova( podl'a 
ustanovení paragrafu 35 a 35b zá

kona č . 511/1992 Zb. v znení no

viel a dop lnkov v prípadoch, ak si 
daňovník nebude plni( s~oje daňové 
povinnosti v súlade s týmto všeobec
ne záväzným nariadením . 

miesto prevádz kovania každého 
predajnéha automatu, názov, druh a 

počet predajných au tomatov jed

ného druhu, dátum začatia prevádz

kovania každého predajného auto

matu , výrobné č íslo predajného au
toma tu, čís lo registrácie automatu. 

7. V dalších zdaňovacích obdobiach 

je daň na zdaňovacie obdobie splat

ná bez vyrubenia do 31 . januára · 
zdaňovacieho obdobia . Úhrada sa 

realiz uje spôsobom podlo ods. 6 . 
tohto nariadenia. 

8. Ak daňová povinnos( zanikne v 
priebehu zdaňovacieho obdobia a 

daňovník to oznámi správcovi dane 

do 30 dní odo dňa záni ku daňovej 

13. Daňovn ík si uplatňuje oslobode

nie od dane za automaty nÓ lístky 

MHD alebo ochranné prostriedky na 
tlačive paskytnutom správcom dane 

pri planení oznamovacej povinnosti, 

a to dokladom o druhu predajného 
automatu , ktorý bude v mestskej čas-
ti prevádzkovaný. 

Čl. 5 
Daň za nevýherné 

hracie prístroje 

a) Daňovník - fyzická osoba : mena 

a priezvisko, adresu trvalého pobytu, 
rodné čís lo, čís lo telefónu, miesto pre

vádzkovania nevýherného hracieho 
prístroja, názov a počet nevýherných 

hracích prístrojov, dátum začatia 
prevádzkovania, výrobné čísla hra 

cích prístrojov, číslo registrácie 
prístroja. · 

b) Daňovník - právnická osoba: 

obchodný názov právnickej osoby, 
meno a adresu trvalého pobytu kona; 

telo (resp. kontaktnej osoby), sídlo fir

my, IČO právnickej osoby, kontaktné 

2 . Správca dane vráti daňovníkovi 
preplatok dane v súlade s ustanove

niami zákona č . 511 / 1992 Zb . v 
znení noviel Ó doplnkov. 

3 . V ostatných prípadoch, ktoré nie 
sú striktne uvedené v tomto všeobec

ne záväznom nariadení a pri výko
ne kontroly bude správca dane po

stupova( v súlade s príslušnými usta

noveniami zákona č . 511 / 1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov v znení 
noviel a doplnkov a inými platným i 
právnymi predpismi. 

R 

povinnosti , správca dane vráti po

mernú čas( da ne za zostávajúce dni 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré bo
la daň zaplatená. 

l . Predmetom dane za nevýherné 
hracie prístroje, ktoré sa prevádzku

jú alebo spúšťajú za odplatu, pričom 
tieto hracie prístroje nevydávajú 

peňažnú výhru O SÚ prevádzkované 
v priestoroch prístupných verejnosti 

(dolej len "nevýherné hracie prístro
je") 

čís lo telefónu, miesto prevádzkovania 

nevýherného hraciehd prístroja, ná
zov a počet nevýherných hracích 
prístrojov, dátum začatia prevádzko

vania, výrobné čísla nevýherných 

hracích prístrojov, číslo registrácie 
nevýherných hracích prístrojov. 

3 . Daň podl'a tohto všeobecne ·zá

väzného nariadenia sa zaokrúhl'uje 
na celé koruny smerom hore. 

·~ 

Pri oznámení ukončenia prevádz
kovania predajného automatu 

daňovník uvedie presný dátum uko

nčenia prevádzkovania automatu a 

jeho daňovník uvedie pr~sný dátum 
ukončenia prevádzkovania automa-

[ 

r 
\J 
c 
t 

~ 

tu a jeho odstránenia v prípade, že 
automat už nebude na predmetnom 
mieste prevádzkovaný. 

9. Daň vyberá mestská čas( Bratis
lava - Devínska Nová Ves za tie au

tomaty, ktoré sú prevádzkované na 
jej území. 

l O. Daňovník je povinný vies( pí

somnú evidenciu predajných auto
matov, prevádzkovaných na ú-zemí 

mestskej časti Bratislava - Devínska 

Nov? Ves, v ktorej bude špecifikova( 
miesto umiestnenia každého predaj

né ho automatu , dá tum jeho umiest
nenia a začiato k prevádz kovania , 
druh predávaného tovaru . 

ll . Každý predajný automai je 
daňovník povinný označi( štítkom s 
uvedením týchto údajov : 

a ) názov Firmy - prevádzkovatela , 

alebo meno podnikatelo, ktorý auto
mat prevádzkuje, 

b) sídlo firmy, resp. adresu podnika
telo, 

c) dátum začatia prevádzkovania 
predajného automatu, 

d) registračné čísla automatu . 

12. Od dane za predajné automc;J ty 

je oslobodený daňovník, ktorý pre

vádzkuje automaty výlučne na lístky 

MHD, alebo automaty predávajúce . 

DEVEX 8 

2. Nevýherné hracie prístroje sú : 

a) elektronické prístroje qa počítače ·· 
vé hry 

b) mechanické prístroje , elektronic
ké prístroje, automaty a iné zariade
nia na zábavné hry 

3. Daňovníkom je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá nevýherné 
hracie. prístroje prevádzkuje. 

4 . Základom dane je počet prevádz

kovaných nevýherných hracích 
prístrojov. 

5 . Sadzba dane za nevýherné hra
cie prístroje je : 

a) 5 000 Sk ročne za jeden elektro
nický prístroj na počítačové hry, 

b) 5. 000 Sk za jed~n mechanický 
· prístroj (napr. šípkové automaty, ju
keboxy, flippery, simulátory) 

c) 5 000 Sk za jeden elektronický 
prístroj, 

d) 15 000 Sk za automat a iné za
riadenie na zábavné hry (napr. bo
wling, biliard, gulečník) 
6 . Daňová povinnost' vzniká dňam 
začatia prevádzkovania nevýher

ných hracích prístrojov a zaniká 

dňom ukončenia ich prevádzkova
nia . Daň sa vyberá za každý, aj za
čatý mesiac. 

7. Daňovník je povinný písomne 

oznámit' vznik daňovej povinnosti 
·správcovi dane da 30 dní od vzniku 

daňovej povinnosti a v tejto lehote 

zaplati( daň na zdaňovacie obdobie 

8. V dalších zdaňovacích obdobiach 

je daň za zdaňovacie ~bdobie ~plat
né bez vyrubenia do 31 . januára 

zdaňovacieho obdoba s realizáciou 
platby ako v ods. 7. 

9. Ak daňová povinnos( zanikne v 
priebehu zdaňovacieho obdobia a 

daňovník to oznámi správcovi dane 

do 30 dní odo dňa zániku daňovej 
povinnosti , správca dane vráti po

mernú čas( dane za zostávajúce dni 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré bo

la daň zaplatená. Z uvedeného dôvo

du je daňovník povinný oznámi( pre

sný dátum ukončenia prevádzkova

nia nevýherného hracieho prístroja a 
odstránenia prístroja. 

l O. Miestne príslušnou pre zdi:menie 

je mestská čast', na území ktorej _sa 
nevýherné hracie prístroje prevádz

.kujú. 

ll . Da~ovník je povinný vies( vlastnú 

evidenciu prevádzkovaných prístro

jov na území mestskej časti Bratislava- . 
- Devínska Nová Ves, v ktorej bude 
špecifikova( miesto umiestnenia ne

výherných hracích prístrojov, dátum 
umiestnenia jednotlivých hracích 

prístrojov, začiatok prevádzkovania . 
jednotlivých prístrojov, skutočnost', 
akej sadzbe podliehajú podla typu 
prístroja. 

12. Daňovník je povinný nevýherný 

hrací prístroj označit' štítkom, na kto
rom bude uvedené : 

prevádzkovate!', adresa (resp. sídlo 

firmy), miesto umiestnenia prístroja , 

typ prístroja, kontaktná osoby, dátum 

4 . Daň do výšky l OO Sk sa platob
ným výmerom nevyrubuje. 

čL 7 
Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa : 

VZN č . 5/1997 MČ DNV o miest
nych poplatkoch v úplnom zn_ení a v 
znení dodatkov : 

VZN č . 8/ 1997 MČ DNV, 

VZN č . l / 1998 Mč DNV, 

VZN č . 5/1998 MČ DNV, 

VZN č . l /2000 MČ DNV, 

VZN č . 3/ 2000 MČ DNV, 

VZN č . 8/ 2000 MČ DNV, 

VZN č . 2/ 2001 MČ DNV, . 

VZN č . 6/ 2001 MČ DNV, 

VZN č . 3/2003 MČ DNV, 

VZN č . 3/2004 MČ DNV. 

Čl. 8 
Účinnosť 

Toto Všeobecne záväzné nariade

nie č 7/ 2004 mestskej čas ti Bratis
lava - Devínska Nová Ves o miest
nych· daniach bolo schválené UMZ 

č . 282/12/2004 dňa 14. decembra 

2004 a nadobúda účinnos( dňa l. 
januára 2005. 

Ing. Vladimír Mráz, 

starosta 
V Bratislave dňa 14. decembra 2004 

, ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
MESTSKA 'dl Novoveská 17 843 1 O Brati slava so s1 om 

vyhlasuje výberové konanie 

z o v 'kone práce vo verejnom záujme v znení n~sko r-
mys le zákona 552/2003 z. . Y_ ho miesta Miestneho úradu Devínska Nova Ves : z d i sov na obsaden ie pracovne • 

pre poddeienia výstavby a životného prostredia MU DNV: , 

predpoklady: . 
uvsoKu"v·~·-- vzdelanie stavebneho smeru 

v odbore minimálne 7 rokov 

práca s PC • b' l sť v'y·kanu technického dozoru a z.č. 263/1999 Z.z. v znení odborna sposo ' o 
predpisov , 

na výberové konanie musia obsahoval: 
overený doklad o vzdelaní 

profesijný životopis . 
kt álny odpis z reg1stra trestov _ 

a ís~mne spracovaná predstava o výkone fu_nkcle 
Pnávrh koncepcie výkonu č in nost i oddelenia 

kritériá: · 
dfžka praxe v požadovanom odbore 

prax v riadiacej funkcii . . 
doklady 0 odbornej spôso?ilo~tl v odbore 

, znalosf~ud~ích jazykov Vl~ana le ene obálke do 19.januára 2005 do14,00 ho~ na 
Prihlasky Zladame zas lal vzal PK .. !, . Novoveská č 17 843 10 Br-atislava c.49 

t ML DNV V1 a osta ava, · ' 
- _sta rovs _ub ové kona,nie na vedúceho oddelenia výstavby a životného prostre-oznacenlm " Y er . , ,. " 

dia Miestneho úradu DNV - NEOTVAR_AT 

. · to a čas výberového konah1a: . V 
• Termm, _m,.2s005 10 OO hod Vila Košťá l ová, Novoveská č .1 7, Devínska Nova es 26.januara o ' ., 

Miestny úrad Bratislava - Deví~ska No vá 
lstrijská 49, 843 1 O Bra t1slav~ 

Ves, 

Ponuka na prenájom 
budovy bývalej radnice na lstrijskej ul. č.49. 

2.nadzemné 
3.nadzemné 

Budovu je 
ka ncelárie a 
má/ne sadzby 

výmere 17 1 m'. 
vým ere 197 m' . 
vým ere 155 m' . 

· jednotlivé 

služ ieb: 

za O LO. 
predložiť na Miestn y úrad 

do konca 1anuara 20 na a . - 05 Bratislava - Devínska Nová Ves, 
N k. · 17·t• 84 1 07 Bratislava. 'd 'b 

ovoves a tr., .. , N V Oddelen í správy a u rz Y Bližšie informácie obdwte na MU v 0 na 
majetku u p. Kissovej č. t. 64538367 kl. 17 9· 

' Práca kancelársko-terénna, 
tel. : 0905-296 242. 

' TV servis Baláž - oprava televízorov. 

No Grbe 43. Tel/zázn.: 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, sad ro· 
kartón , malovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991 
64779437 

30 GARÁŽÍ 
PREDAJ-PRENÁJOM 

murované steny 
garážová brána Härmann 

PEČIATKY 
VIZI TK Y 

OZ N ÁM EN IA 
KA LENDÁRE 

KO ŽUŠ IN OVÉ 
PREDLOŽKY 

ZIMNÁ PONUKA NA VYSKÚŠANIE 
3 celé mesiace za 4.000 Sk 

ná j d e te 

v D e v e x e 

Š. Králika 3-5~ Devínska Nová Ves 
www. hitcom.sk 

Novov e ská 14 
(z dvora ) 

po-pia: 

15.00-18.00 0903 766846 

v / • 

restaurac1a 

nižšie ceny- väčšie porc~e 

OTS Bratislava spol. s r.o. 

hladaiú pre stredi sko v 

Devínskej Novej Vsi , 

Opletalova 65 

1 • MONTÁŽNIK 
Požiadavky: 

_ vyučený strojný zámočník 

. nie je podmienka 

_ vodičský preukaz skupiny "C" 
_ zváračský kurz el. oblúkom 

. oprávnenie montáže staveb

ných lávok 0 výtahov- nie je 
podmienka 

- práca va výškach 

Nástup IHNEĎ. 

2. MECHANIK • 
OPRAVÁR STAVEBNEJ 
MECHANIZÁCIE 
Požadujeme prax v odbore. 

Nástup IHNEĎ . 

Informácie na tel. číslach : 

02/64 77 53 75, 64 53 77 32. 

, ' HERBA _ ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

~tm~fDJ~LQP_Y 

,~Lijnt.RQJ1Ý~a 
xtrox, 

v.ľkoplolnj urox, 
oulld, 

lamlnonnlt, 
hrtb.ňovú vllb!l, 

ttptln\á vilbu_ _ _ 
!fJPklJ~ ffll~ ~tys;Jr;!l 'M)Ogi! ýJJi!Ji.J, 

W~fftjjffíľJ1iľ!r;Jl!lfi_?miifriiffJIIfwá 
TIA: tU/ • .,«13U'f 

MOll:! tJ9IJII 7» OH 

Alternatívna súkromná ZŠ 1. 
, _ 4 . roč. s MŠ {Montessori peda

gogika} s rozšírený m vyučov~-
ním anglického iozyka uskutocnt 
zápis do 1. roč. dňa 11. 2 . 
2005 od 1 O. OO do 17. OO hod. 
v budove základnei školy na 
Malokarpatskom námestí, na 2. 
posch. 
V Lamači. Bližšie info: 02/ 
6478 0383, .09 10-969 449, 
www.montessori.sk 

k l/16 l 678 Sk l/8 str. 1360 Sk, l/4 str. 2720 Sk, l/2 str./ , , 
20

o/c P~nuko detských ved bezplatne. Inzercia - Cenník: l znak = 1,30 S l sr. - uvere·f'nen·la zo sebou S%, pri päť o vioc 10%, ce orocne o. (6 ll 30% b 
- ' 19% DPH Zlavy· tri 50% iná ako inzertná strono ! . + ok. K cenám tre o pripocílot o · • strano + 100%, posledná strano . + 1 l k @ 1 v 

1 

ap v t s 
Zomeslnonie hl'odám: ľavo o. rtp 0 

· ·• l 
4 

( z d v 
0 
r 

0 
n 

0 
d. p 

0 
št o u l, p o- p l o : 

5430 Sk l str - 1 O 850 Sk. l cm 22 Sk. 

l 50% 
p ' l tky· l 1 5 . o 0 _ 1 8 . o o, e -m a i : ru g m o l · · Inze rtná kancelária : DNV Novovesko 
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DEVEX a' 

Z policajného 
zápisnika 

- Škodu 35 tis Sk spôsobil, zatial' 
neznámy páchate/~ ktorý v uto
rok 7. 7 2. 2004 poškodil/ak na 
kapote Audi AJ. 
- V ten istý deň, podobným spô
sobom, poškodením laku na ka
rosérii vozidla na ulici j. jonáša 
spÓsobil dosial' neznámy pácha
tel' majitel'ovi škodu 35 tis. Sk. 
- Občan ONV, ktorého prichytila 
hliadka polície 9. 7 2. jazdiť po 
Eisnerovej v čase, keď mal z§kaz 
viesť motorové vozidlo, je stíha
ný za marenie úradného rozhod
nutia. 
- V sobotu 7 7. 7 2. ·sa na uÚci j. 
jonáša neznámy páchate/' vlámal 

do Fiata Ducato a ukradol auto
rádio Sonny. Krádežou spôsobil 
škodu 6 tis. Sk, poškodením vo
zidla 5 tis. Sk. 
- V ten istý deň sa neznámy pá
chate/' vlámal na ulici Na hriad
kách do Škody Fabia a ukradol 
autorádio. Krádežou spôsobil 
škodu 7 2 tis. Sk, poškodením vo
zidla 5 tis. Sk. 
- Na parkovisku penziónu Pegas 
v pondelok 7 3. 7 2. sa neznámy 
páchate/' vlámal do VW Golf 
a ukradol prenosné zariadenie 
k mobilnému telefónu. krádežou 
a poškodením vozidla spôsobil 
škodu 6 tis. Sk. 
- O deň neskôr, 7 4. 7 2. na tom 
istom parkovisku vykradol he
známy páchate/' VW Passat. 
Spôsobil škodu 7 6 tis. Sk. 
- Na ulici). Poničana neznámy 

Chránené územie prírody popri rieke Morave 

Mnohí obyvatelia Devínskej · 

Novej Vsi vedia, mnohí nie (ale

bo nechcú vedie!'), že územie po

pri rieke Morave je chráneným 

územím v zmysle zákona 

č .543/2002 o ochrane 'prírody a 

krajiny. Je vyhlásené od roku 

1999 v kategórii chránený oreúl 

s cielom zachova( mokradné spo

ločenstvá - piesčité brehy rieky s 

pobrežnou vegetáciou a zbytky 

lužných, vŕbovo-topolových lesov. 

Chránené Gzemie tvorí úzky 

pás medzi cyklistickým chodní

kom a riekou, zac1na pod 

Devínskym bralom a pokračuje 
popri rieke cez kataster Devínska 

Nová Ves až po sútok Maliny s 

Moravou pri Devínskom Jazere. 

V oblasti Marcheggského mosta 

sa územie rozširuje, tu sú jeho 

súčas(ou aj okolité lúky a močia
re. 

Názov tohto chráneného úze

mia je Devínske alúvium Moravy. 

Význam a hodnoty územia doku

mentujú tiež informačné tabule 

náučného chodníka (Náučný 
chodník Nivou rieky Morava), 

ktoré boli v októbri 2004 obnove

né. 

· Aby ochrana prírodných dano· . 

stí mohla by( účinná, vyžaduje to 

dodržiavanie niektorých obme

dzení a zákazov. 

Dodržiavame? 
V zmysle zákona v takomto 

území so štvrtým stupňom ochrany 

- je zakázané napríklad vol'ne 

púšt'at' psov, okrem psa používa

ného na plnenie úloh podl'a oso

bitných predpisov(služobný pes, 

polovný pes) a tiež rúba( dreviny. 

Za nepovolený výrub drevín je 

možné v zmysle zákona požado

val' finančnú pokutu, jej výška 

závisí jednak od druhu dreviny 

a zvyšuje sa o koeficient za výrub 

v chránenom území. 

Za ilegálny výrub napríklad 

brestu s obvodom i30cm (meria sa 

vo výške 130cm nad zemou) a 

akceptovaní spomenutých koefi

cientov, môže dosiahnu( pokuta 

aj 40 000 Sk. 

Sú l'udia, ktorí v území dreviny 

vyrubujú a poškodzujú porasty, sú 

l'udia, ktorí vol'ne púš(ajú svojich 

psov a sú tiež niektorí rybári, 

ktoré zanechávajú v území svoju 

vizitku zakladaním ohniska, po

nec~aním odpadkov a smetí v 

okolí svojho pôsobenia. Takýmto 

prístupom nemáme šancu, aby 

prírodné hodnoty územia zostali 

zachované. 

Alebo príroda má slúži( len zo

pár · vyvoleným a arogantným? 

O niektorých živočíchoch a 

páchate/' 74. 72. ukradol zo za
parkovanej Škody Oktávia štyri 
kolesá s elektrónovými diskami, 
čím majitel'ovi spôsobil škodu 3 7 
tis. Sk. 
- Na tej istej ulici, v ten istý deň, 
neznámy páchate/' poškodil čel
né sklo na vozidle Oaf v hodnote 
7 5 tis . Skl. 
- V piatok 7 7. 7 2. neznámy. pá
chate/' vykradol VW Golf nemec
kého občana, ktorému spôsobil 
škodu 89 tis. Sk. . 

· - Na Op/eta/ovej, v ten istý deň, 
neznámy páchate/' ukradol z fir
my hotovosť v celkovej výške 49 
826 Sk. . 
-·o deň neskôr, 78. 72., nezná
my páchate/' v chatovej oblasti 
Železničiar ll vytrhal stÍpiky pre 
vinohrad a ukradol ich . Majite
l'ovi spôsobil poškodením (brá-

. rastlinách tohto územia si povie· 

me V i[lOm prÍspevku. 

S.Vongrej-Správa CHKO Záhorie 

Poznáte staršieho pána, ktorý si v 

uvedenom chránenom území mo

torov.ou pílou vytínal a odvážal 

Predvianočný príbeh 

Už nepríde ... 
Raz prišiel k našej bráne 

smädný, hladný, celý zúbožený. 
·Malý kocúrik. 

·Každý ho len obchádzal, bo
lo mi ho /'úto, nuž som ho pri
túlila. Každý deň dostal, čo mu 
patrilo: jesť, piť i sta
rostlivosť: .. Každým 
dňom opeknieval, sr
sť sa mu menila, pri
beral, očká mu žiari
li. 

Lásku opätoval 
vernosťou. Ako ,kaž
dé zvieratko cítil, že 
ho má niekto rád, za 
každé pohladenie 
vd'ačil spokojným 
pradením. 

Pomaly nadobúdal k nám 
nájomníkom dôveru, nezane
vieral ani na tých, pre ktorých 
bol len prašina a od ktorých 
utŕžil aj nejeden kopanec. 

Až raz.. . tento malý, milý 
tvor; vyjdúc s nami na ulicu, ne
tušil že sa blíži koniec jeho po
kojného života. Po ulici sa hna
la strapatá "/'udská" obluda so 

nička, dvere na chatke) 6 tis. 
krádežou materiálu 75 tis. Sk. 
- Na Uhroveckej 20. 7 2. n 
my páchate/' ukradol a 
zo zaparkovanej Škody 
hodnote 5 tis. Sk. 
- V ten tstý deň neznámy pách 
tel' poškodil lak na ' vozidle F; 
Punto na ulici /. Bukovčan 

Majitef'ovi spôsobil škodu 7 7 
Sk. 
- Na tej istej ulici, o deň nesk 
neznámy páchate/' ukradol 
Škody Felícia volant a paško 
čelné sklo. Spôsobená ško 
predstavuje 6 tis. Sk. 
- V utorok 2 7. 7 2. zadržala hli a 
ka polície na Op/eta/ovej obča 
[)NV, ktorý viedol motorové v 
zid/o bez oprávnenia. 

OO PZ DN 

drevo 30. nqvembro v dopol 

dňajších hodinách? 

Tento text aj s fotografiou má 

me v redakcii a predpokladáme' 

že ju majú aj na oddelení živol 

ného prostredia MU . . 

svojim psom. Pripitá pustil 
vlčiaka na malého kocúrika 
prizerala sa povzbudzovala 
"Daj tomu malému, už ho zo 
tni nech je koniec, ty si tu pá 
nom." Okoloidúci kričali, od 
háňa/i vlčiaka preč. Od maji 
tela psa si však vyslúžili len na 
dávky a vyhrážky. Aj policajt 
prišli už neskoro. 

Už kocúrika Mi 
šenka nemáme. Zostala 
po ňom len búdka a 
nám všetkým žia/'. 

Veríme však, ž 
spravodlivosť nezomrela 
s kocúrikom, snáď je 
radní páni pomôžu. 

Tebe Miško prajeme 
pekné sny v tom tvojom 
nebíčku, aby si bol tak ' 
šťastný a veselý ako tu 
medzi nami. 

Chcem pod'akovať, na záver 
tohto príbehu, všetkým nájom· 
nikom, ktorí ho mali radi. Tí, 
ktorí ho len prašinou volali, 
môžu pokojne spávať, prašina 
už nepríde. · 

Táto príhoda nie je vymys/e· 
ná. Stala sa 28. 11 . 2004 na 
Novoveskej ulici. 

ED 
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DEVEX 10 

~estskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

číslo: 2 bezplatne 

21.1. 2005 Ročník: XV. 

v , l . O 0 0 Zelenú zeleni O Z radnice 
C l S OE Kultúra 9 Spoločenská kronika . 

M va f) Inzercia 
A Slovo Novovešfanov: Morava, ora ·~· ? 

. V . . 'h - . 'ka *Chystáte sa .do zahranlcla. O z policaJne o zaplsnl 
Príhovor 

vydavatela 

Harmonogram 
vydávania 

Devínskonovoveského Expresu 

v roku 2005 

A. Devínskej vypukla 
L} v ' 

plesová sezóna. Prve , d~~ 
plesy máme za sebou, d~l~ze · 
ponúkajú zábavy chtwym 
dostatok priestoru. 

A my, už pätnásty r_ok sa. 
vám čitateľom Devmske; 
Novej Vsi prihováram~ ~~ 
stránkach nášho ~vo~tyz
denníka. K dvestorocne_J tra-
d, .. máme poriadne daleko, 

lCll . , • 
snažíme sa však plmt po; 

uzóvierko - vyide 

13. l.-
27. l.-
10. 2.-
24. 2 .. 
10. 3 .. 
24. 3.-
07 . 4.-
21. 4.
os. s.-
19.5 .. 

21.1. 
02. 2. 
18.2. 
04. 3. 
18. 3. 
Ol. 4. 
l S. 4. 
29. 4. 
13. S. 
27 . s. 

02. 6.-
16. 6.-
02.9.-
16. 9.-
30. 9.-
13. lO.-
27. 10.-
10. 11.. 
24. ll .. 
08. 12 .. 

10. 6 . 
24. 6. 
09. 9. 
23. 9. 

07. 10. 
21.10. ' 
04. ll. 
18. ll. 
18. ll. 
16. 12. 

~~~< Rybárom_~ 
Doplnenie ~ inf~_rmacll 

z minuleho crsla 

vodné poslanie inform~c
ného spravodajcu pre ~bea~ 
nov našej mestskej ca~tz. 
Bombastické témy a a~er~, 
zostávajú "renomovanym 
novinám, či časopisom. . . 

t T v /stracentre matičiari 
Plesovú sezónu 2005 o vorrl . . 

V prvom čísle De_v~xu v rok~ 
2005 bola informacra o ~oz 
nosti zakúp it' si rybárske _lrstky 
na MÚ DNV a rozšíren• lovu 

Naša komunita žije svo~ z
mi starosťami i radosta-. 
mi, problémami, po.n~~amz 
i nedostatkami. Prmas~.me 
. h tak ako nám ich zwot 
lC , "d 

" ka každé dva tyz ne. ponu v , 
Mrzí nás, ak miša spolocna 
snaha vychádza nazmar, 
ked' sa v piatok, či sobot~ 
naši kolpoltéri (štude~tz) 
nedostanú do mnohych, 
uzamknutých vchodov, ~ed_ 
zist'ujeme, že podakt~rz sz 
ich doslova kradnu z? 
schránok a my potom mav-. 
me riešiť prečo tam, cz 
onam sa Devex nedostane. 

Tlačiareň vždy vytlačí ne-. 
jaké to číslo navyše, dodá~a
me ich do novinových sta.n
kov a niekoľko čísel navzac 
máme aj v inzertnej kance
lárii na Novoveskej. Aj pr
vého tohtoročného 0 daňo
vých povinno!ftiach. 

Vydavateľ 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

. oka . e dobrou príležitosťou o~-. 
Koniec jedného a začiatok dr~h~~':nrrokul podarilo, čo sa dalo urob•.t 

zrieť sa a analyzovať, čo s~ v_~mu okúsim sa napísať, čo sa dial~ v ml
lepšie a pripra~íť plán na dals• ~~~· ;evínskej Novej Vsi, hla~n.e v ~ch ob
nulom roku v životnom pr~stret.' mospráva našej mestskeJ casti. 

. - • oplyvnova sa 
lastiach, ktore moze k . 1·, dosad by drevín do are-

Po racova k ·1 
á lov základných a materských . š o. Zeleň 

V roku 2004 bolo z rozpočtovej po-
• 1 ·" v hodnote 300 t1s. loiky Nova ze en . 

Sk vy~adených 45 ks stromov, vyse 
. b eny· ch cca 500 1000 ks knkov a o nov . . 

. 'k St my a čast knkov vy-m2 travn1 ov. ro · . · dT 
d.l De·nova časť kríkoV Sl vysa l l sa 1 a , . · · 

obyvatelia našej mestskeJ časti sami. 
Kde boli realizovan.é výsadby? _ 

Denova zrevitalizovala pravde po k 
dobne najzdevastovanejší vnú.tro~ l o 
v novej časti Devínskej Nove) Vsi na 
ulici S. Králika - dosadila stromy, kry·~ 
300 m2 trávnika. Rozdiel medzi po 
vodným a súčasným stavom Je nep.o
rovnatel'ný. Dokonca sa v tot;'t~ pne
stranstve výrazne zlepšila aJ člst~~~ 
Do Dendroparku Denov~ dos.a ' ~ 

d·,la Denov a kry sadili svoJ· Stromy vysa ' 
pomocne žiaci. . k 

Už tretí rok pokračoval projek~, to-
. m naša mestská časť podporuje s~ a-

ry ti. t' obyvatel'ov o okolie svoJICh 
ros 1vos . · · h d mov 
d . ov Obyvatelia tndslatlc o . 

om · . 1 t ·1 žiadosti od 
dostali na zaklade v as ne . dT 

. stneho úradu zdarma knky. Vysa ' ' 
:~ena· verejné priestranstvo pred sdvo
.. P"ť z nich býva v ro m
Jim domom. a . k 'č 
n. ch domoch, ostatní na sídlisku a n -

k~ sadili väčšinou s pomoco~r~t~~~vÚ 
Všetci sa zaviazali, že sa o k y 2005 
starať najmenej do konca ro a . . 
Iem na sídlisku je neúrodná, p~et~~t;' 
Denova poskytla kompost na vysa u. 
Niektorí si požiadali aj o kamene na 

ochranu výsadieb. 

'b v rybníku na stredu a sabo-
ry . 

tu . 

Dopl'ňame informáciu v a! 
o možnosti zakúpit' si celorocnu 

povolenku v hodnote 800,- Sk 
. l 'dezv do 15 rokov, 1200,. 
prema k 
Sk pre dôchodcov nad 6~ rovov 

a ZŤP, 1500,- Sk ostatn•. obca

nia v obchode potravrny na 

Mlynskej ul. 24 do 15.2.2005. 

Jednodňové povolenia ~udú _v 

Bo . sk pre mládez, do-
cene , . k 
chodcov a ZŤP a 130,- S pre 

ostatných občanov. 

Uzavierko dnešného čísla 
bala 13.1. 2005. 

Uz:avierka nasledujúceho 

čí sla bude 27 · \. 20°5 ' 
číslo vyjde 4.2. 2005. 

vb 

. kol'ko kusov zne'dkavych povod 
~~:h druhov drevín, ktoré sa nepoda
rilo zohnať vr. 2003. 

(Pokračovanie na 3. strane) 
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2.2~ l t ŠIESTX. REPREz~ ···i >·· ,i' .. . ······ .. . {. 

garantom podujati~ s. _N~~-~N_! PL~S !"~ ON\1 
a sta.rosta u. lestne zastupitel'stvo 

tanečná hudba cimb l • MČ ~NV Ing. V. Mráz ·. 
. ' p:d~~~uma~~;~~· ~st~~nia hostí, zbie;kk 

vo. vel'kej sále od 19 oo' om o .a . . . .' vstup ne l 000 Sk . 

3• 2· DETSKÝ FAŠI · . 
karnevalová zábava pre A _ANG~VY KARNEVAL .uet1 a mlade v • 1 

vo vel'kej sále od 15 OO h z v sp~ u práci so zuS 
. · • vstupne 40 Sk 

tradičná chorvátska~- ~: Ct:tORVÁTSKY BÁL . aslangová zábava . .. 
vo velkej sále od 19 ~~r~dana CHKZ v ONV 

vstupenky možno zakú . . . pit u organizátorov podujatia 

fašiangová zábava&. 2. _PdOC~OVANIE BASY . 
pona ana na z' f v• polnočným programom haver _aslangov s tradičným 

· poc ovama bas 0 
1 na počúvanie bud h , . Y· o tanca 

vo vel'kej sále 19.00 - e rat D-kvmtet 
predpredaJ·: 2 3 4 2 d 24.00 h, vstupné 150 Sk 

.,., .. o 1500h k 
a 8. 2. hodinu pred . č' kv po ladní lstracentra 

za lat om podujatia ' 

bábk v• 13. 2. O.BYSTREJ LIŠKE 
ovo cmoherné popol d . 

vo vel'kej'sále od 16 O~hme pre najme~ších 
. . , vstupné' 25 Sk 

,., -.,., .... _::·:-~,.···~ _::::· ..::·: 

?c)) ·-t 
Základná umel k, -ec a sk~a, lstrijská 22, Bratislava 

lstracentrum 
<la 

Združenie rodičov školy pri ZUŠ 
. ~ 

Združ · eme "Tanec a deti" 
pozývajú deti na 

III. KARNEVAL 
3. februára 2005 od 15.00 do 

v lstracentre l9 ·OO 
v , Program· 

ystupenja žiakov Základ .. 
tombola, súťaž o naj'l " nej umeleckej' školy 

V 
epstu masku, dtskotéka ' sn ' ··· 

Vstupenkajezlosovatel'návt !pne: 40,- Sk 
Predpredaj vstupeniek: 31 .1 .. ~.;. ~~ej ~-;~ie tombolové listky bude možné dok . . · do 20.00 3 2 pred .. k uptť. ·. . . zactat om Karnevalu 

Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR 

AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE 

.~riznoli vám osobnú asistenciu a ne
mozete nájs!' vhodného osobného asis· 
tento? Ozvite sa nám Po •v , · mozeme varn 

DEVE)( 4 

sp~ostredkovat' vhodných osobných 

asls~entov podl'a individuálnych požia· 
davlek. Poskytujeme sociálne poroden~ 
sivo pre občanov s !'ažkým zdravotným 
postihnutím. Ak potrebujete poradi!' 

zavolajte! Sídlime v bezbariérových 

V Miestnej knižnici IC k . • sa us utočnila vy'sta 
v / va 

UZ/ZOC/Zb~ 
Vi~n~ce sú zvláštne sviatky. ich . . 

k

maglckemu čaru podla hne s • d' zhkotavene ozdoby vyčarili šikov • 
a vd. R na ru y A • . ne 

z Y· ozprávkovo loj' om • v nastaz1e Veberove·1 M • · 
Via v v . ny cas Kainov · l · . ' one 

noc umoznule aspoň na h ' l' - · ej, erezle lvanove·l Ol' 
z b d . , c Vl u Sub' . , gy ~hu v~ ut na starosti každoden- . lnOVei a Margity Ebringero-

ne o z1vota. ve1. 
. Minuloročnú vianočnú pohodu • P~iamo na mieste mohol každ. 

lstehvl_mnohých domácnostiach po- navst~vník nielen obdivovaí aJ 
mo 

1 
vyk · 1· • venlne v f . uz ll aj nápady členiek sv· v _ence .' arebne zladené 

MO Mahce slovenskej Od pondel- hl'lalocne presherani~, ale pod do-

ka 13. do štvrtka 16.decembra addo~, usponadatelov si vyskúšať 
2?0v4 popoludní ponúkli všetkým ~z o~~~ medovník či zhotovií strie-

navstevníkom Miestnej knižnice IS- orne o anjelika z cestovín . 

~~ ~ENTVR~ _v Devínskej Nove· ús O tom, že ~~d~jatie malo vel'ký 
Sl ,.VIanocne Inšpirácie". l . pech, svedcl Oj množstvo . -
Sl' . leme k • . zau 
v av_n~stne vianočné tabule . " ov, ton Sl ,.Vianočné inšpirá-

pecene l ne pečene' k . k ' Cle nenechali ul· sí 

d b 

eu rovm y · 

z o enie perníkov v• l v ' , Cl v astnorucne 

~ri~sl~roch, môžete nás navštívi!'. Tak
liez hlodáme l'udí, ktorí za finančnú od

~enu chcú pomáha!' l'uďom s postihnu
lim. 

Vyžadujeme slušnost', zodpovednost' 

a osobné stretnutie. 

Organizácia muskulárnych dystrofikov 

v SR AGENTÚRA OSOBNEJ ASISTENCIE 

Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2 
tel.č.: 4341 1686, 4341 04~4 

0903 268 688 . ' 
' 

e-mail:omd@omdvsr sk www o d k · , . m vsr.s 

HUMANITA - SPOLUPATRIČNOSŤ - TOLERANCIA · 
Mi~stne zastupitel'stvo a starosta MČ ONV Ing . Vladimír Mráz 

Srdečne pozývoiú no 

ŠIESTY REPREZENTAČNÝ 
PLES MČ DNV 

22. januáro 2005 vo vel'kej sále lstracentra od 19.00 h 
v programe: tanečná hudba, cimbalová muzika, 

vystúpenia hostí, tombola • vstupné: l 000 Sk 
Súčastou plesu bude aj dobrovolná zbierka, 

výtažok ktorej je určený 
na podporu vybraných aktivít mestskej časti DNV 

Vstupenky je možné kúpit': 
do JB. l . 2005 na sekretariáte starostu, Novoveská 35 

od 18. l 2005 v pokladni lstracentra, Hradištná 43 

Tohtoročnú plesovú sezónu 
otvorili matičiari, svojim, už dva
nástym, Plesom matičiarov, v so
botu 15. januára 2005 v /stra-

centre. 

V Klube dôchodcov 

\lítanie Nového roka 
Na Si lvestra večer nás v klu

be vítala rezká muzika Tonka 

Krajčíra. 
Usadili sme sa za pekne pre-

streté stoly. Z domu sme si pri
niesli rôzne pochúťky - údené 
mäso, chlebíčky, koláče, záku
sky a nechýbalo ani šampan
ské, vínko a minerálky. V prie
behu noci sme si pochutili aj 
na výbornej kapustnici. 

cou sa začali pripravovať fl'aše 
so šampanským. úderom 24. 
hodiny sa poháre naplnili. 
Nastal čas nádherných gratu
lácií, prianí a objatí. Priali sme 
si hlavne zdravie, šťastie a vel'a 
síl v novo·m roku 2005. Po 
príhovoroch našej vedúcej 
Anky Maderovej a zástupcu 
radnice pána Baňasa bolo 
predstavenie a poďakovanie 
sponzorom. 

Posledný deň roka bol vese-
' lý, naplnil nás optimizmom a 
dobrou náladou. Všetci si pra
jeme zažiť takýto Silvester aj 

na konci roka 2005. Tombola o pol desiatej, plná 
žartov a nečakaných výhier 
rozprúdila pravú silvestrovskú 
zábavu. S blížiacou sa polno-

Kristína Hojzáková 

Zástupca starostu JUDr. F. Ba
ňas, K. Bergerová, riaditel'ka IC , 
Technoservis Bratislava, Potravi
ny J. Molnár, Papier hračky z J. 
Smreka, firma Višňovský z Mečí
kovej, Reštaurácia Rolanda, Herb 
Pharma Gyntima, lekáreň pri sta
nici, Zlatníctvo Zirkón, Klenot
níctvo Kleopatra, Formula šport 

Begra, Zelovoc u Jarka, zo S. 
Králika: Hades pub, Pizzeria Mr. 
Sergia, oba Mini salóny z jednot
ky, salón MM z Bílikovej, Rege
neračne masážny salón z Michal
skej, z M. Marečka: Colorado -
biliard klub, Alka, Langoše, Dro
gérie Janka z Mlynskej a Dúha z 
Eisnerovej, Papier hračky MO-

Ples matičiarov znamená kaž-
doročne začiatok sezóny, dobrú 
a kultivovanú spoločnosť a zába
vu, a dvanásty ročník, hovorí aj 

o tradícii. 
O dobrú náladu sa tohto roku 

trova/i aj zástupcu starostu MC 
DNV F. Baňasa, riaditel'ku /stra
centra K. Bergerovú, so svojimi 
polovičkami, mnoho ple~ajúcich 

postarali hudobná skupina M. Si
mečka, predtanečníci klubu spo
ločenských tancov Eleganza, 
chutná večera v Reštaurácii 
u Michala, bohatá tombola, sr
diečkový tanec', predovšetkým 
však záujem návštevníkov, z kto
rých mnohí vydržali až do sko

rých ranných hodín. 
Tento rok chýbali tradičné ba-

lónkY pri tombole, zaplnila sa 
však sála i časť galérie a aj tak 
priestoru pre temperamentných 
tanečníkov bolo dostatok, veď 
nie všetci naraz rozhýbavali 
stuhriuté kiby po vianočných 

z iných mestských častí: Dúb
ravky, Karlovej Vsi, Lamača, vel'a 
stálych i nových podporovatel'ov 
zachovávania tradícií matičiar
skeho hnutia, predovšetkým 
však kult'iyovaných zábavy chti
vých hostí otváracieho plesu. 
Nechýbala, už tradične dobrá 
partia z firiem Technoservis 
a Dukeb, dotovatelia tomboly 
a predstavitelia dobrého kolektí
vu ako v robote tak i v zábave. 

Organizátori z Miestneho od
boru Matice slovenskej, iste aj 
všetci výhercovia, ďakujú spon
zorom za žičlivé priehrštia (91 

z l. Bukovčana, firmy z Eisnero
vej: Móda Lenka, Textil Alda, 
Al/media, Cukráreň Shar, Sklenár
stvo, Finares, Sportex, Kvetinár
stvo Iris, Hudobné nosiče Gréc, 
Pekáreň Macek, z lstrijskej: 
Reštaurácia a mäsiarstvo Istria, 
Reštaurácia u Michala, Kader• 
níctvo Lovasová, Kvetinárstvo 

VEO z p. Horova, Obuv Jeck z 
Hradištnej, Potraviny Lachkovič, 
'Pedikúra manikúra z l. Bukovča
na, Data/an, Oprava obuvi J . 
Smreka 22, ústredie Matice slo
venskej a celý rad členov miest
neho odboru Matice slovenskej v 

sviatkoch. 
Medzi hosťami sme zaregis-

pekných cien) ktoré pripravili: 
starosta MC DNV Ing. V. Mráz, 

ONV. r 

DEV EX S 
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DEVEX~ 

Zelenú zeleni 
(Pokračovan ie z 3. strany) 

odpad zo zelene. Väčšina obyvatel'ov 
rodinných domov pochopila, na čo sú 
určené a privítala ich. Znížilo sa spal'o
vanie odpadov na záhradách, čo oce
nili hlavne naše pl'úca. Pritom domáce 
kompostovanie naďa l ej zostáva najle
pším spÔsobom, ako zuž itkovať biolo
gický odpad. 

Vianočné stromčeky a odpad z o re
zov stromov a krov sa drvil a použil na 
mulčovanie ku stromom a kríkom. 
Znížilo sa tak poškodzovanie koreňo
vých krčkov pri kosení, odparovanie 
vody a zlepšila sa štruktúra pôdy. 

(udia sa snažia šetriť na všetkom, 
na čom sa dá a niekedy aj na tom, čo 
sa nedá. Správcovia niektorých byto
vých domoch zníž ili množstvo alebo 
frekvenciu vyprázdňovania kontajne
rov, pričom sa neznížilo množstvo od
padu zostalo nezmenené. Výsledkom 
sú kopy odpadov pri kontajneroch v 
niektorých kontajnerových stojiskách. 
Obyvatelia týchto domov môžu očaká
vať premnoženie potkanov a s tým 
spojené riziká chorôb. Stojí to za to? 

A to už nehovorím o tom, že od
padky rozfúkava vietor po okolí. Spa
mätajú sa dobrovol'ne, alebo sa tým 
budú musieť zaoberať úrady? Ak chce
te platiť menej za odpady, dá sa to -
papier, PET fl'aše, tetra paky a sklo tre- . 

Ned á mi nereagovať na uverej
nený článok o ochrane príro
dy popri rieke Morave správ

com 0:HKO Záhorie. Nebude to re
akcia akú si želá tento pán ale na
opak kritika na jeho morbídne chá
panie ochrany prírody a ťahanie 
motúzikov popod nos obyvatelom 
Devínskej Novej Vsi. 

Bývam v Devínskej už cca 16 ro
kov a pamätám si na stav prírody 
aký bol, a rozhovory s občanmi 
Devínskej za čias gazdov, kde sa lú
ky kosili až k Morave a lúky plné 
kvetov rôznych druhov, ale ani je
den nespomína, že tu boli lužné le- ' 
sy, prosím vás pán Vongrej týmto 
tvrdým burinám a náletovým dru
hotriednym vŕbam a topolom, ktoré 
sú na BO % suché a pôsobia ako po 
postreku orange vo Vietname hovo
ria lužné lesy a lúky, kde nezostala 
žiadna tráva a ani jeden kveťa kde 
všetko zničila burina a plevel vyso
ká až 1,5 m. Nie je.to tak dávno, čo 
sme chodili na zelené lúky pikniko
vať a moje dcéry plietli venčeky 
v záplave kvetov., Takáto príroda tu 
bola dovtedy než ste nezačali s ha
zardným experimentom, ktorý vô
bec nerešpektuje podmienky aké tu 
boli po stáročia až do r. 1999. 
Choďte sa pozrieť teraz na ten po
h/'ad, veď to je hrozné pozerať na tú 
burinu, kde ani môj pes nevbehne a 
vykadí sa pri chodníku, pretože po
čas leta je oblepený komárrrli a v 
zime bodliakmi. A kde ani bocian 
nemôže zosadnúť na zem a okrem 
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ba tried i ť a dávať do modrých, žltých 
alebo zelených kontajnerov. Obyvatelia 
niektorých rodinných domov pre zme
nu nemajú kontajnery prihlásené vô
bec a ·pod rúškom noci nosia odpad do 
kontajnerov na triedený zber alebo vo
zia do kontajnerov na sídliskách. A nie 
sú to len tí chudobnejší. 

Triedený zber sa už v mnohých do
mácnostiach vžil a týmto apelujem na 
tých ostatných: Trieďte papier, plasty a 
sklo! Setrite vlastnú peňaženku, životné 
prostred ie a v konečnom dôsledku ·aj 
vlastné zdravie. Sme už v Európskej 

· ún ii, kde triedenie patrí ku každoden
nému životu. 

Nemám prehl'ad o tom, kol'ko oby
vatel'ov v rodinných domoch kompo
stuje odpad z kuchyne a zo záhrady. V 
Devínskej je pôda piesčitá, má málo 
organickej hmoty, ktorú jej môžete do
dať kompostom. Ak máte záujem o in
formačné brožúry o kompostovaní prí
padne o rady, s dôverou sa· na nás ob
ráťte. Ušetríte n.a hnojivách, zlepšíte si 
kvalitu pôdy v záhradke a nádoba na 
smeti sa Vám nebude preplňovať. 

Boli zlikvidované niektoré menšie 
nelegálne skládky odpadu. 

Problémom - aj keď možno nie ta
kým akútnym ako v iných mestských 

· častiach - je neporiadok za plotmi 
záhrad v záhradká'rskych osadách. Ak 
majú záhradkári záujem o odvoz zele
ného odpadu, ktorý nevedia sami spra
covať - napríklad vel'kých konárov -
môžu sa s De novou dohodnúť na pri-

pár strák a pár bobrov na Morave 
nič živé nie je, zmizli zajace, bažan
ty a srnčia zver; ktorá tu bola bežne 
vidieť, pretože je z toho nepreniknu
tel'ná džunglá! 

Tu pomôže len jedna - vel'ká tsu
nami z Moravy, aby to všetko, tú 
plevel a špinu, spláchlo a začať od
·znova, ale bez vás, alebo sa spo/á~-

stavení zeleného kontajnera v konkrét
no.m termíne. Ale musia zabezpečiť, že 
v ňom nebudú iné druhy odpadov. 
Všeličo. 

Na podnet komisie životného pro
stredia družstvo podieln ikov Devín vo 
svojom hospodárskom .dvore v Devín
skej Novej Vsi vyriešilo problém s hno
jiskom a odpratalo železný šrot a sta
vebný odpad. 

Ešte treba pokosiť burinu a doupra
tovať. 

Koncom roka Denova orezala koná
re topol'ov trčiace nad cestou do 
Devínskeho Jazera a vyrúbala nebez
pečné mohutné suché stromy. 

Venova li sme sa aj osvete. .. 

v tom, že človek, ktorému má príio· 
da slúžiť sa má nečinne prjzerať, ne
hnevajte sa za možno neprimerané 
prirovnanie, devastácii pekného, 
užitočného, len preto, že tam, kde 
pôvodné a záujmom prírodovedcov 
hodné poničili celé generácie tiež 
ochrancov prírody? 

Isto sú v okolí rieky Moravy mies-

(Morava, Morava ... ) 
neme na bobrov, že tie ·~tromy a. tvr
dú burinu požerú. 

Dojčák Peter 

********* 
Som rodený Novovešťan a o príro-. 

de v ~kalí rieky Moravy by som ve
del hovbri( hádam od roku 1940, 
ale aj obdobie predtým poznám · 
z rozprávania rodičov, susedov a 
známych. Nehnevajte sa, ale zdá sa 
mi, že podaktorí /'udia sa chcú, či už 
z . nedostatku iných príležitostí, ale
bo nezáujmu o naozaj dôležité, živiť 
tým, čo je poruke a čo nevyžaduje 
viac námahy ako kritiku. V ostatnom 
čase je zaužívaný termín "širšie sú
vislosti", nuž bolo by vari vhodné aj 
okolie rieky Moravy chápať, rešpek
tovať, · v širších súvislostiach. Ak mi
movol'né bujnenie rastlinstva, stro
movia a kríkov v okolí rieky Moravy 
na území Devínskej treba chápať 
ako čosi nezvyčajné, tak hádam iba 

ta, pre l'udí menej zaujímavé, menej 
dostupné, s dostatočnou rozlohou, 
ktoré by mohli slúžiť pozorovani u a 
výskumom takzvane} nedotknutej 
prírody. 

Ale tak isto sú v okolí rieky 
Moravy miesta, a myslím tým teraz 
priestor od Devína po Marcheggské 
mosty, kde by obyvatelia, a nielen 
Devínskej mohli nájsť pekné, prí
jemné a vhodné priestory na rekreá
ciu, regeneráciu, oddych. . 

Tam však, bez zásahu, bez /úd
ského pričinen'ia, bez porušenia 
súčasne platných ochranárskych no
riem, zostáva, nie pôvodné, ale no
vo vzniknuté (od roku 1950?) úze
mie o ktoré má záujem nieko/'ko, 
možno desiatok "ochranárov", plné 
špiny, pleve/nej zeliny, kríkov a stro
mov, s množstvom nepríjemných 
komárov a priestorom pre riekulti
vovaných návštevníkov rôznych ka
tegórii a rôznych záujmov. 

Miestny úrad spolu s lstracentrum aj 
v tomto roku pripravi li dva týždne po
dujatí, zameraných na ochranu život
ného prostredia- na jar ku Dňu Zeme 
a na jeseň Vyčistíme Devínsku. Do akti
vít sa zapojili všetky školy v Devínskej 
Novej Vsi. 

A~ sa chcete dozvedieť, čo sa deje v 
životnom prostredí, otvorte si stránku 
www.devinskanovaves.sk. 

V časti "2ivotné prostredie" kliknite 
hore na "Cinnosť komisie životného 
prostredia". 

Mária $imonová, 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 

Verte, ak by taký prekrásny kút 
mali k dispozícii Angličania, Dáni, 
či Švédi ... to by ste pozerali, čo by 
pre svojich obyvatelov, ale aj pre ná
vštevníkov dokázali vytvoriť. 

Prirodzene, že by ponechali, tam, 
kde by to bolo vhodné aj ten kus 
"panenskej" prírody pre ostatné úče
ly, ktoré, ako som spomínal, zatial' 
mi pripomínajú snahy nie celkom v 
súlade s celospoločenskými záujma-
mi. 

mk 

********* 
Neviem, či v súvislost;' s alúviom 

rieky Moravy, ako sa o ňom zmieňu
je pán Vongrej v minulom čísle 

Devexu, by napomohli brigády na 
vyčistenie od množstva odpadkov. 
Vol'akedy školy organizovali takéto 
zmysluplné akcie, teraz by to nešlo? 

rb 

********* 
V súčasnosti zaznamenávame boj 

o priestory v okolí rieky Moravy. Na 
jednej strane tam chceli vybudovať 
prístav pre lode, na druhej, in1; chcú 
zachovať prírodu ako vyrástla za 
ostatných päťdesiat rokov. V sused
ných dedinách najskôr vybudovali 
lávku, pontónový most a už tam bu
dú stava( riadny most. My sme za
spali dobu a do Európy budeme 
chodiť cez Bratislavu a Moravu. Ale 
zachováme burinu a . komáre. 
Paráda! 

mm 

INZERTNÉ RUBRI~ 
Interiér-exteriér. ' 

1 Tel: 0908-543 99 
6477 9437 

Ol· 
02. 
03-
oA· 
os-
06. 
07. 

KúpO 
Predo i k hl' d ·l 
Vol'né rniesta (ponú a, a o 
služby (ponúkal 

Byty \' . 
Nehnute nosh 
Rozličné 

d
, obchodné priestory 

• Pre om l -. , trum" Eisnero~o u . c 
Uniove cen 

's6, rozloha 36 ~\9~3-431 134 

• Ovčie kožušiny - predložky do

stanete kúpil v Dekvexe'b' ky hus-
d · m šteniot o - SI iľS • Pre o · v 

k - čistokrvné, bez papier~ . 
y 3500 sk/ks . Len do rodin-

Cena 

né\lo dornu. Tel.: 0903 484 382 

• CREDIT SUISSE - Dôchodkové 
. . 0907-166670 

sporeme. _. bi, 1 
• Účtovníctvo~ Ziodny pro 'ern. 
Kompletné obchodno účt~vne slu~ 
žby, administratívo o novrhy re 

gistrotúrnych poriadkov. 53 6023 
'k 02/64 , 

Konto t: 0905-415 224 

M 
. ' s·chool - kurz angličtiny. ono s 1 Zápis do ll. polroku: 2A. - 26~ l. 

2005 o 19 .OO - 20.00 ZS . 
Bukovčono l' prízemie. 
Info: 64777912,0905-363 995 . . 

I~\\;,:;·~IQ'~ ~~ ~~~U\~NE\ii\';\181,'!\1 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE _PO
TREBY rozličný tovar, dorceky. 

b
, 55 Tel: 6477 4642 

No gr e · 

• Práco kancelársko-terénno, 
tel.: 0905-296 242. 

• TV servis Baláž - oprava televí

zorov. No Grbe A3. 
Tel/zázn.: 6477 6963 

• Murárske, óbkiadočské práce, 

sodrokortón, mol'ovky. , 

Postefná bielizeň 
uteráky a osušky 
Froté elastické postel'né plachty 

Bavlnené postel'né plachty. 
Bavlnené obliečky krepove 

Antialergický set 
Froté qsuška, uterák 

30 GARÁŽÍ. 
PREDAJ-PRENAJOM 

murované steny 
garážová brána Hormann 

ZIMNÁ PONUKA NA VYSKÚŠANIE 
3 celé mesiace za 4.000 Sk 

Králika 3-5, Devínska Nová Ves 
www.hitcom.sk 

0903 766846 

PEČIATKY 
VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE. 

KOŽUŠINOVE 
PREDLOŽKY 

nájde!~ 
v Devexe 

Novoveskó 14 
(z dvora) 

po-pio: 
15.00-18.00 

/ . 
reštauracta 

• 
nižšie ceny - väčšie porcte 

UVE BRATISLAVA, S.R.O 

sAMOVA 16 

TEL: 64 774 715 ' 0905 680 122 
REALITNÁ 

KANCELARIA 

Z ponuky vyberáme.~ 
Predaj l a 2 izbovycb bytov. 
v novostavbe na Oplet~:ove} 
ulici po kolaudácii, aJ uver. 
Prendjom l izbovébo b!tu v 
novostavbe, 45 m' loggta, ce-
na l O 000,-Skfmes+E . 

!w~itUlt.C.OPY 
-o~á.nt,QQJ).ý~a 
xerox, 

vtf~oplolftj UfOX, 

ou\\d, 
tam ln•vanlt, 

hrtbti\OVQ dabu, 

ttptlni vida-a._ . ·;"" 
@lmffJWífil!; '?-t:JJ~~'JJwWll.W 'ff~]l, 
Wrw:tl!mi?M!Jtu1J]1liij;blll~J~ 'JS:-•••'Jn'f , k f OSMA Luka Jihlava 

ponu a a k' 14 
d . . OEVEX Novoves a 

Kúpime pre našicb k/ten
tav byty, rodinné domy, po
zemky, zábrady, cbaty v DNV 
a okolí. . 

~(IIID873110H 
v pre atm . , - 18 OO 
(z dvora), po - pia: 15.30 . 

. Sk 1/1ó sir. = 678 Sk, 1/8 sir.= 1360 ~· 1/~isl~äť a viac lO%, cel~ro.cné 20%i.n:: a slr:n/ (ó,7l . + 30%. 
Inzercia • Cenník: _1 =.na; l9~300PH. Il'avy: Iri uvereinenia za se~~~% 5 ~osl~dná slrana . + SOo/O O \n~ O ~o e. ma i l: kr u g@ ma i\. v l aP v l. s k 
K cenám lreba pnpoola \' • 50% Prípla!ky: 1: strana + . 'd p o š l o u l po. p l a: 1 5 . . . , 
Zamestnanie hl'adám: ~ a~a • D NV N o v o v es k á 1 4 l z dv or a na ' DEVEX 7 
lnľertná kancelana. 
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Z policajného 
zápisnika 

- V čase od 26. 12. 2004 do 7. 
1. 2005 sa neznámy páchate/' 
vlámal do skladu na Mlynskej. 
Ukradol potápačský kompresor, 
štartovací agregát, pred/žovačku 
a medený kábel. Organizácii, 
ktorej sklad patrí spôsobil škodu 
124-tis. Sk. 
- Do toho istého skladu sa ne
známy páchate/' vlámal opäť 9. 

1. v čase 02 .00 - 05 .00 h a 
ukradol päť kusov 80 kg balení 
elektrického káblu v hodnote 
15-tis. Sk. Poškodením spôsobil 
škodu 3-tis. Sk. 

Ako sa k nám nasťahoval 

bezdomovec 
.. V obývačke máme bezdomov

ca!", vošla do kuchyne dcéra s 
touto ohromujúcou správou a ce
lej rodine vyrazila dych. Jednému 
zostala lyžička na polceste k ús
tam, druhý ich zabudol zatvoriť, 
ďalší dvaja sa nezmohli na slovo, 
hoci všetkým bolo možné v očiach 
čítať otázku: "To snáď nie!" 

"Ako je to možné?!" Vyletelo 
ako na povel zo všetkých úst na
raz. "Veď vchodové dvere zamy
káme, a keby aj nie, na schodoch 
sedáva náš strašný, teda strážny 
pes. A ten nepustí nikoho bez to
ho, aby nás varoval. " Má /'udí roz
delených do troch skupín. 

Dobrých víta so zdvihnutými 
prednými labkami a ak sa velmi 
teší, tak aj s patričnými zvukovými 
efektami. Takže hneď vieme, že k 
nám ide niekto vítaný. 

Do prvej skupiny patria aj deti, 
ktoré čaká za plotom, nechá sa 
pohladkať po hlave a odprevadí 
ich pozdfž nášho plota a potom 
sedí na múriku a čaká na ďalšieho 
škôlkára či školáka. 

Do druhej skupiny patria /'udia, 
ktorí sú mu /'ahostajní, čo je, mys
lím si vzájomné. Keď prechádzajú 
okolo nie je ochotný ani oko otvo
riť, či zdvihnúť hlavu. 

No a tretia skupina, to sú l'udia, 

- V noci z 8. na 9. 1., alebo cez 
deň 9. 1. (do 20.00 h) neznámy 
páchate/' na Podhorskej, na par
kovisku, poškodil vozidlo Fiat 
Seicento tak, že poškriaballak. 
Organizáci ir ktorej vozidlo patrí 
spôsobil škodu 15-tis. Sk. 
- V utorok 11 . 1. v priebehu 1 O 

min - 16.30 - 16.40 h - sa ne-

Na čo nesmieme zabudnúť pri cestovaní s d,eťmi od 1. januára 
2005? 

Chystáte sa do zahraničia ? 
Od 1. januára nadobudla platnosť novela zákona č. 381/1997 Z. 
z. o cestovných dokladoch. 
Pripomíname občanom, najmä tým, ktorí sa chystajú cestovať do 
zahraničia s deťmi, že : 

známy páchate/' vlámal do vo- · *deti staršie ako 5 rokov MU- - deťom od 5 do 15 rokov s 
zíd/a Fiat Ducato, ukradol auto
rádio s-CD prehrávačom, pánsku 
koženú bundu, čím majitel'ovi 
spôsobil škodu 7-tis. Sk. 
-V čase od 18.00 h 11. 1. do 
11 .00 h 12. 1. neznámy pácha
tel' poškodil zámok na vozidle 
VW Multiva . Spôsobil škodu 12-
tis. Sk. OO PZ ONV 

mačky, alebo kolegovia psy, na 
ktorýchje alergický. 

To aj keď leží zalezený v kúte 
vyletí ako šíp a hlasivky si nešetrí . 
Toto by mal byť aj prípad nášho 
bezdomovca. 

Bolo však treba konať. Na čele s 
hlavou rodiny sme sa pobrali sme
rom do obývačky. Akosi sme neza
chytili dcérin nechápavý pohl'ad, 
že na čo to/ký rozruch, pre jed
ného bezdomovca. 

Manžel razantne otvoril dvere, 
akože, ja som tu pánom, ale ani 
zrak ani čuch nezavetril prítomno
sť spomínanej osoby. Všetky po
h/'ady sa spýtavo otočili na dcéru, 
ktorá mala toto všetko na svedo
mí. 

No ona v duchu hesla ,,Ja nič, ja 
muzikant", ukazovala prstof!l na 
dvere za nami. · 

fYaše oči spočinuli na slimákovi 
bez ulity - bezdomovcovi ako sme 
ho familiárne nazývali. Ko/ko ná
mahy musel vynaložiť, kým sa z 
kuchyne, kam sme ho pravdepo
dobne priniesli zo záhrady s neja
kou ·zeleninou preplazil do obý
vačky a ešte aj vysokohorskú túru 
na dvere ... 

Nemilosrdne putoval na lopatku 
a z nej do záhrady. Všetkým nám 
od/'ah/o. Skutočného by sme sa 
takto /'ahko asi nezbavili. 

klud 

SIA mať svoj vlastný cestovný 
doklad, . 
* len dieťa mladšie ako 5 rokov 
smie vycestovať do zahraničia 
bez vlastného cestovného do
kladu, ak cestuje s rodičom, 

ktorý má dieťa zapísané vo svo
jom cestovnom doklade. (Oo
teraz mohli cestovať bez pasu 
deti do 15 rokov, ak ich rodič 
mal zapísané vo svojom ces
tovnom doklade.) 
* vycestovať lens vlastným ces
tovným dokladom môže občan 
mladší ako 5 rokov, ktorý bol 
zverený do pestúnskej starostli
vosti alebo do výchovy iného 
občana než rodiča, alebo nad 
ktorým bola nariadená ústavná 
výchova . 
Vydávanie cestovných dokla
dov: 
* Cestovný doklad sa vydáva s 
platnosťou : 

-občanom od 15 rokov s plat
nosťou na 1 O rokov, 

Hlodáte? 
Ak telefónne číslo v Zlotých strán

kach, tak lo sa nehlodáte. 

Farský úrad musíte hlodať pod R. 
Rímskokatolíci, ostatní podla konfe

rie. Úrad práce pod N, ale lepšie je 

pod O, kde je Okresný úrad práce. 

(j(orenie života) 
- Snívam, že sa raz stanem mili
onárom, tak ako môj otec, - ho
vorí Fero. 
- Tvoj otec je milionár? 
- Nie. On tiež o tom sníva. 

*** 
-Čo ste mali tohto roka pod 
stromčekom? 

- Stojan, ako každý rok. 
*** 

- Môžeš mi dať dole svetrík. .. 

platnosťou na 5 rokov, 
- deťom do 5 rokov s platno-

. sťou na 2 rolY· 
* Poplatky za vydanie cestov
ného dokladu: 
- do 30 dilí pre dospelú osobu 
....... ..... .. ... .. ... ... .. .... .. 1000, - Sk 
- do 30 dní pre dieťa od 5 do 
15 rokov .... ......... ....... . 400,- Sk 
- do 30 dní pre dieťa mladšie 
ako 5 rokov , .... ....... ... . 250,- Sk 
-zápis dieťaťa do pasu rodičov 
.... ..... ...... .... ..... .......... . 100, - Sk 
-za rýchle vydanie pasu budú 
občania platiť ako doteraz, 
štvornásobok základného po
platku. 
* Cestovný doklad vydáva 
občanovi Okresné riadite/'stvo 
Policajného zboru príslušne 
podla miesta trvalého alebo 
prechodného pobytu. občana. 

Okresné riaditeľstvo PZ 
Bratislava IV 

Notársky úrad v Devínskej, ba ani v 
blízkom okolí nehlodajte. Advokát

sku kanceláriu nájdete najbližšie v 
Stupave, lamači či Dúbravke. 

Volakedy ste našli aspoň odkaz, 
dnes sa nehlodáte. 

fm 

môžeš mi aj tričko ... a môžeš aj 
nohavičky, ale štipce nechaj na 
šnúre! 

*** 
Blondínka si pýta v bufete hra
nolky. 
-Nemáme zemiaky. 
-Ja si ich prosím bez zemiakov. 

*** 
Lekár sa pýta pacienta: 
- Urobili ste všetko ako som vám 
kázal? 
- Áno, pán doktor, váš synovec je 
už vedúcim oddelenia. 

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: l 5 .00- l 8.00. 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 
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, mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

čís\o: 3 . bezplatne 
Ročník: XV. 4.2. ~005 

O O. z radnice 

O . fámam o konkurze 
V ČÍ S lE: - ~oni ec ZŠ O Spoločenská kronika * Plesy 
O Kultúra * Zap•sv do O Inzercia príhovor A Morava Morava... . 

. vydavateľa 
V - '. 'ka *Ochrana verejného ponadku O z policajného zap•snl 

Ľ dl· a bud'te <ľuďmi!" Asi 
u l ' ' y k by sa dali nazvat vyzv. 

ta moc s ktorými sa, na;
napo ' ť .. v ostatnom čase, s tre a-ma ., k 

Pomoc potrebu; u a-
varne. , Áz. 
tastrofami postihnuta za, 

aše Vysoké· Tatry, dostavba 
n , odného divadla ... v IJ_e
nar . , l vyz 
vínskej som nezzstova -

vy.Občanža by určite pri~íta
/i rozšírenie prístupo~e; ces; 
ty do Devínskej, mozno prz_
rodného amfiteátra v ktor_eJ
si z prekrásnych prírodnych_ 
lokalít, ktoré naša mestska 
čast' dostala do vie~ka b_ez 
vlastného pričinenza,_ ~zac 

· nity čiastkou 
Ples MČ ONV podporil fond huma 

, 
i, 
a 

a 

D 

/" ·tov v našich u/zczach 
po zca} • · ' e však 
by nezaskodzlo .. · mam , 
rozostavané chorvátske mu
zeum, dom sociálnych s/u
-. b futbal by potreboval 
z ze ' . b. k sme 
injekcze ... Pre z zer . Y 
sa nerozhodli. Spolzeh~m~ 
sa, že samospráva zanadz, 
zabezpečí. 

Iste nielen výška vy-
zbieraných prostriedkov n~ 
charitatívne alebo huma~z-. 
tárne účely svedčí 0 nase} 
/'udskosti. Stretávame s~ 
s jej prejavmi alebo absencz_
ou denne na . našich u/z
ciach, v prád, na ka~~om 
kroku. Kedy teda sme, cz bu
deme? Ked' nebude ·treba 

'k ďbuprosiť a doprosovať, e 
deme vedieť dávat' aj vo svo
jej skromnosti. Všetc;i. P_o fa-. 
šiangoch máme styrzdsat 
dní na uvažovanie. 

vydavateľ 

Už štv..ní rok môžu obyva_~e
"' • 11: • poz1a-

1·a Devínskej Novej Sl 1 . d DNV Novo-
dať Miestny ura ' . 

k . 17'/A 841 07 Bratisla-
ves a ' ' h 

Poskytnutie okrasnyc 
va o · a 
kríkov ktoré chcú sami vys -

d ·t' a' verejné priestranstvo v 
1 n . d - ne-
k Jí svojho omova 

0 0 
•· · t pred rozáleží na tom, cl je o , . do-

, · 1 -De-Mestská čast Brat! s ava 
, k. Nová Ves lstrijská 49, 

v1ns a ' 

841 07 Bratislava, '" 
ponúka na prenaJom 

nebytové priestory . 
v samostatne stojacom_ obl_ekte 

L
, . ' ho centra na uliCI Elsne-
'n'ove · 

rova 54/ b. , 
Ide o prízemné priestor~ o vy-

71 .l m2 s možnostou za-
mere ' . ' · d termínu 
čatia podn,kaniO o 

l 4 2005. d . . 
. Ide o priestory po pre aln' 

Al/media, s.r.o. ~ · 
Písomnú žiadost' spolu so ~~~-

nostenským listom alebo vyp~-
bchodného registra zassom z o 8 2 

l ite najneskôr do tern;índ 2 ONV 
2005 na Miestny ura , 
oddelenie správy a údržby ma-

.. k' 49 841 07 Bra-
jetku, lstrqs a ' 
tislava 49. , . , 

Podrobnejšie informae~e va~ 
oskytnú pracovníci oddelen/O 

p , údržby majetku - Mgr. 
spravy a 
Kissová , V _ 
kontakt: Miestny urad DN 
tel . 6477 5250, 6477 6250, 
6Ú7 7250, 6477 8250, 6476 
1291,6476 1292,6477 0980, 
6453 8367, 6453 8368. 

Snehová nádielka v. os
tatných dňoch dala ponad-

brat, všetky· m. Nielen 
neza . · 
vodičom motorovych v<?z': 
diel ale aj Denove, k:or_a 
odstraňovala snehove za-

l kde bOlo treba . Kde 
va y, . . e v 
sme ich našli? ZvereJnlm 

budúcom čísle. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 27.1 . 2005. 

Uzavierka nasleduiúceho 
., la bude 10.2. 2005, 
CIS 005 
číslo vyide 18.2 .. 2 . 

dinnými alebo bytovyml 
(Pokračova~ie na 3. strane) 

mami ť 0 tíodosť musí obsahovo n -e-mail: krug@ mail.viapvt.sk 
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z diára starostu 
tovné lístky, čo predstavuje ob-

ta. ch. Ciel'om materiálu je do- • .1 Sk 
jem zliav takmer 770 ml . ro-

siahnutie úspor prevádzkových čne. D.P a.s. uvažuje v roku 
nákladov, nákladov v oblasť 2005 s nákladmi vo výške tak-

vedomie a vytvorili poslaneckú 
komisiu, ktorá spolu s námest
níkom primátora p.Koladom 

predloží poslancom ~s~z. ná~r
hy riešenia racionahzac•e us-

. DP a.s. v roku 2005. l'udských zdrojov a zvýšenia mer 2,45 mlrd. Sk, s výnosmi ·z r d • --------'------------------------..._tnosti.. hádzal z výsledkov efektivity práce. vo výške takmer 2,17 mlrd. Sk a n l C. e t nal vyc V oblasti tržieb vyvolala širo- 5 'l Sk 
! škô l v rámc i MČ ONV a v Kom i- hlavného kontro lóra Mč Ma~ porovnania obdob- b • v a stratou vo výške 27 ml: · 

. . . . .. . auditu a . h spoločností kú diskusiu skupina o ~ano , l . materiál zobrali na 
s ii ško lstva, mládeže a vzdeláva- ONV ,za rok 2004 s pri po. y'ch dopravnY': k. h mes- ktorí využívajú zl'avnene ces- Pos anc1 .. ...... ....... : .................................................... . 

por. 

-AZ· 

Miestne zastupitel'stvo MČ 
ONV (MZ MČ ONV) zasada lo 
25. 1. 2005 na svojom prvom 
tohtoročnom rokovaní. · 

Prerokovalo celkom 30 bo
dov, z ktorých vyberáme na
sledovné uznesenia: 
MZMC DNV 
zobralo. na vedomie zánik po
slaneckého mandátu pos lanca 
V ladimíra Baranoviča ml. na 
vlastnú žiadosť, vyh lásilo na
stúpenie náhradníka p. jaros
lava Turzu na uvol'nený pos la
necký mandát poslanca MZ 
MČ ONV za 2. volebný obvod 
MČ ONV s počtom získaných 
hlasov 418, skonštatovalo, že 
p. jaroslav Turza zložil záko
nom predpísaný sl'ub poslanca 
MZ MČ ONV, potvrdilo vol'bu 
p. jaros lava Turzu, poslanca 
MZ MČ ONV za č l ena Komi
sie športu, mládeže a vzde lá
van ia pri MZ MČ ONV, odvo
lalo p, Vladimíra Baranoviča 
ml. z členstva v Komisii ochra
ny verejného poriadku a z Ko
misie životného prostredia na 
vlastnú žiadosť, 
- zvolilo poslanca jaroslava 
Turzu za člena Komisie ochra
ny verejného poriadku, 
·schválilo minimálne sadzby 
nájomného za parkovac ie 
miesta pre prívesné vozíky, 
obytné prívesy, nák ladné prí
vesy, návesy a motorové vo
zidlá v rámci MČ ONV, 

- zobralo na vedomie predlože
nú štruktúru výdavkov podl'a 
charakteru prác a objektov v ro
ku 2005 na KSC - ChoNá~ 

ske múzeum, uložilo hlavnému 
kontrolórovi MČ DNV vykonať 
kontrolu fakturácie skutočne vy
konaných prác na stavbe KSC za 
r. 2004 a po prerokovaní v ko
misiách pred l ožiť na zasadnutie 
MZ MČ ONV v termíne 3/2005, 
- neschválilo úpravu nájmu za 
pozemok zapísaný na pozemko
vej knihy V ložke 1 612 parc. č. 
3998 - Glavica pre DP Devín, 
- neschválilo návrh na zmenu 
VZN v súvislosti s miestnou 
daňou vo vzťahu k predajným 
automatom umiestneným mimo 
verejných priestranstiev, 
- schválilo pred ložený Dodatok 
č. 2 k Zm luve o die lo č. 1/204 
na DSS, 
- schválilo Zm luvu o zabez
pečení odstránenia starých mo
torových vozidie l, uzavretú me
dzi MČ ONV a AUTO AZ, spol. 
s r. o., Malacky v znení pripo
mienok, 
• zobralo na vedomie stav roz
pracovanosti materiá lu MTZ 
a Rozvoja ško lstva v MČ ONV, 
požiadalo dopracovať materiál 
o zámer zriadiť osemročné 

a štvorročné gymnáz ium na 
území MČ ONV do 1. 9. 2007, 
a po prerokovaní dop lneného 
a prepracovaného materiálu 
v školských radách, vedeniach 

Z diára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

- Starosta rokoval so zástup
cami spoločnosti Terno - Jed
nqta vo veci opakujúcich sa 
sfažriostí občanov na neúmer
ný hluk spôsobovaný prevádz
kou Terna na území MČ ONV. 
Tento je spôsobovaný hlavne v 
skorých ranných hodinách pri 
zásobovaní prevádzky. Obe 
strany sa dohodli na 'predložení 
návrhov, ktoré zamedzia tomu
to stavu. 
- Na pôde MČ ONV prebehlo 
rokova.nie starostu so štatutár
nym zástupcom spoločnosti 

Satro, ktorá prevádzkuje tele
vízny kábeloVý rozvod a zabez-

DEVEX 2 

pečuje šírenie signálu jednotl.i
vých programov v tejto televíz
nej sieti. Predmetom rokovania 
bola realizácia rekonštrukcie 
hlavovej stanice, ktorú schváli
lo Miestne zastupitel'stvo v ob
jeme finančného nákladu 2,02 
mil. Sk. Satro predložilo návrh. 
realizácie investície v objeme 
takmer 2,6 mii.Sk, zdôvodňujúc 
zvýšený objem realizáciou digi
talizácie vo vyššej kvalite. Na 
rokovaní bol dosiahnutý kom
promisný návrh zo strany 
Satra, ktorý súhlasil so zníže
ním finančného nákladu na ob
jem 2,26 mii.Sk. Návrh realizá
cie bude predmetom rokovania 
zastupitelstva Mč ONV. 

ni a pred l ož i ť materiál na opätov" mienkami, n tých ces yc ...................................... d · 
néprerokovanie v MZ MČ ONV · - zobralo na vedomie výsle. " 0 wbra ............. ........................................................................................... .. ....... ... · re krík na dzuje rast buriny. Po rven~ 
do 6/2005, · dok dražby obecných bytov, ... ... ............ ako v súkromných záhradách. K~o kop_al JO~Y p ·• y konáre sa pomaly rozkladaJ~ 
·konštatovalo, že podaná situač- - schválilo Zmenu č. 1 Zri a. "{l;Jiadgtt7 o-lfn/t!J' p0 skúsenostiach z minulých sídil:ku, vte,_o co';l J'semky po- a tým sa zlepšujú štruktúru po: 
ná správa MsP Dúbravka ne- d'ovacej li stiný M iestneho úra. - / _ rokov nebudeme kupovať a~i * Knky b.udu ~:~név;;J~evanie dy a obohacujú ju 0 organ~c~u 
odráža skutočný stav prevádzko- du MČ ONV - zmena sfdla uÓ.Š a,u-lľl/ . žiadne tuje, borievky a cyprus- tre~ovat pravtčného obdobia- hmotu. Ale musím ~znat, z_e 
vani a zar iadenia ,,Sedem statoč- M iestneho úradu na ul ic u teky Bud' ich niekto ukradne poea s ve geta. . k d' ne- hlavne v prvých meswcoch me 

1 t any) · · t '/ e/ené OJ v ztme e · k· F k · 
ných" a "Country - pu bu" a Novoveská 17/A, · (Dokončenie z · 5 r alebo ich zničia psy. s 0 oz sadia vhodné sú ve/'mi estet/C e. un ou 
nezodpovedá uloženým opatre- - schválilo časový harmona- Ak nemáte presnú predstavu, mrzne. Akd'sa1 .~Yh rokoch stačí však plnia rovnako dobre ako 

· · · · · MČ ONV d · MR MČ DN tva a so zakreslením · · • · • /áte druhy v 0 ste n1am a 1n1C1at1vam , gram zasa nut1 V stra ns , môžete naptsat, ze, Sl ze. T 'ka Jen počas extrémne- kôra. 
c schválilo predfžen ie Zmluvy a MZ MČ ONV do 6. 7. 2005 jestvujúcich drevm. . • 

0 
napr. x ks stálozelenych kľlkov, za tev . 

o zabezpečova n í poskytovan ia so zmenou termínu z 12. 7. *Cestné preh/ásente, ze sa. k k 'k do živého · plota ho sucha. 
sociálnych služ ieb v MČ ONV s 2005 na 6. 7. 2005, d né kríky budete starat 0 x s " ov. · •· h b dete * Kol'ko kríkov naozaj dostane-

. vysa e l t , 'k/a (treba naptsat~. ct o u , te bude závisieť samozrejme 
fi Privilég ium n. o. do 30. 9. -schválilo člnom komisií MZ olievať ich na v as ne na · - strihať, alebo ct chcete. vol~e : d toho kol'ko /'udí bude 
2005 MČ ONV- neposlancom mi- p · ·má/ne do konca roku 1 ) k Jtokvtt OJ o ' 

' , • dy mmt rastúci živý pot' _x s z .• k- z·,·adat' o kríky - aby sa ušlo 
- uložilo prednostovi MU MC moriadne odmeny za 2. pol- 2oo6. 

1
. núcich nízkych knkov do. vys Y • . 

DNV pred l ož i ť prehl'ad termínov r~k 2004 podl'a predloženého * podpis žiadate/'al!_iada~e ~v. , vsetkym. 
· .. 'h b · h na'vrhu, • adat OJ tt 1m apod. · č "te môže poskytnúť uprav naJomne o v o ecnyc 0 kríky môzu poz~ , Kol'ko kusov môže požiodot ~ es , d' 
bytoch MČ ONV v súlade so - schválilo prevod obecných občania, ktorým r:''estny urad j'eden občan resp. jeden m1estny uro · 
zmenou cenových predp isov v r. bytov do osobného vlastníctva 'daroval kríky v mmu/om o~~~-- . 

7 
*Kompost . 

2001, 2002, 2003 a 2004, občanom podl'a predloženého bí. Podmienkou je, že sa. voest: dom. . . , . . t Pod tenučkou vrstvou zemtny 
- schválilo úhradu istiny vo výške návrhu, . na v minulosti darovany~h kn· Nie je presne urcene, .~avtst 0 

na verejných priestranstvách V 

385 . 000,- Sk, úroky z omeška- -zobralo na vedomie znenie k t to od viacerých okolnosti. · · k s kameňmi a 
D• akovne'ho l l.stu starostu ob- kov prijala a pe ne ras te- * Od ve/'kosti vo/'nej plochy- ONV Jbe ~tesoodpadom Miestny 

nia 11 1. 344,- Sk, trovy konania skontrolujeme. , . . d', k 'k 0 _ stave nym · 
19. 250,- Sk, trovy právneho za- ce Štrba p. Micha la Sýkoru, Termín: do 28. februoro nie je dobre n~sa. tt." ~ n úrad môž~ zdarma poskytnúť 
stúpenia 17. 240, - Sk pre fy SO- -schválilo zr iaden ie Komisie husto, treba ratat s tym, ze sa k post v ktorom vaše kríky 
PI$ .. 'hd d MZMČDNV • · 200S. . _'. t' om ' • · 

, s. r. o. - z1mna za ra a, o na presetren1e 
0 

aké druhy môžete poz10· rozras u. , dobre porastú ale je v nom OJ 
28. 1. 2005 formou vloženia do sťažnosti p. Preisingera proti Podl'a literatúry spravn_u h dpad,ov ktoré treba 

dat? · · .. t t tak ze troc u o ' 
súdnej úschovy spolu so započí- hlavnému kontrolórovi v z lo- Pri kúpe uprednostníme dru-. vzdi~/enos~ _vypo~t 0 e k, 'do- odstrániť. Kompost treba pre-
taním prejavu vôle, žení: . h ,, spootate vysku kľlkov, 0 u d . ·at' s po"vodnou zeminou 

Š hy' ktoré dobre rastu v ~uc_ e! k vy e mtes 
- zobralo na vedomie kontrol né JU Dr. i mkovič, l ng. Lacko, . · siahnu za 5 - 1 O ro 0~ka - prt'blt·z·ne v pomere · 7: 7. Cím 

· hl 'h k t l · M K l · 1 GI t piesčitei pôde 0 sú nenarocne. · K' sa krt y nero-spravy av ne o on ro or a v gr. e o va a ng. a z, 1 r k Jí te tromt. ym k . .. •• ·e 
1
.·amy pre kríky vykopete 

súv islosti s pridel'ovaní~ vyh - s tým, že termín predloženia Aj medzi nimi je ve 0 p_e ne . · J' y' priestor je pe ne voest d 
kvitnúcich, ozdobných It stom zrastu, vo n . . l . • a čím lepšie pripravíte pô u 

radených parkovacích miest, kontrolnej správy je 3/2005. hl' d vysad_ iť trvalkami alebo etntc- pred vy'sadbou, ~írn. lepšie bu-
čerpan i a fondu sociál-nej starost-· prípadne celkovým vz 0 om. k ~~ h 
l i vos t i a humanity, do. plnen ia Vždy J·e lepší poh/'ad na do_b_ re a mt. · /'k • ner- dú rásť aj v buduc/Ch rokoc · 

V minulom období sa mnohí 
občania pýtali, či nemôžu do
stať aj sadenice trva!!ek na 
skrášlenie okolia svojtch ~o
mov. Jedna sadenica trva~tek 
stojí približne rovnako ako Jed· 
na sadenica bežného druhu 
kríka. Pritom krík sa časom 
rozrastie na väčšie rozmery, 
má ove/'a väčšiu listovú plo
chu, žije dlhšie a tým ?.~rem 
okrasnej funkcie účinne}:~e p!
ní aj ozdravovaciu - prectstu]e 
vzduch, zachytáva pr~c~, 
zv/hčovaním vzduchu zl~psuJ: 
mikroklímu. Pri objeme ftnanc
ných prostriedkov, ktoré ~ôž~
me vyčleniť na tento pr~J~kt, 1e 
efektívnejšie investovat tch do. 
kríkov. Trvalky je možné zís~at 
aj zdarma od susedov a pna
te/'ov, ktorí majú záhradky. 

* Od toho ko o casu a e , k , 
kontro lnej správy prejazdu ná- rastúci bežný krík ako na ZIVD_- ' ať Aby * Podrvene onore 
kl d · h d l l . Spracoval: rt'act· rododendron. Na verej- gie im chc.ete ~en ov · · Mulčovanie vrstvou cca 5 cm . 

a nyc voz i ie po u . starostlivost o knky bo_Ja zaba- h ubou zadržuJ·e vlahu, obme· 
M lynská-lstrijská, smer Zohor, JUDr. Františl!k Baňa s, ných priestranstvách spravidla vou 

0 
nie úmornou dnnou. r 

Mário šimon'ová, 
Miestny úrad 

Devínska Nová Ves 

- schválilo správu o činnost i zástupca starostu MČ ONV nie sú také dobré podmienky 

- Na magistráte hl.m.SR Ba ro
kovala finančná komisia mesta, 
ktorá prerokovala materiály na 
rokovanie mestského zastupi
tel'stva. Najdôležitejším bol ma
teriál predložený Dopravný,n'l 
podnikom, ktorý sa týkal návrhu 
racionalizačných opatrení tejto 
spoločnosti pre rok 2005, v ob
lasti nákladov - úspor na úroveň 
zdrojov vyčlenených v rozpočte 
hl.m.SR BA pre MHD na rok 
2005. 
- Starosta rokoval so zástupca
mi spoločnosti lidl, ktorá plá
nuje výstavbu vel'kopredajne 
potravín na území MC ONV. 

· Spoločnosť má v súČasnosti vy
dané právoplatné územné roz
hodnutie a predpokladá začať 
výstavbu v letných mesiacoch. 
Mč ONV požaduje od spoloč
nosti vypracovanie zonálnej do-

kumentácie dotknutého úze
mia pred začatím výstavby. 
- Starosta rokoval s predno· 
stom Krajského stavebného 
úradu, ktorý je .odvolacím or· 
gánom spoločnej stavebnej 
úradovne v ONV, vo veci nie
ktorých zrušených rozhodnutí 
prvostupňového orgánu na 
stupni územných rozhodnutí 
a stavebných povolení. 
- Na rokovaní Mestského ·za· 
stupitel'stva najvyššiu pozor
nosť vyvolali materiály dotý
kajúce sa Dopravného podniku 
(DP). Jeden z nich rozšíril pred· 
met činnosti DP a.s. o odťaho
vú službu, hlavne v súvislosti s 
nesprávnym parkovaním reSP· 
prekážkou plynulej MHD. 

Nemenej dôležitým bol ma
teriál predkladaný so zámerorn 
dosiahnutia zvýšenia efektí'l· 

Miestny úrad Devínska 
Nová Ves 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 
Miesto: Eisnerova ulica (medzi 
obchodnými objektmi LC) 
Počet vyhradených parkova

cích miest: 6 
Obdobie: 

1' 3. 2005 - 28. 2. 2006 
2iadosti o pridelenie parkova
cieho miesta je potrebné do
ručiť v zalepenej obálke s 
označením 

"SÚŤAŽ - PARKOVANIE • 
NEOTVÁRAŤ" 

Ziadosť musí obsahovať: 
meno, priezvisko a adresa tr-

valého pobytu žiadatela. typ au
tomobilu farba. SPZ kto je vlast- . 
níkom au,tomobilu. v prípad~. že 
vlastníkom je fyzická osoba. udaJ 

0 tom. či sa využíva alebo nevy
užíva na podnikatel'skú činnosť .. 
cenovú ponuku za vyhrade~e 
parkovacie miesto na obdobie 

jedného roka. . . 
Poplatok za 1 parkovacte mies-

to: 
Paušálna suma poplatku sa 

určí pre všetky vyhradené parko
vacie miesta na jednom parko
visku rovnaká pre všetky vyhra
dené parkovacie miesta.? to vo 
výške priemernej ceno~e) ponu
ky uchádzačov, ktorym bolo 
parkovacie miesto. na danom 
parkovisku pridelene. 

Paušálna suma poplatku ne-

môže byť nizsia ako 72~?,·
Sk/ročne a nemôže byť vyssla 
ako 40 000.- Sklročne. 

Fyzické osoby, ktoré n~po
užívajú osobný automobil na 
podnikanie, majú z~ížený po
platok za vyhradene p~rkova
cie miesto pre osobny aut_o
mobil. ktorý nie je vo vlastnlc
tve právnickej osoby. na jed~u 
tretinu. Znížený poplatok Je 
možné . uplatniť obyvatel'mi 
jedného bytu spolu iba jeden

krát. 
Uzávierka prihlášok: 16 .. 2. 200~ 
0 14.oo hodine - v tomto term
ne sa zároveň uskutoční n~ 
miestnom úrade aj verejne 

otvorenie obálok. 

EOMÚ ONV 

DEVEX 3 
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. . • 5. 2. CHORVÁTSKY BÁL . 
. tradicná chorvátska fašiangová zábava poriadaná CHKZ 

vo vel'kej sále od 19.00 h v 
vstupenky možno zakúpiť u organizátorov podujatia 

•. 8. 2. POCHOVANIE BASY . 
faslangová.zá.bava poriadaná na záver fašiangov s tradičným 

polnocnym pro~~am~m pochovania basy. Do tanca ... 
· ~ n~ pocuvan1e bude hrať O-kvintet · 

vo velkej sále 19.00 - 24.00 h, vstupné 150 Sk 
predpredaj: 2.,3.,4 .. 2. od 15.00 h v pokladni lstracentra 

. a 8. 2. hodinu pred začiatkom podujatia ' 

13. 2, .0 BYSTREJ LÍŠKE 
báb kovo ~in?h:rné popoludnie. pre najmenších 

vo velkej sale od 16.00h, vstupné 25 sk 

Vážení rodičia, aj Vás čakií zápis 
diet'at'a do 1. ročníka? 

S~dečne Vás privítame u našej škole 
pwtok 11.11. 2005- 15.00. 18.00 
sobota 12 .11. 2005 _ 8.00 _ JJ.OO 

- sme škola u príjemnom prostredí 
Lamača, u blízkosti sa nachádza kino 
a školský športový areál 
-vyučujeme cudzie jazyky od 1. trie
dy ako povinný predmet 
-.podlá záujmu rodičov organizujeme 
skoly u prrrode, plavecký a lyžiarsky 
k~rz, študijný pobyt u Anglicku 
-~kola realizuje projekt Infovek_ vy
ucova~~e formou výpočtovej techniky 
· zapajame sa do medzinárodných 

/V1ínimólne v t - 20r finančný v)it'ažok 
50 

po ž.. . k.s upn_~ u,- Sk/ osobo 

Základná škola na Ul. I. Bukovčana pozýva 

Z
~kladná škola na UL 1. Bukov
cana patrí vzhľadom na vý
sledky v rôznych súťažiach 

olympiádach a v zapájaní sa d~ 
projektov (Phare, Infovek, Socra
tes, ESF l k najúspešnejším školám 
v okrese. 

?d školského roku 2004/ 200 5 
sa _skoly na UL l. Bukovčana 1, 3 a 
MS na ULM. Marečka 16, 20 . zlúči
IL Riaditeľstvo školy nájdete v bu
~OVf! na Ul. l. Bukovčana 3. Našu 
~k~lu navštevuje 964 žiakov a 
skol~y ~ 3 3 detí. V škole vyučuje 67 
a v sk~lkach 20 kvalifikovaných 
pedag?gov. Súčasťou školy je aj 
Skolsky klub detí, ktorého cieľom 
je efektívne využitie mimovyučo
vacieho času . 

Od. 1. ročníka sa žiaci učia pra
covat na počítači, vyučujú sa po- . 
vmne cudzí jazyk (anglický alebo 
n.eme.cký l podľa najnovších vzde
lavaclch materiálov (učebnice Sp
lash, Busy bee, Hallo, da bin ich, 
CD .- ~o~y). Od 7. ročníka pribe
raju dals1 cudzí jazyk. Počet v trie
dach 1. ročníka neprevyšuje 25 . 

DEVEX 4 

žiakov, čo umožňuje učitel'ovi 

pnstupovať k žiakovi individuálne. 
P?polud~í môžu žiaci bezplatne 

navstevovat 31 krúžkov: 
počítačo~ý, internetový, jazykový 
(angl.':ky, nemecký, taliansky, 
francuzsky~ výtvarný, turistický, 
a~vamt1cky, ludové remeslá" Mra
va. mate~atika a slovenčina, bys
tra hlav1cka, spoznaj svoje mesto 
stolný_ tenis, šikovné ruky, fi orba l: 
bedmmton, varenie, aranžovanie 
at_le:ický, folklórny_ GRBARéiETÁ 
a me., 

Zápis detí do 1. roč~íka sa usku
toční v budovách zš na Charkov
ske! ul. a na Ul. l. Bukovčana 3: 
v ptatok 4. februára 
od 15.00 do 18.00 hod. 
v sobotu 5. februára 
od 8. OO do i2.00 hod. 

K zápisu prídu deti, ktoré do 31. 
ilUgusta 2005 dovŕšia šiesty rok ve
ku~ ako aj tie, ktorým vlani bol od
lozený začiatok povinnej školskej 
dochádzky. 

Každému dieťaťu sa budú pani 

u ~~~_na no .up ucebných p omôcok 
Tesrme sa no l./cš u účosfi 

budúcich prváčikov 
, . na zap1s 

učitel'ky individuálne. venovať tak 
aby zistili, či je dieťa zrelé pr~ 
vstup do prvého ročníka: 
· či pozná farby, geometrické tva
ry 
-~i vie priradiť počet do päť 
- ,cl nemá poruchu reči a i. 

Di~ťa sa pri zápise môže pred
st~vlt, zarecitovať, zaspievať. Ro
die, zákonný zástupca do dotazní
ka okrem iného zapíše: 
- rodné číslo dieťaťa 
· či .bude navštevovať školský klub 
det1 ( 300 Sk mesačne ) 

, · ~i sa bude stravovať v školskej je
dal nl ( 24 Sk za jeden. obed) 
· aký povinne volitel'ný predmet 
bude navštevovať ( etickú alebo 
náboženskú výchovu) 
·aký povinný cudzí jazyk bude na- . 
vštevovať (anglický alebo. nemec
ký- 2 hod . týžd. ) 
· či bude mať odklad začiatku 
školskej dochádzky 

projektov Socrates a Europ 
@School, Unicef e 
~spolupracujeme s políciou v pro
jekte Správaj sa normálne 
~ zdravý spôsob života propagu. 
jeme !?rmou projektu Škola pod
poruJuca zdravie a ef!vironmen-
tálnu výchovu Korešpondenčno 
školou ekológie 

11 

· v škole pracuje koordinátor dro
govej prevencie a environmentál
nej výchovy 
- činnosť Školského klubu detí je 
od 6.30 hod. do 17.30 hod. 
- ;'aše dieťa sa môže zapojiť do 
roznych krúžkov: tvorivé dielne 
basketbal, ' 
futbal, anglický jazyk, tenis, flor
bal, počítačový, tanečný,chemic

ký 
- žia.kom s problémami v učení 

ponukame individuálny vzdelá
vací program 
- v škole sú zriadené učebne ché
mie, fyziky, prírodopisu, cudzích 
jaz~kov, hudobnej výchovy, telo
CVlcne, posilňovňa, cvičná ku
chynka 
- v škole je zriadená muzeálna 
zbierka Izba pána učiteÍ'a a Škola 
starých rodičov 
- na~i žiaci sú úspešní pri pnjí
mam na stredné školy a osemroč
né gymnázia 
· !ednou z najväčších výhod je 
mzky počet žiakov v triedach 

Mgr. Alena PeÚková 
riadi telka školy 

·či má dieťa zdravotné problémy 
(alergia, oslobodenie od cviče

nia .. . ) 
Ďalšie informácie 0 zápise 

ochotne poskytneme na telefón
nom čísle 64 778 338 
(Bukovčana 3) alebo 64 77 5 329 
(Bu.kovč~ na ). K nahliadnutiu je aj 
stran ka skoly www.bukovcana.sk 

Ďalšie aktivity školy 
v najbližšom obdobi: 

· _3 · 2. 2005- Deň otvorených dve
rl pre predškolákov od 9,00 do 
11 ,OO ( Bukovčana 3 ) 
· 3· 2. 2005 - poobede od 14 oo 
karneval pre žiakov prvého stu~ňa 
a deti z MŠ 
- ( Bukovčana 3 ) 
· 5. 2. 2005 - 46. spoločenské pose
~enle rodičov, u~iteľov a priatel'ov 
skoly v budove Bukovčana 1 
· február 2005- otvorenie Vzdelá
~acieh~ strediska- organizovanie 
skolen 1 Práca s počítačom 
- ( l. Bukovčana 1 ) 
·pokračovanie školenia dôchod
cov v práci s počítačom, interne
tom ( l. Bukovčana 3) 

Riaditel'stvo školy 

~ 
Ján HAVRAN 

a Viera HUDAKOVA 

Blahoželáme ! 

uvítali sme no~ýé~ ď~ 
spoluob'ča1Jov·}\ 

Lucia sucHANKOVA 
ondrej PROKEŠ 

petra HURBANIČOVA 

Vitajte! 

HU MAN ITA- S PC>LU PATRI Č NO SŤ- TOLERANCIA 

&tále aktuálne - . . . . 

Motto reprezentačného plesu MČ DNY, poriadaného pod záštitou sta

rostu MČ V. Mráza, je aktuálne v ktoromkolvek čase. Je ct'ou, že sa udo

mácnilo práve u nás. Prostriedky získané na tohtoročnom, už šiestom 

reprezentačnom plese, sú určené na fond humanity, a budú použité na 

rekonštrukciu Domu sociálnych služieb. 

ská sporitel'ňo - pobočka DNY, firma 

TENERGO, pán Peretič s man-želkou, 

firmy Begro, HERBA, Slov-lih, Group 

4 Falek, páni Baranovič s manželkou, 

Dobrík s manželkou, Frohlich, reštau

.rácia U Michala, firmám Kadernícky 

salón PROSPERA, papiernictvo 

U pumpy, pánovi Studeničovi 

V týcbto d11och si pripomenie
me rozlúčku s našimi 
Viliamom a Emíliou 

GR0FOVÝMI 
na ktorých s láskou a úctou 

spomínajú 

ľ 
ašiongy znamenajú radost 

·o zábavu. Tie nechýbali ani no 

. tohtoročnom plese v lstracentre, 

h~~i ušl'achtilé ciele rezonovali počas 
celého podujatia. 

O tradične dobrú zábavu sa tohto 

roku postarali: tanečná skupina 

SCAN, cimbalová muzika Stráž

ničon, príÍožlivý program odštarto

vaný predtanečníkmi z klubu spolo-

čenských tancov Elegonzo, pokračo
val vystúpeniami skupinou Afrodita ll, 
majstrovských párov v okrob(!Jtickom 

rock and -roole Hydrorock, {olklórne· 

ho súboru Gymnik, pravdaže príťaž
livá tombolo o kvalitné služby reštau

rácie U Michala. 
O tom, že zábo.vo bolo výborná 

svedčili i slová ~znonio hostí medzi 

ktorými sme mohli vidieť: R. Vavríka, 

poslanco NR SR, B. Hochelo, námest

níka primátora Bratislavy, starostov 

susedných mestských častí Petržalky 

z Motoršportu, firmám Královič -

sklenárstvo, VAGÓN, AUTO Vol ú šek, 

V. Bojon -· starosta MČ Petržalka , 

P. Šromko - starosta MČ Lamač , 
P. Polák s manželkou - starosta MČ 
Dúbravka, tiež starostovi MČ Ing . 

V Mrázovi, jeho zástupcovi JUDr. 

F. Boňosovi, ktorí spoločne, ale aj 

osobitne s ·manželkami venovali do 

tomboly pekné dary. 
Med:ti tombolovými výhrami zau

jali: sedem dňový zájazd pre dve 

osoby do Chorvátsko l darca Peretič), 
jednodňový zájazd do Benátok 

deti s rodinami 
a členovia Miestne/Jo qdboru 

Matice slovenskej 

Jubil"ejný 
10. ples v ZŠ s MŠ 

· P. Horova 16 

V sobotu 15 . 1. 2004 opäť ožili priestory ZŠ P . Horova 
16 hudbou a tancom na jubilejnom 10. rodičovskom plese. 

Až do bieleho rána sa hostia vykrúcali v rezkých tó
noch hudobnej skupiny Hemiola, pod vedením Petra Cibul
ku. Tradične dobrú večeru pripravili manželia Vyhnál
kovci. za obec a .jej zastupiteľstvo ples navštívil 
zástupca starostu MČ ONV pán JUDr . František Baňás s 

manželkou. Najväčším ~ákadlom bola bohatá a zaujímavá tombola. 
Svojimi darmi do nej prispeli a vďaku organizátorov 

V. Bo jano, Dúbravky, P. Poláka, Lo

moča P. Šramka s manželkami, po· 

sloncov mestského zostupitel'stvo, 

okresného úrodu, hostí z družobnej 

obce sv. Ilja v Chorvátsku, nakoniec 

všetci, čo prišli podporiť dobrú myš- -

lienku, so príjemne zoboviiL 
Pod;okovonie zo pekný spoločen

ský zážitok patrí organizátorom, 

všetkým zobávojúcim, ktorí v zbierke 

no fond humanity prispeli sumou 

7 030 Sk, sponzorom tomboly: 

[Vogón servis), ale aj fúro moštol'

~ého hnoja [PD Devín). či balíček 
Viogry od neznámeho darcu . 

Finančnými príspevkami no Fond hu

manity prispeli: 
Všeobecná iíverová banka: 

30 000 Sk, 

-Firma Bródy - pneuservis: 
5 ooo sk, · 

-Firma Vitáloš: 
lO 000,- Sk, 

-Firma DaK·k~ster, s. r. o.: 
lO 000 Sk, 

-Firma ONV park: 
lO 000 Sk, 

-FORMULA CAFÉ Tip: 
5 000 Sk, 

-Firma BEWX, s. r. o.: 5 000 Sk, 

-Skanska DS, a. s.: l O 000 Sk, 
-TENERGO, a: s.: lO 000 Sk, 

-VOLKSWAGEN Slovakia, a. s.: 
10 ooo sk. 

i účastníkov si vyslúžili: Akad . maliar M. Komáček, 
Astor Slovakia s.r.o., Autopotreby Pavlovský, cartel 
Slovakia ONV, correct Beton, Drogéria V, firmy Allmedia, 
Festo, Klemi, veren, Interfruct Slovakia, kníhkupectvo 
Enigma, kvetinárstvo Begra, Móda Lenka, Musicforum, Obč. 
združenie Horov, Optika M, OZ-KOVO Vo lkswagen a. s., 
P· J . Molnár, Mgr. M. Marko - ria?iteľ ZŠ P. Horova 16, 
P· Matefyová, Papiernictvo Eisnerova, Papiernictvo Froh
lich, PC- LARES št. Králika,Pizzeria Ristorante Mr .. 
Sergio, Pneuservis Bródy, poľovnícke združenie MORAVA, 
reštaurácia ISTRIA, rodiny Grož~jová, Vyhnálková, 
Gregorová, RR zš BukovČana 3, Skelet Bratislava, Skle
nárstvo Kralovič, slovenská filharmónia, starosta MČ ONV 
Ing. V. Mráz., Technic~é sklo, Textil Alka, zástupca sta
rostu ONV JUDr. F. Baňas, Zlatníctvo zirkón. 

' Poďakovanie za obetavú pomoc pri príprave i počas 
priebehu plesu patrí mojej manželke, manželom Vyhnál
kovcorn a Bauerovcom zástupcom ZŠ P. Horova A. Kmeťovej 

Pneuservis pri rybníku, JEDNOTA 

SD, JEDNOTA- Terno DNY, Benzí

nová pumpa Slovnaft, Fitnescentrum 

MAX Fit, pol'ovnícke - združenie 

Morovo, vrámci MČ DNY, DP Devín, 

firmám Corect Betón , zlatníctvu 

ZIRKÓN, Klemi - vodoinštoločný ma

teriál, kaderníctvo Lovásová, Pizzeria 

Mr. Sergia, pán Weiss s manželkou , 

pán Molnár-Večierka včielka, Vče
lárstvo Dedinský - Mlynská, lekáreň 
NADA, firma KHC, Rybo Petrovičo
vá, Ing. Berger s manželkou, Sloven-

Celková suma no Vl. reprezen

tačnom plese MČ DNY, získaná 

pre Fond humanity, predstavuje 

131. 888,-Sk. Všetkým darcom patrí 

skutočne vďaka . r 
a J .Lesayovi. Oto Gregor, predseda OZ 'Horov 

DEVEX 5 
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( Morava, Morava ... ) obsadí uvolnenú niku a exotické 
druhy, na územie nevpustí. 

V záplavových územiach pri
rodzeným porastom, ktorý tam 
rástol celé tisícročia pred l'ud
ským osídlením bol lužný les, 
primárne tvorený vŕbami a to
po/mi. A v suchších častiach 
bresty, jasene, duby a lesné 
hrušky. 

. prechode krajiny z jedného 
ločensko-ekonomického 

Rád by som vaším čitatelám 
poďakovať za angažovanosť 
k ochrane prírody, ktorú preja
vili v reakcii na článok (Chrá
nené územie prírody popri rieke 
Morave) kolegu Vongreja vo 
Vašom periodiku. 

do druhého. Východisko 
kladáme postupnou 
ou situácie v štáte. 

Rok 2004 bol prvým 
uplatňovania novýc/z 

Kolega sa v článku snažil 
upozorniť aj na problém ilegál
neho. výrubu na príklade po
merne - vzrastlého zdravého 
brestu v území na brehu rieky 
Moravy v Devínska - Novoves
kom chotári. 

suchších území prebiehajú velmi 
rýchlo. A nivy ako lakmusový 
papier poukazujú na aktuálne 
trendy provinciálneho prostre
dia. Brehy Moravy v Devín-skej 
Novej Vsi poznali "celé generácie 
ako l'udskou kultúrou udržova
né prostredie vo forme lúk. Lúky 
sa svedomito obhospodarovali, 
najmä kosením. 

V dynamickom prostredí rie
ky časovo kratšie opustenie tra
dičného obhospodarovania má 
za následok okamžité zarasta-

Nežiadúce exoty sa vyskytujú 
aj medzi · hubami, a jedná z 
týchto húb z juhovýchodnej Ázie 
sa postarala o rad,ikálny ústup 
brestov v Európe v sedemdesia
tych rokoch 20 storočia. 

fondov pre polhohospodáróv 
podporu udržania rázu krajiny 
podla európskeho vzoru. 

Lúky sú v týchto schémach 
vysoko protežované. A ako od. 
horná organizácia sme výrazne 
pocítili prejavený záujem po/ho. 
hospodárov o uplatnenie týchto 
stimulov. · 

Vďačný som aj za prejavené 
'emócie k prírodnému prostre
diu a naJmä nostalgický exkurz 
do dôb ešte nedávnych. 

. nie, v súčasnosti žia!' aj exotic
kými druhmi bylín a stromov. 

Tieto exotické druhy (prevaž
ne pôvod Severná Amenka) sa 
do tohto prostredia dostali za
vlečením človekom. Sú tu zatial' 
relatívne krátko a prírodné pro
stredie si nedokázalo zatial' náj-

Bresty sa behom niekol'kých 
rokov stali zriedkavé a dimen
zované, aj v území popri rieke 
Morave sú priam raritou. 

Plochy o ktorých kosenie z 
rôznych dôvodov nebude záu. 
jem, by mali byť premenené na 
lesné plochy. 

Sme pracovníkmi odbornej 
organizácie v oblast[ ochrany 
prírody a radi by sme sa tóhto 
držali aj pri priblížení nášho 
postoju k ochrane prirodzene 
rastúceho bresta. 

Strata pôvodného rázu kraji
ny postihla vel'kú časť územia 
SR. Polhohospodársky využíva
né lúky zarastajú. 

Aby lesy plnili svoje funkcie je 
dôležité, aby boli tvorené pôvod
nými druhmi. 

A jedným z druhov; ktorý tvo
ril kostru lužných lesov ale aj 

. krajinársky dominántných soli
térov by mal byť aj brest. Nivy riek sú priestorom v 

ktorom je vývoj oproti ostat
ným územiam velmi dynamic
ký, spôsobuje to najmä dyna
mika riečnych procesov. Prí
rodné procesy tu na rozdiel od 

sť limitujúce páky, ktoré by ich 
obmedzovali pri ich agresívnom 
rozrastaní. 

Spôsdbov ako efektívne čeliť 
tomuto zarastaniu je viacero. 
Okrem pravidelného kosenia je 
najlacnejším zarastanie priro
dzenou skladbou drevín, ktorá 

A to je aj strata pre záujmy 
ochrany prírody. Ochrana príro
dy považuje lúky za vzácnu 
harmóniu medzi hospodársky
mi záujmami človeka a záujma-
mi ochrany prírody. 
Existuje východisko? 
Predpokladáme že áno. 

Dušan Valachovič, 
správa CHKO Záhorie. 

(Ad: Morava, Morava .. ) 
Podstatou qroblému je trans

formácia polhohospodársfi:Ja pri 

Vajanského 17, 
901 OJ Malacky, 

0903 563120 

Článok "Chránené územie 
prírody pri rieke Morave" napí
sal pán Vongrej, odborník zo 
Správy Chránenej krajinnej ob
lasti Záhorie. Na tento článok a 
celkovo na ochranu prírody v 
tejto lokalite prostredníctvom 
minulého čísla Devexu negatív
ne reagovali štyria občania De. 
vínskej Novej Vsi. Aj ked' pred
pokladám, že Správa CHKO na 
ich reakcie odpovie, predsa mi 
nedá neuviesť nasledovné: 

mom aj estetickým - kvôli tomu, 
že sa nekosí- sú porasty inváznej 
astry novobelgickej, pôvodne 
okrasnej kvetiny, ktorá .splanela. 

Namiesto vlastníkov by kosenie 
mohla zabezpečiť štátna ochrana 
prírody - keby na to mala dosta
tok prostriedkov zo · štátneho 
rozpočtu. Alebo aj naša mestská 
časť- len treba povedať, či na to 
chceme vynaložiť peniaze, ktoré 
sú plánované na iné aktivity. 

. tve drevo" - poskytuje potravu 
nesmiernemumnožstvu živých 
organizmov. lijú v ňom naprí
klad larvy fúzačov a roháčov. Eu
dia zvyčajne všetko pekne upra
cú, a preto tieto klenoty našej 
prírody nemajú priestor na roz
množovanie. Aspoň malé kúsky 
prírody treba nechať neporuše
né, aby nevyhynuli úplne. · 

* V§ 4 ods. 4 Všeobecne záväz
nej vyhlášky Kú v Bratislave č. 
511999, ktorou sa vyhlasuje 
chránený areál Devínske alúvi
um Moravy sa uvádza cit.: 
"Kosenie lúčnych porastov v 
chránenom areáli v termíne po 
25. máji sa považuje za zásah 
preukázateľne nevyhnutný na 
zabezpečenie starostlivosti o 
chránený areál." To znamená, 
že vlastníkovi/vlastníkom alebo 
nájomcom príslušných parciel 
nikto nebráni v tom, aby tieto 
lúky kosili. NajväČším problé-

DEVEX 6 

* Topole a vŕby nie sú "tvrdé bu
riny", ale pôvodné druhy stro
mov, ktoré prirodzene rastú v 
tzv. mäkkých lužných lesoch. ' 

V čase povodní fungujú ako 
pumpy - nasávajú vodu a za
držiavajú ju. Ich vplyv nie je za
nedbatelný! Keby pri Morave ne.-

, rástli žiadne stromy a kry, pri 
zvýšených prietokoch (nielen po
čas povodní) by to kruto pocítili 
majitelia domov a záhrad v blíz
kosti Moravy. 

-'
1
' Mŕtve drevo má v prírode neza

stupitelnú úlohu.Ako hovorí kla
sik: "Nič nie je tak živé, ako mŕ-

* Lužné lesy a zaplavované lúky 
fungujú aj ako velini účinná čis
tička vody. Keby Morava tiekla v 
betónovom koryte a nemala by 
možnosť sa vylievať, vd'aka zne
čisteniu, ktoré do nej vypúšťajú 
ľudia v hornom 'toku - z prie
myslu, poľnohospodárstva, dedín 
a miest, bola by to zapáchajúca 
stoka bez rýb a života. 
* K tvrdeniu, že "ak by taký pre
krásny kút mali k dispozícii 
Angličania, D*ni, či Švédi ... to 
by sme pozerali, čo by pre svo
jich obyvateľov, ale aj pre návš
tevníkov dokázali vytvoriť," len 
toľko -niečo iné môžeme obdi
vovať v parku, niečo iné v príro
de. Aj obyvatelia uvedených 
krajín k nám chodia obdivovať 
našu prírodu -práve preto, lebo 
je nerušená. 

* Pri Morave vraj okrem pár 
strák a pár bobr~v nič živé nie je 
- dnes som bola urobiť fotografie 
k tomuto článku. Je koniec ja
nuára. Pri Morave ma privítal 
štebot sýkoriek, d'ateľ na mŕ
tvom konári zatiaľ nesmelo vy
ťukával svoju svadobnú pieseň. 
Párik kačiek si hľadal vhodné 
miesto na založenie rodiny. Spev 
množstva dalších druhov vtákov 
mi pripomenul, že koniec januá
ra je najlepším časom na začatie 
poznávania vtákov podľa spevu. 
Kto má oči, uši a srdce otvorené, 
môže pri Morave vidieť tisíce 
druhov rastlín a živočíchov. Aj 
preto bolo územie pri rieke 
Morave navrhnuté na zaradenie 
do európskej siete chránených 
území Natura 2000. Tiež si pa
mätám, ako vyzeralo územie pri 
Morave, keď v roku 1990 odstrá
nili železnú oponu a konečne 
sme tam mohli začať 1-=hodiť na 
prechádzky a bicyklovať sa. Aké 
bolo čisté, neporušené, koľko 
tam žilo zvierat a vtákov. Natíska 
sa mi otázka: nesúvisí devastá<;ia 
tohoto územia s nami ľud'mi? 

Mária Šimonová 

Teplé je•llá, mäso, 
, deniny, šaláty, syi"y, u . 
mliečne vý••obky, 

• , bok s kosťou Br·avcovy .• 
• ov á kr·koVIcka Brave , 

Hovädzie zad ne . 

Hovädzí krk . 
Saláma vysočina . ('~auns) 
Tek. sal. syr údeny 

Niva syr 
pondelok 7.2. , 

. y čerstve Kur·acre trup 

89,90 sklkg 
116 Sk!kg 
189 Sk!kg 
169 Sk!kg 
125 Sk!kg 

· 189 Sk!kg 
. 249 Sk!kg 

20 Sk!kg 

59,90 Sk!kg 

30 GARÁŽÍ, 
PREDAJ-PRENAJOM 

murované steny 
garážová brána Hormann 

ZIMNÁ PONUKA NA VYSKÚŠANIE 
3 celé mesiace za 4.000 Sk 

Králika 3-5, Devínska Nová Ves 
www.hitcom.sk 
0903 766846 

PEČIATKY 
VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE. 

KOŽUŠINOVE 
PREDLOŽKY 

nájdete 
v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora) 

po-pia: 
15.00-18.00 

utorok 8.2. , 
Kur·acie krídla čerstve 

streda 9.2. . , 
Kuracie stehná čerstve 

Štvrtok 10.2. ' 
Kuracie prsia čerstve 

73 sk!kg / . 
reštaurac1a 

'169 Sk!kg 

. . 7 2. do vypredania zásob .. 
Ceny pla tla od . , k a výrobky studeneJ 

Prijímame objednav y n , 

o 

nižšie ceny - väčšie porcie 
a teplej kuchyne. 

. 8"" 18"" So: 7"" ·12"" Po-p1a: - . ' 

. v , • na gastrolístky Nákup mozny aJ · 

XtrOltt 

nľkoplotny xerox, 
OIIUd, 

lamlnovanlt, 
hrtbdod vlzbu, 

ttptlnli vlzb\1_ . -
@l~!fJK~~~twšilcWl WlJ:fliJ ~.mrf 

@ii -;-;;r-;.c; ~o~"""';:f=mR_;;';' .. · - ~Rig~rí3Ji ;;;;;;; ťiBi'i%i %l'!i~; ;!) 

* Predám obchodné priestory, 36 

m' v líniovom centre na EisneroveJ 
TeL: 0903-431 134 56

· 1 ·k do· * Ovčie kožušiny . pred oz y 

stanete kúpiť v Devexe 

. Bala' ž . oprava tele\tízo* TV serv1s 
rov Na Grbe 43. 

. Tel/zázn.: 6477 6963 

* Murárske, obkladačské práce, 

DOPREDAJ NUCH'IR 
modely 2004 v_rátane výbav}' 

so zlavou 

h ké ~túdio _ Style Slovakia Kuc yns ~ V s. Králika 3c 0 DN 
te/.: 64 761 252 

styleslovakia@nextra.sk 
www.styleslovakia.sk 

w &'Jrťdw.~ ífrd.llilri1ifiij1T~1!!1 f}!jťf:iil.'fj .jb 

Tl!iU IU/tJ'IUJU't 
1111011: t»>ii T.Jfl ()2tl 

. . . ex * Preda'm 3-izb. byt v OV, 70 m', na sadrokartón, maľovky. lntener- . l Sk 
Tel: 0908-543 991 ulici J. Smreka 24. Cena 1 ,8 mi . . 

INZERTNÉ RUBRIKY teriér. . 6477 9437 Kontakt: 0905-728 139 

Ol . Kúpa •. d prob @.))\!!ii(\il! Ot' ~ (RQZCJ<!NJt i;;'\)}l\\ p 02. Predai · , , * Účtovníctvo? Zta ny , • . 
Volné miesta (ponúka, hlada) l, t Kompletné obchodno uc- * HER BA . ZÁHRADNÍCKE POTRE· 

03. t~7~ícke služby, ad"!inistratív~ BY, rozličny' tovar, darčeky. Na grbe 04. Služby (ponúka) návrhy registraturnych po 

Postel'ná bieli:eň 
uteráky a osusky 
• Froté elastické poste/né 

plachty . 
• Bavlnené poste/né plachty, 
o Bavlnené obliečky krepove 

o Antialergický set 

~ Froté osuška, uterák 

'k f OSMA Luka Jihlava ponu o a 

B ty a kt 0216453 55 
05. Y riadkov. Konta . . Tel· 6477 4642 
06 . Noh""''r""" 6023, 090s.4 15224 . - l o 850 lk. l <m " 22 lk. 

07. "'''''"' 360 lk 1/4 ''' " 2720 lk, 1/1 '"· " ~430 21~%1 •;;,~ko d•llký<h '"" b"'''l~~ 
Sk l/16 str. = 678 Sk, l (8 str. = 1 so;~ pri p.äť a viac 1 0%,, cel~r~me ako i~zertná strana (6/l . + v t s'k 

v predajni DEVEX, 
Novoveská 14 (z dvora). 

po_ pia: 15.30 · 18.00 

'"'""i' • , ... ik< l , .. k 1 .i30oPH. zr"Y' Id ""'"i"""'' '" '"rb~~% ;,o.doó ''""' . ~ ;o~ o . \"~ . o o ' •. m ' il ' k " g @ m ' " . "' p . K cenám treba , pr.lp~cltat l'ava 50%. Príplatky: l.. strana d: or a nd d pošt o u l' po. pla . l . 
inzertná koncelorlo. Zom"'!"'''' hlodom. ~ • . D N V N "'wk o l 4 l' DEVEX 7 
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Z policajného 
· zápisnika 

- Počas víkendu ~d 14. do 17. 1. 

neznámy páchate/' porozbíjal 

okná na' ZŠ /. Bukovčana 3, čím 

občanom daňovníkom "povyťa

hova/" z vrecák S-tis. Sk. 

- V čase od 1 O. do 23. 1. nezná

my páchate/' násilne odstránil 

zámok na stodole, z ktorej ukra

dol malotraktor Terra s príslušen

stvom v hodnote 25-tis. Sk. 

- Od 15. do 24. 1. v chatovej ob

lasti Železničiar neznámy pá

chate/' ukradol liatinový rám s 

príklopom v hodnote 8 800 Sk a 

poškodil vodoinštaláciu studne 

za 500 Sk. 

-V noci z 15. na 16. 1. neznámy 

páchate/' ukradol z medzipos

chodia na}. Ponii!ana dva páry 

lyží, 2 páry lyžiarskych topánok, 

lyžiarske palice. Majitel'ovi spô

sobil škodu na 18,5-tis. Sk 

- V noci zo 17. na 18. 1. sa ne

z námy páchate/' vlámal do vo

z idla Peugeot Boxer a ukradol 

rôzne veci v hodnote 86-tis. Sk. 

- V čase od 22. do 23. 1. nez ná

my páchate /' póstriekal farbami 

na Uhroveckej steny a garážové 

dvere, čím majite l'ovi objektu 

spôsobil škodu 15-tis .. Sk. 

- V noci z 24. na 25. 1. nez!:lámy 

páchate/' ukradol na Š. Králika vo

zidlo VW Transport v hodnote 2 

mil. Sk. 

- V stredu 26. 1. v čase 03.30 -

7.30 h na ulici Tehelňa sa nezná

my páchate/' vlámal do kontajne

ra, z ktorého ukradol rôzne veci v 

hodnote 250-tis. Sk a z unimo
bunky ukradol čo mu' prišlo pod 

ruky v hodnote 120-tis. Sk. 

- V ten istý deň, v noci o 03.40 h 

zadržala hliadka .OO PZ v ONV 

17-ročného páchate/a, ktorý sa 

na P. Horova pokúšal vlámať do 

motorového vozidla. 

V ostatnom čase nahlásili 

občania štyri drobné krádeže a 

jeden priestupok proti občianske

mu spolunažívaniu. 

OOPZDNV 

(OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU) 

PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV . 

ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 357/2004 Z. z.- 5. časť 

Národná rada SR dňa 26. mája 2004 sa uzniesla na prijatí 
Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií 'verejných funkcionárov č. 357/2004, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. októbra 2004. Oovol'te mi , aby som vás v 5. časti 
oboznamovania sa s tymto ústavným zákonom, oboznámil s 
povinnosťami komisie zriadenej na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Takáto komisia bola 
zriadená aj v rámci našej MČ ONV ako komisia MZ MČ ONV tak, 
že sú v nej zastúpené všetky politické strany, politické hnutia a 
nezávislí poslanci . Komisia je zložená z jedného zástupcu kaž
dej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástup
cu nezávislých poslancov. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov koná najmä v tomto smere: 
a) prijíma od poslancov MZ MČ ONV oznámenia o ich funk
ciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch, 
b) po preskúmaní oznámenia je oprávnená v prípade pochyb
nosti o jeho úplnosti alebo pravdivosti požiadať poslanca MZ 
MČ ONV o vysvetlenie; ak komisia nepovažuje podané vysvetle
nie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie kona
ni'a podl'a osobitného predpisu, 
c) prijíma oznámenia o výsledkoch konania od orgánu, ktorý 
uskutočnil konanie podl'a osobitného predpisu, 

d) poskytuje informácie o. oznámeniach podl'a písm. a) každ 
osobe spôsobom a rozsahu ustanovenom zákonom o sl 
nom prístupe k informáciám, 
e) udel'uje výnimky zo zákazov podl'a čl. 8 ods. 1 až 3 ú 
zákona č. 357/204 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
ne funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky spolu 
odôvodnením zverejňuje podl'a čl. 7 ods. 7 Ústavného zákona . 
Členom takto Zriadenej komisie MZ MČ ONV pre ochranu 

rejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov môže 
byť len poslanec MZ MČ ONV. Komisia musí byť zložená aspoň. ~ 
troch členov. 

Komisia, ktorej sa podávajú oznámenia podl'a čl. 7 ods. 1 
ústavného zákona, je oprávnená v prípade pochybností o ich 
úplnosti alebo pravdivosti požiadať verejného funkcionára o vy
svetlenie. Mimo iného komisia, ktorej sa podávajú oznámenia 
v zmysle vyššie uvedeného, je povinná poskytnúť informácie 
o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu usta
novenom zákonom o slobodnom prístupe k informaciám. 
Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zvere
jňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú 
vykonáva . Nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch 
verejného funkcionára, ktoré by umožnili identifikáciu hnutel'
ných vecí, ktoré verejný funkcionár vlastní, alebo identifikáciu 
ďalších strán v právnych vzťahoch podl'a ods. 4 písm. c) a d) 
ústavného zákona. Zaujímavosťou tohto ústavného zákona je, 
že verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje 
svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domác
nosti, aj bez ich súhlasu. Nezverejňujú sa údaje o majetkových 
pomeroch manžeia ·a neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným 
funkcionárom v spoločnej domácnosti. 

Vážení spoluobčania, v ďalšej (záverečnej časti k tomuto 
ústavnému zákonu) vás oboznámim s ustanoveniami čl. 9, kon
krétne s ods. 6 až 13, v ktorých je ustanovené, ako môže byť ve
rejný funkcionár sankcionovaný po vykonanom konaní prísluš
ným orgánom (komisiou a MZ MČ ONV), a zároveň aj s ustano
veniami čl. 10 až 14 ústavného zákona. 

JUDr. František Ba ň a s, zástupca starostu MČ ONV 

Poiiarovost' 
na území hlavného mesta SR Bratislavy v 

mesiaci december 2004 

Okresné riaditelstvo Hasičského a 
záchranného zboru zaregistrovalo na úze~ 
mí hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci 

(!(orenie života) 
Slovák príde domov z Prahy a v 
krčme hovorí: 
- Predstavte si, v Prahe riadia 

· električky sliepky. Vždy keď na
stúpim, vodička zakričí: 
Postupujte až kvoknu. 

·*** 

- Dedko mal pravdu, keď hovoril, 
že nemám ísť do erotického saló
nu, lebo tam uvidím, čo vidieť 
nemám. 
-A čo si tarn videl? 

december 2004 celkom 96 požiarov, pri 
ktorých vznikli priame škody vo výške 6 
812 000,- Sk. Pri týchto požiaroch bolo 
pä( osôb zranených. Naiviac požiarov (27) 
bolo zaregistrovaných v okrese Bratislava · 
ll. 

Okresné riadite/sivo Hasičského 
a záchranného zboru v Bratislave 

-Dedka. 
*** ' 

- Pani učitel'ka, môžem mať na 
vysvedčení ešte dvojku? 
- To by si musel z písomky dostať 
·nulu. 

*** 
-!des zajtra na maškarný bál? 
- Samozrejme, že. idem. 
- V kostýme, alebo s manželkou? 

*** 
Babka u mäsiara: 
- Kilo mäska pre psíka, popro
sím... ale krajšie ako minule! 
Dedko ho nevládal požut: 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Ka li štná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Brati.slava·Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(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. 
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová l, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 103/90- R 

DEVEX 8 

. Devínskonovoveského Expresu 

Mestská časť pNV je v súčasiCVi;;konovoveskt 
D . informacny 

. spravodajca 
občanov 

Ex. · · mestskej časti 
. pre s. DEVíNSKA NOVÁ VES 

bezplatne číslo: 4 
18.2~ 2005 

Ročník: XV. 

~J:t9>'~šP~VY J 
Prího~or 

. . 0 0 z radnice. 

V. ČÍ S tE: 0 Obno>Ja his~onckkeJ ce0s,ty Kultúr'a * Zo školy 
'd l' ie pnspe>J o>J v * Zásady pre pn e ovan -- l vb MC VEREJNÁ SÚŤAŽ 

na predai bytu 
Me'stská časť Bratis!av_a 

Oewnska Nová Ves vyplsu!e 
verejnú sútaž na preda! ~-IZJ-

vyda va tela 
Ako politikov nálady !o~

• é vrtkavé pocasze 
torocn . " d 

. a'ša prekvapenza o prm " • , 
l , h dní cez zasnezene tep yc • 

• po zapršané a zamrznu-
~; kÍzačky. Len čo pracne 
odhrnieme návaly snehu 
z ciest, chodníkov a s~ome~ 
dzi zaparkovaných aut uz 
milosrdná príroda odma
kom "odprace" závaly a .. . 

A hoci politiku často pri-
_, a'}·u' tancu na tenrovnav 

k l, de' a ono sedí ako ... , om a , . . . 
skrátka presne, polztz.cz 
mnohokrát veľmi spo!ze:. 
hajú na tvrdé betónove, ~~ 
asfaltové podklady, ~abu
dajúc, že čas, te~ ~e~p:os-
ný bežec na svojeJ .putz. od
hal'uje, odkrýva, aJ ked mu 
to niekedy trvá trocha -~l-
hv·e Čisté štíty potom zza-

Sl . , b 
·a škvrnY zostávaju, a 

n ' t · hnu ako dedičstvo sa za 
často pokoleniami. 

Pamät' však ovplyvňuje 
charakter. Ten určuje,mle
ry a vydáva svedectva; K~-~ 
mu dnes . na tom zalezz. 
Verte, že, a chvála ~oh~, 
mnohým. A to je štastzm 

l'udstva. 

Ab vel'korročné posolstvo y .. ' 
nezostalo iba ako d~Jmn~ 
obrá?ok nevyslyšane} tradz-

cie. 

_ k 'k * Soc1alne s uz Y O Spoločenska ronl, a - . O Inzercia 
* Ochrana verejného zauJmu 

(:) Morava... . () z licajného zápisníka 
*Čo so starými autami . po 

'h bytu na u/ICl . bove o 
Smreka v ONV. . , 

· 1 su-Podmienky verejne . 
, • . kate na internetovej 

taze ZIS • ť oNV· 
stránke mes_tskej cas l k. 
www.devinskanovave_s.sd~ 
alebo na Miestno~ u:a . . 
ONV na Novoveskej uliCI c. 

17/A, č.d. 10. 

········································ 
. Miestna knižnica IS!'R~~ 
CENTRA Devíns}<~ Nova V -
a Miestna kniznlca !1/.oho_-

hlasuj·ú /X. rocn1k vy 
vec vy 
tvarnej súťaže 

Obnoua historicl<.ej cesty 
no rokúskei strane s častom! most-

EX LIBRIS 

Euráp~ko únia podporilo pro

iekt Obnova historickei cesty me-

d 
. m'estečkomi Schlo55hof o 

Zl l · · 
D 

, ko Nová Ves zo úče om lei ev1ns 
využitia v cezhronično_m :e5tov-

om ruchu o kultúrne! vymene~ 
n k . MC 
Spracovotel'om proie tu, le 
Bratislava - Devínska Novo Ves. 

Podporo v cestovnom ruchu 
. d o1roktívneho prostre

smerule o 
dio no vytvorenie podm_i~nok pre 
• ortovo - rekreačné aktiVIty. 
sp H' l rické tro5y o križovofky 

IS o h . 
d, kultúrnym i5tonc

v prostre 1 s ' , 
k, m o prírodným potenciálom s~ 
~kladom pre funguiúci _ce5tovny 

h V Pohroničnei oblo5IL 
ruc f ., · 

V riešen~i lokalite ie ungulu,CI 

ných oblúkov. d 
V 19. storočí po trase bol~ ve • e
, ·d Iná doprava Vieden -

no prov1 e k 
Bratislava. Most bol zničený v ro u 

1945. 
Obnova histori tkei cesty formo~ 
•. ho o cykloturistického chod nl- . 

pes1e k • d 
. ko vytvorí podmienky pre . o~ ._o-

d 
, koncotý' ždňovú rekreoclU ~ ennu o . 
'l 'h o rekreačného tunzmu, 

tronz1 ne o d , h 
. . dvoch medzináro nyc 

prepo1en1e 

cyklotrá5. h , 
. k Morovo ·le novr nula Cez ne u , k 

lávka dľžky 1OOm, celková dl ž o 
v • emí ·le 350m. trasy no nosom uz , 

V tomto roku chceme spravco~_ot 
. ktovú dokumentáciu, zacot m-

prole , b ečiÍ fi-
vestičnú pnprovu o zo ezp 

, cvny' peší o cykli5tický chodnlk. nou . · 
V proiekte 50 novrhuie _pre.poienle 

noncovonie lávky o chodníka. 

Tohtoročná téma: . v· 

Môj najúžasnejší zazl:?k. . , 
Na súťaži sa môžu zucastnlt 

d t . d 12 _ 15 rokov. 
e 1 o · byť 

-F mát návrhu nesmie -. or . moze 
..v•· ako 13 x 9 cm, 

vacs1 , , v • práca 
b ť menší. Sutazna • . 

y , obsahovať oznaceme 
musi • uto 
EX LIBRIS a celé meno ~ d-

Term ín Odovzdania ? 
ra . ·• · tC]·e naJ-
Miestnej kmznlce 
neskôr 15. 4. 2005. . . . 

Obrazová časť musi suvl-

. ť s témou súťaže. 
slePráce postúpia do ~e/oslo-
venskej súťaže, ktora sa ko- . 
ná pod záštito~ _uNESCO ~ 
Mestskej knižniCI v Hlohov 

ci. 

Uzavierko dnešného číslo 
bola 1 0.2. 2005. 

Vydavateľ 
do Rokú5\<o - hi stoncko trasa 

v predľžení ulice No mýte~ mest- M. Beláček 
architekt MČ DNV 

Uzovierka nasleduiúceho 
čísla bude 24.2. 2005, 
číslo vyide 4.3. 2005. . 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

kei čosti Devínska Novo Ves . 
~rosu tvorí doteraz existuiúco cesto 
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Z radnice bul'ky a rezervu 34 tis. Sk na rok 
200S s tým, že ak v priebehu 1. 
polroka vstúp i športový klub uve
dený v tabul'ke do ONV ŠPORT, 
spol. s -r. o., tak jeho dotáciu na 2. 
polrok obdrží v ONV ŠPORT 
spol. s r. o ., 

- uložila prednosti Ml) Mč 
ONV a legislatívnej komisii 

· pripraviť návrh podmienok pre 
kúp·u pozemkov - G /av ica, 
umožňujúci aktivity podla roz
počtu na r. 2005, a uložila ria
dite.J'ovi Denovy predložiť ná
vrh a spôsob realizácie akcií: 

Miestna rada Mč ONV sa 
ziš la 8 . 2. 2005 na svojom 
riadnom zasadnutí, na ktorom 
prerokovala ce lkom 24 bodov 
programu. Z prerokovaných 
materiálov a prijatých uznesení 
vyberáme tieto závery: 
MRMČ ONV 

-zobrala na vedomie informá
ciu o vykonaných krokoch MČ 
ONV s majite/'mi pozemkov v 
súvis lost i s geotermá lnym vr
tom, uložila a rch itektov i MČ 
predložiť stanovisko Geo log ic
kého ústavu O. Štúra na roko
vanie MR Mč ONV v termíne 
04/2005, 

ním kompostá rne v MČ ONV, ro
kovať so ŽSR o nájme, resp. kúpe 
pozemku, parc. č . 1 069/13 na jej 
zriadenie, a uložila prednostovi 
MÚ MČ ONV zorga-nizovať ex
kurziu pre č l enov MR do naj
bližšej kompostárne, v termíne 
03/200S, 

- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV predložiť komp letný mate
riál do MR MČ ONV dňa 22. 2. 
2005 v súv is losti s návrhom 
Dodatku č. 3 k ZoO na stavbu 
KSC, 

- uložila · riaditel'ovi Denovy vy
špecifikovať náklady na práce a 
služby pre údržbu športovísk v . 
MČ ONV v mesiaci január 2oos a 
pred / ožiť n-a rokovanie MR Mč 
ONV 22 . 2. 200S, 

Chodník Mlynská a Kino Devín 
-rekonštrukcia kúrenia v termí-
ne do 22. 3. 2005, 

-zobrala na vedomie pr iebež
nú informác iu o ponukách na 
prenájom budovy Radnice (ls
trijská 49), a po doplnení o prí
padné ďalšie ponuky odporúča 
prerokova·ť vo fin ančnej komi
sií a následne v MR, 

-zobrala na vedomie informáciu 
zástupcu starostu MČ ONV o prí
nose in šta lovanej zabezpečova
cej techniky v ško lských zariade
niach MČ ONV vo vzťahu k spô
sobeným škodám v r. 2004 oproti 
r. 2003, 

- schválila prenájom vo /'n e od
stavnej plochy v areá li Bystr ická o 
roz lohe 1OOm' na dobu od 1. 2. 
2005 do 31. 12. 2005 pre náklad

' né motorové vozidlá ev. č. BA-
2;75 BF a Ml-340 BI za sumu 
300,- Sk/m2/rok s možnosťou 3- · 
mesačnej výpovednej lehoty, 
- stanoviskom MR MČ ONV hla
sovaním 4 za, 3 proti schválila 
príspevok vo výške 5.000,- Sk pre 
klub Venuša pri Lige proti rakovi
ne v.. Bratislave, Šp itá lska č. 21 z 
fondu humanity, 

- uložila prednostovi M.ú MČ 
ONV v súvislosti so ž i adosťo u 
na vyhradené parkovacie mies
to občana bývajúceho na 
Ka/ištnej ulici, priprav iť návrh 
na zriadenie minimálne 3 vy
hradených parkovacích miest · 
na tejto ulici. , 

- uložila predsedovi komisie 
školstva, mládeže a vzdeláva
nia iniciovať stretnutie s riadi
te lom ZUŠ a vlastníkmi vypa lo
vacích pecí. za ú čelom ich 
efektívnejšieho využívan ia v 
term íne do 22. 2. 2005, 

-schválila bezplatné poskytnu
tie priestorov IC v roku 2005 
podla pred loženého návrhu, 

-zobrala na vedomie informá
c iu o príprave investičnej akcie 
športového areá lu v ZŠ P. Ho
rova .16, uložila prednostovi 

Mú MČ ONV zabezpečiť pro
jektanta na spracovanie projek
tovej dokumentácie po lievacie
ho vodovodu v tomto areáli, a 
zabezpečiť opätovné od~kúša
nie tesnosti potrubia stávajúce
ho polievacieho vodovodu, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV, v súvis lost i s umiestne-

- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV v súv islosti so žiadosťou o 
sp látkový kalendár, pripraviť ná
vrh dodatku k VZN o miestnych 
daniach a predložiť na preroko
vanie do MZ MČ ONV dňa 8. 3. 
2005, 

- schválila uvo/'nenie čiastky 
13.000,- Sk pre FCL ONV na 
štartovné na Zimný turnaj v 
Bratislave zo sumy celkového 
príspevku pre FCL na r. 2005, 
- schválila rozdelenie dotácii v 
sume 358 tis. Sk na 1. polrok a 
358 tis . Sk na 2. polrok pre špor
tové kluby pod la predloženej ta-

Zásady na príde/ovanie príspevkov na stravovanie detí, 
stravovanie dôchodcov, jednorázové finančné príspevky 
a vecné dávky 

z rozpočtu mestskej častí Bratislava Devínska Nová Ves a 
Fondu sociálnej starostlivostí a humanity mestskej častí 
Bratislava Devínska Nová Ves 

Článok l 
Základné pojmy, vymedzenie príjemcu a účel 
l . Mestská čast' Bratislava Devínska Nová Ves (dalej len mestská 
čast) môže poskytnút': 

- schválila podmienky výbero
vého konania verejnej súťaže na 
predaj bytu na ul.). Smreka č. 3, 

-zobrala na vedomie informáciu 
o rokovaní ohladom manažmen
tových opatrení v NPR Devínska 
Kobyla, 

-zobrala na vedomie informáciu 
o oh / á~ení podn ikania firiem v DP 
Devín, a uložila prednostovi" MÚ 

MČ ONV dop lniť materiál o všet
ky fy a pred/ožiť na rokovanie MZ 
MČ ONV 8. 3. 2005, 

• uložila predsedovi kultúrnej 
komisie v súvislosti s informá
ciou o rešta urova ní pomníka 
padlých v/. a ll. sv. vojne, pre
rokovať cenovú ponuku na je
ho reštaurova nie . a pred/ožiť 

·stanovisko do MR 22. 2. 2005. 

Spracova l: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

2. Príspevok sa môže poskytnút' fyzickej osobe s trvalým pobytom na 
území mestskej časti, ktorý sa dostal do stavu hmotnej núdze z objek-
tívnych dôvodov. · 

K žiadosti fyzických osôb o príspevok je nutné priloži{: 
- potvrdenie o výške príjmu žiadate/a a spoločne posudzovaných osôb 
(z pracovného pomeru, zo samostatnej činnosti, podpora v nezamest
nanosti, starobný, invalidný, vdovský a sirotský dôchodok, materský 
príspevok, rodičovský príspevok. .. ), 

-potvrdenie o ostatných príjmoch ( prídÓvky na deti, výživné, príspe- . 
vok na bývanie, sociálne dávky .. .), 

- nenóvratný príspevok na stravovanie detí v školských jedálňach, 
- nenávratný príspevok na stravovanie dôchodcov v spoločnom stra-
vovaní 

-potvrdenie od lekára (deti- potvrdenie o starostlivosti o deti, dôchod
covia -potvrdenie o zdravotnom stave), 
-potvrdenie o dochádzke do školy, škôlky ... 

-jednorázové nenávratné príspevky pre občanov v hmotnej núdzi 
-návratné príspevky (sociálne pôžičky) pre občanov v hmotnej núdzi. 
-nenávratn ý príspevok pri narodení dietata 

Príspevky sa poskytujú na základe žiadosti fyzickej osoby a právnic
kej osoby, ktorá poskytujesociá/ne a zdravotné slulby občanom 
mestskej časti. 

Sociálna pôžička je jednorázové, účelové a bezúročné poskytnutie 
finančných prostriedkov z Fondu sociálnej starostlivosti a humanity 
mestskej časti a je určená pre fyzické osoby. 

DEVEX 2 

3. V žiadosti treba uvies{ dôvod, pre ktorý je žiadate/' v hmotnej núdzi a 
účel, na aký chce príspevok použiť. · 

Sociálny nenávratný príspevok možno poskytnút' aj formou vecnej 
dávky (zakúpením základných potravín s výnimkou alkoholu a ciga
riet, zakúpením obuvi a ošatenia, zaplatením nájmu, kúpu zákla.dného 
vybavenia domácnosti za ktoré sa považuje postel; stôl, stolička, 
skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička a práčka ak nie sú sú
čast'ou vybavenia 'bytového domu) 

4. Pri podaní žiadosti predloží žiadate/' občiansky preukaz na kontrolu 
trvalého pobytu. 

, pev~k nemožno poskytnúť: stredkovaným dlžník~m fi

s. sociá;nr:V~'~torý je pria~~IT} ~~;~~:~r~ozpočtu mests_~ej čas~'-· "ku 

. . . p , evok sa poskytne po . d 'ho listu dtetata. nsp klade jej žiadosti a ~? ned. ťaťa 
dovŕšení 3.mesiaca ztvota Je . 

- žiad~ eh ohf'adávok maJUCJC . ··adosti spláca soetalnu poztc . čnyc p . , v čase podanta zt non f'ovt ktory . 
- žiadate , rr:estskou časťou , sociálny príspevok: a!e tovar 
Poskytnut~ . ktorému bol poskytnuty , , ·asť vybaventa Jeho do-

.. datefovt, ríspevku netvon suc 
- zt~ ený zo sociáln_eho kp a zakúpenie potravín) . 
zakup t" tokrem pnspev un _ 
rnácnos ' ', . 

článok ll : , evkov 
, · - dosti a prideľovame prtsp Posudzova me Zla 

tie návratných príspevko_~ a ne-. 
. . "ck 'ch osôb na poskytn_u . h udalostí a zwdostt 

1- _žiado~~hfy;~ís~evkov z dôv?_du mt!T}~~~~~~~votnej a bytovej komi-
novratny "bsa posudzuju v Socta . 

, · kých osa · d 
pravntc .• stí . , , , evku pri mimona -
si i mest~:/e~~ n~návratného je~~oraz%ve:J:;:;;S:,osta mestskej čast 
2- O p:~a/ostiach na návrh _kotn_tste r~~z~vého príspevku občanom v_ 
nych "delení nenávratneho Jedno k hoduje starosta mest~kej 
J, O pn. , dzi vo výške do 6.000,- S ~?z •. date/a a indivídua/ne 
hrno_t~ej ;o~hodovaní berie do ú~ahy p7e~ ~~delen/ nenávratného 

čav~~Í c:/kové sociálne pomedry6z~:;~esZ·rozhoduje mie~~na rada na 
z -h ríspevku na ' · komtste je~o~~z~~;o~u~enia Sociálno-zdravo~ne~;tt~~;~odcov a. o p:idele-

~a Oa pridelení príspevk~ na st~%~o;~~:evku sa dozvie žiadate/: r~:~ 
-- :ednorazového nenavr~t~e . . é ri raví zamestnanec re ~ra 

~'jdnutia starostu mestskej c_astd kt~~c~l~a pôžička sa pos_kytuje ~% 
sociálnych vecí "1iestnehok~r~ ~;otvára mestská čas~ s obc~n;~~vu 

etí písomnej zmluvy, . , .•. "ku rodine, ptsomnu uzavr k , • ť poskytuje socwlnu poztc . 
m~~aws • . , 
podpisujú obaja manz~lta .. 'Inej pôžičky musí obsahovat: 
5 Zmluva o poskytnutt :~.c_w 
-,výšku poskytovanej pozrcky, 
_ účel pôžičky, • .. • 
- lehotu splatnosti pozl~ky, , • -

- výšku mesačných :pla!~\ u vráti naraz celú, resp. jej n~sytp:ate:~uc~e 
-záväzok občana, ze pozt~ , a sociálna pôžička po s a n 
ť ak redmet účelu, na ~ory s , , 

~žíva~ý v dobe jej spl~canta: roz odu manželstv_~ _bude_ _so~wlnu 
záväzok manželov, ze v pnpade :;et sociálnej pôztcky uztvat, . 

- . .. čk u splácať ten, ktorý bude pred ·e detí a dôchodcov rozhoduje pozt , , evkov na stravovam 
6. O pride/ent pn~~ . df'a kritérií v (fánku /ll. , ickým 
starosta mestskej castt po . rázových príspevkov pravn • 
7 O pridelení nenáv~atných Jeddno áklade ich žiadosti a doporuce-
. d ·e mtestna ra a na z 

osobám rozho UJ . bytovej komisie. L DNV vo 
nia Sociálno-zdravotneJ a . odení dieťaťa poskytne M á-
8. Nenávratn ý príspe;.o; p;a~:; s trvalým pobytom v MC ONV na z 
výške 2 000,- Sk pre te a 

Chovatelia psov 
. p t . dky ktoré našo mestská časť vyno· 

ros ne '. · · h k mentov ·vy-
kladá no odstronovame pm ex re . . h" 
, . ·]ny' ch priestranstiev o serVIS "pm 

savame vere 
200 

r Sk pre-
košov . každoročne približne o . ll. lotok 
vyšujú poplatky, vybrané ako mles.tny pop 
(teraz miestno doň} od ich chovotelov. 

t lebo mnohi chovatelia si nesplnili Je to pre o, . 
povinnosť, ne nahlásili svojho psa no miestnom 

U• rade o neplatia za neho. · •• t . m 
'dl" ku moze e no Ak bývate no novom ll ll ' 

- ť Ak vo Vašom dome býva viac psov, _ako 
pomocd. . tabuľke nohláste no miestny urod 
1e uve ene v ' h 
najlepšie piiomne alebo e-mailom zoznam c o-

vateľov psov vo Vošom d~me . b bezodklad-
Chovoteľov psov vyzyvame, ~ y k b dú mu-

ne uhradili miestnu doň zo -p~o: mo u 
sieť navyše zaplatiť oj sonkme uroky. d . 

Miestno doň za psa v bytovo~O ;~e le 
l 200 Sk, za psa v rodinnom dome . 

Dom 

Počet chovateľov, ktori 
majú psa evidovaného 
no miestnom úrode 

Eisnerovo 5 4 

Eisnerovo 7 

Eisnerovo 9 3 

Eisnerovo ll 6 

Eisnerovo 13 

Eisnerovo 15 

Eisnerovo 17 4 

Eisnerovo 19 4 

Eisnerovo 21 

Eisnerovo 38 

Eisnerovo 40 l 

Eisnerovo 44 l 

Bukovčano 2 

Bukovčono 4 

Bukovčano 5 

Bukovčano 6 

Bukovčono 7 

Bukovčono 8 

Bukovčano 12 

Bukovčano 13 

Bukovčano 14 

Bukovčano 16 

Bukovčano 18 

.Bukovčano 20 

Bukovčano 22 · 

Bukovčano 24 

Bukovčano 26 

1 Bukovčono 30 

článok 111 · 
- 'spevku Kritériá na poskytnutie prt 

·e dôchodcov , k mestskej časti na stravovant vy'ška príspevku 1 Pnspevo - k 
V'ška dôchodku- jednotlivec . . 30,- S 

y do4961,-Sk 25,-Sk 
od 4 962,
od 5 623,
od 6 395,-

do 5 622,- Sk io,- Sk 
do 6 394,- Sk . 15,- Sk 
do 7 166,- Sk 

výška príspevku 
Vy'ška dôchodku- dvojica 30,- Sk 

do 9 370,- Sk 25,- Sk 
od 9 371,- do 9 968,- Sk · 20,- Sk 

d 9 969- do ll 134,- Sk 15,- Sk . 

~d ll 135:- do 12 126,_- ~ôchodcov sa poskytuje z rozpočtu mestskej 
Príspevok na stravovame 
časti, 

, k mestskej časti na stravovanie detí 2. Pnspevo , , 

Výška príjmu_rodmr ··m~ rodiny /ŽM/ 
""ka životneho mtnl 

vycs"ené zákonom č. 125/1998 Z z_ 
ur k -- h predptsov o tM v znení nes orsJc 

príspevok v Ofo 

zo stravnej jednotky 

90 o/o 
príjem do výškr ŽM 
prijem do l ,2 ~M 
prijem do l ,3 ~M 
prijem do 1,4 ZM 

,. m do .1 5 ZM 
1

. 
pnJe ' . f, du sociálnej starost,_ 
Príspevok na stravovan~e ?~tí ~a poskytuJe z on 

80% 
70% 
60% 
50% 

vosti a humanity mes~. eJ cas . 

článok IV , 
Záverečné ustanoveme 

· · d ť dôchod-k na stravovante e t, L 
Zásady na pridef'ovanie ~ríspev ov ecné dávky schválené M~ M 

l. . dnorázové finančné pnspevky a v 004 sa k 1.12.2004 rus:a. . 
cov, Je_ 113/4/2004 s účinnost~ u od l A2d MC ONV uznesentm c.. 
ONV c. , d schválila Mtestna ra a d búda jú účinnost 
2, Tieto zasa y • 16 novembra 2004 a na o 
374/11/2004 zo dna -
dňom L 12. 2004: 

Vladimír MRÁZ v.r,, 
Ing, starosta MC ONV 

3 Horovo 23 4 
Poničano 15 3 Smreka 24 

Morečko l 

Morečko 3 Smreka l 3 Smreka 26 4 Horovo 24 

Horovo 5 Horovo 26 
Morečko 5 Smreka 2 

Horovo 28 2 
Smreka 3 ll Horovo 7 . 

3 
Morečko 6 

Horovo 9 Králika 2 Smreka 4 3 Morečko 7 
Horovo l O Králika 4 Smreka 5 4 

2 
Morečko 8 

Horovo ľl Králika 6 
4 Smreka 7 Marečko 9 

Králika 8 3 
Smreka 9 7 Horovo 12 

Morečko 18 

Morečko 22 Smreka lO 8 Horovo 13 4 Králika l O 

Horovo 15 Králika 12 Smreka ll 7 4 Poničano l 
Horovo 17 Králika 14 

Poničano 3 Smrekol2 
Králika 16 Horovo 18 

Poničano S Smrekol4 
Králika 18 3 Horovo 18 

Poničono 7 Smrekol6 
Králika 20 5 Horovo 20 

Poničano 9 Smreka 18 
2 Smreka20 3 Horovo 21 

MÚ 
Poničano ll 

s Horovo 22 Smreka 22 1 Poničano 13 

OEVEX 3 



(Morava, Morava ... ) 

N o 

vajúceho v královstve 
lesa najmä počas jarných a let. 
nýchdní. 

c · 

Ako mnohí iní, aj ja som či
tatel'kou Vášho dvojtýždermí
ka, a tak mi nedá nereagoval' 
na negatívne ohlasy občanov 
našej mestskej časti v druhom 
tohtoročnom čísle Devexu na 
článok o ochrane prírody po
pri rieke Morave od 'pána 
správcu CHKO Záhorie. 

V súčasnosti možno chráne
né územia a iné zachované 
zvyšky prírody, ku ktorým 
alúvium Moravy nepochybne 
patrí, prir01;nať k akýmsi os
trovčekom prežívajúcim v sil
ne človekom pozmenenej kra
jine. Pre niekoho sú možno 
vlhkomilné spoločenstvá rast
lín a brehové porasty (zvyšky 
lužných lesov) popri rieke 
Morave iba "tvrdé buriny 
a druhotriedne náletové vŕby a 
topole", pre iného možno zasa 
neoceniteiŕzý kús.ok prírody, 
balzam na dušu a jedno z vý
nimočných miest pre prímest
skú rekreáciu. Nezabúdajme 
však na to najdôležitejšie, a to 
TJa nenahraditelŕzé ekologické 
funkcie brehových porastov 
rieky, ktoré slúžia zároveň aj 
ako životný priestor, úkryt, 

miesto pre rozmnožovanie, 
oddych a vyhľadávanie potra
vy vel'kého počtu druhov živo
číchov, a nielen komárov a 
pár strák a bobrov, ako by sa 
niekomu na prvý pohl'ad zda
lo. Za zmienku stoja naprí
klad vodné druhy vtákov, 

Nechránil' tento jedinečný kli. 
sok prírody, by v konečnom dô. 
sledku znamenalo jeho možno 
postupnú, ale časom istú likvi
dáciu. 

ll 
D1/ 

Samotný článok mi síce ob
razne povedané ušiel, ale z 
uverejnených reakcií som sa 
dovtípila o čom asi bol. Mám 
prírodovedné vzdelanie a aj 
pracujem v oblasti životného 
prostredia, takže ochranu prí
rody vnímam a vidím azda 
trochu inými očami. 

Dnešný stav prírody nemož
no v žiadnom prípade porov
nával' so stavom, aký tu bol v 
minulosti, za čias gazdov, ke
dy sa lúky kosili až k Morave. 

1ô 

Oj. 

'l OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU 

[, a 

PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 357/2004 Z. z.- 6. časť 

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 26. 5. 2004 ústavný 
zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcio
nárov. Tento Ústavný zákon je publikovaný v Zbierke zákono"v pod číslom 
357/2004 Z. z. a nadobudol účinnosť od 1. októbra 2004. V predchádzajú
com č ís le DEVEX-u som vás oboznámil s ustanoveniami č lánku 9, s jeho 
niektorými odsekmi, tohto Ústavného zákona, v ktorom ste sa dozvede li 
o konaní príslušných orgánov, lehotách na rozhodnutie a obsahu rozhod
nutia vo ÍÍeci. 

ll r, 
k 
s . 
p 
h 
d 

d 
efe 
ná 

Posudzovaný Ústavný zákon upravuje v č l. 9 ods. 6 až 9 spôsob postu
pu voči verejnému funkcionárovi na zák lade tam uvedených dôvodov, s 
ktorými vás chcem v tomto príspevku oboznámiť. 
Ako som už uviedol, osobitnú pozornosť vyžadujú ustanovenia o pod
mienkach prijímania rozhodnut ia vo veci samej, ktorým sa vysloví poruše
nie povinností alebo obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom 
alebo osobitným zákonom. 

ktJ Z čl. 9 ods. 6 vyplýva, že rozh~dnutie vo veci samej prijíma obecné ~o (v našich podmienkach miestne zastupitel'stvo MČ DNV) nadpolovičnou 
Jeh väčšinou všetkých poslancov. Takéto rozhodnutie sa prijíma, ak .sa v ko
sed nani preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť 
škôh alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo osobit-

O ným zákonom, alebo v oznámení podl'a čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné 
alebo nepravdivé údaje. Takéto rozhodnutie vždy obsahuje aj povinnosť ktor. verejného funkcionára zaplatiť pokutu podl'a odseku 1 O uvedeného člá n-lím ku. · 

okot , Podl'a čl. 9 odseku 7 ústavného Úkona, ak sa rozhodnutím vysloví, že 
riť č verejný funkcionár vykonáva· funkciu, zamestnanie_ alebo činnosť, ktorá 

' je nezlučitel'ná s výkonom verejnej funkcie podla Ustavy Slovenskej re
No publiky, tohto ústavného zákona alebo zákonov, súčasťou rozhodnutia je 

aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkGiu, ;!:amestnanie alebo čin
DE nosť. 

Ka/i Uvedený ústavný zákon oproti ústavnému zákonu č. 119/1995 Z. z. vý
( d razne sprísnil sankcie za porušenie jednotlivých povinností a obmedzení 

dravce a spevavce, ktoré nedo
konalé ľudské oko pri bežnej 
nedetnej prechádzke ani nepo
strehne, azda s výnimkou vel'
kých druhov ako napr. každé
mu známy bocian biely. 

O ich prítomnosti však sved
čí množstvo vtáčích árií a 
vtáčieho kriku, hlasno sa ozý-

Kosením podrastu lužného le. 
sa v zaplavovanej časti Mo-ravy, 
tých tzv. burín, by sa síce na jed
nej strane dané územie sprístup
nilo pre rekreáciu chtivých aby
vate/ov Bratislavy, na strane 
druhej by to však znamenalo zá
nik nielen rastlinných, ale aj 
mnohýc/z živočíšnych spoločen
stiev a tým v podstate i toho kús
ka prírody, ktorý tu v minulosti 
vd'aka ostnatým drôtom a v sú
časnosti legislatívnej ochrane a 
zatracovaným ochranárom 
akýmsi zázrakom odolal a pre
žil. 

Mgr. Maneková Lenka 

vani u výkonu verejnej funkcie na osobný prospech. Tento ústavný zákon po
pri sankcii, ktorú poznal už ústavný zákon č. 11911995 Z. z., t.j . povinnosť 
zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučitel'ná s výko
nom verejnej funkcie do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia so sankciou 
straty mandátu, resp. funkcie po márnom uplynutí tejto lehoty, zavádza 
a) sa nkciu straty mandátu, resp. verejnej funkcie (č l. 11 ods. 6), 
b) sankciu vo forme uloženia finančnej pokuty (čl. 11 ods. 1 O). 

K strate mandátu alebo strate verejnej funkcie 

Podl'a čl. 9 ods. 8 sa strata mandátu alebo strata verejnej funkc ie vysloví, ak · 

a) sa v predchádzajúcom -konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne 
rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené 
týmto ústavnym zákonom alebo osobitným zákonom, alebo v oznámení po
dl'a čl. 7 alebo 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, 
b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným 
zákonom, pôvod svojích majetkových pomerov, najmä ak ide o taký majetko
vý prospech, ktorý verejný funkcionár vzhl'adom na jeho príjmy oznámené 
podl'a čl. 7 ods. 1 písm. d) nemohol dosiahnúť. 

Z uvedeného vyplýva, že strata mandátu alebo verejnej funkcie sa vysloví 
vždy (text obsahuje formuláciu ,.sa vysloví" nie ,.možno vysloviť"). Dôvod pre 
vyslovenie straty mandátu alebo verejnej funkcie uvedený v čl. 9 ods. 8 písm. 
b), t.j. neschopnosť preukázať pôvod svojích majetkových prírastkov so zá
konne nadobudnutých príijmov a riadne zdanených príjmov plne zodpovedá 
ciel'om sledovaným predmetnému ústavnému zákonu, čo podl'a môjho názo
ru je úplne správne. Je ale potrebné uviesť, že orgán, ktorý vykonáva kona
nie voči verejnému funkc ionárovi v konaní preukázal, že prírastok majetku 
dotknutého verejného funkcionára pochádza z nelegálnych zdrojov, resp. 
príjmov, ktoré neboli riadne zdanené. 

K ukladaniu finančných pokút 

Podl'a čl. 9 ods. 10 uvedeného ústavného zák-ona sa pokuta ukladá 
a) v s.ume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o 
porušenie povinnosti podať oznámenie podl'a čl. 7 a v lehote do 30 dní a vž
dy do 31 . marca počas jej výkonu, 

b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačnému platu ve.rejného funkcio
nára, ak verejny funkcionár uvedie v oznámení podl'a čl. 7 neúplné alebo ne
pravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov, 

z ustanovených týmto ústavným zákonom. Je možné konštatovať, že sa
Ne matné spri'snenie sankcií je jednou z ciest k naplneniu účelu sledovaného 

týmto ústavným za kenom, čím je jednoznačne ochrana verejného záuj
mu a zamedzenie aktivít v"erejným funkcionárom smerujúcich k zneuži-

c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačnému platzu verejného funkcio
nára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podl'a čl. 8, 

d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačnému platu verejného funkcio
nára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podl'a čl. 5 alebo, 

DEVEX 6 (Pokračovanie na 8. strane) 

Mestská časť Bratislava -Devíns_ka Nová Ves, 
Istrijská 49, 841 07 Braftsl~va, . 

, '" m nebytove pmsto.ry 
ponuka na f.~t~Lí~iového centra na ulici Eisnerova 54/b. 

tatne stoJacom o ~e , 711 m' 
v samos Ide o prízemné priestory o vyme re • ' 4 2005 

·nost'ou začatia podnikania od termmu l. . . . 
s moz d · ·All edw s w 

_Ide o prie!!ory P:~~e. ~1~;/ommaleb; v~~i~om z _obchodného 
p· omnú žiadost spol.u so z.wnost .Y 28 2 2005 na Miestny urad DNV, 

IS reg is ira zašlite. naJne.sk~r do t:r;~:ulst;ij;ká 49, 841 07 Bratislava_ 49. . 
oddelenie sp ra vy a udr;~y ": ~ k tnií pracovníci oddelellia spravy 

d bnejšie informacw vam pos y . . . 

Po ro ~údržby mr~t~~47~~;5~:s~~~~ 6250,6477 7250, 
kontakt: Miestny urad D~ -129Z 6477 0980,6453 8367, 6453 8368. 
6477 8250, 6476 1291, 647 ' 

pOTREBUJETE SA IBAVIT STAREHO VOZIDLA? 

·e staré vozidlo , . držitel' vyradil alebo chce vy-é~faré vozidlo je vozidlo. ktore J eh~ né z evidencie vozidiel po-
. videncie, alebo bolo vyra e , ú SPZ) Starým vozld-

rodlf z e . d . ov (napr nema nov . k . . d 
dl'o osobitných pr~ pisdl ktorého držitel' nie je známy, a Je to -

. · motorove voz1 o, rejnom pnestrans ve. 
Jom Je ?J dlhšie ako 30 dní na ceste ale?o ve potrebné z hl'adiska 
stovene k · ·eho odstranen1e . - h 

lebo na inom mieste, a JeJ . lebo zachovania estetlcke o 0 
-· otného prostredia a ochrany ZIV 

vzhl:adu_up~~~n~ostí držíte/a starého_ ~ozidla chaf ale do 30 dní od 
Ake s 'dl · ho moze pone · , . · 

Držitel' starého vozl_ a Sl . - odstránif ho z ve~ejneho pne-
vyradenia z evidencie Je_ po~lnn~rávca cesty alebo obec zabe
stranstva. V opačnom ~npa e.~la na určené parkovisko - pre 
ečí odovzdanie stareho -~~)Zl ovisko spoločnosti AUTO_AZ 

6evínsku Novú Ves je najb~IZSI~.~~k 20. Náklady s tým spojene Je 
v Zohore na Bratlslavs, eJ u l . . . -

~~~inný uhradif ~ržit~~~t~~z~~~~~~~~f. odovzdajte ho na _u~~ž1t:;. 
Ak sa chcete s are dl'a zákona o odpad?ch ma .. -

. nom parkovtsku v_ Zohore. p~atenie finančného pnspevku vo vys 
starého vozidla narok na vyp a 

ke . ·e náklady a odovzdal h? spr. · 2 000 Sk ak ho dopravil na SVOJ vatel'skom zariadeni, ak Je 
• · - 'diel v spraco -
covatel'ovi stary ch vo~l . . ri merane opotrebene . , 
staré vozidlo kompl~tne .. hol Cl Je ~e kompletné. ale nechýbaJU v 

l 000 Sk ak stare vozid o nie J, . 
• · k rosena) ňom základ~é čo~tl _(motor, ~doch č·. 223/2001 Z.z .. §§ 49 ~53) 
(PodrobneJsie Vid za~. o odp byvatelia DevínskeJ NoveJ Vsi s? 

Ak auto nie je pojazdne . o dohodnúf. že ak nebudu 
môžu so spoločnosyou_ AUTO kA;~~~o~ozidlo z Devínskej NoveJ Vsi 
požadovaf finančny pnspevo , s 

odtiahnu do Zohoru zda~;;;t~;lavská 20, 900 51 Zohor 
Kontakt: AUTO AZ, s.r.o 

Tel.: 02/65 458 311' 0903 21~~ ~~l ~iatok ' 
Otváracie hodmy: ponde dzi 7 a 12. h. MÚ 
medzi 7. a 17. h., v sobotu me . 

Ol-

02-

03 ' 
04 -

05-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 

Predaj 

Yol'né miesta "(ponúka, hl'adó) 

Služby (ponúka) 

Byty 

06 . Nehnuteľnosti 

-----~ v líniovom centre na Eisnerovej 56. 

Tel. 0903-431 134 

• Predám mrazničku 240 l. 
Tel: 6477 5157 

• Predám toner do laserovej tlačiar
ne HP 1200.·Cena 1500 Sk. 

Tel: 0903-17 4 908 

30 GARÁŽÍ . 
PREDAJ-PRENÁJOM 

murované steny 
garážová brána Hormann 

,pEČIATKY 
VIZITKY 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE . . 

KOŽUŠINOVE 
PREDLOŽKY 

ZIMNÁ PONUKA NA VYSKÚŠANIE 
3 celé mesiace za 4.000 Sk 

nájdete 
v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora) 

Š. Králika 3-5, Devínska Nová Ves 
www.hitcom.sk 
0903 766846 

Postel"ná bielizeň 
uteráky a osušky 
• Froté elastic.ké poste/né 
. · plachty 

• Bavlnené poste/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 

rokartón, malovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 9908·543 991,6477 943~ 
• Vezmem do opatery školopovtnne 

diela v popoludňajších hodinách. 
Tel : 6477 861 O 

* Účtovníctvo? Žiadny pro.~-
/ . ' Kompletné obchodno uc-em. . 

. ke s/uz" by administratlva tavme ' . 
a návrhy registratúrnych ponad-
kov . . Kontakt: 02/6453 6023, 
0905-415 224 

po-pi·a: 
15.00-18.00 

modely 2004 vrátane výbavy 
so zlavou 

h ké S"túdio _ Style Slovakia Kuc yns 
š. Králika 3c • DNV 

, tel.: 64 761 252 
styleslovakia@nextra.sk 
www.styleslovakia.sk 

• Predám 3-izb. byt v OV, 70 m', na 

l .. J Smreka 24 Cena l ,8 mil. Sk. 
U ICl • . 9 

Kontakt: 0905-728 13 

( . o,:..~ :I{OlliCNÉ . . ) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTRE

BY rozličný tovar, darčeky. Na grbe 
' Tel: 6477 4642 

55. 1 ' h 
• Prenajímam chatu v Záp. atrac. v 

lokalite Červený kút (Hybe) . Pocel 
· b · . 6 max 8. Od apríla do eso . mtn ' 

8 b Tel · 0903-760 29 novem ra. · 

denny"'" bar Pizzeria 
nočný bar 

( 
07. ""liW • TV'""''' Bolóž. opc~o loiO'iw· Bra tis lav a' I str i j s:2á 

· ó2-ľREDAJ ;[_j) rov.NaGrbe~~ľ/zázn.:64776963 . Reservé: 02/64 53 
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Z policajného 
zápis nika 

- V týž dni od 24. 7. do 30. 7. sa 

neznámy páchate/' vlámal do piv

nice na Š. Králika 7 6. Ukradol na

fukovací čln a majitel'ovi tým spô

sobil škodu 7 O-tis. Sk. 

- V utorok 7. 2. v autobuse ukra

dol neznámy páchate /' občanovi 
ONV z vrecka doklady a peniaze 

v celkovej hodnote 7 000 Sk. 

- v piatom týždni tohto roka, 

presnejšie od 30. 7. do 4. 2., v 

záhradkárskej oblasti Múrnice, 

ukradol neznámy páchate/' z oplo

tenej záhrady rôzny hutný mate

riál, ovocné stromčeky, podpornú 

konštrukciu z pozinkovaných rúr, 

porozbíjal škridle .. . Krádežou spô

sobil majitel'ovi škodu takmer 23-

tis. SK a poškodením 53-tis. Sk. 

- V piatok 4. 2. neznámy páchate/' 

z predchodky na 6poschodí na ul. 

M. Marečka ukradol pár korčulí, 
dva páry zimných topánok, čím 
majitel'ovi spôsobil škoku 7 7 -tis. 
Sk. 

OOPZDNV 

(OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU) 
Milí kamaráti a priaznivci 
Púpavy, 

jete. Pre tých , ktorým robí da
iíové priznanie zamestnávatel', 
práve pripravujú nove tlačivo , 
staré už nebude tento rok pla
tiť. 

(Dokončenie zo 6. strany) 

e) v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačnému platu verejného 
funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti pod/'a čl. 4. 

K vyššie uvedenému je potrebné uviesť, že aplikácia slovného spojenia 
.. mesačn.ý plat verejného funkcionára" môže spôsobovať interpretačné 
problémy u tých verejných funkcionárov, ktorí plat z výkonu verejnej funk
cie nepoberajú. Sú to predovšetkým poslanci miestnerho zastupitel'stva 
našej MČ DNV, ktorí poberajú len odmeny za výkon verejnej funkcie po
slanca . 

Opravný prostriedok - preskúmanie rozhodnutia 

Dve percentá z daní 

aj tento rok sme sa ako or

ganizácia zaregistrovali medzi 
prijímatelini 2% z dane oby
vatelstva. P;edošle r'oky ste 
nám svojim príspevkom po
mohli zorganizovať nejednu 
akciu pre vaše deti, aj pre deti 
z detských domovov. Budeme 
velín i radi, ak nám pomôžete 
aj v tomto roku, budeme sa 
snažiť ešte viac . . . :) , 

Percenta z dane môžu pou
kázať fyzické, aj právnické 
osoby. 

Proti rozhodnutiu miestneho zastupite/'stva môže dotknutý verejný 
funkcionár do 15 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým mu bola vyslove
ná strata mandátu alebo verejnej funkcie alebo ktorým mu bola uložená 
pokuta pod/'a čl. 9 odsek 1 O tohto ústavného zákona, podať návrh na pre
skúmanie rozhodnutia na Ústavný súd SR. Podanie takéhoto návrhu má 
odkladný účinok, čo znamená, že verejný funkcionár do právoplatného 
rozhodnutia Ústavného súdu SR môže vykonávať nad'alej verejnú funkciu. Ak si podávate daiíové pri

znanie sami, tento rok je už v 
tlačive priamo kolónka na to, 
komu svo je percento poukazu- . 

KARATE 

Ústavný súd SR rozhodne (má povinnost) o takomto návrhu do 60 dní od 
jeho doručenia. Rozhodnutie Ústavného súdu SR je konečné, okrem prípa
dov, kedy pod/'a čl. 12 ods. 2 tohto ústavného zákona je ešte možné na zá
klade medzinárodnej zmluvy sa obrátiť so žiadosťou o preskúmanie roz- . 
hodnutia o strate mandátu alebo verejnej funkcie na medzinárodný or- l 
gán. '-------------' 

V čl. 12 ods. 1 tohto ústavného zákona sa deklaruje aj ochrana osobných 
údajov s tým, že vyslovene sa uvádza, že na spracovanie údajov, ktoré sa 
uverejňujú pod/'a tohto ústavného zákona sa vzťahujú ustanovenia záko
na. l keď sa tu nenachádza odvolávka na daný zákon, je možné vyvodiť, 
že sa tým jednoznačne myslí zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov. Definícia osobného údaja je v§ 3 citovaného zákona, a zároveň 
zá.kon upravuje jednak kto a akým spôsobom môže spracovať osobné úda
je a nakladať s nimi a tiež sankcie za port,Jšenie práva na ochranu osobných 
údajov. 

Úspešný vstup do sezóny 

Športové súťaže karatistov začali 
hned" v úvode roka. V dňoch 22.-23. ja
nuára 200S sa konal v Londýne 16. roč
nik turnaja .. British junior international 
open". Medzi reprezentantmi cca 50 
klubov z Anglicka, Walesu, Škótska, 

V konečnom dôsledku tento ústavný zákon ustanovuje povinnosť verej
ného funkcionára, aby verejný funkcionár, ak k 1. júlu 2004 vykonáva 
funkciu, ktorej výkon je nezlučitel'ný s výkonom verejnej funkcie, do 30 dní 
od nadobudnutia účinnosti ústavného zákona vykonávanie nezlučitel'nosti 
skončil alebo aby vykonal právny úkon, ktorý smeruje k ich skončeniu. 

(!(orenie života) 
- Je to zajac a nie je lo zajac. Čo 
je to? ' 
-Mrkva. 

Vážení spoluobčania ! 

Podrobnejšie informácie 
nájdete na www. rozhodni. sk 

Naša identifikácia.: 

názov orgmuzacw: Púpava -
pedagogicko-psychologické slu
žby, nezisková organizácia 
IČO: 31821481 
sídlo: Jána Smreka 24, 841 OB 
Braiislava 

právna forma: Nezisková orga
nizácia poskytujúca ve rejno
prospešné služby 

Vopred Vám ďakujeme za vašu 
priazeií 

Da.da. Motovskcí 
za všetky Púpa.vy 

Severného Írska, Nórska, Francúzska, Bel
gicka, Luxemburgu, Holandska, Slovinska, 
Albánska a Egyptu sa nestratili ani zá
stupcovia slovenského karate, ktorí získali 
2 strieborné a 3 bronzové medaily. Nás 
teši, že jednu striebornú priniesla do ONV 
aj Jarka Gábrišová, ktorá v súťaži kata -
súborné cvičenia junioriek obsadila 
2. miesto. 

Ing. Peter Gábriš 

zázraky. Mojamigréna zmizla! 
- Nezmizla, teraz ju mám ja, 
odpovie otrávene lekár. 
*** 
-. Už dvadsať rokov som pod 
stálym psychiatrickým doh/á
dom. 
- .To ste tak vážne chorá? 

Týmto príspevkom končím oboznamovanie s Ústavným zákonom č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov. Mojou snahou bolo vás aspoň v hrubých rysoch oboznámiť s 
týmto ústavným zákonom. Budem rád, ak obdržím aj vašu odozvu na to, či 
s takouto formou oboznamovania sa s dôležitými právnymi normami vy
slovujete spokojnosť. Za odozvu vopred d'akujem. 

K lekárovi príde žena a sťažuje 
sa, že má v jednom kuse migré
nu. Hodinu farbisto opisuje všet
ky svoje bolesti a !'ažkosti. Potom 
sa zrazu zarazí a zvolá: 

- Nie. ale mám manžela psy-
chiatra. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV - Doktor! Vy skutočne viete robiť 

- Čo je opak nevesty? 
-Vesta 

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: 15.00-18.00. 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 

• , v • • • • v v, sponzorom Devínskonovoveského Expresu , v ť DNV Je v sucasnosh naJvacs1m . tska cas # 

:rvfeS . n· EVínskonovovesk~ 

Príhovor 
vyda vate/á 

Ako voda ubehli jarné 
prázdniny. Užili si ich .naj
mä tí, ktorí sa mohlt vy
brať na lyžovačku. 

Snehu i dobrých podmie
nok na lyžovanie bolo toh
to roku dos!'. Iba u nás tá 
zima bola akási rozpačitá, 

striedala čl'apkanica s. 

Konečne sme mali maž-
vidiet; že sneh ·sa dá aj 

vat; keď taká výz
udalosť akou bolo 

utie · predstaviteľov 
svetových veľmocí, 
v Bratislave, sa už 
neuskutočnila. 

Vlastne na takej úrovni, 
sa stretli americký· a 

prezident, po prvý-

aj z celého sveta, len 
by sme im mali už dnes, 
Ponúknu!' ... aj to chce 

trpezlivost; no najmä 
usilovnost: 

Vydavateľ 

krug@ mail.viapvt.sk 

mformacny 
. spravodajca 

EXpres. 
občanov 

mestskej časti 
, DEVÍNSKA NOVÁ VES 

4.3. 2005 Ročník: XV. Číslo: 5 bezplatne 

y čísLE:O Stane sa Bratislava VÚC? OO Z radnic~ 
* Nakladanie komunálneho odpadu O Kultúra * Tanec bez hranic 

O Spoločenská kronika * Poriadok a nočný kl'ud na Grbe 

O Revolučná angličtina O Inzercia 

() Z policajného zápisníka * .Reflexná vesta pre vodičov 

StaY\e Bvatirlava 
~ 

VUC? 
V súvislosti s prípravou návrhu zákona o. hlavnom-meste SR 

Bratislave je potrebné rozvinúť vysve:lavacw ka~pan o obsa:~ 
navrhovaného zákona, a najm~ ~r:~o b~ Bratls~a~a mala y 
VÚC a samosprávnym krajom v jej sucasnych hramc/ach. 

K tomuto možno využiť nas
ledovné argumenty: 
1. Bratislava je v Ústave SR 
deklarovaná ako hlavné mes
to SR. z uvedeného dôvodu 
má mať iné postavenie ako . 
ostatné mestá. Žia/' táto de
klarácia nie je v plnom rozsa
hu v praxi realizovaná a to z 
dôvodu nedostatočnej legisla
tívnej úpravy. 
2 . Bratislava má iné pôsob
nosti · i povinnosti, ako iné 
mestá SR. Len ona je sídlom 
vrcholných orgánov štátu, dip
lomatických misií. konzúlár
nych úradov, zahraničných 

inštitúcií a pod. Prítomnosť 
týchto orgánov dopadá na 
Bratislavu inak, ako na ostat-
né mestá. 

Sú tu iné požiadavky na vytvá
ranie podmienok pre ich čin
nosť. 

3. Prevaha hlavných mies~ 
okolitých šta~ov, najmä v EU 
má svoju územnú samostatno
sť. 

4: Postavenie Bratislavy ako 
hlavného mesta si vyžaduj!9, 
aby bola aj samostatným vuc 
a samosprávnym krajom. 

v Bratislave sa koncentruje 
prevaha inštitúcií, úloh a p~
sobností, ktoré patr/a do po
sobnosti VÚC. 
5. Samospráva Bratislavy - pri
~átor a mestské zastupitelc 
stvo by mali dvoJJedinú úlohu. 
Plnili by úlohy samosprávneho · 
kraja a niektoré úlohy. najmä 
celomestského charakteru. 

(KRÁTKE SľRÁVY) 
·Katalóg 

obchodov a služieb 
pre . obyvatel'ov ONV 

je už v tlači . Veľa objednávok 

sme do redakcie dostali bez 

kvalitných podkladov, ich do

danie a riešenie problémových 

značn~ zdržalo prípravu distri

búcia sa omešká o niekoľko 

dní tak, že obyvatelia dostanú 

katalóg do schránok v marci 

2005. Redakcia 

Nemáte ešte kalendár na rok 
2005? 

VÝPREDAJ 
Kalendáre a diáre na rok 2005 

Posledných niekol'ko kusov 
kalendárov stolových -AUTÁ -

a diárov A5 na rok 2005 
s výraznou zl'avou 
·dostanete v inzertnej 

kancelárii 
Devex na Novoveskej 14 

(z dvora) po-pia: 15.00- 18.00 

Napr. mestskú hromadnú do
pravu, zásobovanie vodou, fik~ 
vidáciu komunálneho odpadu, 
verejné osvetlenie, cesty a 
miestne komunikácie l. ll. 
triedy. územný plán, cestovný 
ruch, verejný poriadok a pod. 
s. Rozhodujúcim ukazova
telbm pre činnosť samospráv
nych orgánov sú financie. 

Ak bude Bratislava aJ samo
správnym krajom, bude ods-

[Pokračovanie na 3. strane} 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 24.2. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 10.3_ 2005, 
čís lo vyjde 18.3. 2005. 
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DE\1 

V- areálu bývalej pohranič- rostlivosti a služieb realizova- niach školských a predškoi-
D~ tráže na Bystrickej. Obe ný prestavbou objektu bývalej ských na území ONV. Defini-
nej s . . . 

ny si vyjasnth obsah do- materskej škôlky na Grbe 2. tívnu podobu umiestnenia 

Z
' r· a· d n ,. C. e·:. s:r~ov, ktoré musí správe ka- . - Mestská čast ONV navštívil predpokladajú obe strany po 

,--------- --------------------------------...1 tka:tra doložiť rezort Minister- p. Sabati, župan Chorvátskej schválení trendov rozvoja 
k 2008 O Vy"s"ke 1 mr· l - schva"lt'la rozdelenie finan b b 1 v "d" k · • · "k 1 • • č N a v ro u v - tva vnútra SR na to, a y o o araz ms ej zupy s spnevo- s o stva na uzemt M O V 

Sk, ných prostriedkov ku D s ožné tento vklad povoliť. dom, s ciel'om vyhodnatit miestnom zastupitel'stve od 
-·uložila prednostovi MÚ v spo- učitel'ov v zmys le pred! ~č oNV iná zá_m~r- v t~mto doterajšiu spoluprácu samo- nasledujúceho školského ro-

Miestna rada MČ ONV plniť žiadosti záujemcov o pre- lu práci s predsedom komisie ného materiálu max. do výšky roku začat re_ah~actu zame- správ oboch účastníkov spo- ka. Predpokladaný termín 
(MR) na svojom riadnom za- nájom ."Radnice" o ďa l š i e ná- kultúry vypísať ponukové kona- rozpočtu vr. 200S , a schváli. rov, ktoré boh mt~stnym ~a- ločného protokolu, ako i zo- schválenia dokumentu je máj 
sad nutí 22. 2. 200S. preroko- ležitosti, a to : referencie, podni- nie na rekonštrukciu pomníka la uvol'nenie prostriedkov vo stupitel'stvom v tejto lokalite známit sa so stavom dokon- 2005. 
va la z 24 plánovaných bodov katel'ský zámer, výpis z obchod- padlých v pôvodnom stave z ro- výške 9 tis. Sk z rezervné. schválené. čenia realizácie stavby Chor- - Starosta prijal na pracov-
rokovania 22 bodov a d'alších ného registra, oprávnenie · ku 1928 a doplniť výtvarné ho fondu na vecný dar vybra. _Starosta sa· stretol, na pria- vátskeho múzea v ONV. P. nom rokovaní zástupcov ma-
8 ddplnených bodov. Z prija- k podnikaniu, príp. ďalš i e, a zá- rieše~ie pamätníka padlých z 2. ným pedagógom MČ ONV pracovnom rokovaní, Sabati prisl'úbil pomoc pri gistrátu hl.m.SR Bratislavy zo 

· tých uznesení MR vyberáme: roveň osloviť listom o sprostred- . sv.etovej vojny, príležitosti Dňa učitelov, poslankyňou NR SR p. lubi- sprostredkovaní rokovaní so soCiálneho odboru s ciel'om 
miestna rada: kovanie prenájmu vybrané rea- -zobrala na vedomie informáciu - schválila bezplatné poskyt. ou Navrátilovou, členkou vý- zástupcami Chorvátskej vlády výmeny skúseností pri riadení 
-zobrala na vedomie stav pi- litné kancelárie (minimálne tie, o súdnom pojednávaní vo vec i nutie miestnosti pre rok 200S NR SR pre sociálnu ob- s ciel'om získania chýbajúcich a prevádzkova'ní domovov so-
nenia· uznesení Miestneho za- ktoré sú členom DARSU), určenia ~ lastníckeho práva k na lstrijskej ul. 6 na schôdze Ciel'om · pracovného finančných zdrojov na dokon- ciálnej starostlivosti na území 
stupitel'stva (MZ) splatných k -odporučila MZ schvá li ť VZN sk ládke odpadov- gudrónov, a SZPB 4x do roka na dobu 2 tretnutia bolo zhodnotenie čenie realizácie diela. hl.m. SR Bratislavy. 
termínu konania MZ, ako aj č. 1/200S, ktorým sa dopÍňa uložila prednostovi MÚ predlo- hodín, a schvá lil a poskytnutie s okračujúcej reformy a raci~- -Starosta prijal na návšteve Ciel'om rokovania bolo zís-
stav plnenia uznesení MR VZN č. 7/2004 o miestnych da- žiť materiál na rokovanie MZ finančných prostriedkov z re- ~alizácie v školských a pre- ONV námestníka primátora kanie a vyhodnotenie skúse-
s termínom splatnosti k termí- niach v termíne 8. 3. 200S, MČ ONV 8. 3. 200S, zervného fondu pre SZPB vo dškolských zariadeniach na hl.m.SR Ba p. Holčíka, s cie- ností z financovania týchto 
nu konan ia MR, -schválila Dodatok č. 3k ZoO -zobrala na vedomie informáciu výške 8.400,- Sk k ocenenru z území MČ ONV, ako i zámer Ibm riešit umiestnenie základ- zariadení, legislatívnych no-
- odporučila MZ zobrať na zo dňa 1. 3. 2004 na dodan ie o zisku z odpredaja vyradeného príležitosti 60. výročia os lo- yužitia domova sociálnej sta- nej umeleckej školy v zariade- riem, ako i výkonného manaž-

mentu s možnosťou ich apli
kácie na pripravované zaria
denie DSS n.o.v ONV. 
- Starosta navštívil podpred
sedu samosprávneho Bratis
lavského kraja p. Vaškora 
v sídle VÚC. Na pracovnom 
rokovaní témou rozhovorov 
bola možnost financovania 
pripravovaného DSS v ONV z 
prostriedkov VÚC v alikvotnej 
finančnej časti s predpokla
dom prevádzky od septembra 
2005. 

O poskytnutie tejto dotácie 
požiada DSS n.o. Starosta 
požiadal podpredsedu VÚC i o 
vydanie stanoviska podporu
júceho povolenie vkladu areá
lu ul. Bystrická na katastrál
nom úrade. VÚC prisl'úbilo vy
danie kladného stanoviska. 

AZ 
vedomie výsledky preverenia a inštaláciu zabezpečovacieho nepotrebného materiálu z búra- bodenia ONV, . . umiestnenia nevýherných hra- systému v objekte MŠ j. Smreka cích prác na objekte Areál - odporučila MZ schvál i ť re a- .......................................... .......................................................... ..................................................... : ........................................... ......... ...... .. .............................................. . 

Sk DPH Bystrl.cka·, lr'záciu ,,stavu núdze" na stav- ct.,~e ,., o ,,..,t1• 'l" v" vu'(?. Ako tieto zmeny realizovať? -v kraji Bratislava orgánmi sa- sobnosti Trnavského kraja . 
cích prístrojov a preda jných 8 za sumu 11S.600,- s . ť "" >" Dr" > " " 
automatov, (93 _636,- Sk bez DPH) z ka.pi- _ schválila predÍženie predaja be DS5 zhotovitel'om vo výške 1. Treba . vypracovať legislatív- mosprávneho kraja sú orgán 3. Novelizovať zákon č. 
_odporučila MZ schváliť kúp- tálových výdavkov rozpočtu celoročných povo lení k lovu rýb 3S8.0)7,- Sk, a uložila p. [Dokončenie z 1. strany) ny zámer čo by mal obsahovať hl. mesta - mestské zastupi- 221/1996 Z z. O územnom 
ne zmluvy 0 kúpe pozemkov MČ ONV nar. 200S, v r. 200S prostredníctvom pani Pokornému predložiť do MZ , nový návrh zákona o hl. meste te/stvo a primátor a správnom usporiadaní SR, 
v bloku "A" a v bloku "C" _zobrala na vedomie informá- Baranovičovej do ich dopredaja MČ ONV variantné riešenia távať od štátu okrem toho, čo SR Bratislave a zdôvodnenie -na kraj Bratislava sa ustano- kde by sa zakotvilo, že okresy 
a zmluvy 0 združení finanč- eiu 0 návrhoch na vznik novej s predp,ok ladom apríl 200S, vy- realizácie signa li zácie, na dostávajú iné mestá, určitý jeho potreby so zameraním venia zákona č. 302/2001 Malacky, Pezinok a Senec pat-
ných prostriedkov na výstavbu linky MHD č. 28 .+ 29, a požia- jadrila súhlas s použitím získa- bezdrôtové a s kabelážou , podie/ z dane prlj'mov fyzických postavenia Bratislavy ako hlav- Z z. použijú primerane ria do Trnavského kraja. 
infraštruktúry v bloku "A" a v da la starostu MČ ONV, aby po- ných finančných prostriedkov z vrátane finančného vy jadre- osôb a z dane z motorových ného m~sta SR, VÚC a ako - úlohy, ktoré na teritó-
bioku "C" s fy KOPOS na naj- žiada l Magistrát hl. m. SR Bra- predaja povolení na opakované nia, · vozidiel, ktorý doteraz dostáva obce najneskoršie do konca . riu · Bmtislavy do volieb do 4. Novelizovať zákon č. 
bližšom zasadnutí MZ t islavy o zriadenie skúšobnej zarybnenie do ich max. v.ýšky 90 - odporu~ila starostov i ML Bratislavský kraj. Teraz Bratis- marca _2005. · orgánov VÚC patrili do pôsob- 303/2001 Z z. O vo/bách 
8.3.200S po zapracovaní pri- linky č . 28, s konečnou zastáv- %, realizovaných cez fond život- ONV dat k projektu "Cesta ava z dane z motorových vozi- 2. Po súhlase vlády novelizo- nosti Bratislavského kraja 

Pomienok miestnej· rady, kou pod Novým _mostom, l;lez ného prostredia, slobody" súhlasné stanovis-'d. l d t " ·- h . t , :k • 302/2001 z 'd" d - b . k . 
k d

. . . .1 . te ne os ava mc, act mo o- vat za on c. . z. preJ u o paso nostt raJa 
_ zobrala na vedomie in for- · dopadu na rozpočet MČ ONV, - schválila sp látkový kalendár o, a zara 1t matena na naj- . . 'dl" .d . . 

· bi·--· d t. KVAD ove vozt a evt ovane v O samospráve VUC- samo- . Bratislava a ktoré boli na te-
máciu 0 ohlásení podnikania -odporučila MZ schvá li ť sumu za dlhy z rokov 2003 a 2004 1zsre zasa nu re z8 . 1 . . , _ .. 

d l Sk - d . . - v s"tyroch rovnaky"ch spla"tkach pohl'adu určenia lokalizácie ratts ave najvtac zatazuju správnych krajoch, kde by sa ritóriu okresov Malacky, Pe-
v DP Devín, a uložila pre no- S mi . , pnpa ne jej pomernu · · · d' 

h ml.esta. cesty a JBJ žtvotné prostre te. zakotvilo, že: z_inok a Senec prejdú _ do pô-
stav i Miestneho úradu (MÚ) čiastku, ako nenávratný príspe- 142.374,- Sk v termínoc 
doplniť materiál do MZ o ná- vak pre G IB na výstavbu cesty 31.3.204, 31.S.200S, 31 .7.200S 
vrh ďalšieho postupu z pohl'a- Eisnerova- ll SOS s rozložením a 30 .9.200S, pre DP Devín, s 
du štátnej správy a samosprá- na jednotlivé roky nasledovne: tým, že DP Devín si zároveň spi-

v roku 2006 vo výške 2 mil. Sk, ní daňovú pov inn osť v roku JUDr. František Baňa s, k 
Nakladanie s 

vy, za"stupca starostu MČ DN omunálnym odpadom 
-uložila prednostov i MÚ do- v roku 2007 vo výške 2 mi l. Sk 200S, 

L...::...~:.:.:__:_ _____________ _:_ ___________________________ -----~--' Pôvodc_a komunálneho odpa-

únie. Zástupcovia MČ ONV ob- boh na. tomto pra~ovno u, ktorý zaň zodpovedá, je ka ž-Z diára starostu 
Mč' ONV Ing. V. Mr..áza 

- Starostovia Bratislavských 
mestských častí sa stretli, za 

, účasti prvého námestníka pri
mátora p. Hochela, na klube 
starostov v mestskej časti 

Bratislava - Vrakuňa. ústred
nou témou klubu bola prípra
va zákona o hl.m. SR Bratis
lave pre na~leduj~ce volebné 
obdobie. Návrh starostu a pri
mátora smeruje k vytvoreniu 
Bratislavského samosprávne
ho kraja v hraniciach hl.m. SR 
Bratislavy a uvažuje s pod
statným znížením počtu pos
lancov v samosprávnych or
gánoch, vrátane zosúladenia 

DEVEX 2 

počtu poslancov v samo
správnych orgánoch ,hl.m. SR 
so zákonom o obecnom zria
dení. 
- Mestskú čast navštívil sta
rosta Chorvátskej obce Omi
šalj - Njivice z ostrova Krk, 
spolu so zástupcami pre obla
st kultúry a rozvoj cestovného 
ruchu. Ciel'om návštevy bola 
ponuka na spoluprácu v ob
lasti kultúry, rozvoja turizmu 
spolupráce vo výmene skúse
ností v oblasti školstva a 
vzdelávania. 

Chorvátska strana sa zaují
mala o možnosti partnerstva i 
pri -získavaní zdrojov z pred
vstupových fondov Európskej 

držali pozvanie na pracovnú stretnut• prerokovane sa d~ý. koho činnosťou komunálny 
návštevu obce Omišaj-Njivice tý~ali realizácie presmerovtdpad vzn iká. 
v mesiaci máj 2005. nia MHD cez mestskú ča Poplatok platí poplatník, kto-
- Starosta rokoval so zástup- Devín smerom k mostu SN ým je: fyzická osoba, ktorá má na 
ca mi spoločnosti ONV PARK ďalej realizácie prvkov obml!tzemí mesta (obce, mestskej časti) 
s.r.o. vo veci pripomienkovania dzujúcich dopravnú rýchlo rvalý pobyt, alebo ktorá je na 
zadania urbanistickej štúdie na Eisnerovej (spomalovač omto území oprávnená užívať 
ONV - SEVER, ktorá má zare- kruhové objazdy), ako i spol lebo užíva byt (nebytový pries-
gulovat územie bývalého areá- účasti hl.m.SR Bratislavy or, pozemnú stavbu) alebo jej ča-
lu tehelne v ONV, z pohl'adu rekonštrukcii lstrijskej ť, právnická osoba, ktorá je 
pripomienok hl.m. SR Bratis- Námestník primátora ·prisl'l!>právnená užívať alebo užíva ne-
lavy a dotknutých orgánov. bil, že. orgány hl.m.SR Brati nutel'nosť nachádzajúca na úze-
Spracovanie štúdie je pod- lavy pripravia technické po í mesta (obce, mestskej časti) na 
mienkou zo strany MČ ONV klady ako i návrhy spolo Ý účel ako podnikanie, podnika-
pre ďalší rozvoj a zastavanie ného post~pu pre spoluúča el', ktorý je oprávnený užívať ale-
dotknutého územia. hl.m.SR Bratislavy na rieše 0 užíva nehnutel'nosť, nachádza-
- Starosta mestskej časti ONV týchto problémov spolu s ·eu sa na tomto území, na účel 
prijal námestníka primátora ONV. odnikan ia. 
hl.m.SR Ba p. Koladu, zodpo- -Starosta rokoval s riaditel'o Pôvodca komunálneho odpa<rlu 
vedného za dopravu a doprav- katastra pre hl.m.SR Bratí á právo na: poskytnutie kontaj-
né stavby na území hl.m.SR lavu vo veci riešenia vkla era a zberových nádob v množ-
Bratislavy. Okruh otázok, ktoré majetku vo vlastníctve ve a druhu zodpovedajúcom sys-

tému zberu, označenie, údržbu 
kontajnerov a zberných nádob, 
zber, pravidelný odvoz a zneškod
nenie komunálneho odpadu .... 

Pôvodca komunálnehoodpadu 
je povinný: zapojiť sa do systému 
zberu, ukladať komunálny odpad 
do zberných nádob tomu urče
ných, tak aby nedochádzalo k je
ho rozptýleniu a znečisťovaniu 
okolia, triediť a zhromažďovať ko
munálny odpad na jeho jednotl i-

vé zložky .... uhrádzať poplatky za 
odvoz a likv,idáciu komunálneho 
odpadu. 

Cenník poplatkov za odvoz a 
likvidáciu komunálneho odpadu, 
ale aj ďalšie informácie nájdete aj 
na internetovej stránke: 

www.olo.sk, 
firma však vydala šlabikár s infor
máciami, z ktorého časť sme vy
brali a v ďalších číslach prinesieme 
i ďalšie. 

Mestská čast' Bratislava -Devínska Nová Ves, 
Istrijská 49, 841 07 Bratislava, 

ponúka na prenájom nebytové priestory 
v samostatne stojacom objekte Líniového centra na ulici Eisnerova 54/b. 

Ide o prízemné priestory o výmere 71,1 m', 
s možnostou začatia podnikania od termínu l. 4. 2005. 

Ide o priestory po predajni Al/media, s.r.o. 
Písomnú žiadost' spolu so živnostenským listom alebo výpisom z obchodného 

registra zašlite najneskôr do termínu 28. 2. 2005 na Miestny úrad DNV, 
oddelenie správy a údržby majetku, Istrijská 49, 841 07 Bratislava 49. 
Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci oddelenia správy 

a údr#y majetku -Mgr. Kissová 
kontakt: Miestny úrad DNV- tel.: 6477 5250, 6477 6250, 6477 7250, 
6477 8250, 64761291, 64761292, 6477 0980, 6453 8367, 6453 8368. 

do orgánov samosprávy a 
VÚC, kde by sa zakotvilo, že v 
kraji Bratislava sa vo/by konajú 
v termínoch volieb do orgánov 
samosprávy obcí. 

požiarmi 

Okresné ;rioditel;stvo . H_oslčského o 
zá~hronného zboru v Bratislave ozna
muje, že 15. 3. 2005 o 9.00 h so v ma
lej zasadačke Krajského úradu v 
Bratislave, Sto~6mestská 6 ( 4. poscho
die) koná tlačová beseda o oklív všet
kých zainteres~vóných zložiek zamera
ná no ;;Ochranu lesov pred požiarmi v 
roku 2005'~. 

· Temotickézameronie bude nasledovné: 
-~ požiďr~Vos( no úz~n1í mesia Bratislo-
.. vy;· . . . .. . 
;; opotr1;nio .V Čase ~VýŠEmého nebez

.... péčensjyp vznikU požiaf?v -ochrana .le-
sov, .;· :· : ... 

• poznatky zvýk~nu štátneho požiar
neho dozoru v oblasti protipožiarnych 
.kontrol o v oblasti posudzovania pro
jektovej dokumentácie z hladiska proti

. požiarnej bezpečnosti stavieb, 

DEVEX 3 
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. centrum pre voľný čas 

H. 3. S DIEVČISKOM SA NEHRÁME 
detské divadelné predstavenie . 

vo vel"kej sále od 16.00 h, vstupné 25 Sk 

20. 3. JARNÉ TRADICIE 
program detí materských škôl DNV k sviatkom jari, > 

' spojený s výstavkou prác · 
na tému Vel"ká noc · 

vo vel"kej sále o~ 15.00 h, vstupné l O Sk 

lstracentrum 
Miestna knižnica, lstrijská 6 
Návštevy a využitie služieb knižnice vo výpožíčných hodinách: 
Pondelok- 12.00 h- 18.00 h 
Streda- 12.00 h- 18.00 h 
štvrtok- 12.00 h- 18.00 h 
Piatok- 8.00 h - 12.00 h a 13.00 h - 16.00 h. 
Záujmové aktivity, krúžky a kluby 
Hradíštná 43 a lstríjská 6 
DFS Kobylka, pondelok a streda, /ZOO- 19.00 h, velká sála 
FS črip, pondelok a streda 19.00 - 21.00 h, velká sála 
Štúdío hereckej prípravy, pondelok a streda, 13.30 - 16.30 h, 
lstríjská 6 
štúdio baletnej prípravy, pondelok a streda, 13.30 - 16.30 h, 
velká sála 
Afrodita ll- moderný tanec, štvrtok, 15.00 - 19.00 h 

Základná umelecká škola 
lstrijská 22, 841 07 Bratislava 

Vážení rodičia, vážení priazniv
ci Základnej umeleckej školy, 
lstrijská 22 , v Devínskej Novej Vsi. 

Ak sa zúčastňujete našich po
dujatí, verím, že Vám to urahčí 
Vaše rozhodovanie, komu a pre
čo poukážete 2% z dane za rok 
2004. Ale obraciame sa aj na VásJ 
ktorí ešte nie ste rozhodnutí. Naši 
žiaci, sa počas krátkej histórie ško
lY. okrem koncertnej činnosti, vy
stúpení a výstav v rámci Devínskej 
Novej Vsi a Bratislavy, čoraz viac 
začínajú presadzovať a' získavať 
ocenenia aj na celoslovenských a 
medzinárodných súťažiach. Každý 
rok je niekol"ko našich absolventov 
prijatých na stredné, resp. vysoké 
umelecké školy. 

Radi Vás preto v mene našich 
mladých umelcov prosíme: 
Venujte 2% z Vašich daní Ob
čianskemu združeniu "Tanec a 
deti", ktoré bolo založené mi 
podporu výchovno -vzdelávacie
ho procesu v ZUŠ lstrijská 22. 

prosbou sa obraciame aj na 
nikatel"ov a firmy, ktoré by 

· podporiť kultúrne a umelecké 
predovanie detí a mládeže. 
Údaje o prijímatel"ovi: 

Obchodné meno 

Sídlo 
lstrijská !2!2, 841 Ol Bratislava 

Devínska Nová 
Právna forma 

Občianske 7nl'117'""'·' 

IČO 

Ak nenájdete tlačivo v Devexe, 
radi Vám ho poskytneme v škole 
na lstrijskej 22, prípadne zašleme 
e- mailom z adresy: zus_istrij
ska@stonline.sk, ·alebo zus_istrij. 
ska@zoznam.sk 
2% z dane môžete poskytnúť a1 
priamo na tlačive daňového pri
znania, strana 8, kde je potrebné 
len vyplniť údaje podl"a predtlače. 
Za Vašu podporu a priazeň Váfl\ 
vopred dakujeme. 

~ 
Marián SUCHANEK 
a Lenk"a SALAKOVA 

Matej URBAN 
a Lucia GAALOVA 

Blahoželáme! 

Diía 6 a 13.3. bude výročie 
úmrtia našich rodičov a 

starých rodičov 

Milana a J~e.fíny 
JURANOVÝCH 

S láskou spomínajú 
synovia Milan a ján 

s rodinami 
a dcém Elena s rodinou 

V 
januári si svet spome
nul na 60. výročie 

oslobodenia koncen
tračného tábora Osv ien čim . 

Spomeňme si aj my na 
udalosti z marca roku 1942. 
Vojnové besnenie už bolo v 
plnom prúde. V noci prišli 
nákladné autá a prisluhovači 
farskej repub liky, miestni no
voveskí č l enovia HG- Hlin
kove'j gardy, s puškami a s bo
dákmi v rukách organ izoval i 
násilné vyhnanie. 

Vyhnali snaž ivých, vzor
ných, dane platiacich spoluo
bčanov. Boli to rodičia, otco
via;matky a ich deti. 

Komando prisluhovačov 

vyva lilo dvere do bytu a spia
ce rodiny prebudilo besne
nie. Obl i ecť, možno niektorí 
stihl i so sebou zobrať kus 
chleba. Všetok majetok opus
tili a v iac sa ž·iaden z nich ne
vráti l . 

Po odchode áut gard isti do 
brieždenia beztrestn~ rabova-

piatok /ZOO- 18.00 h 
Krúžok šikovných rúk, štvrtok, 15.00- l ZOO h, lstríjská 6 
Hudobno-spev. Zbor Rosíca, piatok, 18.00 - 20.00 h, ve/'ká sála 
Ruožíce a Pašakí- tanec, piatok 20.00 - 22.00 h, velká sála 
Chorvátsky etnografický krúžok - nepravidelné stretnutia priesto
roch lstracentra 

Združenie spolu so Združením 
rodičov školy podporuje všetky 
štyri odbory. 
K prosbe sa pripájajú aj: 
* predsedníčka združenia Tanec a 
deti pri ZUŠ lstrijská 22, p. Eva 
Dujničová 

Vladimír Dianiška, riaditel" ZUŠ 
Tel./fax: 02/ 6476 1142, e-mail 
zus_istrijska@stonline.sk (zus.istrij 
ska@zoznam.sk) 

Po~táriÓ~ a l(tJeffj ~ťricl 

Klub paličkovania - tradičné techniky ručných prác pre ženy, štvr
tok, 19.00 - 21.00 h, prevádzka IC 
Klub práce - poradenstvo pre nezamestnaných mestskej častí 
Devínska Nová Ves, Devín, štvrtok, 8.30- 11.00 h 
Autoškola - RUBÍN, pondelok a streda, l Z30 - 20.00 h, lstrijská 6. 

........ ....................................................................................................................... 

* predsedníčka Zc;Jruženia ro
dičov pri ZUŠ p. Mária Spišiaková 
* vedenie školy a zamestnanci 
ZUŠ 
2% z dane treba poukázať do 
konca marca 2005. S rovnakou 

Základná umelecká škola 
lstrijská 22, 841 07 .Bratislava 

Tel./Fax: 02/64761142 
e-mail: zus_istrijska@stonline.sk 

(zus_istrijska@zoznam.sk) 

Bývame v rodinnom dome 

v lokalite Grba už piaty ro.k. 

Počas tohto obdobia sme zis

tili, že si z tejto lokality urobili 

mnohí akúsi zónu beztrest

,_-~--,-....,-::-:-,-,---::c::-:..,.--,rmr.rrm7r"R"""Il"Jl;rmr-,-.......,.--:-:----:-:-;--:--~lllll nosti. Nočný k/'ud je neustále 

Miestna knižnica. ISTRACENTRA Devínska Nová Ves a Miestna rušený návštevníkmi odchá-

kríižnica Hlohovec vyhlasujú IX. ročník výtvarnej súťaže dzajúcimi z reštaurácie Što-

EX LIBRIS dión, ktorí potom v našich u/i-

Tohtoročná téma: Môj najúžasnejší zážitok. ciach rozbíjajú flaše, ničia 
Na súÍaži sa môžu zúčastniť deti od 12 - 15 rokov. Formát návr- · smetné nádoby, lámu stromy 

hu nesmie byt' väčší ako 13 x 9 cm, môže byt' menší. Sútažná o podpo/ujú vel'kokapacitné 

práca musí obsahovať označenie EX LIBRIS a celé meno autora. kontajnery. Takisto živá hud-

Termín odovzdania do Miestnej knižnice IC je najneskôr 15. 4. ba cez víkend nie vždy reš-

2005. Obrazová čast' musí súvisieť s témou súťaže. Práce postú- . zatváracie hodiny. Po 
pia do celoslovenskej súťaže, ktorá sa koná pod záštitou UNES- uliciach Grby sa celé leto 
CO v Mestskej knižnici v Hlohovci. 
----------------------;-----------------------------1'"r'"""'"n"ú staré autá a moto- . 

ben ý ·tanečný a hud~bný štýl. konmi . Tanečné štúdio cykle bez ŠPZ s vodičmi zjav-

Tanec bez hraníc 
Je hudobno tanečná 

show, v ktorej vystupt viac 
ako 100 účinkttjúcich a kde si 
každý clivák nájde svoj obľú-

DEVEX 4 

V predstavení, ktoré malo Jumbo, Martin Madej s tane- ne bez vodičského oprávne-
premiéru v divadle Aréna kon- Č nou skupinou Step a A badá Predstavenie novef um• . .,clttlnia. Rovnako návštevníci ten i-
com minulého roka, aj tí naj- Capoeira Bratislava, v divad- generácie je nabité energio 
mladší interpreti divákov nie- le Aréna, 5.marca ·o 16. a ktorú už potrebuje každý sových kurtov si myslia, že 

len potešia, ale aj prekvapia 19. hodine opäť prinášajú nás v tomto predjanwm naše u/ice sú nato, aby všet-
svojimi profesionábtymi vý- naj-prekvapivejší tanečný bí k, f• k h/ d · · u ozo 1 a o rýc o ve ia 

· Ifa ~~be 

jazdiť. Niekol'ko krát sme vo

lali policajtov a riešili takéto 

rušenie len dohovorom . 

Týmto reagujem na teraz 

riešenú situáciu na sídlisku 

ohladom rušenia nočného 

k/'udu návštevníkmi reÚaurá

cií. Je to medializované len 

preto, že tam býva poslanec 

miestneho zastupitelstva? Na 
to, aby sa naše problémy 

ohladom rušenia nočného 

k/'udu riešili je potrebné kom

plexné riešenie v celej ONV a 

nie len v častiach, kde bývajú 

poslanci napríklad zapojením 

štátnej polície do h/iadkova

nia a kontroly. 

Obyvatel' Grby. 

li . V ďa l ších dňoch si prislu
hovači legalizovali tzv. "arizá
torstvo" . Za členov HG dosta
li miestni, do kosto la chodiaci 
ver iaci, po vyhnaných spolu
občanoch domy, obchody s 
tovarom, záhrady, po li a a 

Už nikdy vojna 

-už nikdy 
vraždenie 

všetko to, čo si nešťastníci ne
mohli zobrať so sebou. 

Aby po spoluobčanoch ne
zostali ani najmenšie stopy, 
bo l zlikvidovaný aj židovský 
cintorín s modlitebňou a ne
skôr rozparcelovaný na sta
vebné pozemky. Boli zničené 
všetky pamiatky, ktoré ·by 
mohli pripomenúť našich No
voveských ,spoluobčanov. 
Vzdajme česť ich utrpeniu! 
Podl'a mojich vedomostí boli 
odtransportovaní: 
manžel ia Friedländerovi -

2 osoby 

manželia Schindlerovi-
2 osoby 

rodičia Marmorsteinovi , 
manželia so synom- 3 osoby 
manželia Reiserovi- 2 osoby 

Všetkých som ich poznal, 
pán doktor Friedländer bo l 
miestny lekár, človek s tou 
najlepšou povesťou. 
Pán Schindler mal malé hos
podárstvo a venoval sa zberu 
odpadových surovín. 

Manželia Marmorsteinovi aj 
so synom sa venovali malému 
obchodu s každodennými po
trebami pre domácnosť. Syn 
Elemír bol mojím priatel'om a 
bo l vzorom športového diania 
v Devínskej Novej Vsi. 

Ako v iem zo spomienok 
týchto čias jedna rodina- pán 
Reis- miestny obvodný elek
trikár s manželkou a asi l O
ročným synom sa zachránili 
vtedy pomocou hrdinského 
skutku rodiny Bučičovej, kto
rá týchto nešťastníkov ukrýva
la a živila v stodole,až do sko
nčenia vojny. Rodine Bučičo
vej zatial' nikto zo spoluobča-
nov nepodakoval. · 

Zdenko Ouzký 

HUMANITA A SPOLUPATRIČNOSt TOLERANCIA 
Nech iba akcie v duchu týchto ideálov nachádzajú miesto v našich 
plánoch, v našich predsavzatiach, našich aktivitách našich srd
ciach ... potom nf!ibude miesta pre_ nenávist', neprajno~t', závist", zlo, 
terorizmus a vojny. Pramene možno nájst; len ... 

DAPHNE INŠTITÚT • aplikovanej ekológie 

"Myslíte si, že príroda nám patrí ... ?" 
;,Veď v skutočnosti . sme s ňou zrastení:" "Tak ako so svojimi de(mi." 

Prispejte k tomu, aby na to nezabudli svojimi 2%. 
Viac informácií ako nám môžete venova( 2% ná idete na: 

Webe: www.daphne.sk • Adrese: Ekocentrum Daphne 

Dom kultúry Devín, Rytierska 2, 8411 O Bratislava • Tel./Fax: 657 300 50 

DEVEX S 
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Revolučná angličtina 
Pre tých, čo nemaiú čas sa učit: Bez biflávania a gramatiky. Pre za
čiatočníkov, večných začiatočníkov i pokročilých bez rozdielu veku. 

Pre tých, čo nemajú čas sa učiť. Bez 
biflovania a gramatiky. Pre začiatočníkov, 
večných začiatočníkov i pokročilých bez roz
dielu veku. 
Spozornite! Ako to, že vôbec hovorí
te? Premýšlali ste o tom niekedy? 
Všetci sme so v škole učili cudzí ja
zyk, ole 95% z nás ho neovláda. 
A ešte si myslíme, že sme hlúpi na jazyky. 
lenže to je omyl! Nie sme hlúpi. Pretože k~
by sme boli hlúpi, nenaučili by sme sa ani 
materinský jazyk. Dokonca i mentálne re
tardovaní jedinci sa naučia hovoriť. Naučiť 
sa prvý (materinský) jazyk je najťažšie zo 
všetkých jazykov. Pri učení sa dalších totiž 
môžeme porovnávať nové poznatky so 
starými. 
A oko so teda noučíte prvú reč? 

Rozhodujúce je jazykové prostredie. 
Trojročné dieťa asi 13 000 hodín zo svojho 
života prespala; a ďalších 13 OÓO hodín na 
neho pôsobilo jazykové (zvukové) okolie. 
Najskôr začalo chápať, potom hovoriť a na
koniec prišlo na rad čítanie a písanie. 
Trojročné dieťa už vela rozumie a tiež samo 
hovorí, aj keď ešte nie "na úrovni". 
Rovnako dobre, aj keď pomalšie, to zvlád
nu retardované deti. , 

Naša prvá reč je slovenčina a další jazyk 
ovládajú iba deti z viacjazyčného prostre-

dia. Vo Švajčiarsku a krajinách Beneluxu je 
niekoľko rozdielnych úradných jazykov a !'u
dia ich ovládajú. 
Myslíte si, že l'udia vo Švajčiarsku či kraj i-

. nách Beneluxu sú múdrejší ako my? Nie; to 
určite nie sú. len od detstva žijú vo viacja
zyčnom prostredí. 
A teraz príde to najzaujímavejšie. 

l keď tomu asi nebudete veriť, napriek 
tomu sa vy, dospelí, môžete naučiť další ja
zyk ro.vnako jednoducho, ako kedysi svoj 
materinský. 

Spoluautori TAXUS Leorning'" Ing. Ivo 
Toman a Martina Králíčková spo jili postup 
malých detí s moďernými poznatkami o 
mozgu. 

Využili aj toho, že vy už viete čítať a teda 
dokážete zapojiť obidve mozgové po log u le 
súčasne: počúvaním originálnej angličtiny a 
čítaním doslovných prekladov. 

Doslovné preklady sú z hladiska slovenči
ny nesprávne, ale pre pochopenie angličtiny 
správne, pretože anglicky hovoriaci l'udia po
užívajú iný slovosled než my. Ak by ste po
užili slovenský slovosled, cudzinec by vám 
nerozumel, aj keby ste jednotlivé slová vy-
slovovali správne. . 

Takto so noučíte myslie!' po anglic
ky o získate tiež dobrú výslovnost'. 
Zlý prízvuk majú ludia hlavne preto, že daný 

jazyk nemajú dostatočne dlho "napočúva
ný''. Teóriu a gramatiku vôbec ne preberáte. 
Tú pochopíte z doslovných prekladov. 
Napokon deti, ktoré idú do prvej triedy, tiež 
gramatiku používajú. Ale až v škole zistia, 
aké je to vlastne "ťažké". Dokonca oni 
slovíčko so nebudete učit' a pritom s 
TAXU S Leorning" získate slovnú zásobu 
viac ako 4000 slov! ' 
TAXUS Leorning"' je vybavený pozitívnymi 
podprahovými nahrávkami na všetkých CD. 
Okrem toho obsahuje aj 3 červené CD, ktoré 
vám vytvoria tiché anglické prostredie, a 
knihu s 270 obrázkami, v ktorej je táto me
tóda podrobne popísaná. 14 hodín hovore
ného slova obsahuje 7960 ~iet. 
Postup oko u detí. 
Najskôr počúvať a pochopiť, p~tom hovoriť 
a nakoniec čítať a písať. Každý iný postup je 
neprirodzený. Najskôr si "vedome" prejdete 
lekciu na modrom audio CD. 

Potom si tú istú lekciu púšťate na červe
nom CD vel'mi potichu, na samom prahu po
čutel'nosti, stále dookola. Musí to byť tak po
tichu, že vás to nijak neruší a vy sa pritom 
môžete venovať čomukol'vek inému. 

Môžete sa pozerať na televíziu, pracovať, 
zabávať sa, šoférovať, športovať, jednodu- -
cho čokol'vek vás napadne. Váš mozog sa 
tým bude podvedome zaoberať a vy so učíte 
bez toho, aby ste mali tie nepríjemné pocity, 
že sa musíte učiť. 

Naviac, toto môže "bežať" niekol'ko ho
din denne u vás doma a celá rodina má tok 
vytvorené anglické prostredie z výrazov, 
ktoré ~ž vaše podvedomie pozná z doslov-

ných prekladov. Nemusíte sa kvôli tomu 
sťahovať do cudziny. Toto je ideálny 
pre tých l'udí, ktorí nemajú čas na 1 

"vedomé" učenie sa. Čo je vlastne väčšino 
nás! 
Neveríte? 
Ak so vám niečo zdá nadsadené, 
lom vedzte, že iba noše "rociolláln,.• 
školstvo v nás vypestovalo, ........... . 
že cudzie jazyky sú !'ažké. 

Systém výuky angličtiny v škole je 
zlý, pretože tom musíte ihneď nahlas 
písať. A hlavne, učiť sa slovíčka . 

Biflovonie jednotlivých slov je priamo 
kovinou pre noše znalosti jazykov. 
Prečo? Z dvoch dôvodov. 

Vráťme sa k detom. Ktorý rodič hovori 
svoje deti jednotlivými slovami? Naviac sa. 
matné slovo znie úplne inak, ako slovo za
pojené do celých viet. 
Tieto o ďalšie objavy metódy TÁXUS 
Leorning" stoja 7500 Sk o máte ich notrvá. 
lo o naviac pre celú rodinu. 
Pre porovnanie, jedno hodina konverzácie s 

anglickým lektorom stojí približne 400, - Sk. 
Návratnosť TAXU S Leorning"' je osi 19 fa. 
kýchto hodín: 
Máte málo času no učenie o chcete 
spoznal' vylepšenú cestu učenia sa de· 
tí? 

Potom kontaktujte: 
Ing. Ivo TOMAN - TAXUS, Riazanská 
ll O, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 446 
448 91, 0905 526 824, 0903 71 0 
41 O, e-mail: laxus@slovanet.sk, 
web: www.taxus sk. 

db rné a poznávacie ex-
• o o . 
kurzie _ . d 

abezpecenle štu ent-
• z -- - h h ských súťaZI rGz~e o c a-
rakteru (napr. _ tťu~ovo _ ~f;l~O 

vinárska su az, sutaze 
-no Zl -

1 
dých tvorcov napr. ata 

~a~ma, študentský šperk a 

pod.) . 
• vydávanie študentského 
časopisu . _ _ _ . 
• oceňovanie uspesnych 
študentov · 
• kultúrne a spolo
čenské podujatia a 

iné. 
zo skúseností á vý-

sledkov práce zaria
denia a občianskeho 
združenia je zrejmé, 
že takéto investova
nie má svoj zmysel a 
opodstatnenie, preto~ 
že ním dosahujeme . 
žiadaný ciel' -
skvalitnenie života 
telesne postihnutého 
občana s trvalými 
následkami. 

Veríme, že uvedeflé infor
mácie Vám v skratke pri
blížili našu snahu pomôcť. 
Preto sa na Vás s prosbou 
obraciame, aby ste aj Vy 

čo Vám v mene našich 
klientov vopred ďakujeme. 
Príďte medzi nás, spoznaj
me sa navzaJom, naši 
vďační žiaci Vám radi. pre
javia svoju vďaku 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 

30 GARÁŽÍ 
PREDAJ-PRENÁJOM 

Š. Králika 3-5, Devínska Nová Ves 
WININ. hitcom.sk 
0903 766846 

OZNÁMENIA 
KALENDÁRE 

KOŽUŠINOVÉ 
PREDLOŽKY 

nájdete 
v Devexe 

Novoveská 14 
(z dvora) 

p·o-pia: 
15.00-18.00 

Pizzeria - denný bar 
nočný bar 

Bratislava, Istrijská 
Reservé: 02/64 53 62 

_O_b_č-ia_n_s_k_e_z_d_r_u_ž_e_n-ie_B_e_z_b_a_r_i_é_r _____________ P_ri_l_n_š_t-it-ú-te_v_r_o_k_u_1_9_9_7_. __ F_i_n_a_n_č_n_é_p_r_o_s_t_r_ie_d_k_y_z, ~~i::.e~~ ~~~~~ ~~~:~~s;e~~ 

pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so bolo založené občianske ob~ianskeho združenia umo- združenia Bez bariér 2 % zo 

Tlačivá si možno vyzdvihnúť 
aj v inzertnej kancelárii Devx 
na Novoveskej 14 (z dvora) 
po .pia 15.00-18.00 

Dom sociálnych služieb, 
n.o. Na Grbe 2, 841 07 Bratislava 

zmenenou pracovnou schopnosťou a Strednom odbor- združenie Bez bariér. . žňujú podporovať činnosti, 
nom učilišti pre telesne postihnutú mládež Jeho ·hlavnou úlohou je ·ktoré majú priaznivý dopad 
Mokrohájska cesta č. 1, 842 40 Bratislava oslovovať rodičov, organizá- nielen na vzdelanostnú úro-

cié, firmy, pre získavanie fi- veň, ale. sledujú všeobecný 
Predovšetkým nám dovo/'te poďakovať, v mene našich 
žiakov, všetkým, ktorí nám v minulom roku prejavili pria
zeň a podporili naše úsilie pomôcť telesne a zdravotne 
postihnutým deťom nášho zariadenia. Zdravotne postih
nutí žiaci využili . Vami darované prostriedky pre svoj roz
voj, ktorý si žeÍajú plne venovať spoločnosti, ktorá sa o 
nich stará, teda i Vám 

nančných prostriedkov, kto- rozvoj telesne postihnutého 
ré sú využité v prospech človeka, jeho zapájanie sa 
skvalitnenia celej prípravy do aktivít ostatnej zdravej 
občanov so zmenenou pra- populá~ie. 
covnou schopnosťou a teles- Doteraz získané finančné 
ne postihnutej mládeže po- prostriedky z občianskeho 
čas ich pobytu v Inštitúte. _ združenia Bez bariér boli 

Aj vá? pvÍ!pevok 
".., v 

~"-"'o -ze po~ôc.f 
Žijeme v rôznorodej spolo

čnosti. Medzi nami stále žijú 
J'udia s rôznym zdravotným 
postihnutím, ktoré im nedo
vol'uje žiť rovnocenne s 
ostatnými. 

Potrf!bujú zvýšenú pozor
nosť a pomoc spoločnosti. 

Pomoc môže mať rôznu 
podobu. Jednou z nich by 
mala byť integrácia postih
nutého do ostatnej spoloč
nosti. 

To je ciel'om aj špeciálne
ho zariadenia s národnou 

DEVEX 6 

po!t jh hvtýt-1 o\ efof-1 ~ 
pôsobnosťou - Inštitútu pre 
pracovnú rehabilitáciu obča-

. nov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou a Stredného 
odborného učilišťa pre teles
ne postihnutú mládež. 

Naše zariadenie pripravuje 
na pracovné uplatnenie mlá
dež po základnej škole for
mou stredoškolského vzdelá
vania, ale aj dospelých jedin
cov do veku 45 rokov. 

M ladá , telesne postihnutá 
populácia sa chce podobne 
ako jej zdraví rovesníci an
gažovať do všetkých foriem 
života, prezentovať sa svoji
mi schopnosťami, výsledka
mi svojej práce, čo si však 
vyžaduje zvýšené finančné 

požiadavky pre zabezpečenie 
podmienok, v ktorých sa ich 
schopnosti môžu priaznivo 
rozvíjať. 

použité hlavne na: 
• modernizáciu vzde lávacie
ho procesu v rôznych učeb
hých a študijných odboroch 
• skvalitnenie zdravotno-re
habilitačných služieb posky
tovaných v zariadení 
• poskytovanie sociálnych vý
pomocí jednotlivcom z radov 
študentov 
• poskytovanie výpomocí vy
plývajúcich z požiadaviek 
zdravotného stavu 
• pobyty v prírode vyplývajú
ce z učebných dokumentov 

zaplatenej ročnej dane, za 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpo 

02- Predaj 

03 - Valné miesto (ponúka, hladá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnutelnosti 

07 - Rozličné 

* Lacno predám vysoké kožené kreslo. 

Zn nepoužívané. Tel: 0905-363 995 

* Predám obchodné priestory, 36 ni v 

líniovom centre na Eisnerovej 56. 

Tel. 0903-431 134 

* Ovčie kožušiny- predložky do.stane

te kúpiť v Devexe (posledné dva kusy 

pred novou sezónou) 

* TV servis Baláž - oprava televízorov. 

Na Grbe 43. Tellzázn.: 6477 6963 

* Murárske, obkladačské práce, sadra

kartón, ma/'ovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991, 

6477 9437 

* Podvojné účtovníctvo a podnikatel's

ké plány. Tel: 0908-769 704 

* Účtovníctvo? Žiadny problém! 
Kompletné obchodno účtovnícke 

služby, administratíva a návrhy re
gistratúrnych poriadkov. 
Kontakt: 
0216453 6023, 0905-415 224 

*Predám 3-izb. byt v OV, 70 m, na u/i-

vypisuje 

KONKURZ NA PREVADZKARA ZARIADENIA 
Požadujeme: 
1. Stredoškolské vzdelanie s maturitou · 
2. Skúseností s riadením objektu podobného typu 
3. Organizačné schopností, riadenie pracovníkov, z;,ásobovaníe, 
bežné opravy 
4. Prax minimálne 5 rokov, beztlhonnosť 
5. Vodičský preukaz 
6. Výpis z registra trestov 
Z Predpokladaný nástup 1.4. 2005 
Žiadostí s profesným životopisom posielajte na adresu: 
Riadite/ka DSS, n.o. Na Grbe 2, 841 07 Bratislava 
Na obálku napíšte-KONKURZ, NEOTVARAf! 

Uzávierka žiadosti lB.:J. 2005 

ci J. Smreka 24. Cena 7,8 mil. Sk. 

Kontakt: 0905-728 139 

· @.;;t; ; .;oz; $ ~()zrrgrqÉ \i1!!í!1i9 

* HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčéky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

* Prenajmem dve izby vRD. 

Aj samostatne. Tel: 0905-475 093 

* Dám do prenájmu obchodno-kane. 

priestory na ). Králika 3. 

Tel: 0905-508 641 

* Prenajímam chatu v západ. Tatrách 

v lokalite Červený kút (Hybe). 

Počet osôb 'min. 6, max. 8. 

Od apríla do novembra. 

Tel: 0903-760 298 

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. ~ S430 Sk, l str. = 1 O 8SO Sk. l cm = 22 Sk. 
K ·cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15 . 00-18.00, e-mail : krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

-V čase od 9. do 75. 2. sa ne
známy páchate/' vlámal do pivni
ce na}. Smreka, ukradol štyri let
né pneumatiky Ba rum R 7 3 na 
diskoch v hodnote 8-tis. Sk a sto 
zaváranín v hodnote 4-tis. Sk. 
- V utorok 7 5. 2. nahlásil obyva
te/' zo Š. Králika 7 2 krádež strie
borno-modrého horského bicyk
la z kočikárne v hodnote 7 O-tis. 
Sk. Poškodením zámku vznikla 
majitel'ovi škody 200 Sk. 
- V čase 7 3. - 7 5. 2. neznámy 
páchate/' v záhradkárskej osade 
Morava poškodil oplotenie a z 
objektu ukradol 50 železných 
stÍpikov, dvoje železné schody, 
64 železných tyčí tvaru U rôz
nych dÍžok, z elektrického vozí
ka odmontoval motor, tri kolesá,· 
prevodovku, bubon z ocel'ovým 

lanom . Poškodenému spôsobil 
škodu 20-tis. Sk. 
- Na parkovisku Uhroveckej 2 sa 
7 8. 2 . neznámy páchate /' vlámal 
do tmavozeleného vozidla Škoda 
Fabia combi, poškriaballak, poš
kodil zámok, , ukradol autorádio 
Sony, poškodil palubnú dosku a 
elektrické káble. Krádežou spôso
bil škodu 8-tis. Sk, poškodením 
7 O-tis. Sk. 
- V pohostinstve Pumpa 22 . 2. ne
známy páchate/' ukradol športový 
vak zn. LOOP Sonava šedooranžo
vej farby, v ktorom bol modrý disk
man Thompson, tritko Progress, 
lyž iarska kukla a ďalšie veci v cel
kovej hodnote 7 s"-tis. Sk. 
- V ten istý detí sa neznámy pácha
tel' vlámal pred Rolandom Na 
hriadkach do ž ltého vozidla Seat 
Ibiza , z ktorého ukradol autorádio 
Sony. Majitel'ovi spôsobil krádežou 
škodu 7-tis. Sk, poškodením vozid
la 6-tis . Sk. 

OO PZ DNY 

Pre vodičov * Pre vodičov 
Súčasná premávka na cestách vyžaduje mnoho predpo

kladov, aby ste sa po štarte z domu bezpečne po~yboval i 
po vybraných trasách, aby ste sa spol'ahlivo a v poriadku 
vrátili domov. 

Okrem dobrej prípravy, zdravia, kondície, spol'ahlivého 
vozidla, potrebujete byť viditel'ný v prípade, keď počas jazdy 
musíte zastaviť alebo odstaviť vozidlo, odstrániť poruchu, 
alebo pre iné príčiny ste nútení vyjsť z vozidla v rušnej frek
ventovanej prevádzke. 
Aby vaša bezpečnosť bola spol'ahlivejšia je potrebné mať vo 
výbave vozidla reflexnú vestu. 

REFLEXNÁ VESTA 

Je určená pre osoby pohybujúce sa po pozemných komu
nikáciách, najmä pre vodičov 

Vesta ·je vyrobená zo 100% polyesteru, je bez rukávov, za
pínanie má vpredu, na spodnom okraji má našité dva hori
zontálne pásy z retroreflexného materiálu. Vyznačuje sa vy
sokým stupňom viditel'nosti. Zodpovedá norme EN 471. 

Cena: 159 Sk/ks pre maloodberatel:ov 
Pri väčších objednávkach množstevné zl'avy 

Reflexné vesty predáva. DEVEX, Novoveská 14 (z dvora) po
pia: 15.00- 18.00 

Možnosť objednať: e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

Pre potulky zimnou prírodou 

netreba merat' stovky kilomet

rov od bydliska. Presvedčili 
sme sa o tom si počas iarných 

prázdnin školákov. 

Pastvu pre oči, dostatok čer

stvého vzduchu, predovšetkým 

však pohodu a dobrý pocit bo

lo možno zažil' ai len vjchÓdz

k~u do nedalekého Devína. 

Zamrznutá krása prírody 

okolia našei túry po okraii 

Devínskei Kobyly, Jódové kryhy 

v rieke Morava, nádherné 

výhlady na zimný hrad De

vín ... 

Stretli sme ai zababušené 

deti v kočiaroch i pešo, rekre-· 

očných bežkárov na lyžiach, 

iednot/ivcov, skupinky i celé ro

díny. Kedze sme mali foto

aparát o svoie doimy sa chce

me podelil' ai s · čitatel'mi 
Devexu a ponúkame ich na ob

rázkoch v/ovo. 

(l(orenie života) 
Príde chlapík do trafiky pre ci
garety. Trafikant mu ich predá 
a chlapík číta varovanie: 
Fajčenie spôsobuje impotenCiu. 
Chvílu premýšlá a potom sa pý
ta: 
-Prosím vás, 11emáte tie s tou 
rakovinou? 

*** 

Šľapka stopuje na ceste. Zastaví 
auto, z okna sa vykloní chlap a 
hovorí: 
- Co urobíš za dvetisíc? 
- Všetko, všetko! 
- Tak nas ad aj ideme betónoval! 

*** 

Budí policajt bezdomovca v par
ku na lavičke. 
- Čo je tu nocláháreň? 
Rozospatý_ bezdomovec sa oso-
pí: 

ps .-A čo som ja informátor? 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 84 1 07 Bratislava, 

Kalištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Brátislava-Devínska Nová Ves, NovGJveská 14 
(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. 
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava . Registračné číslo: 103/90- R 

DEVEX 8 

Nfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovove~~! 

12.- 13. týždeň 

Príhovor 
vydavatela 

Nielen bulvár dokáže 
rozčeriť pokojnú hladinu 
slovenského občana. Ak re
nomované noviny (Domino 
fórum) uvedie, že SMK je 
vo vláde len vďaka požia
davke Washingtonu .. . ?! 

Isteže aj nás v Devínskej 
sa týka všetko čo ovplyvňu
je. Oveľa pokojnejšie zapô
sobili v týchto dňoch návš
tevy prominentov, ministra 
zahraničných vecí SR 
E. Kukana a chorvátskeho 
premiéra I. Sanadera. 

Prišli rokovať. Rokovať v 
prospech rozvoja. 

Prirodzene, že každá 
strana myslí na seba. V prí
pade spomínaných rokova
ní je sympatická ochota a 
snaha myslieť na záujmy 
oboch partnerov za jedným 
stolom. 

Rovnakých príkladov, či · 

prípadov nám prináša život 
denne. A skutočne výsledok , 
záleží vždy od ochoty part
nera hľadať tie najoptimál
nejšie riešenia. 

Od vzťahov kupujúci -
predávajúci, zamestnávateľ 
-zamestnanec, sused- su
sed ... a tak by sme mohli 
pokračovať. 

My nie sme predurčení 
dávať recepty, poučiť sa 
však z dobrých skúseností 
nemôže byť nikdy nikomu 
na škodu. Nakoniec, veď to 
nestojí veľa, len trochu 
chcieť. 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKA NOVÁ VES 

18.3. 2005 Ročník: XV. Číslo: 6 bezplatne 

V ČÍ s LE: O Vzácne návštevy O €) Z radnice 

O Kultúra O Spoločenská kronika (:) Deviatakom 

O Inzercia Q Z policajného zápisníka 

*Jarný beh * Rozmiestnenie kontajnerov 

Vzácne návštevy 
Vo štvrtok 1 O. 3. navštívil MC 

DNV minister zahraničných vecí 
SR Eduard Kukan, v piatok 11. · 
3. chorvátsky premiér Ivo Sa
nader. 

Obe návštevy, okrem iného, 
mali za ciel' pomôcť pri riešení 
dostavby chorvátskeho kultúr
neho strediska na Slovensku, 
konkrétne v DNV. 

Prísl'uby podpory od oboch 
významných hostí, vytvárajú 
predpoklad dokončenia tohto 
kultúrneho stánku ešte v tomto 
roku. 

Predstavitelia našej mestskej 
časti, ako sme sa dozvedeli 
z informovaných kruhov, oboz
námili ministra zahraničných 
vecí SR E. Kukana o projektoch 

· realizujúcich sa v DNV v spolu
práci s krajinami Eú, s projek
tom chorvátskeho kultúrneho 
strediska, ale aj s možnosťami, 
ktoré pre rozvoj nášho regiónu 

i Slovenska ponúka Devínska 
Nová Ves, najmä svojou strate
gickou polohou a záujmom 
mestskej časti podporovať tento 
rozvoj. 

Počas návštevy Slovenska 
a rokovaní o podpore vstupu 
Chorvátska do Eú a NATO s pre
miérom SR M. Dzurindom, sa 
premiér Chorvátskej republiky 
Ivo Sanader zastavil aj na krátku 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Spoločnosť VW Slovakia, a. s. 
venovala na obnovu kalamitou 
poškodených Vysokých Tatier 
2 milióny korún. 

V Devínskej prebiehali rokova
nia o vybudovaní vel'kopredajne 
obchodnej siete Líd/. Mala by 
stáť v priestoroch blízko bývalej 
ťažobnej jamy pieskov (Š. Králi
ka). 

Iba do konca apríla je mož
nosť poukázať 2% z vašich daní 
- týka sa fyzických i právnických 
subjektov - pre tých, ktorí to po
trebujú. ... 

Firma VW Sk získala v minulom 
roku ocenenie Firma roku 2004, 
ktoré ude/'uje týždenník Trend. 

návštevu v Devínskej Novej Vsi. 
Po privítaní vo vile Košťálová 
predstavitelia našej mestskej 
časti, zástupcovia Zväzu Chor-

(Pokračovanie na 3. strane) 

Uzovierko dnešného čísla 
bala l 0.3. 2005 . 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 124.3. 2005, 
čÍslo vyjde 4 .4. 2005. 
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Z policajného 
zápisnika 

-V čase od 9. do 75. 2. sa ne

známy páchate/' vlámal do pivn i
ce na}. Smreka, ukradol štyri let
né pneumatiky Ba rum R 7 3 na 
diskoch v hodnote 8-tis. Sk a sto 
zaváranín v hodnote 4-tis. Sk. 
- V utorok 7 5. 2. nahlásil obyva
te/' zo Š. Králika 7 2 krádež strie
borno-modrého horského bicyk
la z kočikárne v hodnote 7 O-tis. 
Sk. Poškodením zámku vznikla 
majite/'ovi škody 200 Sk. 
- V čase 7 3. - 7 5. 2. neznámy 
páchate /' v záhradkárskej osade 
Morava poškodil oplotenie a z 
objektu ukrado l 50 železných 
stÍpikov, dvoje že lezné schody, 
64 že lezných tyčí tvaru U rôz
nych dfžok, z e lektrického vozí
ka odmontoval motor, tri kolesá, · 
prevodovku, bubon z oce/ovým 

lanom. Poškodenému spôsobil 
škodu 20-tis. Sk. 
- Na parkovisku Uhroveckej 2 sa 
7 8. 2. neznámy páchate/' vláma l 
do tmavozeleného vozidla Škoda 
Fabia combi, poškriaba/lak, poš
kodil zámok, , ukradol autorádio 
Sony, poškodil palubnú dosku a 
elektrické káble. Krádežou spôso
bil škodu 8-tis. Sk, poškodením 
7 O-tis. Sk. 
- V pohostinstve Pumpa 22. 2. ne
známy páchate/' ukradol športový 
vak zn. LOOP Sonava šedooranžo
vej farby, v ktorom bol modrý disk
man Th ompson, tril:ko Progress, 
lyžiarska kukla a ďalšie veci v cel
kovej hodnote 7 s'-tis. Sk. 
- V ten istý de!? sa neznámy pácha
tel' vláma l pred Rolandom Na 
hriadkach do ž ltého vozidla Seat 
Ibiza, z ktorého ukradol autorádio 
Sony. Majite/'ovi spôsobil krádežou 
škodu 7-tis . Sk, poškodením vozid
la 6-tis. Sk. 

OO PZ ONV 

Pre vodičov * Pre vodičov 
Súčasná premávka na cestách vyžaduje mnoho predpo

kladov, aby ste sa po štarte z domu bezpečne pohybovali 
pó vybraných trasách, aby ste sa spol'ahlivo a v poriadku 
vrátili domov. 

Okrem dobrej prípravy, zdravia, kondície, spol'ahlivého 
vozidla, potrebujete byť viditel'ný v prípade, keď počas jazdy 
musíte zastaviť alebo odstaviť vozidlo, odstrániť poruchu, 
alebo pre iné príčiny ste nútení vyjsť z vozidla v rušnej frek
ventovanej prevádzke. 
Aby vaša bezpečnosť bola spol'ahlivejšia je potrebné mať vo 
výbave vozidla reflexnú vestu. 

REFLEXNÁ VESTA 

Je určená pre osoby pohybujúce sa po pozemných komu
nikáciách, najmä pre vodičov 

Vesta ·ie vyrobená zo l OO% polyesteru, je bez rukávov, za
pínanie má vpredu, na spodnom okraji má našité dva hori
zontálne pásy z retroreflexného materiálu. Vyznačuje sa vy
sokým stupňom viditel'nosti. Zodpovedá norme EN 471. 

Cena: 159 Sk/ks pre maloodberatel:ov 
Pri väčších objednávkach množstevné zl'avy 

Reflexné vesty predáva. DEVEX, Novoveská 14 (z dvora) po
pia : 15.00- 18.00 

Možnosť objednať: e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

Pre potulky zimnou prírodou 
netreba merat' stovky kilomet
rov od bydliska. Presvedčili 

sme sa o tom si počas ;orných 
prázdnin školákov. 

Pastvu pre oči, dostatok čer
stvého vzduchu, predovšetkým 
však pohodu a dobrý pocit bo
fo možno zažit' a; len vrchá,dz
k~u do nedolekého Devína. 

Zamrznutá krása prírody 
okolia našei túry po okraii 
Devínske; Kobyly, lodové kryhy 
v rieke Morava, nádherné 
výhlady ľJO zímný hrad De
vín ... 

Stretli sme a; zababušené 
deti v kočiaroch i pešo, rekre-· 
očných bežkárov na lyžiach, 
;ednot/ivcov, skupinky i celé ro
díny. Keďže sme mali foto
aparát o svo;e doimy sa chce
me podelit' a; s · čitatelŕni 
Devexu a ponúkame ich na ob
rázkoch v/ovo. 

(I<orenie života) 
Príde chlapík do trafiky pre ci· 
garety. Trafikant mu ich predá 
a chlapík číta varovanie: 
Fajčenie spôsobuje impotenCiu. 
Chvíľu premýšlá a potom sa pý· 
ta: 
-Prosím vás, Qemáte tie s tou 
rakovinou? 

*** 

Šľapka stopuje na ceste. Zastaví 
auto, z okna sa vyklóní chlap a 
hovorí: 
- Co urobíš za dvetisíc? 
- Všetko, všetko! 
- Tak nasadaj ideme betónovatY 

*** 

Budí policajt bezdomovca v par· 
ku na lavičke. 
- Čo je tu nocláháreň? 
Rozospatý bezdomovec sa oso· 
pí: 

ps .-A čo som ja informátor? 

DEVínskonovoveský Expres - dvo jtýždenník pre občanov mestsk~j 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; Brátislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 

(z dvo ra) po·pia: 15 .00-18.00 . Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mes iaci . 
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo: l 03/90 - R 

DEVEX 8 

rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovove~~! 

12.- 13. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Nielen bulvár dokáže 
rozčeriť pokojnú hladinu 
slovenského občana. Ak re
nomované noviny (Domino 
fórum) uvedie, že SMK je 
vo vláde len vďaka požia
davke Wash ingtonu ... ?! 

Isteže aj nás v Devínskej 
sa týka všetko čo ovplyvňu
je. Oveľa pokojnejšie zapô
sobili v týchto dňoch návš
tevy prominentov, ministra 
zahraničných vecí SR 
E. Kukana a chorvátskeho 
premiéra I. Sanadera. 

Prišli rokovať. Rokovať v 
prospech rozvoja. 

Prirodzene, že každá 
strana myslí na seba. V prí
pade spomínaných rokova
ní je sympatická ochota a 
snaha myslieť na záujmy 
oboch partnerov za jedným 
stolom. 

Rovnakých príkladov, či 
prípadov nám prináša život 
denne. A skutočne výsledok , 
záleží vždy od ochoty part
nera hľadať tie najoptimál
nejšie riešenia. 

Od vzťahov kupujúci -
predávajúci, zamestnávateľ 

- zamestnanec, sused- su
sed ... a tak by sme mohli 
pokračovať. 

My nie sme predurčení 
dávať recepty, poučiť sa 
však z dobrých skúseností 
nemôže byť nikdy nikomu 
na škodu. Nakon iec, veď to 
nestojí veľa, len trochu 
chci et 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

18.3. 2005 Ročník: XV. · Číslo: 6 bezplatne 

V čísLE: O Vzácnenávštevy OO Zradnice 

C) Kultúra O Spoločenská kronika (:) Deviatakom 

f) Inzercia () Z policajného zápisníka 

*Jarný beh * Rozmiestnenie kontajnerov 

Vzácne návštevy 
Vo štvrtok 1 O. 3. navštívil MC 

ONV minister zahraničných vecí 
SR Eduard Kukan, v piatok 11. 
3. chorvátsky premiér Ivo Sa
nader. 

Óbe návštevy, okrem iného, 
mali za ciel' pomôcť pri riešení 
dostavby chorvátskeho ku ltúr
neho strediska na Slovensku, 
konkrétne v ONV. 

Prísl'uby podpory od oboch 
významných hostí, vytvárajú 
predpoklad dokončenia tohto 
kultúrneho stánku ešte v tomto 
roku. 

Predstavitelia našej mestskej 
časti, ako sme sa dozvedeli 
z informovaných kruhov, oboz
námili ministra zahraničných 
vecí SR E. Kukana o projektoch 

· realizujúcich sa v ONV v spolu
práci s krajinami Eú, s projek
tom chorvátskeho kultúrneho 
strediska, ale aj s možnosťami, 
ktoré pre rozvoj nášho regiónu 

i Slovenska ponúka Devínska 
Nová Ves, najmä svojou strate
gickou polohou a záujmom 
mestskej časti podporovať tento 
rozvoj. 

Počas návštevy Slovenska 
a rokovaní o podpore vstupu 
Chorvátska do Eú a NATO s pre
miérom SR M. Dzurindom, sa 
premiér Chorvátskej republiky 
Ivo Sanader zastavil aj na krátku 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Spoločnosť VW Slovakia, a. s. 
venovala na obnovu kalamitou 
poškodených Vysokých Tatier 
2 milióny korún. 

V Devínskej prebiehali rokova
nia o vybudovaní ve/ko predajne 
obchodnej siete Líd/. Mala by 
stáť v priestoroch blízko bývalej 
ťažobnej jamy pieskov (Š. Králi
ka). 

Iba do konca apríla je mož
nosť poukázať 2% z vašich daní 
- týka sa fyzických i právnických 
subjektov -pré tých, ktorí to po
trebujú. 

*** 
Firma VW Sk získala v minulom 

roku ocenenie Firma roku 2004, 
ktoré udel'uje týždenník Trend. 

návštevu v Devínskej Novej Vsi. 
Po privítaní vo vile Košťálová 
predstavitelia našej mestskej 
časti, zástupcovia Zväzu Ch or-

(Pokračovanie na 3. strane) 

Uzavierka dnešného čísla 
bola l 0.3. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čís la bude 124.3. 2005, 
čfslo vyjde 4.4. 2005. 
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MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV 

Z rad oic e· 
Miestne zastupite/'stvo MČ 

ONV sa zišlo 8. 3. 2005 na 
riadnom zasadnutí. Prerokovalo 
celkom 24 bodov programu , s 
týmito závermi a uzneseniami: 
MZMČ ONV 
- zobralo na vedomie správu 
o činnosti Spoločnej stavebnej 
úradovne a o činnosti Špeciál
neho stavebného úradu za r. 
2004 s pripomienkami, 
-zobralo na vedomie vyhodno
tenie Matričného úradu a ZPOZ 
za rok 2004 s pripomienkami, 
-zobralo na vedomie vyhodno
tenie činnosti Spoločného škol
ského úradu za obdobie sep
tember- december r. 2004 s pri
pomienkami, 
- zobralo na vedomie Správu o 
činnosti OHZ ONV za rok 2004 
s pripomienkami, 
-schválilo požadovanú čiastku 

5 mil. Sk, ako úče l ový príspevok 
do rozpočtu hl. m. SR Bratislavy v 
prospech GIB v roku 2006 na 
výstavbu cesty Eisnerovva- ll SOS 
s rozložením na jednotlivé roky 
výstavby tákto :v roku 2006- 2. 
mil Sk, v roku 2007- 2. mil Sk a v 
roku 2008 l.mil Sk, 
- schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie MČ Bratislava- Devín
ska Nová Ves č. l / 200S , ktorým 
sa dopÍňa Všeobecne záväzné na
riadenie MČ Bratislava- Devínska 
Nová Ves č. 7/2004 o miestnych 
daniach, 
-schválilo Pravidlá odmeňovania 
poslancov Miestneho zastupitel'
stva MČ ONV, starostu MČ ONV, 
hlavného kontrolóra MČ ONV, 
občanov- neposlancov MČ ONV 
za ich prácu v komisiách Miest
neho z'a stupitel'stva MČ ONV a 
oceňovania ďalších občanov za 

Z diára s·tarost·u 
MČ ONV Ing. V. M·ráza 

~ Na stavebnom bytovom dru
žstve Ba IV rokoval starosta s 
predsedom predstavenstva 
ohl'adne ďalšieho postupu 
SBD Ba IV v šírení a prevádz
kovaní siete televízneho káb
lového rozvodu v našej mest
skej časti. SBDIV udelilo výpo
veď súčasnému operátorovi -
spoločnosti SATRO, s.r.o. 
k 1.7.2005. SBD Ba IV sa roz
hodlo vypísať nové výberové 
konanie na operátora siete 
TKR v MČ ONV. Mč ONV roz
hodla o realizácii rekonštruk
cie a modernizácie hlavovej 
stanice z rozpočtu Mč ONV 
pre rok 2005 v objeme vyše 2 
mil. Sk 
- Starosta prijal zástupcov 
spoločnosti realizujúcej sta
vebnú prípravu zámeru vybu
dovania vel'kopredajne LIDL. 
Spoločnosť pripravuje začatie 
stavebných prác v jarných 
mesiacoch, s umiestnením 
stavby v blízkosti revitalizova
nej ťažobnej jamy Glavica. 

Predmetom rozhovorov bo
lo i spracovanie urbanistickej 
štúdie dotknutej lokality s dô
razom na dopravné napojenie 
na Eisnerovu ulicu. 
- štatutárny zástupca spoloč
nosti TENERGO Brno, a.s., 
ktorá prevádzkuje na území 

DEVEX 2 

Mč ONV tepelno-energetické 
zariadenia, prerokoval so sta
rostom výsledky správy komi
sie poslancov,_ ktorá súvisela s 
plnením záväzkov Tenerga vo 
vzťahu k vynaloženým investí
ciám a plnenia harmonogramu 
ich realizácie na území ONV. 
Tenergo Brno k uvedeným vý
sledkom správy predloží na 
rokovanie miestneho zastupi
tel'stva odborné stanovisko. 
- Na radnici prebehlo pracov
né rokovanie zástupcov MC 
ONV, spoločnosti Skanska, 
Lidl za účasti dozorujúceho 
banského inžiniera stavby "re
vitalizácia ťažobnej jamy Gla
vica". Účelom rokovania bola 
koordinácia činnosti, prevere
nie geometrického zamerania 
stavby, ako i majetkoprávnych 
vzťahov. , 

- Starosta zvolal pracovné ro
kovanie riaditel'ov základných 
škôl za účasti riaditeliek ma
terských škôl a zodpovedných 
ekonomických pracovníkov 
k príprave spracovania záve
rečných účtov týchto subjek
tov za r. 2004, ako súčasti zá
verečného účtu MC ONV za r. 
2004. Témou rokovania bolo 
i spracovanie trendov rozvoja 
tejto pôsobnosti samospráv 
pre výhl'adové obdobie najme
nej päť rokov s dôrazom na 
ekonomický vývoj náklado-

prácu a reprezentáciu v prospech 
MČ ONV, spojenú s významným 
prínosom pre MČ ONV, 
-súhlasí s nájmom l - izbového 
pohotovostného obecného bytu č. 
6 na ul. Pavla Horova 7 Erike a 
Marošovi Grausovým s dvoma ma
loletými deťmi na obdobie jed- . 
ného roka od Ol. 04. 200S, 
- zobralo na vedomie návrh va
riantov predÍženia linky MHD č . 
28 z MČ ONV až po Nový most, a 
požiadalo starostu MČ ONV uplat
niť v orgánoch hl. m. SR Bratislavy 
požiadavku na skúšobné zavede
nie spojenej (zlučenej) linky MHD 
č. 28 a 29 pre overenie náklado
vosti, kapacity a obsadenosti tejto 
linky, bez nároku na zvýšený roz
počet hl.m. SR Bratislavy a rozpo
čet MČ ONV, 
-zobralo na vedomie informáciu o 
montáži fakturačných meračov 

teplej vody v MŠ j. Smreka č. 8, 
-zobralo na vedomie informác iu o 
súdnom pojednávaní vo vec i urče-

vosti jednotlivých zariadení s 
prepočtom nákladovosti na 
žiaka. 
Materiály prerokuje miestne 
zastupite.lstvo v apríli 2005. 
- Mestskú časf ONV navštívil 
námestník ministra zahraničia 
Chorvátskej republiky Dr. 
Leban v sprievode odbornej 
poradkyne ministra kultúry pre 
otázky menšín. Témou rozho
vor so starostom bola spolu-

. práca samospráv, pôsobenie 
chorvátskej menšiny v ONV, 
ako i dokončenie chorvátske
ho múzea a jeho dofinancova
nie v tomto roku. O záveroch 
rokovania bude informovaný 
premiér Chorvátskej republiky 
pred svojou plánovanou návš
tevou SR. 
- Starosta spolu s architektom 
MC ONV navštívil partnerské 
obce a subjekty v susednom 
Rakúsku, ktoré participujú na 
projekte obnovy historickej 
cesty "lstrijská ul. - Schlo
shoff" financovaný z prostried" 
kov Eú. Obe partnerské strany 
sa informovali o stave rozpra
covanosti tohto projektu. 

Rekonštrukcia zámku Schlo
shoff sa predpokladá dokončiť 
v máji tohto roku. ,Obe strany 
potvrdili spoločný záujem na 
vybudovaní pešieho premoste
nia ul. Mýtnej a Schloshoffu. 
Obce Engelhartsteten, Mar
chegg, Schloshoff potvrdili 
svoje partnerstvo so Sloven
skou stranou i pri príprave in
vestičných projektov na re-

nia v lastníckeho práva k sk ládke 
odpadov- Gudróny na v lokali
te Srdce, 
-súhlasí s kofinancovaním pro- · 
jektu "Cezhraničné informačné 
centrum" v MČ Devínska Nová 
Ves, ktorý bude predložený v 
rámci programu CBC- Spoloč

ný fond malých projektov SR/AT 
2003 vo výške ll % z oprávne
ných nákladov projektu z Re
ze rvného fondu Mests.kej časti 
Bratislava- Devínska Nová Ves 
po získaní finančných prostried
kov z fondu Phare, 
-zobralo na vedomie informá
ciu o prešetrení sťažnosti obča
na MČ ONV na hlavného,kon
trolóra, pričom bolo konštatova
né, že komisia nezisti la poruše
nie povinnosti hlavného kontro
lóra MČ ONV. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

konštrukciu lstrijskej ul., pro
jektoch podpory rozvoja ces
tovného ruchu a turizmu. Na 
ďalšom stretnutí v Rakúsku, 
ktoré sa uskutoční do 14 dní 
sa slovenská strana zoznámi 
s výsledkami využitia geoter
málnej energie, aquaparkov 
a vol'nočasových aktivít i s 
účasťou obce Klagenfurt s 
projektom Minimundos. 
- .Starosta spolu so zástupca
mi Bratislavského VúC podpí
sali dohodil o poskytnutí do
tácie Bratislavskej župy na 
projekt centra geriatrickej sta
rostlivosti (DSS) vo výške 300 
tis. Sk pre rok 2005, v pros
pech MC ONV. 
- Zástupcovia mestskej časti 

ONV za účasti riaditel'ky DSS 
n.o. navštívili Sociálne oddele
nie Magistrátu HI.M. SR Bra
tislavy a vybrané "zariadenie 
opatrovatel'skej služby" · zria7 
dené hlavným mestom, s cie
rom získať skúsenosti a oboz
námiť sa s riadením a financo
vaním tohto typu zariadení. 
Získané poznatky bude MČ 
ONV aplikovaf pri sprevádzko
vaní domu Sociálnej starostli
vosti v ONV. 
- Mestskú časf ONV navštívil 
na pracovnom obede minister 
zahraničných vecí SR pán 
Eduard Kukan. Starosta oboz
námil pána ministra so zahra
ničnými partnermi a aktivita
mi, ktoré rozvíja MČ ONV 

(Pokračovanie na 3. strane) 

z diára starostu 
nčenie z 2. strany) 

(DokO . 
m k spoločenskej, 

Smero 1 •• 
. neJ· výmene a spo uprac• 

Kultur . k Kúskom, Chorvats om, 
s Ra úzskom a Talianskom. 
Franc . 't k . . tupcovia Chorva s eJ me-
Z~~ y informovali ministra 
ns•knana so svojimi aktivitami 
Ku . h ·-· ·zemí SR, ale 1 v za ramc1. 
na u l .. t t rosta požiada mm1s ra za-
S a ničných vecí SR E. Kukana 
hra -· d k MC podporu poz1a av Y 
~NV na participáciu Chorvát

Kej vlády pri dofinancovaní 
~horvátskeho múzea, ktoré 

inister zahraničia prisl'úbil 
m .. h k odporif, pri SVOJIC ro ova-
~iach so zástupcami Chorvát-

ska. _ v Bratislavskej mestskej 
časti Nové mesto rokovali zá
stupcovia regionálneho zdru
ženia Bratislavských mest
ských častí za účasti ústred
ného riaditel'a združenia miest 
a obcí SR, ako i primátora 
hl.m. SR Bratislavy. 

Konferencia regionálneho 
združenia súhlasila s ukonče
ním aktivít združenia vo vzťa
hu k vytvoreniu Bratislavskej 
župy v hraniciach hl.m.SR 
Bratislavy v súčasnom období, 
vzhl'adom na súčasné rozhod
nutia politických strán zastú
pených v NR SR. Regionálne 
združenie však cestou primá-

to ra predloží · začiatko rp leta 
legislatívny návrh zákona 
o hl.m.SR Bratislave na prero
kovanie v parlamente SR tak, 
aby tento zákon bol aplikova
ný už v najbližšom volebnom 
období. 
- Starosta Mč ONV prijal na 
oficiálnej návšteve SR, pre
miéra Chorvátskej vlády pána 
l. Sanadera só svojím dopro
vodom, za účasti zástupcov 
Chorvátskej menšiny v SR. 

Starosta MČ Ing. V. Mráz 
predstavil Chorvátskemu pre
miérovi našu mestské časf 
z pohl'adu jej histórie, geogra
fie, obyvatel'stva.a súčasného 
postavenia. 

Zhodnotil i spoluprácu sa
mospráv Chorvátskej republi
ky so samosprávpu mestskej 
časti ONV, i novo pripravované 
aktivity. 

Požiadal Chorvátskeho pre
miéra o participáciu Chorvát-. 
skej republiky pri dofinanco

. vaní stavby Chorvátskeho mú
zea, s odvolaním sa na jeho 
prísl'uby z apríla minulého ro
ka, uvažujúcej s príspevkom 
vo výške 150 tis. EUR. 

Premiér Chorvátskej vlády 
počas tejto návštevy navštívil 
i túto rozostavanú stavbu a 
prisl'úbil požiadavku MC ONV 
prerokovať v Chorvátskej vlá
de. 

-AZ-

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17 l A, 843 1 O Bratislava, 

ponúka na prenájom 

nebytové priestory v samostatne stojacom objekte Viacúčelo
vého zariadenia na ulici Š. Králika 1 . Ide o priestory po reštaurá
cii Country pub o výmere 126,01 m2 na prízemí, s možnosťou 
začatia podnikania od term(nu 1.5.2004 . 
Minimálna cena nájmu pre rok 2005 : 
peňažníctvo, poisťovníctvo, herne 
pohostinské zariadenia 

5.200,- Sk 
3000.- Sk 
1.800,- Sk 
1.800,- Sk 

obchody, kancelárie, stávkové ka'}celárie 
iné služby 
výroba, samostatné sklady 2.000,- s~ 
Zmena účelu využitia nemá vplyv na výšku a odklad platenia naJ
mu. K písomnej žiadosti priložte- podnikatel'ský zámer, výpis z 
OR, oprávnenie k podnikaniu, prípadne ďal'šie doklady súvisiace s 
podnikatel'ským zámerom. 
Termín prebratia žiados.ti je 31.3 .2004 na Miestny úrad ONV, 
oddelenie OSUM, Novoveská 17 l A, 843 107 Bratislava 49. 
V prípade potreby vám informácie poskytnú pracovníci oddelenia 
správy a údržby majetku - Mgr. Kissová 
kontakt : . 

Miestny úrad ONV- tel. 64 775 250 , 64 776 250 
64 777 250, 64 778 250, 

64 53 83 67, 64 53 83 68 
········ ···· ···························· ········ ··· ····· ············· ·· ····· ·· ··········· ········· ····· ··· ····· ·· ·· ····· 

Mestská časť Bratislava - pevínska Nová Ves,
lstrijská 49, 841 07 Bratislava, 

ponúk'a na prenájom 

nebytové priestory v samostatne stojacom objekte Viacúčelo
vého zariadenia na ulici Š. Králika 1 . 

Ide o kancelárske priestory o výmere 41 ,25 m2 na 1. poscho
dí, s možnosťou začatia podnikania od termínu 1. 7. 2004. 
Jedná sa o priestory po prevádzke kancelárie Delta tech spol. 

s.r.o. 
Písomnú žiadosť zašlite do termínu 11.6.2004 na Miestny úrad 
ONV, oddelenie OSUM, lstrijská 49, 841 07 Bratislava 49. 
Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci oddelenia 
správy a údržby majetku - p. Kissová 
kontakt: Miestny úrad ONV- tel. 64 775 250, 64 776 250, 
64 777 250, 64 778 250. 

Vzácne návštevy 
(Dokončenie z 1. strany) 

vátov na Slovensku i n~šej MC 
informovali vzácneho hosťa naj
mä o živote chorvátskej menši
ny u nás, o potrebe dobudovať 
chorvátske kultúrne stredisko 
v Devínskej Novej Vsi, ale aj 
o ostatných aktivitách našej 

mestskej časti. ChorVátsky pre
miér ocenil starostlivosť o za
chovávanie kultúrnych i spo
ločenských tradícií, prisl'úbil 
finančnú pomoc pre dostavbu 
chorvátskeho kultúrneho cen
tra, v rámci možností a rozósta
vané priestory nakoniec aj 
navštívil. 
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1$TfR.A~· (CBNTJRU 
centrum pr; ;ol'nf-' čas 

1. 4. Brány poznania otvárate 
slávnostný program a 'spoločenské posedenie venované 

pedagógom v Devínskej Novej Vsi, vo velkejsále lstracentra 
o 17.00 h, organizované · 

3. 4. žabí princ 
bábková rozprávka - účinkuje divadielko Bum-bác, 

vo velkej sále lstracentra o 16.30 h, vstupné 25,- Sk 

17. 4. detské divadelné predstavenie 
vo velkej sále lstracentra, o 16.30 h, vstupné 25,- Sk. 

18. - 22. 4. Deň Zeme 
týždeň prírodovedných aktivít pre deti a mládež v Devínskej 

Novej Vsi, poriadaný v spolupráci so základnými školami, 
oddelenlm životného prostredia Mú v Devínskej Novej Vsi, 

Ekocentrom DAPHNE v Devíne a lstracentrom, 
podujatia , sú organizované 

Miestna knižnica, lstrijská 6, Devínska Nová Ves 

Zabudlí ste vrátiť? 

Miestna knižnica v Devínskej Novej Vsi umožňuje všetkým číta
telom, ktorí zabudli v termíne vrátiť vypožičané knihy, priniesť ich 
a bezplatne vrátiť počas celého mesiaca marca. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Občianske združenie 
Bez bariér 

pri Inštitúte pre pracovnú 
rehabilitáciu občanov 

so zmenenou pracovnou 
schopnosťou a Strednom 
odbornom učilišti pre teles
ne postihnutú mládež 

Aj Váš príspevok 
môže pomôcť 

postihnutým deťom! 

Zo skúseností a výsledkov 
práce zariadenia a ob: 
čianskeho združenia je zrej
mé, že takéto investovanie 
má svoj zmysel a opodstat~ 
nenie, pretože ním dosahu
jeme žiadaný ciel' -
skvalitnenie života telesne 
postihnutého občana s tr
valými následkami. 

Preto sa na Vás s prosbou 
obraciame, aby ste aj .Vy 
prispeli. podl'a Vašich mož
ností. na konto občianske
ho združenia Bez bariér 2 % 
zo zaplatenej ročnej dane, 
za čo Vám v mene našich 

DEVEX 4 

Knižnica 

klientov vopred ďakujeme. 
Príďte medzi nás, spoznaj
me sa navzájom, nasr 
vdační žiaci Vám radi pre
javia svoju vdaku a my 
Vašu štedrosť zverejníme 
na reklamných plochách 
nášho zariadenia. 

Občianske združenie 
Bez bariér 

pri Inštitúte pre prac. reha
bilitáciu obč. so ZPS 

číslo účtu: 

IČQ: 
tel.: 

1240658551/0200 
30813506 

02/5465 0062-64 

Poriadok a 
Je pochopitel'né, že l'udia po práci si 

chcú odpočinú( relaxovot', zmenil' strereo
typy. Každý je iný, každý pod pojmom re
lax vidí niečo iné. 

Situácia o ktorej pisotel' píše je rovno ká 
všade a nielen v Devínskej. A isto ju treba 
riešil'. 

Pobúrilo mo všok obvinenie, že autormi 
rušenia o neporiadku No grbe sú návštev
níci odchádzajúci práve z Reštaurácie no 

v talianskom None alebo: 
Prvá pracovná návšteva Mš
Marečka 20 v rámci projektu 
Eú Socrates-Comenius 

Tento školský rok naša Mš 
Marečka 20 ako jedna z pr
vých na Slovensku začala 
pracovať v projekte Socra
tes-Comenius - školské part
nerstvo, našou témou je 
.. Staviame hrad a hovoríme 
o ňom" . Podprogram Európ
skej únie Comenius má 
4 hlavné ciele: zvyšuje kvali
tu školského vzdelávania, 
posilňuje európsku dimenziu, 
podporuje výučbu jazykov, 
zvyšuje interku/túrne pove
domie. 
Začiatkom decembra sme 

sa vybrali s prvými detskými 
výtvormi a skúsenosťami z 
trojmesačnej práce na prvú 

· pracovnú návštevu do ta
lianskeho mestečka ležiace
ho pri Turíne, vzdialeného len 
zOpár kilometrov od lyžiar
skeho strediska Sestriere, kde 
sa v roku 2006 budú. konať 

. ZOH. Naša cesta vdaka štraj-
ku v Taliansku začala ve/'mi 
dramaticky a skrátila sa o je
den deň. O to však bola prá
ca na projekte nasledujúce 
tri dn intenzívnejšia a efektív
nejšia. Oo posledného pís
menka a bez nadsadzova
nia sa naplnili ciele, ktoré si 
podprogram Comenius vy
týčil. 

Na tento školský rok si tri 
zúčastnené Mš - z Francúz
ska. zo Slovenska a z Talian
ska vytýčili oboznámiť sa a 
poznávať spolu s deťmi zám
'ky v blízkom okolí a ich histó
riu a prostredníctvom projek
tu spoznávať túto tému v 

nočný kľud 
štadióne. Máte to overené? Identifikovali 
ste nespratníkov? 

V Reštaurácii na štadióne nie sú diskoté
ky už od októbra minulého roka (v zimnej 
sezóne nebývajú) ole oj keď sú, v letných 
mesiacoch, reštaurácia zodpovedá za sprá
vanie v jej priestoroch o najb li žšom okolí 
prislúchojúcom k reštaurácii. V prípade 
(zdôrazňujem v prípade), že so u nás vy
skytne nejaká neprístojnost' riešime to 

detských prácach participu. 
júcich krajín. V deň príletu 
sme si pozreli lovecký zámok 
.. Pal/ozo Stupingi" , so svojirn 
programom nás privítali deti 
v Mš .. Rubiano" a večer sme 
si mali možnosť prezrieť ča
rovné centrum historického 
mesta pod Alpami Pinerolo. 
Okrem samotnej práce na 
projekte sme druhý deň ab
solvovali prehliadku niekto
rých z nespočetných archi
tektonických pamiatok Turí
na, vypočuli sme si program 
v druhej Mš v None .. Via 
Saluzzo". 

V deň odchodu sme sa 
dohodli na spoločných vý
stupných produktoch na 
tento školský rok a ozreli sme 
si plne automatizovanú ro
dinnú farmu. Počas celého 
pobytu sme sa stretli s mimo
riadnou srdečnosťou a obe
tavosťou talianskych peda
gogičiek, aj ostatných l'udí, 
ktorí boli zapojení do prípra
vy návštevy. 

Veta sme sa dozvedeli. 
Mqhli sme porovnávať. Vy
menili sme si navzájom po~ 
znatky a skúsenosti. Boli sme 
nútení komunikovať v anglič

tine a v taliančine. Videli 
sme veta rozdielov, pozitív
nych, negatívnych ale jedno 
je isté, deti u nás i v Taliansku 
sú rovnaké - milé, zvedavé, 
úprimné, živé ... Od januára 
nás čaká práca na troch vý
stupných produktoch, komu
nikácia medzi Talianskom, 
Francúzskom a našou Mš a 
po.tom v apn1i 2005 - finalizá
cia projektu za tento školský 
rok. 

za Mš Marečka 20 
Z. štrokendlová 

Reakcia na článok zo 4.5. 

hneď no mieste, alebo voláme políciu. Ak 
náš host' - hostlo budú robit' neprístojnosti 
niekde v Devínskej, o lebo v Dúbravke, ole
bo kdekol'vek v meste tento problém musí 
riešil' niekto iný. Ak so niekto opije domo 
alebo na súkromnej oslave o robí neprístoj
nosti kdesi v uliciach Devínskej, komu to 
pripísal'. koho obviníte potom ? 

Ján Kovarík, 
Reštaurácia no štadióne 

nov::.v;;~~~fill~ 
Simonka GRAUSOVA 

Nikol GRAUSOVA 

Vitajte ! 

v týchto dňoch uplynú dva 
roky, čo nás navždy opustil 

náš drahý 

Rudolf MADER 

Kto ste ho poznali, 
p1·osím, venujte mu tichú 

spomienku. 

Smútiaca rodina 

Rokovali 
:1n.atičiari 

V 
nedeľu 27 . 2. 2005 sa ziš

li členovia Miestneho od
boru Matice slovenskej 

v Devínskej na výročnej členskej 
schôdzi vo veľkej sále Istracent
ra. 

Zhodnotili činnosť, hospodá
renie za rok 2004, vypočuli si in
formáciu z Valného zhromažde
nia Matice slovenskej a progra
mové zámery MS do roku 2010, 
prerokovali plán činnosti miest: 
neho odboru na rok 2005. 

V hodnotení činnosti za uply
nulé obdobie, pripomenul pred
seda MO MS Jozef Slovinec, 
blížiace sa 70. výročie vzniku 
miestneho odboru v DNY, vy
zdvihol podiel učiteľov v histórii 
matičiarskej činnosti, ocenil prá
cu v rozvíjaní kultúry, pripome
nul nájmä nezabudnuteľné 

ochotnícke divadelné predstave
nia organizované i reali~ované 
matičiarmi . 

Podpora národnej hrdosti , roz
voj materinského jazyka, kult11ry, 
zachovávanie národných tradícií 
môže aj v rozvíjajúcej sa Európ-

* 8LI1110Zfli1;1/!E ;tt! O !lti !!E;f/ *' * Vážené babičky, ženy. v zrelom veku, ale aj mladé i~ 
'ilf:. na život sa pripravujúce slečny ! * 

Dovoľte mi, aby som Vám všetkým, bez rozdielu veku, zabla
hoželal k "Sviatku žien", ktorým je 8. marec. Myslím si, že tento 
sviatok je jeden z najkrajších, pretože sa nám mužom dostáva 
pocta Vám aspoň takýmto spôsobom popriať všetko najlepšie, 
predovšetkým veľa zdravia, rodinnej pohody, lásky a spokojnos
ti. Berte toto moje blahoželanie, ako kytičku kvetín všetkým že
nám v rámci Mestskej časti- Devínska Nová Ves. Nech Vás vo 
Vašom živote sprevádza len to najlepšie, nech sú Vaše dni života 
čo najkrajšie bez bolesti a nenávisti v rodine a v okolí. Tešte sa z 
lásky Vašich najbližších, majte radosť z rastu a napredovania 
Vašich ratolestí, pretože to je Vaša budúcnost; opora v prípade 

· choroby a v starobe. Učte ich žiť rodinnou láskou, sú to Vaši po
tomkovia. Len taký17Jto spôsobom je možné docieliť krásu života 
človeka. 

Jeden vel'ký básnik napísal: 
Milovať a milovaným byť je najväčším šťastím človeka". 

OLO, o. s., organizuje pre žiakov zá
kladných škôl motivačnú sút'až o najkrajšiu 
kresbu zameranú no separovaný odpad. 

· JUDr. František 1J a ň a s, 
zástupca starostu MČ DNV 

Sút'ož bude prebiehat' od l O. 3. - 30. 4. 
2005. Sút'ažioce deti sú zaradené do troch 
kategórií, l.- 3. triedo, 4. · 6. a 7.- 9. 

skej únii prospieť občanom, pre
tože kto pozná a váži si svoje ko
rene, dokáže ľahšie spoznávať 

kultúru, chápať súvislosti aj iných 
národov a spoločenstiev. V tomto 
duchu sa odvíja aj práca a činnosť 
MO MS v Devínskej. 

V minulom roku sa viac ako 
300 členov miestneho odboru, 
okrem pravidelných stretnutí ria 
klubovej činnosti, podieľalo prí
pravou a realizácioti niekoľkých 
zaujímavých podujatí pre všet- . 
kých spoluobčanov našej mest
skej časti. Patria medzi ne úspeš
né vystúpenia detského folklór
neho súboru Matičiarik, pripo
mienky zvykov a tradícií počas 
celého roka (jarné tradície) , spo
mienkové slávnosti (Štúrov De-

je "Biela sobota" a počasie je ešte 
mrazivé 1945. 

Občania ONV sa schádzajú ku 
l kostolu na obrad" Vzkriesenie". Od 

Bratislavy sa ozýva dunenie kanoná
dy. Celú zimu nemecké velenie bu
dovalo pevnosť "Bratislava", betóno
vé zákopy, protitankové prekážky. 

Spomienky 

Už nikdy 
• VOJna 

Obyvate/'stvo s napätím . a stra
chom o nasledovné dni čaká prí
chod frontu. Nad každou rodinou 
bolo mrai:no otázok. Sú to posledné 
hodiny a posledná pobožnosť? Kto z 
nás občanov, z rodín prežije? Čo ča
ká dedinu? Boli známe udalosti pri 
dobývaní Varšavy, Budapešti, repre
sálie nemeckej armády na Slovensku 
po likvidácii "Národného povsta- . 
nia 11

• 

triedo. V'koždej kategórii vyhodnotíme 50 
nojkrojšich kresieb a spoločnost' OlO deti 
odmení peknými o hodnotnými darčekmi. 
Sút'ož bude vyhodnotená 15. 5. 2005, 
výhercovia budú písomne informovaní. 

vín, M. R. štefánik, R. Sloboda, 
výročie SR), Festival slovenskej 
národnej piesne, kontakty (aj v 
zahraničí) s matičiarmi iných re
giónov. 

Aj pre rok 2005 pripravujú ma
tičiari Devínskej zaujímavé podu
jatia (o programe sme písali v čís
le 4) a očakávajú zvýšený záujem 
o matičiarske hnutie aj u ďalších 
spoluobčanov. Prispieť k tomu by 
mohla aj stála klubová miestnosť, 
teda sídlo, na ktoré prísľub ma
tičiari už dostali. 

· Najbližším väčším podujatím 
bude Festival slovenskej národnej 
piesne 29. mája 2005, na ktoré 
všetkých priaznivcov srdečne po
zývajú už dnes. 

pk 

Za tejto atmosféry z kostolného 
vŕška sme pozerali na cestu. Od 
Bratislavy sa tiahla už nieko/'ko me
siacov cez celú zimu kolóna nemec
kej ustupujúcej armády smerom na 
vtedajší vybudovaný most cez 
Moravu. Po okraji kráčali dňom i no
cou utečenci, civilné obyvate/'stvo. 
Rumuni, Poliaci, Maďari a zo všet
kých n~rodností ženy, deti, sta rci, 
sedliacke vozy, bicykle a pešiaci so 
svojim majetkom na chrbte. 

Cez most bolo dovolené prejsť do 
Nemecka len armáde. Civily zostali 
na ťarchu miestneho obyvate/'stva · 
prístreškom a stravou. Títo nešťastní
ci sa uchýlili najskôr v izbách do
mov, potom v maštaliach, šopách, 
pova/ách a všade, kde sa dala uchý
liť hlava zúfalcov pred zimou a ne
pohodou. Dedina bola plná· domy, 
dvory, záhrady. Terajšia lstrijská, vte
dy Hlavná ulica, bola plná vozov a 
nešťastníkov, ktor( spali na a pod 
vozmi, snáď zo strachu, aby neprišli 
o svoj majetok. 

Zdenko Ouzký 

Tieleschová - hovorkyňa OLO, a. s. 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 
Bazová 6, 824 7 4 Bratislava 

Tel.: 5011 Ol Ol, Fox: 5011 0220 
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Poplatky za odvoz a likvidáciu KO 
\ 

Obyvatelia a podnikatelia. 
110 l s 120 l nádoba 
* odvoz l x za týždeň 

100 Sk/l odvoz 
* odvoz l x za 2 týždne; 

100 Sk/l odvoz 

240 l nádoba 
* odvoz l x za týždeň 

160 Sk/l odvoz 
* odvoz l x za 2 týždne 

160 Sk/l odvoz 

11 OO l kontajner 
*všetky odvozy 380 Sk/l odvoz 

Obyvatelia rodinných domov: 
Pre obyvatel'ov rodinných domov 
platia ceny vyššie uvedené a len 
v prípade jednej iJlebo dvoch sa
mostatne bývajúcich osôb v ro
dinnom dome platia nasledovné 
ceny: 
11 O a 120 l nádoba 
* odvoz l x za 2 týždne 
pri počte osôb l 40 Sk/l odvoz 
pri počte osôb 2 80 Sk/l odvoz 

Separovaný zber - papier, sklo 
a plasty pre obyvatel'ov a pod
nikatel'ov: 
120 l a 240 l nádoby, ll OO l kon
tajner 
* všetky odvozy odvoz zdarma 

Ceny za zapožičanie, manipulá
ciu, odvoz a likvidáciu odpadu -z 
VKK 

V cene za pristavenie VKK je do 

DEVEX 6 

troch dní započítané: prvý deň na 
pristavenie VKK, druhý deň na 
nakládku a tretí deň na odvoz 
VKK. 
Pri VKK 16m2 a 27m' je v cene 
do štyroch dní započítané: prvý 
deň na priastavenie VKK, druhý a 
tretí deň na nakládku a štvrtý deň 
odvoz VKK. 

VKK objem 2,5 m' 2500 Sk 
(do 3 ton) +30 Sk za 4. a každý 
ďalší deň 

VKKobjem 4 m' 3000 Sk 
(do 3 ton) +40 Sk za 4. a každý 

· ďalší deň 

VKK objem 7 m' 3400 Sk 
(do 8 ton)+50 za 4. a každý ďalší 
deň 

VKK objem 7 m' 4000 Sk 

REŠTAURÁCIA 

NA ŠTADIÓNE 
Vápencová ul 

(PR I FUTBALOVOM ŠTADIÓNE) 

VÁS SRDEČNE POZÝVA OD 

18. MARCA 2005 NA 

OLDlES DISCO 
DISKOTÉKA PRE STARŠÍCH 

A POKROČILÝCH . 

(70. - 80. ROKY) 

KAŽDÝ PIATOK A SOBOTU 

OD 20.00 H DO 04.00 H 

Končí váš syn základnú školu? 

Lahôdky pod terasou 
OTS BRATISLAVA tel .: 02/64 77 53 75 

02/64 53 77 32 
fax: 02/64 77 63 71 
mail: ots@ots.sk 

Rozhodujte správne 
Nákupné strediskoM. Sch. Trnavského 4 

~ spol. s.r.o. -
~Opletalova 65,841 07 Bratislava 

www.ots.sk 

Stredné odborné učilište 

strojárske (SOU) v Bratislave 
Devínskej Novej Vsi ponúka 
šancu. 

Dôvodom nie je len rozvoj 
automobilového priemyslu na 
Slovensku a tým aj zvýšená 
požiadavka ria kvalifikovaných 
pracovníkov, predovšetkým 
však zvýšenie kvality vzdeláva
nia a tým zároveň lepšie pred
poklady uplatniť sa v praxi. 

Iniciátormi zmien v kvalite 
vzdelávania sa stali tí, čo kvali
fikovaných odborníkov potre
bujú: Združenie automobilo
vého priemyslu SR a Cech 
predajcov motorových vozi-
diel. · 

Z podnetov vzniklo na Slo
vensku deväť Pilotných cen
tier a SOU strojárske v Devín- · 
skej sa stalo jedným z nich. 
Dokázalo pripraviť projekt, pri
praviť personálne, priestorové 
a ubytovacie kapacity a ... jed
noducho presvedčili. 

Kvalitnejšia príprava, spolu
práca so značkovými servismi, 
odborný rast pedagógov, nové 
učebné osnovy.. . vytvárajú 
predpoklady pripraviť ·pre trh 

(do 8 ton) + 70 Sk za 4. a každý 
ďalší deň 

VKK objem 8 m' 4200 Sk 
(do 8 ton) +80 Sk za 4. a každý 
ďalší deň 

VKK objem ll a 12 m' 5000 Sk 
(do 8 ton)+ 120 Sk za 4. a každý 
ďalší deň 

VKK objem 16 m' 5500 Sk 
(do 8 ton)+ 160 Sk za 5. a každý 

práce skutočne kvalitných kva. 
lifikovaných odborníkov. -
Aké možnosti štúdia soo 
strojárske ponúka? 
4- ročný štúdijný odbor: me. 
chanik - nastavovač ·obrába. 
cích strojov a liniek. Student; 
získávajú výučný list aj ma tur;. 
tu. 
3- ročné štúdijné odbory: 
mechanik opravár cestných 
motorových vozidiel, autoelek. 
trikár, lakovník, klampiar. 
Absoventi získajú výučný list. 
2- ročné denné nadstavbové 
štúdium (strojárstvo) 
Podrobné informácie sme pri
niesli v Devexe č. 19 v roku 
2004. Sancu získať ·ich máte 
však priamo v SOU osobnou 
návštevou alebo: · 
SOU strojárske, Pilotné cen
trum ZAP SR, J. Jonáša 5, 
-Bratislava-Devínska Nová Ves, 
tel: 6477 9473, fax: 6477 
6875, 6477 9910, www.so
ujj5.sk,e-mail~ sko/a@soujjS.sk 

Máte záujem pomôct' svojim 
·detom? Neváhajte, využite 
príležitosť. 

ďalší deň 

Dúbravka (oproti sldeníku) 

Tet•lé jedlá~ mäso~ 
íadeniny~ šaláty~ syt·y~ 

mliečne výt•ob~y~ 

Bravčové pliecko ~ 
B1·avčová krkovička ~ 
Bravčový hok ~ kosťou 9~ 
Ho-... zadné ~ 
Hov. krk ~ 

129 Sklkg 

115 Sklkg 

89,90 Sklkg 

189 Sklkg 

169 Sklkg 

údená rolka z pliecka ~ 125,90 Sklkg 

údená krkovička ~ 129 Sklkg 

Údené karé ~ 149,90 Sklkg 

Vysočina ~ 129 Sklkg 

šunková saláma ~ 145 sklkg 

Slovenská točená ~ 65,90 Sklkg 

Akcia platí od 19.3. 2005 do vypredania zásob. 
Prijímame objednávky studenej kuchyne: 

Po-pia: 800-18"", So: 7""-12"'1 

Nákup možný aj na gastrolístky 

VKK objem 27 m' 6000 Sk Ol - Kúpa 

Bezplatná info/inka: 

0800 16 oo 16 

(do 8 ton)+270 Sk za 5. a každý 
02 - Predaj 
03-

ďalší deň 
04 -

Ceny sú beh DPH. 05-

Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 
Služby (ponúka) 
Byty 

06 - Nehnutel'nosti 
Pri prekročení nosnosti kontaj Rozličné 
ra bude zarátaných +50 % 

za kontajner. 

- pôžičiek. 

VKA, Telervis plus a.s., 

... 

kontakt: 0905 804 666 

* TV servis Baláž -

oprava televízorov. 

Na Grbe43. 

Tel/zázn.: 6477 6963 

* Murárske, obkla

dačské práce, sadra

kartón, ma/'ovky. 

Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991 

6477 9437 

* Účtovníctvo? - liadny problém! 
Kompletné obchodno účtovnícke 

služby, administratíva a návrhy re
gistratúrnych poriadkov. ' 
Kontakt: 
02/6453 6023, 0905-415 224 

* Predám 3-izb. byt v OV, lO nť, 

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 betónu • čerpadlá • miešačky 

• dopravníky betónu a malty • univerzálne nakladače • hydraulické lopatové 

rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 
• elektrické ručné náradie 

Strediská OTS BRATISLAVA, spol. sr.o. 

Opletalova ul. 65 

tél.: 02/64 53 77 32, 64 77 86 77 
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 

na ulici J. Smreka 24. Cena 1,8 mil. 
Sk. Kontakt: 0905-728 139 
*Kúpim 1-izb. byt v OV, na M. Ma
rečka, P.Horova. 

Tel: 0904-986 381 

@it;t i Ohi~CRQZLICNE t "I ••••···•V 

* HERBA - ZÁHRADN{CKE POTRE
BY, rozličný tovar, darčeky. Na grbe 
55. - Tel: 64_71 4642 

* Dám do prenájmu obchodno
kane. priestory na š. Králika. 

Tel: 0905-508 641 
* Prenajímam chatu v zýp. Tatrách 

. v lokalite Červený kút (Hybe). Poč. 
osôb min. 6, max.8. 

Tel: 0903-760 298 
* Hud. skup. hľadá garáž, alebo iné 
miesto na skúšanie. 

Tel: 0907-985 832 

Inzercia- Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 str. = 1360 Sk, l/4 str.= 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, l str.= 10 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočíta!' 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za seba u S%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adóm: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana t l 00%, posledná strana t 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
In zertná kancelária: DNV Novoveskó 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail : krug@mail.viapvt.sk 
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Z policajného 
zápis nika 

- V nedel'u 27.2. zamestnanec 
VW Sk sídliacom na }.jonáša, 
obyvatef' ONV, ukradol z fabri
ky značky a nápisy na vozidlá 
VW v hodnote 37 tis. Sk. 
Páchate/a zadržala hliadka OO 
PZ ONV v súčinnosti ochran
kou VW V súčasnosti je vcele 
predbežného zadržania. 
- V tom istom objekte VW Sk 
zamestnanec vo štvrtok 3.3. 
ukradol rádio, televízor a rôz
nu elektroniku v hodnote 26 

· 770 Sk. Prichytila ho ochranka 
VW Sk, odovzdala hliadke OO 

· PZ ONV a skončil na Oddele-

ní skráteného vyšetrovania v 
Dúbravke. 
- Oo obytného domu v Devín
skom jazere sa v nedel'u 7 3.3. · 
vlámal zlodej. Ukradol penia
ze, rádio, potraviny v hodnote 
9 tis. Sk a poškodením spôso
bil škodu 7 tis. Sk. Páchate/a ' 
zadržala hliadka OO PZ ONV 
a odovzdala ho Oddeleniu 
skráteného vyšetrovania v Ba 
IV v Dúbravke 
- V ten istý deň sa neznámy 
páchate/' vlámal do Škody 
Oktávia na Kalištnej . Ukradol 
mobil Nokia, fotoaparát, čím 
spôsobil majitel'ovi škodu 25 
700 Sk a poškodením da lších 
7 500 Sk 

OO PZ DNV 

Rozmiestnenie kontainerov 
l. polrok2005 
Denova v snahe predíst' vytváraniu nelegálnych skládok a pritom pomôcť občanom 
Devínskej Novej Vsi pri upratovaní domácností a domov, poskytne veľkokapacitné kontaj
nery na objemný odpad z rodinných domov a domácností. Nepoužíva!' na chemický odpad, 
staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kotajnerov: 

18. - 20. 3. 20Ó5 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová-Delená 
01.-03.4.2005 ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša, Jasencova 
08.- 10.4. 2005 ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcovo, Zovodilovo 
15. - 17. 4. 2005 ul. Janšákova, Slovinec, Záhradná, Š. Králika-rod. domy 
22. - 24. 4. 2005 ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
29.4.- 1.5.2005 ul. Novoveská -J. Poničona, nám. 6. apríla, Na kaštieli 
06. -08. 5. 2005 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová-Delená 
20. - 22. 5. 2005 ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša, Jasencova 
27.-29. 5. 2005 ul. Pod lipovým, lstrijská, Kasatcova, Zavadilova 
03. -05. 6. 2005 ul. Janšákova, Slovinec, Záhradná, Š. Králika-rod. domy 
l O. - 12. 6. 2005 ul. Delená-Charkovská, RyQník, Pieskovcova 
17.-19. 6. 2005 ul. Novoveská -J. Poničana, nám 6. apríla, Na kaštieli 

Súčasne začne Denova dňom 18. 3. 
2005 rozmiestňoval' "Zelené kontajnery" 
no biologický odpad spôsobom oko minulý 
rok s tým, že intervaly premiestňovanie bu

. dú zmenené no dva dni, l. j. pondelok -

Janšáko~a 
4. križovdtka Opletolovo -Bystrická 
križovatka Opletalovo - Janšákovo 
Poniklecovo 
Záhradná 

stredo - piatok. Systém kolobehu kontajne
rov bude podobný ako v minulom roku - l. 

j. v okruhoch podla nasledovného rozpisu: 

Okruh č. l 
Mečíkova 

Bystrická (koniec) 

Rybník 
Vápencovo 
No kaštieli 
lstrijská (pri Zbrojnici) 
križovatka no Vyhliadke - No Grbe 
No vyhliadke (stred) 
križovatka Delená -Samova (tenis) 

Propozície bežeckých pretekov pre žiakov Zš 

Termín 
Miesto 

šatne 
Štart 
Prez en tá cia 

Kategórie: 

26. marec 2005 - sobota 
Pred radnicou v Devínskej Novej Vsi 
(MHD autobus č. 20, 21, - lstrijská ulica) 
8,00 - 8,45 hod - ZŠ l. Bukovčana l 
9,00 prvá kategória 
od 8,30 do 9,00 na mieste štartu 
alebo učitelia TV odovzdajú zoznamy 
žiakov na Zš l. Bukovčana l najneskôr 
v piatok 25. marca 

Štartovné sa neplatí 

predškolský vek - l OO m 
l. - 2. ročník dievčatá - 300 m 
l. - 2. ročník chlapci - 300 m 
3. ročník - dievčatá - 600 m 
3. ročník - chlapci - 600 m 
4. ročník dievčatá - 600 m 
4. ročník ch lapci - 600 m 
5. - 6. ročník - dievčatá 800 m 
5. - 6. ročník - chlapci 1 000 m 
7. - 9. ročník dievčatá 800 m 
7 . - 9 . ročník chlapci l 000 m· 

Ak sa zúčastnia žiaci za iné ZŠ, žiadame zaistiť dozor. 
Ceny: prví traja v každej kategórii, ostatní- losovanie tomboly 

Termín: 26. marec 2005 
Miesto : 

šatne : 
štart: 
štartouné: 

Pred radnicou v Devínskej Novej Vsi 
(MHD autobus č . 20, 21, - lstrijská ul ica) 
8,30 - l 0,30 ZŠ l. Bukovčana 1 
11,00 hod 
30,- Sk 

Prezentácia: 
Kategórie: 

9 ,30- 10,30 hod- ZŠ l. Bukovčana 1 
11, 4 km - 3 okruhy 
muži 
7 km - 2 okruhy 
ženy 
juniori do 18 rokov 
juniorky do 18 rokov 

križovatka Charkovská -Delená 
Jasencovo 

Okruh č. 2 
križovatka Novoveská -J. Poničono 
Kosotcovo 
križovatka No Grbe -Novoveská 
križovatka Slovinec- Podhorská 
No hriadkach 
Pieskovcovo 
križovatka Slovinec- No skole 
Pod lipovým 
Podhorská 
Želiarsko 
Mlynská 
križovatka Bridlicová -J. Poničono 
Pod lipovým (pri škole) 
lstrijská (pri Trojici) 
š. Králika (pri rodinných domoch) 
Zavodilovo· 

Pán vrchný, máte ešte z 
vína; čo ste mali minulý 
deň? 

Máme. 
Tak mi doneste pivo. 

*** 
Koho si volil? 
Komunistov. 
To mi je jasné, ale ktorú 
nu? 

*** 
Prosím si dve klobásy. 
Máme len točenú. 
Nevadí, mám tu bandasku. 

Z čoho žiješ? 
Z dôchodku. 

*** 

Vari v dvadsiatich máš 
dok? 
Moja mama má. 
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DEVEX 8 

]\1estská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorOm Devínskonovoveského Expresu 

14.- 15. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

"Ušla vám Vel'ká noc", vy
čítali mi poniektorí, keď 
v minulom čísle sme sa 
o blížiacich sa vel7wnočných 
sviatkoch nezmieni/i. A mali 
pravdu. To, že vel'konočné 
sviatky boli práve medzi 
dvomi vydaniami neosprave
dlňuje. Neospravedlňuje ani 
príliš veľa riešiacich otázok 
v krátkom čase, ani zdravot
né problémy, ktoré riešil vy
davateľ za pochodu. 

Tým, ktorí významu Veľ
kej noci rozumejú, to pripo
mínať nebolo treba, nako
nii!C ani ostatní si nenechali 
ujsť "príležitosti". Iba my 
sme zlyhali. Odpustite nám. 

Tém na riešenie je však 
neúrekom. Aj v dnešnom čís
le ich nastoľuje skupina či
tateľov a obyvateľov našej 
mestskej časti, nakoniec 
v priebehu roka rokov ich 
ponúkame preboha to v oča
kávaní posunov v spokojnos
ti občana so svojhn bydlis
kom, domovom, sami so se
bou. Slniečko konečne za
hrialo a cez víkend vytiahlo 
ľudí do prírody, deti na ihris
ká, záhradkárov potešilo, sa
dili cibul'ku, hrášok. .. , ba aj 
teplú vodu pustili v domoch 
na P. Horova, oblievači si 
prišli na svoje v pondelok. 
Potom už nastali bežné ne- . 
sviatočné dni. 

Ešte tak vyriešiť zamknu
té vchody kde sa nedostanú 
naši kolportéri ... 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

1.4. 2005 Ročník: XV. Číslo: 7 bezplatne 

V čísLE: O Verejné zhromaždenie* O vypnutej vode 

O €) Z radnice * Z diára starostu * Pokoj, poriadok 

O Kultúra O Spoločenská kronika 0 Angličtina 

f) Inzercia O Z policajného zápisníka * Futbal 

Nie všetci a stále napl~ajú odkaz Vef'kej noci 

V dňoch 22. • 24. marca 2005 bola v sied· 
mych domoch v Devínskei N~vei Vsi vypnutá 
teplá voda. Folklór? Nie, realita! 

Správanie sa obchodných 
partnerov v súčasnosti mož
no nazvať rôzne. Obchodný
mi partnermi sú všetci, čo 

žiadajú a všetci, čo poskytu
jú. Na /'udskosť neapelujte. 
Dnes platia tvrdé zákony. 
Vraj pre každého. 

Nie folklór 
• realita ! 

Stavebné bytové družstvo 
Bratislava IV (SBD Ba IV), ne
súce dedičstvo hospodárenia 
predchádzajúcich vedení, sa 
s problémami, a ako sa uka
zuje, úspešne borí, teda vy
sporadúva. 

le to nie je jednoduché, 
svedčí aj celý rad trestných 

podaní, na výsledky ktorých 
sa čaká a tiež odďa/'ujú žiadú
ci stav vysporiadania jednotli
vých objektov, najmä naplno
nie fondov. 

Nemalou mierou k nespo
kojnosti prispievajú neplatiči 
nájomného. 

V objektoch, v ktorých v in
k'riminovaných dňoch vypli 
teplú vodu (sedem), neplatiči 
dlhujú SBD Bo IV 1,9 mil. 
Sk!!?? 

Hoci nedoplatky SBD Ba IV 
dodávate/'ovi tepla za ostatné 
roky nikdy neboli na takej níz
kej úrovni, dodávate/' sa roz
hodol v súlade so zákonom 
(vlani predstavovali nedpolat
ky 2,5 mil. Sk, v súčasnosti 
376 406 Sk, - vybraté z výzvy 
k úhrade dlhu, položka dopla
tiť zo Z3.2005) a teplú vodu 

VE REI Nt 
ZHROMAZDENIE 

OBCANOV 

bude v utorok 
5. apríla 2005 
o 18.00 hod. 
vo veľkej sále 
!stra centra 

Využite 
príležitosť a možnosť 

pohovoriť si 
s poslancami MČ 

DNV o vašich 
i spoločných otázkac/z 

"ná minútu presne" odstavil. 
Dobrí obchodní partneri sa aj 
dnes vedia dohodnúť. Bez 
hrozieb, bez ich naplnania. 

Hoci pozoruhodným je, že 
ani v jednom z 23 objektov v 
ONV nie sú, zo zákona povin
ne, namontované merače 

tepla. 
Dn.es je problém teplej vo

dy zažehnaný aj vďaka tomu, 
že SBD Ba IV siahlo na dno a 
z rezerv uhradilo dlzm-1 sumu. 
Prečo však, rovnako rázne 

a nekompromisne, nesiahne 
na pôvodcov problémov? 
Prečo trpí množstvo nepla

tičov "nájomného" a rieši ta
kéto problémy z rezerv? 
Zaujíma to tých, čo poctivo 
mesiac, čo mesiac platia! 
Prečo majú trpiet' zo iných? 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 24.3. 2005. 

Uzavierka nasledu júceho 

čísla bude 7.4. 2005, 
číslo vyjde 15.4. 2005. 

pk 
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l. radnice 
Miestne MČ ONV sa z išlo 

14.3.2005 na m i m~riadnom 
zasadnutí, na ktorom preroko
valo 2 body, s týmito závermi a 
uzn.eseniami : 
MZMČ ONV 
- schválilo kúpnu zmluvu na 
predaj pozemku v katastrálnom 
území ONV p. č . 124/14 o 
výmere 3.319 m' za sumu 
2.200.-Sk/m', ostatná plocha, 
parc. čís l o llS/1 o výmere 
2.493 m2 za sumu 2.600,
Sk/m2, ostatná plocha , zapísa
ných na LV č. 1723 za ce lkovú 
kúpnu cenu 13,783.600,- Sk 
pre KOPOS - BV spol. s. r. o. 
IČO 3S6916171 so sídlom 
Belehradská l, Bratislava, 
-schválilo zmluvu o združení 
finančných prostriedkov medzi 
MČ ONV a KOPOS - BV, 
spol. s r. o. podl'a vysúťaženej 
ponuky spoločnost i KOPOS -
BV, spol. s r.o., 
- schválilo zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj po
zemku p. č. 124/15 v katastrál
nom území DevÍf1Ska Nová Ves 
na "B lok B" o výmere 1.627 m' 
- ostatná plocha za . cenu 
2.700,- Sk/m' za celkovú kúp
nu cenu 4.392.900,- Sk a prí
spevok do m i morozpočtových 

fondov MČ ONV za danú vý
meru za ce lkovú sumu 
488.1 00,- Sk, 
- schválilo zm luvu o budúcej 
zmluve o združení finančných 
prostriedkov so spoločnosťou 
KOPOS - BV, spo l. s r. o. na 
združenie finančných pro
striedkov vo vzťahu k " Bloku 
Bu, 
-zobralo na vedomie informá
ciu o právnom stave záväzku 
MČ ONV voči SOPIS PLUS; 

· spo l. s r. o. , a zobra lo na vedo
mie námietky proti exekúci i č. 
EX 6/0S voči oprávnenému 
SOPIS PLUS, spo l. s r. o .. 

- Bude to
,,bomba11 
Pamätáme doby nedávno 

minulé, keď sa kdesi, a najmä 
v blízkosti kúpel'ných miest, 
objavila prírodná termálna 

DEVEX2 

Spracova l: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ DN·v 

Miestna rada MZ MČ ONV sa 
zišla 22. 03. 2004 na svojom 
riadnom zasadnutí. Celkom pre
rokovala 22 bodov programu. Z 
prerokovaných materiá lov a pri 
jatých uznesení predkladáme tie
to závery: 
MR MZ MČ ONV 
-schválila úče l prenájmu priesto
rov po fy Almédia, s. r. o. na za
chovan ie železiarstva, uloži la 
prednostovi MÚ MČ ONV určiť 
minimálnu cenu prenájmu a os
loviť uchádzačov pod porado
vým číslom l, 2, 3 na pred lože
nie záväzných ponúk v zapečate
ných obálkach. Tieto obá lky po
tom pred l ožiť do MR S. 4. 20ciS. 
- zobrala na vedomie priebežnú 
informác iu o ponukách na ·pre
nájom Radnice. Výsledky prie
skumu z rea litných kance lárií 
žiada predlož i ť do MR S. 4. 
2005. 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť Návrh realizácie opravy 
chodníka na Mlynskej ulici v ce
novej ka lkulácii do 374.400,- Sk, 
zobrala na vedomie cenovú . ka l
kuláciu. na rekonštrukciu kúren ia 
v kine Devín, a uložila architek
tovi MČ a prednostovi MÚ MČ 
ONV pred l ož i ť do komisií KVAD, 

· FK a KK spôsob nakladania s ob
jektom kina Devín, s využitím na 
prenájom alebo na predaj kina s 
celým areá lom, 
- odporučila MZ MČ ONV vyko
nať rozpočtové opatrenia na zá
klade aktuá lnej cenovej ka lku lá
cie na stavbu terasa M. Marečka, 
a uložila riaditeiOvi Denovy spra
covať aktuálnu cenovú ka lku lá
ciu na stavbu terasy M. Marečka 
a pred l ožiť j u na rokovanie MZ 
MČ ONV 19. 04. 200S, 
- schválila cenovú kalkuláciu na 

voda, nebol záujem o kultivo
vanie lokality, predovšetkým z 
obáv konkurencie už stávajú
cim kúpe/om. 

Neskôr, najmä po roku 
1989, sa našla dobrá vôla, aj 
prostriedky, tieto dary prírody 
ku/tivovat' a využit'. 
Síce skromnejšie ako v reno-

stavbu Alúvium- te l ocvičňa v prí
rode v sume 400 tis. Sk (z rozpoč
tu MČ ONV), a uložila prednosto
vi MÚ MČ ONV rokovať s DP 
Devín o možnost i vybudovať 

predmetnú ·stavbu, a tým, že in 
formáciu o rokovaní pred l ož i ť do 
MR S. 4. 200S, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o výmene okien MÚ MČ ONV, 
uložila prednostovi MÚ MČ ONV 
predložiť možnosti financovania 
kapita lových výdavkov v roku 
200S, a uložila riad i t~lovi Denovy 
predložiť do MR S. 4. 200S ponu
ky na trojkomorový systém v ce
novej úrovni do SOO tis. Sk na vý
menu okien, 
- schválila návrh na zr iadenie 3 
vyhradených parkovacích miest 
na ul. Kalištnej oproti vchodu č. 9 
a 2 vyhradených parkovacích 
miest na konci ul. Ka li štnej pri 
spojnici s ul. Novoveskou, 
-zobrala n<!. vedomie informáciu 
z rokovania dopravnej komis ie 
Mag istrátu, ukladá prednostovi 
MÚ MČ ONV pred l ož i ť do KVAD 
podk lady na riešen ie dopravnej 
situácie na Eisnerovej ulici, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o prieskume· trhu na projekt polie
vacieho vodovodu na ZŠ P. 
Horova č. 16, 
-zobrala na vedomie Koncepc iu 
prevádzkovania DSS a informáciu 
so začatím prevádzkovania DSS, 
n. o. 
- schválila rozšíren ie prenájmu 
pre fy Formula ŠPORT spodmien
kou doloženia súhlasného stano
viska Riaditel'stva has i čského a 
záchranného zboru, a uložila 
prednostovi MÚ MČ ONV vypra
covať dodatok k zm luve o prenáj
me · priestorov s fy Formula 
ŠPORT, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV zabezpečiť spracovanie no-·· 
vé~o geometrického plánu podl'a 
pred loženého návrhu, schválila 
rozsah vyd lážden ia pr i estor~ pred 
KSC v štruktúre hrúbky 8 cm, ako 
pojazdnú časť farebne od li šnú od 

movaných kúpeloch, ale pred
sa; 

Ak vyjde predpoklad, že 
Devínska disponuje, zatial' 
"neobjavenou" prírodnou ter
málnou vodou, o liečivých 
účinkoch budeme možno ve
diet' hovorit' po prieskumoch, 
bude to skutočne znamenat' 

ostatnej časti v šírke 3,S m bez 
podk ladného betónu podl'a 
pred loženého návrhu, 
- schválila výšku pr íspevku z 
fondu human ity pre Klub sto
mikov vo výške 4.000,- Sk na 
úče l hradenia cestovného, 
schválila výšku príspevku z 
fondu humanity pre ZO nepo
čujúcich vo výške ll ,000,- Sk 
na účel hradenia cestovného, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o termínoch úprav nájom
_ného v obecných bytoch v ro
koch 2001 až 2004, 
-schválila vecné č l enen i e prí
spevku v ce lkovom objeme 
l SO tis . EUR. príspevku Chor
vátskej repub liky na dofinanco
vanie stavby Chorvátskeho mú
zea - KSC v MČ ONV, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV vypísať ponukové kona
nie na dodávatel'a signalizácie 
stavu núdze na stavbu DSS s 
os lovením minimá lne S mož
ných dodávate lov, s poskytnu
tím in formácie na MR S. 4. 
200S, 
-schválila návrh premiestnen ia 
ústredne miestneho rozh lasu s 
vytvorením novej ústredne na 
ul. Novoveskej č . 17/A s káblo
vým prepojením na pôv.odný 
rozvod MÚ MČ ONV, v tejto 
súvislosti odporúča · MR MČ 
ONV spo l upracovať s fy KO
POS, 
- odporúča MZ MČ ONV 
sch vá l iť občanov i Doc. Ing. 
jurajovi Cvečkovi na MZ MČ 
ONV 19 . 04. 200S ocenenie 
"Verejné uznanie za zás luhy", 
za jeho dlhoročnú propagáciu 
MČ ONV, udržiavanie a rozvoj 
chorvátskej kultúry, ako nedel i
tel'nej súčasti histórie Devín
skej Novej Vs i z prílež itost i je
ho životného jubi lea. 

Spracova l: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

pre našu mestskú čast' "bom
bu" predpok/pdaného rozvo
ja. 

V takýchto prípadoch ozaj 
netreba šetrit' ani čas,- ani pro
striedky, ak predpoklady sa 
zakldajú na serióznych pod
kladoch prieskumov. 

r 

z diára starostu 
NIČ oNV Ing. V. Mráza 

Sta MČ ONV zvolal mi-
- staro . . 

. dne rokovame miestne
mona 

astupitel'stva, na ktorom 
hO zl nci schválili znenie kúp-
pos a 1• 
no _ predajných zm uv so 

Jočnosfou Kopos, ktorá 
spo 1· ť d t . záujem rea 1zova os av-
mapreluk na lstrijskej ulici. 
bY . . - k l" poslanci t1ez prero ova 1 

ostup miestneho úradu vo 
Pzťahu k spoločnosti Sopis a 

~ydanému ~~ekučnému_ ro~
kazu, týkaJuceho sa udaJ
ného záväzku mestskej časti. 
za realizáciu stavby vila 

Košťálová. 
poslanci zaviazali starostu 

zvolaním verejného zhromaž
denia občanov MC ONV na 5. 
mája 2005 do priestorov ver
kej sály lstracentra. 
• Starosta rokoval s primáto
rom hl. m. S~ Bratislavy, za 
účasti riaditel'a Katastra pre 
hl. m. SR Bratislavu, vo veci 
realizácie vkladu zakúpenej 
nehnutel'nosti areálu Bystric
ká v prospech Mč ONV. Na 
rokovaní 
sa dohodli, že magistrát hl. m 
SR Bratislava predloží na 
najbližšie rokovanie mest
ských poslancov 31. mája 
materiál, po schválení kto
rého, podl'a vyjadrenia riadi
tel'a Katastra, bude možné 
realizovať zápis vkladu, a tým 
i využívanie zakúpeného za
riadenia pre schválený zámer 
MČDNV. 
- starosta rokoval s projek
tantom stavby DSS (Dom so
ciálnej starostlivosti) vo veci 
zadania projektovej doku
mentácie na dodávku tech
nologických zariadení pre 
kuchyňu DSS. Návrh, po po
súdení v správnej rade DSS 
n.o. a po schválení v miestnej 
rade, bude podkladom pre 
vypísanie verejnej súťaže na 
dodávatel'a technológií. V sú
vislosti s postupom realizá
cie stavebných prác a termí
nom ukončenia prestavby, 
musí byť táto súťaž vypísaná 
V najkratšom možnom termí
ne. 

- Starosta sa zúčastnil 'na ro
kovaní mestskej rady-hl. m. 
SR Bratislava. 

Prerokovala materiály, kto
ré budú obsahom rokovania 
Poslancov hl. m. SR Bratis
lavy 31. marca 2005. 

Zúčastnil sa i na rokovaní 
finančnej komisie hl. m . SR 
Bratislavy, v rámci zasadnu
tia ktorej prerokovávali mate
riál týkajúci sa zamietnutia 
kúpy areálu Bystrická v pros
pe~h hl. m. SR Bratislavy, čo 
by po jeho schválení v mest
skom zastupitel'stve umožni
lo realizovať zápis vkladu v 
prospech MČ ONV. 

Na kúpu uvedenej nehnu
tel'nosti prijala MČ ONV v mi
nulom roku úver vo výške 
takmer 28 mil. Sk. 
- Spolu s architektom Mč 
ONV navštívili starostu rakú
skej obce Engelhartstetten, 
kde pokračovali v rokova
niach ohl'dne možností využi
tia geotermáln,ej energiEl v 
oboch regiónoch. 

Obec Engelhardstetten 
realizovala so susednou ob
cou takmer 1200 m hlboký 
vrt, výsledkom ktorého je 
zdroj vody o teplote 38°CS 
výdatnosťou 3,2 1/s. 

Obce pripravujú zámer vy
užitia tohto zdroja pre prírod
né vodné plochy, spojené so 
športovým využitím pre rodi- . 
ny s deťmi i s možnosťou ho
telových služieb v kapacite 
do 150 lôžok. 
Mč ONV predpokladá na 

svojom území zdroj vody 
podstatne vyššej teploty s 
možnosťou využitia na kúpel'
né aktivity, možnosťou ďa

lšieho využitia prebytočného 
tepla pre oblasť pôdohospo
dárstva, priemyslu, hoteloch 
služieb i vol'nočasových akti
vít. 

Starosta tiež navštívil zaria
denie penzijného typu pre 
seniorov v rakúskej obci 
Orth. 

Zariadenie je v prevádzke 
od roku 1996, poskytuje so
ciálne služby seniorom ce
lého rElgiónu. 

Riaditel' zariadenia pán 
Rudolf Schon poskytol sta
rostovi možnosť prehliadky 
celého zariadenia, vrátane 
objasnenia sytému riadenia, 
prevádzkových postupov a 
jeho financovania. 

Získané skúsenosti bude 
možné, v niektorých oblas
tiach, aplikovaf i v podmien
kach pripravovaného zaria
denia DSS v MČ ONV. 

-a z-

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, 
lstrijská 49, 841 07 Bratislava, 

ponúka na prenájom 

nebytové priestory v samostatne stojacom objekte Viacúčelo
vého zariadenia na ulici š. Králika 1. 

Ide o kancelárske priestory o výmere 41 , 25 m2 na. 1. poscho
dí, s možnosťou začatia podnikania od termínu 1. 7.2004. 
Jedná sa o priestory po prevádzke kancelárie Delta tech spol. 
s.r.o. 
Písomnú žiadosť zašlite do termínu 11.6.2004 na Miestny úrad 
ONV, oddelenie OSUM, lstrijská 49, 841 07 Bratislava 49. 
Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci oddelenia 
správy a údržby majetku - p. Kissová 
kontakt: Miestny úrad ONV- tel. 64 775 250, 64 776 250, 
64 777 250, 64 778 250. 

Pokoj, poriadok 
a n o č n ý k l' u d 

V ostatných dvoch číslach 
Devexu sa objavila téma, po
d/'a nás horúca, ale vel'mi 
málo pútajúca pozornosť 
kompetentných. 

Hoci tri oblasti v titulku úz
ko súvisia, je to téma vel'mi, 
vel'mi široká, vel'mi ovplyvňu
júca kvalitu života v meste 
trvalého bydliska ale zdá sa 
nám, že je málo v pozornosti 
našich poslancov a komisií, 
ktoré by mali dbať predo
všetkým o kvalitu života svo
jich občanov, svojich voličov. 

Jednu tretinu dňa qy mali 
ob'čania venovať oddychu, 
regenerácii, zábave, kultúre, 
športu. Obec, teda mestské 
časť, by mala vytvárať pre to 
podmienky. 

Vraví sa: Jaká maličkosť a 
ako naštve". Život sa neskla
dá iba z velkých projektov, 
skôr "maličkosti" ovplyvňujú 
jeho kvalitu. 
Skúsenosti 
* Je niečo po 23.00 h. 
Mládenec venčí psa. Hádže 
mu prázdnu plastovú f/'ašu, 
pes s nadšením ju chytá, 
krčí, nosí pánovi. Ten zvuk 
rozliehajúci sa nočným sídlis
kom nedovolí nechať ani len 
pootvorené okná. Nemôžete 
počúvať rozhlas, televíziu ... 
nič, len čakať kým sa pán 
{o ktorého inteligencii sa dá 
vážne pochybovať} a pes vy
šantia. 

Dokáže si vôbec niekto 
predstaviť ako sa v nočných 
hodinách nesie sídliskom len 
obyčajná vrat1a? Nehovoríme 
už o skupinách diskutujú
cich, či vadiacich sa, a už 
vôbec netreba pripomínať 

pripitých, či opitých. Nie naj
rozumnejšie riešené sídliská 
žia/' vytvárajú podmienky šíre
nia hluku, ale čo nám bráni 
byť kultivovanými a kultúrny
mi? Co bráni postihom, za 
rušenie? 
* Deti vyhadzujú z balkóna 
umelohmotné sáčky naplne
né vodou. Iba pod nohy oko
loidúcim. Rodičia o tom ne
vedia, lebo sú zaujatí niečím 
iným, sú v práci na druhej, 
či tretej zmene, občania 

{najmä starší] zažívajú šoky. 
sú bezmocní. 

Ba viete si predstaviť, že 
poniektorí obyvatelia Devín
skej si ani nevedia predstaviť 
čo je to pohoda, pokoj a 
k/'ud? Vidia to iba v televízii, 
zažívajú na návštevách, ale
bo závidia tým, čo. bývajú v 
okrajových rodinných do
moch? 
* Návštevníci reštaurácií, 
pohostinstiev a barov vra
cajúci sa v neskorých večer
ných hodinách nadávajú a 
rámusia po uliciach bez
trestne, správajúc sa tak 
ako boli vychovaní, tak ak im 
to súčasnosť umoznuje. 
Casta pritom demolujú, čo 
im v ceste stojí {kontajnery, 
dopravné značky. atd:, atd:} 
* Cisté plochy domov zohyz
dené sprayermi svedčia .. . 
Chudobu ducha by mal riešiť 
nový zákon o poškodzovaní. 
Kto bude dohliadať, kto po
stihovať? 

* Psi, dlhodobá téma aj na 
stránkach Devexu i DTV 
Ko/'ko majitel'ov bolo postih-

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 3 
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J~EJN!TI&U 
centrUm pre vofný čas 

1. 4. Brány poznania otvárate 
slávnostný program a spoločenské posedenie venovar:~é · 

. pedagógom v Devínskej Novej Vsi, ... · ······ 

vo vel'kejsále lstracentra o 17.00 h, organizované 

ti .· .... · .. . · 3. 4. žabí princ · 
babková rozprávka - účinkuje divadielko Bum-bác,' vo velkej 

' Jstracentra o 16.30 h, vstupné 25,- Sk · 

. 17. 4. detské divadelné predstavenie 
vo vel'kej sále lstracentra, o 16.30 h, vstupné 25,- Sk 

18. • 22; 4. Deň Zeme 
týždeň príro~ovedných aktivít pre deti a mládež v Devínskej Novej ... 

•· y<si, pori a daný v spolupráci so zákl<idnými školami, oddelením ži- .· 
· .. v(itného prostredi~ MúyD~ví?~kej Novej Vsi, Eko~e~trom. pAP HNE 

... ·... vDeyíne alstrac~ntr~ň1, pogujatiasúpťganiibvan~ ' > 

V lstracentre bola 14. 3. 2005 beseda 

so zástupkyňou šéfredaktora časopisu 

Slniečko PhDr. Ľubicou Kepštovou. 

Pani Ľubka porozprávala det'om o histó

rii ich obl'úbeného časopisu, spomenula 

viacerých spisovatel'ov, ktorí prispeli a aj v 

súčasnosti prispievajú spolu s ilustrátormi 

do Slniečka. Deti si pre ňu prichystali zaují- . 

mavé otázky. Aj teta Ľubka dávala otázky 

det'om a pýtala sa ich, ako témy v časopise 
sa im páčia, ktoré nie a prečo a aké nové 

V nedeľu 20. 3. sme mali 
možnosť priblížiť si jarné tra
dície v speve, tancoch a pri 
ochutnávke tradičných zákus
kov v lstracentre. 

Detské folklórne súbory 
Kobylka, Grbarčieta, Mš P. 
Horova a Matičiarik rozospie
vali, roztancovali javisko a 
roztlieskali hľadisko !stra
centra sviežim repertoárom. 

Miestny odbor Matice slo
venskej po predstavení ponú
kal ochutnávku koláčikov, 

pečív a .zákuskov i tradičných 
receptov starých mám a prav
daže recepty ponúkal aj vy
tlačené pre ďalšie vyskúšanie 
v domácnostiach. 

MO MS v ONV ďakuje 

O. Fratričovej, l. Mikušovej, 
A. Kovárovej, E. Grancovej, 
O. šubínovej, B. Oravcovej, B. 

DEVEX4 

príbehy by chceli čítat'. M~la so sebou nové 

Slniečko, ktoré deti budú mat' v apríli a je 

v ňom spomienka na Hansa Christiana 

('--__ /;_&_eda_~) 

Andersena, veď 2. 4. bude mat' 200. výro

čie narodenia. 

Na besede sa zúčastnili ·žiad zo Zš l. 
Bukavčana l a 3, a P. Ho rova 16. 

E, K. 

michalčíkovej a T. lvanovej za 
prípravu a ponuku z tradič
ných receptov. r. 

Tvorivé dielne na ZŠ s MŠ P.Horova 16 

Vefkonočné dekoráeie 
Deti zo ZS a MS z Podborskébo 

pricbystali prJkrásne podujatie 
"Veľkonočné dekorácie". 

Myšlienka uskutočniť túto ak
ciu vznikla v MSJ Smreka 8, kde 
veľkonočné tvorivé dielne už nie
koľkokrát uskutočnili. V tomto 
roku sme zorganizovali toto po
dujatie na základnej škole spolu 
s oboma materskými školami zo 
školskébo obvodu Podhorské a so 
združením VOTUM. 

Už týždeň pred tvorivými diel
ňami 'celá škola žila veľkonoč
nou atmosférou. Deti so svojimi 
p . učiteľkami spoločnými silami 
pripravovali nádhernú vel'konoč
nú výzdobu. Všetky chodby zrazu 
ožili veľkonočnými vajíčkami, 
korbáčikmi ... Zo všetkých kútov 
sa na nás usmievali ku1·iatka a 
zajačikovia. 

V deň "D" deťúrence zo škôlky 
dopoludnia napiekli výborné me
dovníčky, ktorým v popolu
dňajších hodinácb vdýchli život 
ozdobovaním pomocou cuk7·á
renskýcb farbív. Hneď pri prícho
de do farbami žiariaceho vestibu
lu sa malých návštevníkov ujali 
veľké dievčatá. Doviedli ich k ob
rovskému zajacovi, ktorý strážil 

obrovské veľkonočné vajce - kni
hu návštev. Tu sa svojím podpi
som zapísali do dejín tobto sviat
ku.' Ďalej po vel'konočnJíciJ sto
pácb prešli do školských tried. Tie 
sa zrazu stali m1·aveniskom ší
kovnýcb rúk, ktoré sa predbiehali 
v maľovaní vajíčok, vystríbovaní, 
farbení a lepení veľk01wčnýc1J 
ozdôb, malbvaní na sklíčka. 

V keramickej triede sa teplom 
detských rúk zo studenej hliny 
zrazu stali prekrásne jarné sym
boly. 

Máte doma stm·é jl'aše od kom
pótu? Poradíme Vám, čo s nimi. 
Pomocou lepidla a farebnýcb ob
rúskom z nicb vzniknú prekrás
ne vázy a dózy. 

·Odmenou za namáhavú prácu 
bola pre našicb malýcb majstrov 
plná náruč vlastnoručne zhotove
ných V)Írobkov a pre icb brušká 
sladká lahôdka a limonáda v 
blízkom bufete . . 

Ruka v ruke s mamičkou a oc
kom kráčali šikovní 1·emeselníci s 
rozžiarenými očkami do svojicb 
izbičiek vystaviť svoje práce a 
tým si spríjemniť šibačkový de1i. 

A. K. a K. S., učitel'ky zS 

Qosof?aši!i ~ť-.s ······• [U 

pavol MES/ČEK 
a Ingrid OTA VO VA · 

Blahoželáme! 

Od išl {z .... !J: .~~ig}j i 
rada~ · t.i 

]án ŽILKA 
Ferdinand ŠURIN 

Nech odpočívajú v pokoji! 

S hlbokým zármutkom vám 
oznamujeme, že 18. 3. 2005 

nás náhle opustil manžel, 
otec 

František KRižiK 
Rozlúčili sme sa s ním 30. 3. 
2005 v bratislavskom krema
tóriu. Kto ste ho poznali, ve
nujte má tichú spomienku. 

Smútiaca rodina 

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves oznamu
je občanom venujúcim sa 
športovému rybolovu začia
tok sezóny r. 2005 na rybní
ku v Devínskej Novej Vsi od 
26. 3. 2005. 
Poplatok za lov rýb do Fon
du životného prostredia je: 
• mládež do 15 rokov 

50 Skldeň 
- dôchodcovia a držitelia 
preukazu ZtP 70 Skldeň 

- ostatní 1 30 Sk/ deň 

Dni lovu sú streda a sobo
ta v marci a v apríli od 7.00 
do 19.00 h. 

Povolenky možno zakúpiť 
v lovné dni na mieste lovu 
lstrijská/Miynská ul. 

Vel'konočná nedel'a a 
pondelok roku 1945 -

občania sa sťahovali do svo
jich domových pivníc alebo 
dávali viac dôvery do spolo
čne budovaných podzem
ných krytov. 

2eny a deti už domovy ne
opúšťali. muži strážili svoje 
hospodárstva. Dvory boli pl
né hladných cudzích l'udí, ci
vilov a vojska. 

Obchody, mäsiarstva, hos
tince už boli dávno mimo 
činnosti. 

Od Bratislavy sa stále valil 
prúd zúfalých nešťastníkov. 
Ranení nemeckí vojaci sme
rovali na most cez Moravu. 
Od B'ratislavy sa ozývala 
dňom i nocou kanonáda, 
nad dedinou už lietali malé 
ruské lietadlá "Raty", ktoré z 
gulbmetov ostrelbvali všetko, 
čo sa pohybovalo. 

V pondelok dorazili do de
diny nemecké tanky a roz
miestnili sa v záhradách od 
Pieskovca po Grbu. Vzápätí 

Blíži sa jar a s ňou aj obdobie, 
. keď každoročne vznikajú vplyvom 
teplého, slnečného a suchého poča
sia priaznivé podmienky pre vznik a 

šírenie požiarov v prírodnom pro

stredí. Dokonale preschnuté zvyšky 
minuloročnej vegetácie - lístia, tráv a 

pod. to sú priam ideálne podmienky 
pre vznik a šírenie požiarov - na za

pálenie stačí velmi málo, cigaretoVý 
nedopalok, iskra z výfuku automobi
lu alebo z ohniska. Tieto požiare 

spôsobujú nielen materiálne škody, 
ale v mnohých prípadoch boli zra
není alebo aj usmrtení /údia a vznikli 
nevyčíslitel'né škody na životnom 
prostredí. 

Len v predchádzajúcom roku 
vzniklo v SR 148 lesných požiarov, 
pri ktorých vyčíslili škodu 1 302 
100,- Sk. 

V Bratislavskom kraji. vzniklo 5 
požiarov lesných porastov, pri kto
rých bola škoda 25 500,- Sk. 

Medzi najčastejšie príčiny požia-

po niekol'kých hodinách už 
prilietali ruské lietadlá a bom
bardovali nemecké tankové 
pozície. 

Bojový front sa cez dedinu 
preval il v noci - ad ránom z 
pondelka na utorok. 
Nemci nemali čas a silu na 
protiútok. V tú noc Nemci 
niči l i za sebou všetko čo sa 

Moravu medzí Devínom a 
Marcheggským mostom šesť 
pontónových mostov. 

Cez mosty v noci prešla len 
pechota a l'ahké zbrane . 
Kanóny. tanky a konské po
vozy zastavili pri rieke. 

Od Devína po Marcheg
gské mosty boli už cez deň vi
dief tisíce delových hlavní, 
snáď z rozstupom 10 m, a 
všetky striel'ali bez prestania 
na dnes rakúsku stranu. 

S brieždením z domu do 
domu chodili vojenské hliad
ky a brali mužov na povinné 

:-,:::: #== 
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dalo. Vyhodili do vzduchu 
železničný most pri dnešnej 
benzínovej pumpe. Od 
Bratislavy po Devínsku Novú 
Ves a ďalej bola železničná 
traf úplne zničená. Každý 
spoj kolajníc bol náložou roz
trhaný a drevené podvaly 
stredom prerezané. 

Vyhodené boli tiež "želez
né mosty" a drevený ústupo
vý most pri Mýtnici. 

V tú istú noc bolo v dedine 
rušno. Ustupujúcu nemeckú 
armádu prenasledovala 
a vystriedala ruská armáda. 
V noci Rusi vybudovali cez 

rov lesných porastov patrí neopatr
nost' a nedbanlivost' /'udí, resp . p~
rušovanie protipožiarnych predpisov, 
medzi ktoré patrí zákaz vy'palóvania 
porastov byl(n, kríkov a stromov, zá-

kaz zakladania ohňov všade tam, 
kde by mohlo dôjst' k jeho rozšíreniu. 
Toto obdobie je typické ako "jarné 
upratovanie", keď dôkladne vyčistí
me všetky obytné aj hospodárske bu
dovy, odstránime nepotrebné ve/á
krát horlavé veci, ktoré potom zapá
lime. Tu vzniká vysoké riziko požia
rov o čom svedčia aj štatistiky. 

Dôrazne vás upozorňujeme na 

zákaz vypalóvania trávy, porastov a 

kríkov. Porušenie tohto zákazu spô
sobuje vznik požiarov s tragickými 
následkami. 

práce - oprava mostov cez 
Moravu , zakopávanie pad
lých vojakov a koní. 

Vojna má svoju morálku . 
Mŕtvych Nemcov a kone 
sme zakopávali v zákopoch 
na mieste ich skonania. 
Ruských vojakov sme nosili · 
na provizórny cintorín v dedi
ne. 

Až neskôr, po niekol'kých 
mesiacoch, boli znovu vyko
paní a prevezení do Bratisla-
vy na Slavín. ' 

Zdenko Ouzský 

Jeho obetami sú nielen starší 
občania ale aj deti resp. občania v 
aktívnom veku. Pri týchto požiaroch 
vznikajú aj vef'ké materiálne škody 
na životnom prostredí. 

Pri spalóvaní biologického odpa
du .zo záhrad, treba venoval' pozor

nos!' nielen miestu, kde budeme 
spalóva( ale aj povetern·ostným pod
mienkam. Treba dbat' na to, aby ne
bol ohrozený majetok susedov ani 

vlastný. 
V záujme ochrany lesov, životov, 

životného prostredia a majetku treba 
venovat' zvýšenú pozornos!' aj poby
tu detí v prírode a snaž it' sa vplýval' 
na svoje okolie v tom smere, aby ne
dochádzalo k podceňovaniu ochrany 
pred požiarmi. Veríme, že v prírode, 
či už je to návšteva lesa, turistika ale
bo "piknik" pri spejete k jej ochrane 
tým, že budete zachovával' opatrnost' 
a. rešpektoval' zákazy a príkazy sme
rujúce k zabráneniu vzniku a šírenia 

požiarov. 

DEVEX 5 
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Pokoj, poriadok 
a nočný kl'ud 
[Dokončenie z 3. strany} 

nutých za nedodržiavanie 
všeobecne záväzných naria
dení? Ko/ko hovienok sa na
chádza v pieskoviskách, kafé 
ko na tráve, ko/ko na chod
níkoch, keď ... 
* Keď sme videli dve klebe
tiace mamičky ako im dieťa 
na kolobežke vletelo takmer 
pod auto a oni to ani neza
registrovali!!? Ako potom je 
možné žiadať, aby majite/' 
psa mal psíka na očiach a 
upratoval po ňom? 
* Slovníky detí na detských 
ihriskách nepoznajú hranice 
ani pravidlá. Vedia vôbec ro
dičia, kde sa ich deti zdržia
vajú, v akej spoločnosti, ako 
sa správajú, ako hovoria? 
Čo keby občas navštívili 
miesta kde je ich dieťa a vy
počuli si, či používajú výrazy 
z domácnosti, či reprezentu
jú rodinu, či .. . 
* Na celom území Devínskej 
platí obmedzená rýchlosť 

pre motorové vpzidlá . 40 

km/h. Ko/'ko percent vo
dičov ju dodržiava? A nielen 
na Grbe, ako spomínal pisa
tel' v prvom článku na túto 
tému, sa po Devínskej pre
háňajú motocykle a autá vidi
telhe pozliepané v garážach, 
nespíňajúce žiadnu z technic- ' 
kých podmienok jazdy po civi
lizovaných komunikáciách, 
kde sa pohybujú /'udia , deti, 
starci. Rachotia, zamorujú 
ovzdušie, rušia pokoj, ohro
zujú ... 
· * čo tak občas navrhnúť ak
ciu .. Jastrab" ako prebiehala 
nedávno? Iste v spolupráci s 
inými mestskými časťami. · 

Mohli by sme takto po
kračovať a pokračovať. Vô
bec nám nejde o nejaké mo
ralizovanie . Kvalitu 'života, aj 
na sídliskách, si vytvárame 
sami. Prirodzene, že samo
správne orgány obce tu zo
hrávajú nezanedbatelhú úlo
hu. Len o nej nevieme. Pre
čo nevyužijú média (Devex, 
DTV) na pôsobenie, informo
vanie, riešenie? 

mt,jm,rš,pt 

Revolučná angličtina 
Pre tých, čo nemaiú čas sa učit: Bez biflóvania a gramatiky. Pre za- · 
čiatočníkov, večných začiatočníkov i pokročilých bez rozdielu veku. 

Pre tých, čo nemajú čas sa učit'. Bez 
billovania a gramatiky. Pre začiatočníkov, 
večných začiatočníkov i pokročilých bez roz
dielu veku. 
Spozornite! Ako to, že vôbec hovorí
te? Premýšlali ste o tom niekedy? 
Všetci sme sa v škole učili cudzí ja
zyk, ale 95% z nás ho neovláda. 
A ešte si myslíme, že sme hlúpi na jazyky. 
lenže to je omyl! Nie sme hlúpi. Pretože ke
by sme boli hlúpi, nenaučili by sme sa ani 
materinský jazyk. Dokonca i mentálne re
tardovaní jedind sa naučia hovoril'. Naučit' 
sa prvý (materinský} jazyk je najt'ažšie zo 
všetkých jazykov. Pri učení sa dalších totiž 
môžeme porovnáva!' nové poznatky so 
starými. 
A ako sa teda naučíte prvú reč? 

Rozhodujúce je jazykové prostredie. 
Trojročné diet'a asi 13 000 hodín zo svojho 
života prespala, a dalších 13 000 hodín na 
neho pôsobilo jazykové (zvukové} okolie. 
Najskôr začalo chápal', potom hovori!' a no
koniec prišlo na rad čítanie a písanie. 
Trojročné diet'a už vela rozumie a tiež samo 
hovorí, aj keď ešte nie .,na úrovni". 
Rovnako dobre, aj keď pomalšie, to zvlád
nu retardované deti. 

Naša prvá reč je slovenčina a další jazyk 
ovládajú iba deti z viacjazyčného prostre-

DEVEX 6 

dia. Vo Švajčiarsku a krajinách Beneluxu je 
niekol'ko rozdielnych úradných jazykov a lu
dia ich ovládajú. 
Myslíte si, že l'udia vo Švajčiarsku či kraji
nách Beneluxu sú múdrejší ako my? Nie, to 
určite nie sú. len od detstva žijú vo viacja
zyčnom prostredí. 
A teraz príde to najzaujímavejšie. 

l keď tomu asi nebudete verit', napriek 
tomu sa vy, dospelí, môžete naučit' další ja
zyk rovnako jednoducho, ako kedysi svoj 
ritoterinský. 

Spoluautori TAXU S Learning" Ing. Ivo 
Toman a Martina Králíčková spojili postup 
malých detí s modernými poznatkami o 
mozgu. 

Využili aj toho, že vy už viete čítat' a teda 
dokážete zapoji!' obidve mozgové pologule 
súčasne: počúvaním originálnej angličtiny a 
čítaním doslovných prekladov. 

Doslovné preklady sú z hladiska slovenči 
ny nesprá~ne, ale pre pochopenie angličtiny 
správne, pretože anglicky hovoriad ludia po
užívajú iný slovosled než my. Ak by ste po
užili slovenský slovosled, cudzinec by vám 
nerozumel, aj keby ste jednotlivé slová vy
slovovali správne. 

Takto sa naučíte myslie!' po anglic
ky a získate tiež dobrú výslovnost'. 
Zlý prízvuk majú ludia hlavne preto, že daný 

• Zaujímavosti z VW SK • 

Vo VW Sk jeden rok predstavuje v niekto. 
rých parametroch zaujímavé hodnoty. 
* Zo rok 2004 spotrebovalo fabrika 97 000 
l plechu, 1115 l Ioku, 223 GWh el. energie, 
33,6 mil. m3 plynu, no prepravu potreba. 
voli 24-tis. vagónov, 216-tis. nákladných 
vozidiel. 
* V druhom polroku tohto roko VW Sk spus
ti sériovú výrobu luxusného terénneho vo
zidlo Audi 07. 

Pizzeria denný bar 
nočný bar 

Bratislava , Istrijská 77 
Reservé: 02/64 53 62 04 

jazyk nemajú dostatočne dlho "nopočúvo
ný''. Teóriu a gramatiku vôbec nepreberáte. 
Tú pochopíte z doslovných prekladov. 
Napokon deti, ktoré idú do prvej triedy, tiež" 
gramatiku používajú. Ale až v škole zistia, 
aké je to vlastne ,,!'ažké". Dokonca ani 
slovíčka sa nebudete uči t' a pritom s 
TAXUS Learning" získate slovnú zásobu 
viac ako 4000 slov! 

. TAXUS Learning" je vybavený pozitívnymi 
podprahovými nahrá~kami na všetkých CD. 
Okrem toho obsahuje oj 3 červené CD, ktoré 
vám vytvoria tiché anglické prostredie, a 
knihu s 270 obrázkami, v ktorej je táto me
tóda podrobne popísaná. 14 hodín hovore
ného slova obsahuje 7960 viet. 
Postup ako u detí. 
Najskôr počúval' a pochopil', potom hovori!' 
a nakoniec čítat' a písat'. Každý iný postup je 
neprirodzený. Najskôr si "vedome" prejdete 
lekciu na modrom audio CD. ' 

Potom si tú istú lekciu púšt'ate na červe
nom CD vel'mi potichu, na samom prahu po
čutelnosti, stále dookola. Musí to byt' tak po
tichu, že vás to nijak neruší a vy sa pritom 
môžete venova!' čomukol'vek inému. 

Môžete sa pozera!' na televíziu, pracoval', 
zabáva!' sa, šoféroval', športoval', jednodu
cho čokol'vek vás napadne. Váš mozog sa 
tým bude podvedome zaoberal' o vy so učíte 
bez toho, oby ste mali tie nepríjemné podty, 
že sa musíte učit'. 

Naviac, toto môžé "bežal'" niekol'ko ho
dín denne u vás domo o celá rodina má tak 
vytvorené anglické prostredie z výrazov, 
ktoré už vaše podvedomie pozná z doslov-

ných prekladov. Nemusife so kvôli lomu od· 
st'ahovat' do cudziny. Toto je ideálny postup 
pre tých fudí, ktorí nemajú čas na intenzívne 
"vedomé" učenie so. Čo je vlastne väčšino z 
nás! 
Neveríte? 
Ak sa vám niečo zdá nadsadené, po
tom vedzte, že iba naše "racionálne" 
školstvo v nás vypestovalo poznanie, 
že cudzie jazyky sú t'ažké. 

Systém výuky angličtiny v škole je totiž 
zlý, pretože tam musíte ihneď nahlas čítat' o 
písot'. A hlavne, učil' so slovíčko. 

Billovonie jednotlivých slov je priamo ra
kovinou pre naše znalosti jazykov. 
Prečo? Z dvoch dôvodov. 

Vrát'me sa k delom. Ktorý rodič hovorí na 
svoje deti jednotlivými slovami? Naviac sa
motné slovo znie úplne inak, ako slovo za
pojené do celých viet. 
Tieto o dalšie objavy metódy TAXUS 
Learning" stoja 7 500 Sk o máte ich natrva
lo o naviac pre celú rodinu. 
Pre porovnanie, jedna hodina konverzáde s 
anglickým lektorom stojí približne 400, - Sk. 
Návratnost' TAXU S Learning" je asi 19 ta
kýchto hodín. 
Máte málo času na učenie a chcete 
spoznal' vylepšenú cestu učenia sa de
tí? 

Potom kontaktujte: 
Ing. Ivo TOMAN - TAXUS, Riazanská 
11 O, 831 02 Bratislava, Tel.: 02 446 
448 91, 0905 526 824, 0903 71Ó 
41 O, e-mail: taxus@slovanet.sk, 
web: www.taxus sk. 

náhradné podušky 
náhradné textové plochy 

príslušenstvo 
nájdete v DEVEXe 

Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.30-18.00 

Ol- Kúpa 

02- Predaj 

03- Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04. Služby (ponúkal 

05- Byty 

06- Nehnutel'nasti 

07- Rozličné 

c 
* Predám komb. chladničku. 

0903-724 774 
* Predám obchodné priestory, 36 rrŕ 
v liniovom centre na Eisnerovej 56. 

Tel. Ó903-431134 
* Ovčie kožušiny - predložky dosta

nete kúpiť v Devexe. 

(posledné dva kusy pred novou sezó
nou) 

c· ·;tiQ.4 \~;$t.úZ&Xi i~!I ;g 
* TV servis Baláž - oprava te/evízo-

REŠTAURÁCIA 

NA ŠTADIÓNE 
Vápencová ul 

(PRI FUTBALOVOM ŠTADIÓNE) 

VÁS SRDEČNE POZÝVA NA 

OLDlES DISCO 
DISKOTÉKA PRE STARŠÍCH 

A POKROČILÝCH 

(70. - 80. ROKY) 

KAŽDÝ PIATOK A SOBOTU 

OD 20.00 H DO 04.00 H 

li J ,., 
·-~· 

IKJ 
11 
lt~t] 

.. 

* Účtovníctvo? Žiadny problém! 
Kompletné obchodno účtovnícke 

služby, administratíva a návrhy re
gistratúrnych poriadkov. 
Kontakt: 
0216453 6023, 0905-415 224 

rov. Na Grbe 43. 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. ·Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Te11lé jedlá, mäso, 
íuleniny, šaláty, syt·y, 
·· mliečne výt•obky, 

Km·acie prsia chlad. ~ 
Kuracie kddla chlad. ~ 
l:lovädzie zadné ~ 
Hovädzí krk ~ 
Bnvčové pliecko .~ 
B1·avč. bok s kosťou 9~ 

Inovecká saláma ~ 
Vysočina saláma ~ 
Kuracia šwlka ~ 

169 Sklkg 

59 Sklkg 

189 Sklkg 

169 Sklkg 

129 Sk/kg 

89,90 Sk/kg 

129 Sklkg 

129 Sk/kg 

139 Sklkg 

Akcia platí od 2.4. 2005 do vypredania zásob. 
Prijímame objednávky studenej a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8""-18"", So: 7""·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Catering 

Ubytovanie 

Šport 

Nové rokovacie 
a spoločenské 
priestory 

Nové reštauračné 
priestory 

*Murárske, obkladačské práce, sadra- @. i07tROZ(IGNE. \l! V 
kartón, maf'ovky. Interiér-exteriér. 

Jel: 0908-543 991, 6477 9437 
*HER BA -ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

* Kúpim 

* Prenajímam chatu v záp. Tatrách v 

1-izb.byt v OV, na · · lokalite Červený kút (Hybe). Poč. 

M.Marečka, P.Horova. osôb min. 6, max.B. 

Tellzázn.: 64716963 Tel: 0904-986 381 Tel: 0903-760 298 

Inzercia • Cenník: l znak = l ,30 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 zo sebou S%, pri päť o viac 1 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'odám: · zl'ovo 50%. Príplatky: l. strana + 100%, posledná strano + 50%, iná ako inzertná strano (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio: 15.00-18.00, e-mail: krug@moil.viapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

- V utorok 7 5. 3. sa neznámy pá

chate/' vlámal do chatky v chatovej 

oblasti Sandberg. Ukradol rádio, 

ďalekohlad, rádiobudík, el. radiá

tor, mikrov/nku, farebný televízor, 

el. ohrievač, el. bojler. Majite/ovi 

spôsobil škodu krádežou 25-tis. 

Sk, poškodením zariadenia 8-tis. 
Sk. 

- li stredu 7 6. 3., v objektoch VW 

Sk šarapatil zlodej, ktorý ukradol 

diely na autá v hodnote 66 650 Sk. 

- O deň neskôr v rovnakých objek

toch VW Sk ukradol páchate/' rôz

ne diely na autá v hodnote 69 429 

Sk. Páchate/ov chytili a odovzdali 

orgánom činným v trestnom kona
ní. 

- V tej istý deň 7 7. 3. sa neznámy 

páchate/' vlámal do vozidla zelenej 

farby Škoda Fabia na /strijskej pred 

poštou. Ukradol tašku s dokladmi a 

maj ite/ovi spôsobil škodu 4-tis. Sk. 

- V stredu 23. 3. na parkovisku P. 

Horova neznámy páchate/' ukradol 

červené vozidlo VAZ27067. 

OOPZDNV 

Poznámka 

Dostali sme otázku, prečo uverej

ňujeme krádeže neznámych pácha

te/ov. Nuž neznámi sú dovtedy, po

kia/' ich niekto neodhalí. Aby kráde

ží bolo čo najmenej musíme si po

máhať navzájom. 

Páchatelia nekradnú pre seba, ale 

na predaj. Ktosi ich môže vidieť (a 

popísať policajtom), ktosi ukradnutý 

tovar kupuje, ktosi ho používa. To 

všetko je viditel'né, na očiach a 

oznam o veci, tvare, značke ... 

môže pomôcť identifikovat; či usve

dčiť páchate/a. 

A nielen preto, aby sa v budúc

nosti vyhol práve vášmu autu, bytu, 

pivnici .. . 

FUTBAL® 
vy ž re bo v o n i e j o rn e j č o s l i 

Seniori IV. liga 
16. kolo 
(termín určí ŠTK BFZ} 
ONV- BG 
J 7. kolo 27. 3. o 14.30 h 
Králová pri Senci - ONV 
Ilko/o 27.3 
Králová -D NV 0: l 
18. kolo 3. 4. o 15.30 h 
ONV- FK Dúbravka 
19. kolo IO. 4. o 15.30 h 
ONV- PVFA 
20. kolo ll. 4. o 16.00 h 
Malinovo- ONV 
21. kolo 24. 4. o 16.00 h 
ONV -Jarovce 
22. kolo l. 5. o 16.30 h 
Vajnory - ONV 
23. kolo 8. 5. o 16.30 h 
ONV -Tomošov 

24. kolo 15. 5. o 17.00 h 
TJ Trnávka - ONV 
25. kolo 19. 5. o ll. OO h 
ONV- SFM Senec B 
26. kolo 21. 5. o 10.30 h 
ŠK Danubia - ONV 
27. kolo 29. 5. o ll. OO h 
ONV - Chorvátsky Grob 
28. kolo 5. 6. o ll. OO h 
TJ Blatné - ONV 
29. kolo 12. 6. o ll. OO h 
ONV -ŠK Čunovo 
30. kolo 19. 6. o ll. OO h 
ll Rovinka - ONV 

Po jesennej časti sú seniori FCL ONV 
8. mieste tobul'ky so ziskom 24 bodov. 

. Trénerom družstvo je Ján Berocka, ká. 
der tvoria: J. Berocko, M. Rendek, J. Pu ti~ 
R. Modlu, J. Šošik, J. Ružovič, Martin Po: 
lák, Marek Polák, A. Hájek, J. Bystriansky, 
M. Adam, D. Šubín, D. Mikulka, S. Zeman, 
l. Holocsi, V. Sith, M. Dudo, M. Forgáč, V. 
Havel. 

mv 
························· ······································· ····· ··········· ··/········· ···· ··· ··················· ·········· ····· ············ ·· ··············· ·· ················· ······ ········ ········ ·· ··········· ·· ··· ·· ···· ······················ ··········· 

Proti vykradnutiu 
Nájsť vykradnutý byt nie je 

nič príjemné. Medzi najslabšie 
miesta v bytoch a domoch pat
ria okná a dvere. Podl'a policaj
ných štatistík sa takmer 90 % 
zlodejov dostane dnu práve 
cez nezaistené okná alebo dve
re. 

V takomto prípade je po
trebné vymeniť obyčajné dvere 
za bezpečnostné . 

Na vniknutie do bytu vla
mači často využívajú aj okná . V 
tomto prípade nie je na škodu 
zabezpečiť okná a balkónové 
dvere uzamykatel'nou kl'učkou 
a bezpečnostnou fóliou na 
sklo. 

Bezpečnostné dvere sa podl'a 
oriem rozdel'ujú do šiestich 
bezpečnostných tried . Dvere 
zaradené do triedy tri už ak
ceptujú aj poisťovne. 

Pred kúpou bezpečnostných 
dverí sa oplatí vymeniť aj 
zárubne. Bezpečnostné zárub
ne sa zhotovujú s vel'kou pre
snosťou a zaisťujú sa pomocou 
kotvových prvkov proti vytrh
nutiu a vyp[ňajú sa betónovou 
zmesou. 

Kvalitná vložka musí mať mi
nimálne ochranu proti odvŕtá
niu i vypáčeniu. 

sa možno brániť 
Poplašné zariadenie v byte a 

dome už nie je žiadnym pre
hnaným luxusom. Elektronický 
bezpečnostný systém si môžete 
dať napojiť na políciu alebo sú
kromnú bezpečnostnú službu. 

Na záver 

* Uschovávajte doklady od dra
hého priemyselného a spotreb
ného tovaru. Vyznačené výrob
né číslo umožní odcudzenú vec 
po dochytení páchatel'a lúpeže 
l'ahko identifikovať. 
* Nevpúšťajte do bytu neznáme 
osoby, . Môžu sa vydávať naprí
klad za plynárov, ·a pritom 
môže ísť o osoby, ktoré dávajú 
vlamačským gangom tipy na vy
kradnutie. 
* Počas dlhšej neprítomnosti 
nenechávajte stiahnuté rolety a 
závesy. 
* Zabezpečte si pravidelné vy
beranie poštovej schránky. 
Čo treba v dome zabezpečiť: 
* Vchodové dvere 
* Balkónové dvere 
*Okná 
* Strešné okná a pivničné okná. 

Výňatky 

z písomných podaní na Obecných 
úr.adoch a súdoch 

* Pochádzam z veselej robotníckej rodiny. 

* Som ženatý s jedným diet'ot'om. 

* Nemám spôsob oko by som k Vóm prišlo 
ústne. 

* Bol kopnutý z neznámych príčin . 
.. . a preto si prosím príspevok na moje dve 
deti, ktoré som si opatrila počas frontu. 

[ l(orenie života· l 
Sváko sa pýta v Bratislave: 
- Ako sa dostanem k Národné
mu divadlu? 
- Ste tu autom? 
-Nie. 
-Tak peši. 

*** 
- Čo len tí ľudia vidia na tom 
Zbirkovi? Hlas nemá, sluch ne
má, noty nedot'ahuje, šušle, kok
ce ... 
-A vy ste ho počuli? 
- Nie priamo, ale kolega mi 

* Keď ten hnoj spred Vášho domu 
ne, obecné zastupitelstvo sa do toho vloží. 

* Mám reumatizmu~ a štvorročné diet'a, 
je dôsledkom vlhkého bytu. 

* Jo, dolupodpísaný, so pýtam, čo je s 
jim zranením na zadku o súčasne žia 
o dôchodok. 

* Pri vodnom kúpeli som utrpel úroz. Šmy· 
kol som so do vane s horúcou vodou a oba
ril som si genitálie, l. j. zadok a ostatné. 

* S predajom kozy súhlasí aj moja žena, 
môžete si pre ňu príst' v pondelok. 

niečo z jeho repertoáru zaspie
val po telefóne. 

*** 
V saune zdvihne pán vyzváňajú
ci mobil: 
-Ahoj. Čo? Kožuch? Kúp si. čo? 
Klobúk pre svokru za 
Kúp. Čo? Nové topánky za S
tisíc? Ale, kúp si! 
Potom vyjde zo sauny a pýta sa: 
-Páni, čí je ten mobil? 

*** 
- Jano, čo teraz robíš? 
-Poslanca. 
-Na miestnom zastupitelstve? 
- Nie, kam ma manželka pošle, 
tam idem. 
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:rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčšim sponzorom ~evínskonovoveského Expre su 

DEVínskonovove~~! 

16.- 17. týždeň 

Príhovor 
vydavatelá 

Udalosťou, ktorá najviac 
zarezonovala v uplynulých 
dňoch vo svete bol odchod 
z tohto sveta človeka s oje
dinelou charizmou, autori
ty s obrovskou pokorou, 
učiteľa tolerancie a úcty, 
ktorý zanechal hlboký.od
kaz celému svetu, katolíc
keho pápeža Jána Pavla II. 
Prostredníctvom televízie 
sa s osobnosťou, rozdávajú
cou lásku a porozumenie 
všetkým bez rozdielu, roz
lúčili ľudia celého sveta i 
my v Devínskej. 

Úctu a hold tým, ktorí 
brány poznania otvárajú -
učiteľom, vzdali predstavi
telia našej mestskej časti 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
v piatok l. 4. v Istracentre. 

Zvyšovanie kvality života 
a životného prostredia boli 
hlavné témy stretnutia 
občanov s predstaviteľmi 
našej mestskej časti v uto
rok 5. 4., na verejnom 
zhromaždení občanov. 

Témy a ich riešenia, kto
ré sú stále aktuálne pred
kladáme občanom aj pro
stredníctvom nášho dvoj
týždenníka. 
Nevyčerpateľných tém 

však poskytujú všetky 
miesta, kde žijú ľudia. 
Priestor pre obyvateľov De
vínskej ponúkame. 

Vydavateľ 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

EXpres 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

15.4. 2005 Ročník: XV. Číslo: 8 bezplatne 

V číslE: 0 Vzdali hold učitel'om 0 f) Z radnice 
O Kultúra * Z verejného zhromaždenia občanov 
0 Spoločenská kronika * Chránené územie . .. 
0 Brány poznania otvárate * Odpady nespalovať 

O Inzercia O Z policajného zápisníka * Futbal 

Vakcinácia psov 
Hromadná vakcinácia psov 

proti besnote bude 

v sobotu 1 6. apríla 
od 8 .00 do 12.00 h 
vo veterinárnej ambulancii 
1 

MVDr. V. Baculáka 

na Novoveskej č. 9. 

Cena za jedného psa je l OO 
Sk vrátane známky. 

• V stredu 6. apríla si pripomenuli 

obyvatelia Devínskei Novei Vsi, pri 

pamätníku na Nám . 6. apríla, 

oslobodenie Devínskej. 

• Novozriadená spoločnost' DNV 
ŠPORT s.r.o. bude spravoval' 
športoviská na území DNV 

Uzavierka dnešného čísla 
bolo 7 .4. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
číslo bude 21.4. 2005, 
číslo vyjde 6.5. 2005 . 



l 
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MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV 

Miestna rada (MR) MZ MČ 
ONV sa :Zišla 5. 4. 2005 na 
svojom riadnom celodennom 
zasadnutí. Prerokovala 35 bo-

. dov z plánovaného programu. 
Z prerokovaných materiálov a 
prijatých uznes~ní 
predkladáme tieto závery: 

MRMZMČ DNV 
- zobrala na vedomie stav pl
nenia uznesení MZ MČ DNV 
s termínom splatnosti , a stav 
plnenia uznesení MR MZ MČ 
ONV s termínom splatnosti, 
- zobrala na vedomie predlo
ženú aktualizáciu rozpočtu 

Denovy nar. 2005, a uložila 
riaditeľovi Denovy predložiť 
do MZ MČ ONV termínové pl
nenie jednotlivých akcií, 
- odporučila MZ MČ DNV 
zobrať na vedomie položkovi
tú aktualizáciu rozpočtu · Jstra
centra na rok 2005 , a uložila 
riaditeľke IC doplniť v aktua
lizácii čiastky pre kultúrne or
ganizácie a spolky, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schváliť predložený rozpis plá
nu DNV ŠPORT, spol. s r. o. 
na rok 2005, 
- schválila predložený návrh 
na užívanie športových zaria
dení a súčastí ich areálov 
do správy DNV ŠPORT, spol. 
s r. o. podľa priloženého zo
znamu č. 1 formou výpožičky, 
uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť návrh na ma
jetkové vysporiadanie športo
vísk · a športových zariadení 
slúž iacich obyvateľom MČ 
DNV podľa priloženého zo
znamu č . 2 v prospech MČ 
DNV a.následne ich pripraviť 
do užívania DNV ŠPORT, 
spol. s r. o. formou výpožičky, 
a uložila legislatívnej komisií 
predložiť do MZ dňa 19. 4. 

2005 návrh zmlúv na nehnuteľ
nosti podľa zoznamu č. 1, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV prerokovať návrh závereč
ného účtu MČ DNV za rok 
2004 vo všetkých komisiách a 
pred l ožiť ich stanov iská na ro
kovanie mimoriadneho zasad
nutia MR, a požiadala starostu 
MČ DNV zvolať mimoriadne ro
kovanie MR MZ MČ DNV na 
deň 13. 4. 2005, 
- zobrala na vedomie záverečný 
účet ZŠ s MŠ I.Bukovčana 3 a P. 
Horova 16 s pripomienkami a 
odporučila .MZ ML DNV záve
rečné účty obidvoch ZŠ s MŠ 
schváliť, 

-odporučila MZ ML DNV zob
rať na vedomie predloženú in
formáciu o prehľade vymože
ných nedoplatkov neplatičov a 
stav súdnych sporov za I.Q. 
2005, 
-odporučila MZ MČ DNV zob
rať na vedomie informáciu o sta
ve vecného a finančného plne
nia na stavbe KSC k 31 .3.2005, 
a odporučila MZ ML DNV 
schvál iť upravený rozpočet stav
by K5C vo výške 18,476,- tis. Sk,· 
- odporučila MZ ML DNV 
schváliť kontrolnú správu faktu
rácie KSC, a konštatovala, že 
kontrola stavebného a investor
ského dozoru v zm luvných 
vzťahoch zo strany ML na in
vestičnej akcii KSC je v rozpore 
so záujmami MČ DNY, 
- .odporučila MZ MČ DNV 
schváliť priebežnú správu inv. 
akcie DSS, a uložila prednostovi 
MÚ ML DNV vypracovať návrh 
da lšieho postupu v súlade s výs
ledkami správy HK na inv. akcii 
DSS v termíne do 3. 5. 2005, 
-.schválila prenájom nebytového 
pr iestoru v objekte Líniového 
centra na ul. Eisnerovej 54 (po 
bývalej ALMÉDII) o výmere 71,1 

štatistické z.isťovanie 
Slovenská republika po vstupe 

do Eú sa zapája do listovania o 
príjmoch a životných podmien
kach domácností (EU SILC) ako 
projektu európskych zisťovaní. 

Cieľom tohto zisťovania je vytvoriť 
spoločný rámec na systematickú 
tvorbu štatistík krajín Európskej 
únie o príjmoch a životných pod~ 
mienkach domácností. Táto štatis-

DEVEX2 

tika bude novým zdrojom údajov o 
príjmoch, úrovni a štruktúre chu
doby a sociálneho vylúčenia v kra
jinách Európskej únie. Bude pred
stavovať významný zdroj údajov a 
informácií pre medzinárodné po
rovnávanie Slovenska v rámci 
Európskej únie a na analýzy život
nej úrovne domácností na. Sloven
sku. 

m' v sadzbe 3.038, - Sk/m'/rok p. 
Vídiovej za účelom zriadenia že
leziarstva od 6.4.2005 na dobu 
neurčitú, 

- schválila prenájom objektu 
Mýtnice (bývala Radnica) na ul. 
lstrijskej 49 p. Ivete Sapákovej v 
sadzbách prenájmu za m' podľa 
ponukového konania, 
-zobrala na vedomie informáciu 
z rokovania s DP Devín -· 
A lúv ium, a požiadala starostu 
ML DNV rokovať s riaditeľom 
DP Devín o cene prenájmu po
zemku, 
~ odporučila starostovi MČ DNV 
rokovať o rozšírení zm lu vného 
vzťahu na dodávku technologic
kých zariadení kuchyne na DSS s 
dodávateľom stavby, s právom 
dohľadu ML DNV nad kvalitou a 
parametrami výrobkov, 
- odporučila .MZ ML DNV v sú
vislosti s umiestnením techn iky, 
materiálu a sídla OHZ schváliť 
predrženie termínu pred loženia 
návrhu v náväznosti na potvrde
nie vkladu do katastra nehnuteľ
nosti areálu Bystrická, uložila ar
chitektovi ML predložiť do MZ 
ML DNV informáciu o stave roz
pracovania zonálnej štúdie ONV
sever so zameraním na areál 
Bystrická, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV v súčinnosti sve li
te.l'om OHZ predložiť návrh na 
riešenie schôdzkovej činnosti 

OHZ, 
- zobrala na vedomie správu o 
porovnaní previerky umiestnenia 
nevýherných hracích prístrojov a 
predajných automatov s podaný
mi daňovými priznaniami za rok 
2005, 
-schválila rozdelenie dotácii pre 
spoločenské organizácie, zdru
ženia a spo lky na r. 2005 podľa 
predlohy po zapracovaní pripo
mienok, a uložila prednostov i 
MÚ ML ONV doplniť do prehľa
du účel použitia dotácií, 
- odporučila MZ MČ DNV 
schvá liť zahran i čnú služobnú 

V rámci projektu sa uskutoční pi
lotné a hlavné zisťovanie. Na 
Slovensku bolo do zisťovania vy
braných 306 obcí, medzi nimi aj 
naša mestská časť. Zisťovanie sa 
uskutoční v 6000 náhodne vybra
ných domácnostiach. 
Pilotné zisťovanie sa uskutoční 
od 1. apríla do 30. apríla 2005. 
Hlavné zisťovanie sa us'kutoční 
od 16. mája do 16. júna 2005 

V tomto období vybrané domác
nosti v našej mestskej časti navští-

cestu delegácie zástupcov Mč 
ONV v meste St. Brice -
Francúz-sko v dňoch 18. - 23. 
mája 2005, odporučila MZ 
MČ DNV schváliť uvoľnenie 
finančných prostriedkov na 
úhradu cestovných a súvis ia
cich dopravných výdavkov de
legácie ML DNV do St. Brice 
v dňoch 18. - 23. mája 2005 a 
zákonné náhrady výdavkov 
pre zamestnancov MČ ONV z 
fondu rezerv, a odporučila sta
rostovi MČ DNV prerokovať s 
francúzskym partnerom mož
nosť podpory projektov Phare 
v ob lasti športu a kultúry, 
- odporučila MZ ML DNV 
prerokovať kúpno-predajnú a 
darovaciu zmluvu podľa pred
lohy IS kanalizácie a vodovo
du G lavica, a odporučila MZ 
ML DNV schváliť rozpočtové 
opatrenie- navýšenie kapita
lových výdavkov o 1 ,250 tis. 
Sk na kúpu IS v rozpočtovanej 
položke - kúpa pozemkov 
Glavica, 
-vyjadrila nes.úhlas s predlo
ženým návrhom na vyh lásen ie 
ochranného pásma vzhľadom 
na rozpor s pôvodnou koncep
ciou obce, odporučila MZ MČ 
ONV zachovať vyhlásenú pa
miatkovú zónu DNV, a uložila 
architektovi ML pripraviť do 
MZ ML DNV 19.4.2005 sta
novisko k pred loženému návr
hu Pamiatkového ústavu SR, 
-schválila finančný príspevok 
vo výške 20.tis. Sk na hokejba
lový turnaj Mamut cap -
Majstrovstvá SR v hokejbale v 
dňoch 20.- 22 . 5. 2005 pre 
dorastenecký výber hokejba
li stov ML DNV z fondu voľno
časových aktivít mládeže ako 
účelovú dotáciu na dopravu, 
ubytovanie a MTZ pod vede
rím Ing. Petra Zukala. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s 

zástupca starostu ML ONV 

vi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný sa v 
domácnostiach preukázať osobit
ným poverením. Všetky informácie 
a názory, ktoré domácnosti v rám
ci zisťovania poskytnú budú ano
nymné a použité výlučne na šta
tistické účely. Ochranu dôverných 
údajov upravuje zákon č.540/2001 
Z. z. o štátnej štatistike. Za ochra
nu dôverných údajov zodpovedá 
Štatistický úrad Slovenskej repub
liky. 

z diára s·ta,rostu. 
fii/C oNV Ing. V. Mráza 

sta sa zúčastnil na ro-
• staro k 'h . poslancov mests e o 
kovanl hl. m. SR Bra-

Na tomto rokovaní 
mesta zamietli kúpu 

h 
uteľností - areálu Bys-

rre rr . t 't . ká od mimstets va vnu ra 
tne SRB . ospech hl. m. ratls-
v pr Takto prijaté uznesenie 
-~•"m.;v• umožní zápis vkla

vlastníctva v prospech 

1 ", . .,sltSIIt:J časti Devínska No-
Ves. K podávanej situač
správe o činnosti mest
polície odzneli v rozpra

kritické pripomienky. 
poslanci zaviazali primáto

. hl. m. SR Bratislavy pred
••- ·•ft~""., informácie o prípra

transformácie mestskej 
v hl. m. SR Bratislavy 

metropolitnú políciu, v 
do konca mája 2005. 

~t:1ri:J,sta rokoval s novozvo
konatelom obchodnej 

založenej mest-

Miestny úrad Devínska No
vá Ves vyhlasuje 

~ llirtľ &,~ 
Vyhradené 

parkovacie miesta 

Miesto: Eisnerova ul. - pred 
VÚB: 10 miest 
Ivana Bukovčana 

16- 18. 4 miesta 
Ivana Bukovčana 

4:3 miesta 
Obdobie: 

1. 5. 2005 - 30. 4. 2006 
Žiadosti o pridelenie par

kovacieho miesta je potreb
né doručiť v zalepenej 
obálke s označením 

.. SÚŤAŽ- PARKOVANIE-
NEOTVÁRAŤ" 

na Miestny úrad v Devín
skej Novej Vsi, Novoveská 
17/A, 843 1 O Bratislava 

Žiadosť musí obsahovať: 
rneno, priezvisko a adresa 
trvalého pobytu žiadatel'a, 
typ automobilu, farba, ŠPZ, 
kto je vlastníkom automo
bilu, v prípade, že vlastní
korn je fyzická osoba, údaj 
o tom, či sa využíva alebo· 
nevyužíva na podnikatel's
kú činnosť, cenovú ponuku 
za vyhradené parkovacie 
miesto na obdobie jedného 
roka. 

skou časťou DNV - DNV 
Šport, s.r.o. k problematike 
nájmov nehnuteľností v sprá
ve MČ DNV, ktoré chce táto 
spoločnosť využívať pre roz
voj športových aktivít na úze
mí Mč DNV. Návrh zmluv
ných vzťahov musí preroko
vať a schváliť miestne zastu
pitelstvo DNV. 
• Starosta sa stretol s peda
gógmi pôsobiacimi na území 
MČ DNV, pri príležitosti dňa 
učíte/ov. Na návrh rád škôl, 
školskej komisie a poslancov 
MZ MČ DNV, udelil starosta 
22 verejných uznaní za záslu
hu o rozvoj vzdelávania na 
území MČ DNV. 
• Na rokovaní miestnej rady 
MČ DNV bol prerokovaný rad 
materiálov súvisiaci s hospo
dárením mestskej časti za 
rok 2004. Starosta predkladá 
na rokovanie miestneho za
stupitelstva záverečný účet 
Mč DNV za rok 2004, vrátane 
zúčtovacích vzťahov orga-

Poplatok za 1 parkovacie 
miesto:. 

Paušálna suma poplatku 
sa urči pre všetky vyhrade
né parkovacie miesta na 
jednom parkovisku rovnaká 
pre všetky vyhradené par
kovacie miesta, a to vo výš
ke priemernej cenovej po
nuky uchádzačov, ktorým 
bolo parkovacie miesto na 
danom parkovisku pridele
né. 

Paušálna suma poplatku 
nemôže byť nižšia ako 7200 

. S k/ročne a nemôže byť vy
ššia ako 40 000 Sklročne. 

Fyzické osoby, ktoré ne
používajú osobný automo
bil na podnikanie, majú 
znížený poplatok za vyhra
dené parkovacie miesto pre 
osobný automobil, ktorý 
nie je vo vlastníctve práv
nickej osoby, na jednu treti
nu. Znížený poplatok je 
možné uplatniť obyvatel'mi 
jedného bytu spolu iba je
denkrát. 

Uzávierka prihlášok: 25. 4. 
2005 o 14.00 h - v tomto 
termíne sa zároveň uskuto
ční na miestnom úrade ve
rejné otvorenie obálok. 

EO MÚ ONV 

nizácii zriadených mestskou 
časťou DNV, ako i zúčtovanie 
výdavkov na prenesený vý
kon štátnej správy v oblasti 
školstva, matričného a škol
ského úradu, stavebného 
úradu vo vzťahu k štátnemu 
rozpočtu za rok 2004. 

Hospodársky výsledok vo 
výške takmer 6,5 mil. Sk, hos
podárenie v bytovom hospo
dárstve so ziskom takmer 5, 7 
mil. Sk, kapitálový rozpočet 
bol schodkový vo výške 6,4 
mil. Sk. 

Návrh na rozdelenie tohto 
hospodárskeho výsledku mi
mo odvodov do zákonných 
fondov predpokladá krytie 
kapitálových výdavkov v roku 
2005. Po prerokovaní v komi
siách a opätovnom preroko
vaní v mestskej rade bude zá
verečný účet schvalovať MZ 
MČ DNV na svojom zasadnutí 
19. apríla 2005. 
• Starosta spolu s poslancami 
sa stretli s občanmi MČ DNV 
na verejnom zhromaždení v 
lstracentre. PÓ zhodnoténi 
výsledkov plnenia volebného 
programu samosprávy odznel 

rad pripomienok od občanov, 
hlavne v oblasti čistoty život
ného prostredia, školstva, 
ako i budovania peších ko
munikácii. 
• Starosta spolu so zástup
com starostu a členmi ZO 
SZPB položili pri príležitosti 
60. výročia oslobodenia DNV 
kytice k pomníku padlých na 
nám. 6. apríla. Na tejto spo
mienkovej slávnosti udelila 
ústredná rada SZPB pamät
nú medailu starostovi Mč 
DN V. 
• Starosta sa zúčastnil na 
stretnuti predstavíte/ov poli
tického a spoločenského ži
vota spolu s občanmi na omši 
usporiadanej a organizovanej 
starostom MČ Petržalka v sú
vislosti s úmrtím Pápeža Jána 
Pavla ll. Po tejto omši mali 
možnosť účastníci stretnutia 
sledovať poslednú rozlúčku 
so svätým otcom na veľko
plošnej obrazovke. Na tomto 
stretnutí sa zúčastnil i pre
miér SR spolu s členmi svojej 
vlády. 

-AZ-

Rozvoj pvi"'va~ičll'\é"'o úzet"'la 
Mnohí novovešťania si v týchto prvých jarných dňoch vyjdú do prírody do lužných lesov 

okolo rieky Moravy. Tam, po cyklistickej trase vedúcéj náučným chodníkom, obklopený ti
chom a krásou uvažujú, prečo sa nevedia cez rieku Morava dostať na rakúsku stranu. 
Jediným mieslom, ktoré im to umožní je Vysoká pri Morave. Mosty cez rieku Moravu existo
vali, no boli zničené. Takéto piliere možno vidieť aj pod Sandbergom, vzácnou prírodnou re- · 
zerváciou neogénnych skamenelín, zastávkou na turislickom chodníku Devínskou Kobylou. 
Kamenný most pre konskú železnicu vedúcu do Viedne dala v roku 1771 postaviť rakúsko -
uhorská cisárovná Mário Terézia, ktorá s obl'ubou trávilo čas pri rieke Morave. Vlastnila aj 
n~doleký zámok Schlosshof, svoje reprezentačné sídlo, s nádherným záhradami. Tento bude 
v máji 2005 v plnej kráse sprístupnený verejnosti. Vedenie zámku by uvítalo pravidelných 
hostí aj zo slovenskej strany rieky Morava. Bratislava je významným zdrojom potenciálnych 
návštevníkov zámku. Dôkazom toho sú propagačné materiály zámku dislribuované v slo
venskom jazyku. Starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Ing. V. Mráz absolvoval v ostat
nom čase strelnutia u svojich partnerov zo účelom získania finančných zdrojov určených no 
rozvoj cezhraničnej spolupráce v prihraničnom území, zároveň so rozbehli priprovné práce. 
V súčasnosti úzko spolupracujeme s rakúskou obcou EngelharlsteHen, ktorá v rámci projek
lov rozvojo cestovného ruchu spolupracuje s MČ Bratislava · Devínska Nová Ves. Od výstav
by ~ykloturistickej lávky cez rieku Moravu o nadväzných rozvojových cezhraničných projek
tov si sl'ubujeme predovšetkým zvýšený záujem víkendových turistov o trávenie vol'ného čo
su v mikroregióne, zvýšený záujem pobytových návštevníkov z oboch strán hranice, rozvoj 
podnikotelskej základne malých o stredných podnikatel'ov o lepšie podmienky pre život v 
mestskej časti Devínska Nová Ves. 

M.BeiÓček, architekt MČ 

DEVEX 3 
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TIB.A 
centrum pre voľný . čas 

17. 4. detské divadelné predstavenie 
ito vel'kej sále l stra centra, o 16.30 h, vstupné 25,-

18. - 22. 4. Deň Zeme 
týždefl prírodovedných aktivít pre deti a mládež v Devľnskej .,_"_, ... ·• 

Vsi, poriadaný v spolupráci so základnými školami, 
životného prostredia MÚ v Devínskej Novej Vsi, 
Ekocentrom DAPHNE v Devíne a Jstracentrom, 

podujatia súorganizované 

Hoci na verejné zhromažde
nie so starostom a poslancami 
Mč DNV v utorok 5. apríla 
2005 prišla necelá dvadsiatka 
občanov a desaf poslancov, 
plodný dialóg trval takmer 
dve a pol hodiny. 

V úvode starosta Mč DNV 
Ing. V. Mráz informoval o stave 
a zámeroch Mč DNV v jednot
livých oblastiach. 
Potešitel'né je to, že všetci tí, 
čo prišli, mali spoločný záujem 
o zvyšovanie kvality života a ži
votného prostredia v našej 
mestskej časti. 

Z námetov a pripomienok 
občanov vyberáme: 
O - občania, P - poslanci. 
0: Občania cítia nedostatok 
vybudovaných priestorov pre 
vol'nočasové aktivity detí a 
mládeže. 
P: Detské ihriská na sídliskách 
sa priebežne obnovujú, v 
priestoroch pri rieke Morave 
(od Rolanda po ul. Na mýte) 
sú naplánované športovo od
dychové priestory pre vol'no
časové aktivity, rovnako je v 
pláne revitalizovaf priestor 
"planírky" v priestoroch Srdca 
pod Glavicou. 
0: lstrijskú ulici vnímajú, a nie
len starousadlíci, ako domi
nantu mestskej časti, ktorej 
vzhľad v súčasnosti o tom ne
svedčí. 

života 
a životného prostredia 

P: V súčasnosti prebieha o zó
nu lstrijská niekol'ko súbežných 
rokovaní a hodnotení a s tým 
spojené plány na jej dotvore
nie. Do 25. apríla je možné 
uplatnif pripomienky na ma
gistráte hl. m. SR. 
0: Z ulice M. Marečka v súčas
nosti rezonuje dokončenie 

priestorov obchodov a služieb 
ako aj plocha terasy neslúžia
ca pre peších. 
P: Dovina pasáž mala byf ho
tová v marci t. r., v záujme 
zjednotenia vizuálnych pNkov 
prebiehajú .rokovania a rea
lizácia tak, že konečné rieše
nie by malo byf v máji 2005. 
Rovnako v štádiu riešenia je 
dotvorenie terasy, aby vyho
vovala pôvodnému účelu 

spol'ahlivej pešej zóny. 
0: Už vera miest. ale aj mest
ských častí prezentuje svoje 
mesto, či obec na interneto
vých stránkach. Keďže ·sú do
stupné širokej verejnosti (vlast
niacej internet) je možné po
rovnávaf. Devínska v tomto 
smere, podl'a zástupcu obča
nov zaostáva. Chýba kom
plexný obraz o DNV, uznesenia 
zo zasadnutí miestneho zastu
pitelstva, miestnej rady , VZN, 

Klub darcov - vaša predstava o darovávaní -
Klub darcov je neobvyklá iniciatíva, kde okrem toho, že darujete, váš dar sa strojnásobí a navyše 

rozhodujete o jeho použiti. V ťomto roku prebieha 2.ročník Klubu darcov a Komunitné nadácia 
Bratislava vám ponúka niožnost' byt' členom skupiny ludí, ktorým záleží na mieste, kde žijú. V 1. roční· 
ku sa podp~rilo 8 projektov. Ako príklad uveďme obnovu máp Bratislavského lesného parku, doplne· 
nie základného zariadenia Bistra Nezábudku - 1. chránenej dielne pre ludí s duševným ochorením 
o pomoc pri zorganizovaní športovo -vedomostných hier "Korzo det'om" v uliciach starej Bratislavy. 
Klub darcov ponúka svojim členom možnost' rozhodoval' o použití vyzbieraných finančných proslried-

DEVEX4 

· Miestny odbor matice slovenskej v ONV 

i=><=>Z~~nk~ 
Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi 

organizuje pre svojich členov 
a priaznivcov Matice slovenskej 

jednodňOvý zájazd na Bradlo, Košariská, a na Myjavu 
pri pn1ežitosti 86. výročia tragickej smrti M.R. štefánika 

Odchod autobusu bude od Istracentra 
7. mája 2005 (sobota) o 7.00 

Cena zájazdu je 100 Sk 

Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 6477 7542, 
6477 6218, 6477 7424, 0905 773 178 

Záväznou prihláškou uhradenie ceny zájazdu 

zápisnice z rokovaní komisií. 
P: Hoci stránka DNV na inter
nete existuje, pravidelne je ak
tualizovaná, s pripomienkami · 
občanov sa bude Mč DNV za
oberaf. 
0: Hoci Mč DNV pre zdravot
ne postihnutých vykonala vela 
(pri budovaní a prebudovaní 
bezbariérových vstupov a vý
stupov chodníkov) zostávajú 
ešte miesta. najmä v okolí au
tobusových zastávok, ale aj pri 
rekonštrukcii chodníkov 
(lstrijská), kde by bolo potreb
né upriamif pozornosf a barié-
ry minimalizovaf. · 
P: Rozdelenie komunikácií 
(smernice hl. m. SR a obcí) žia
da rokovaf so správcami ko
munikácií a spoločnými silami 
existujúce bariéry postupne 
odstraňovaf. 

'o: čistota a poriadok, resp. 
nedostatky v tejto oblasti 
(predstaničné námestie, chý
bajúce koše na odpadky, ne
dostatky v separovanom zbe
re - do ktorej oblasti patrí aj 
nedostatočné pochopenie zo 
strany občanov ... ) zaznievali 
od viacerých občanov. 
P: Pripomienky občanov budú 
poslanci riešif v jednotlivých . 
komisiách. 
0: Budú riešif jedálne v mater
ských školách? 
P: V súčasnosti jedálne v MS v 
DNV nerušia . V týchto dňoch 
sa, ruší koncepcia z dôvodu 
ekonomizácie. 
Red.: Počet žiakov v jednotli
vých školách klesá a maf v 

každej kuchyňu, jedá 
príslušný personál ... to sú 
ky, ktorými sa zaoberajú 
iných mestských častiach. 
sme sa dozvedeli z novín 
ných mestských častí. rrnmr"'"" 

problémy riešia aj tam. 
znižujú počet kuchýň a 
rozvážajú, alebo pon 
možnosf stravovania nnrn.·vu 

com, zamestnancom fi 
iným za primeranú úpl 
Takže takéto správanie 
očakávať v budúcnosti 
DNV. 
0: V záujme zvyšovania 
života i životného 
nemalú úlohu hrá výchova 
osveta. V tejto oblasti je 
trebné zvyšovaf pozornosf. 
P: K osvete využíva Mč 

· okrem médií DTV a Devex 
poriadanie akcií ku Dňu 
Za krajšiu Devínsku. výsadbu 
starostlivosf o zeleň, a celý 
dalších. 

Je to však oblasf v ktorej 
tivity musia a prebiehajú 
ustále. 

Podnetné podujatie. 
da, že za takej malej 
občanov), nastolilo 
nových otázok, s kťorými 
poslanci Mč DNV ale aj 
slanci hl. m. SR Bratisl 
Mč DNV budú iste zaobe 
aj pravidelne o riešeniach 
formovaf. 

Predpokladáme , že 
stretnutia s občanmi 
častejšie. 

kov. V závere každého Fočníka je stretnutie darcov spojené s hodnotením predložených 
Konta Orange a Slovenská sporitel'ňa si vážia každého daru a preto ku každej venovanej sume 
každý zo spomenutých donorov rovnakú finančnú sumu. Ak vás myšlienka Klubu darcov zaujala, 
rát'te sa na Komunitnú nadáciu Bratislava: tel.: 02/54 64 80 04 alebo knb@knb.sk . 

"Prvý ročník Klubu darcov sa mi páčil, urobil zo mňa na chvíl'u dobrého človeka a pomohol mi 
novo si uvedomil', že peniaze nie sú všetko, aj že sol' je nad zlato. Ale na druhej strane práve nimi 
pomohli tým, ktorí ich potrebujú viac ako členovia klubu. Ja nie som nepriatel' peň.azí (skôr 
len si myslim, že sú obeživo a ako také by mali obiehal' aj in,é sféry, ako je tá moja." 

Evo Reiselová (členka Klub 

Andrej ONDREJKOV/Č 
a KatarínaJANKQVIČOVA 

Igor ČERNOCH 

a Martina BRODZIANSKA 

Anton DVO.IUK 
a Monika CSOLLEIOVA 

Blahoželáme! 

Kristína V/LEM 

Markéta VACHALKOVA 

Vitajte! 

Otto PERBECKÝ 

jaroslav MAJDA 
Alžbeta BELEŠOVA 

Pavol KARKAŠ 

Milada PAZMANOVA 
Stefan PRE/SINGER 

Sidónia VERNEROVA 
Ulrich Edgar KUPKE 

Adriana MORAVČIKOVA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

tiahla až po začínajucu horu. Na 

nej sa pásli kozy, ktoré boli v 
Devínskej . Novej Vsi chované. 

Každý sudny človek vie, že tam 

kde sa pasú kozy okrem trávy nič 
nerastie. Na tejto "kozej" lúke pri 
príchode prvých jarných dní, a · 
vdaka týmto domácim zvieratám, 

vyrastal krásny pestrofarebný kveti
nový koberec. Tvorili ho prvé jarné 

kvietky žltej, fialovej, modrej a bie

lej farby. Žial' vplyvom dnešnej 
ochrany prírody v tomto priestore 

dnes tam snáď vyrastajú kde tu 
niektoré z týchto kvetín, ktorým sa 

podarilo prebiť sa cez starú hnijú
cu trávu. Týmto je možné povedať, 

že dnešn~u "rigoróznou" ochranou 

chránime vlastne hnijúcu trávu spo· 

lačne s burinou, ktorá rok čo rok 

tam vyrastie ale aj tam zhnije a 

dusí tie krásne kvietky, ktoré by tam 
mohli vytvárať z minulosti známy 

tak krásny pestrofarebný kvetinový 

koberec. 

O nič lepšie to nie je ani v okolí 
hranične'j rieky Moravy. Rieka 

Morava je dnes, relatívne poveda

né, opät' čistou riečnou vodou, čo
ho dôkazom sú raky, o ktorých vie

me, že žijú len v čistých vodách. 
Chcem tým povedať, že by mohla 

(rieka Morava) v sparných letných · 

dňoch byt' pre mnohých osvieže
ním. Lenže okolie rieky v dnešnom 

CltRÁNENÉ 
• 

UZEMIE 
, 

Tento trávnik v lete slúžil počas 

sobôt a nediel' Bratislavčanom na 

rekreáciu pri vode. Žial' dnes, vda
ka "ochrancom" nie je tu nič : A je. 

to len vel'ká škoda, ak si zoberieme 
kol'ko obyvatel'ov má len Devínska 
Nová Ves dnes. 

V prvom tohto ročnom čísle 

Devexu sa istý pán S. Vongrej zo 
Správy CHKO Záhorie zaoberal 
dodržiavaním zákona o chránenom 

území popri rieke Morave. 

Môj názor je, .že je smutné, že sa 

vydal zákon o ochrane prírody bez 
toho, že by sa niekto opýtal maji

telov lúk a pasienkov a povedzme 
že aj obyvatelov MČ Devínska 

Nová Ves, ktorí by mali čo to pove
dať o ochrane prírody v chotári. 

Lenže chyba, o chránenom území 

rozhodujú l'udia, ktorí tu predtým 
nikdy neboli a nevedia a ani ne

môžu vedieť ako to s prírodou v 

tomto priestore bolo. 

Chcel by som sa p. Vongreja 
opýta( či tie stromy, ktoré popri rie

ke schnú a hnijú sú objektom ochra
ny prírody. Podla mňa sú len zdr~
jom chorôb pre zdravú faunu, ktorá 

tam ako tak ešte je. Taktiež by som 
mu odporučil, aby sa išiel pozrieť 

na rakúsku stra~u popri rieke 
Morave, pretože tam nájde le~ vel'

mi málo takých schnúcich a hnijú
cich drevín. 

A ako viem aj Rakúska republika 
má svoje zákony o ochrane príro

dy, ale čo je hlavné, pristupujú k 

pRÍRody 
NiE jE lEN popRi RiEkE MoRAVE AlE i v okolí DEvÍNskEj NovEj Vsi 

Som už starším obyvatelom 

Devínskej Novej Vsi, narodil som 

sa tu i vyrastal. Mal som možnost' 
prečítať si už zopár článkov 

v Devexe o okolitej prírode a jej 
ochrane. Nedalo mi, aby som sa 

nezmienil a nepodelil s vami s mo
jimi dojmami a pocitmi, aká ta prí

roda v lokalite Devínskej Novej Vsi 
vlastne je. Chcem tým povedať, že 
vel'mi dobre poznám a hlavne si 

pamätám ako príroda v devínsko

novoveskom chotári vyzerala, či už 

pred horou alebo v okolí 

Sandbergu. Po našom to bol vždy 
Pieskovec a v chorvátskom jazyku 

"Rovnica". 

Na vrchole Pieskovca bola pek
ná akoby vykosené lúka, ktorá sa 

stave nedovol'uje nejakú rekreačnú 
činnost'. My čo sme dnes staršia 

generácia sme vlastne vyrastali pri 

rieke Morave od jari do zimy. 
Medzi záhradami ~ riekou bol vel'

ký pasienok, kde sa cez týždeň v 
lete pásli kravy. Bol tu krásny tráv
nik, ktorý keby existoval dnes, 
verím tomu, že by z toho mohla 

byt' nejaká športová plocha, ktorú 
by mohli využívať obyvatelia 

Devínskej Novej Vsi vo valnom ča

se. 
l tu v prvé jarné dni vyrastali pr

vé jarné kvietky - sedmokrásky, z 

ktorých si dievčence plietli venčeky. 
Môj osobný názor je, že mnohé z 

deti ani nevedia, že takéto krásne 

kvietky, akými sedmokrásky sú, 

existujú. 

tejto otázke zodpovedne, pretože 
majú záujem, aby ich príroda bola 

čistá . 

Nestačí si vybaviť povolenie na 

prejazd osobným autom cez chrá

nené územie a kontrolova( je po-

trebné aj niečo rozumné a úspešné 

urobit'. Myslím si, že tento pán by 

mal byt' rád, že sa nájdu ludia, kto
rí toto smetisko čistia od schnúcich 
a hnijúcich drevín. Týmto l'udom nie 

je predsa jedno, ako to pri rieke 
Morave dnes vyzerá. 

Chcel by som sa ešte zmieniť o 

bývalých močiaroch na lúkach . Áno 

dnes sú to močiare, ale volakedy to 
boli mláky a každá z nich mala 
svoje pomenovaní~. Tieto mláky bo

li, dalo by sa. povedať, jazierkami 
na lúkach s velmi čistou vodou, kde 

sa zdržiavalo množstvo vodných ži
vočíchov a v okolitom rákosí bol. raj 

pre vodné vtáctvo. Žia!', dnes sa už 
o tom hovoriť nedá. 

Môj osobný názor je, že v prie
behu l O rokov tieto mláky zanikn.ú, 

ako už aj niektoré zanikli. Je len na 

škodu veci, že tieto mláky zaniknú, 

preiože to boli "oázy", ktoré využí
vali kosci pri kosení lúk, aby sa v 
sparnom letnom čase v krištálovo 

čistej vode osviežili. 
A tak by sa dalo hovoriť o dneš

nom chránenom území okolia rieky 

Moravy. Chcem len pripomenú( že 
volakedy to nebolo chránené úze

mie, ale l'udia sami si chránili príro

du a túto zvelOdovali svojou prácou 

na lúkach a v okolí rieky Moravy, 
pretože to bolo ich vlastníctvo. 

Nemal som v úmysle týmto mojím 
článkom sa niekoho dotknúť, ale 

bol by som rád, keby si kompetent
ní uvedomili, že nepostačuje len 

niečo uzákoniť,' ale pre ochranu a 
čistotu je potrebné aj niečo urobiť, 

lebo si myslím, že zákon ako taký 
má chrániť čistotu prírody a nie špi

nu. Týmto si dovolím vyzvať aj 
ostatných obyvatelov MČ Devínska 

Nová Ves na diskusiu o tejto prob
lematike prostredníctvom článkov v 

Devexe. 

Jakub Ebringer, 
obyvatel' MČ DNV 

DEVEX S 
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OcXpacA zo záhvao\y --
sa nesmie spal'ovať- kompostujme ho! 

Prišla jar a spolu s ňou aj ve/á 
práce v záhrade. Z mnohých 
záhradiek v sobotu za pekného 
počasia stúpa komín i k bieleho 
dymu. Usilovní záhradkári vy
hrabávajú trávn iky, orezávajú 
stromy a kry a "nepotrebný od
pad" zo záhradky spa/'ujú. 
Susedom nezostáva nič iné, len 
rýchlo pozatvárať okná, prípad
ne volať policajtov. Pri spa/bva
ní hlavne vlhkého odpadu zo 
zelene vzn ikajú škodlivé látky, 
ktoré nám na zdraví nepridajú. 
Akoby nestačili škodliviny v 
ovzduší produkované priemys
lom a dopravou. 

A pritom okrem zvyškov 
rastlín, napadnutých chorobami 
alebo škodcam i sa všetok od
pad zo záhradky sa dá premeniť 
na veľmi kvalitné organ ické 
hnojivo -kompost. Miesto pre 
kompost sa nájde pri troche 
dobrej vôle v každej záhradke. 
V malej používame nádoby, z~ 
kúpené v obchode alebo po do
mácky vyrobené zásobníky. 

Medzi najpoužívanejšie a 
najjednoduchšie spôsoby patrí 

· kompostovanie v kope (hrol5/i). 
Kopa má byť široká približne 
7,5 m, vysoká do 7,5 m, dlhá 
podlá množstva materiálu. 

Kompostovisko treba umiest
niťdo polotieňa, na mieste chrá
nenom pred vetrom a slnkom. 

DEVEX 6 

Treba ho umiestniť priamo na 
pôdu, aby do neho mohli pre
niknúť dážd'ovky a ostatní po
mocníci z pôdy, ktoré materiál 
rozkladajú. 

Podkladom kompostoviska má 
byť vrstva hrubšieho materiálu -
konárov, slamy, posekané drevo. 
Dosiahne sa tým dostatočný prí
vod vzduchu a odtok vody. Na 
tento základ ukladáme materiál 
vo vrstvách . Kompostova ný ma
teriál je vhodné po každých 15 -
20 cm prekryť zeminou. Tá ob
sahuje množstvo mikroorganiz
mov a drobných živočíchov, kto
ré napomáhajú rozkladným pro
cesom a výrazne dokáže viazať 
zápach. 
Čím rozmanitejší materiál 

kompostujeme, tým lepšie. 
Ideálne je, keď máme možnosť 
konáre podrviť. Čím menšie čas
ti kompostujeme, tým rýchlejšie 
kompost dozrie. Striedame vlhký 
a hrubý materiál, ktorý prepúšťa 
vzduch. 
Keďže kompostovan ie je zalo

žené na práci mikroorganizmov 
a pôdnych živočíchov, ktoré k 
svojmu ž ivotu potrebujú kyslík, 
je nutné zabezpečiť správne vet
ranie kompostoviska . 

Ak kompost začne zapáchať, 
treba ho prehodiť a zm iešať s 
hrubým, suchým materiálom -
napr. •so slamou alebo posekaný-

mi konármi. Ak kompost vy
schýňa alebo na vrchu plesnivie, 
treba ho zvlhč iť a premiešať. 
Prevrátenie urých/'uje zrenie 
kompostu. 

Na kompost patria okrem od
padu zo záhrady, lístia, trávy, 
posekaných konárov aj zvyšky 
z čistenia ovocia a zeleniny, čaj, 
kávový výluh, škrupiny z vají
čok, popol z dreva, hobliny, dre
vené piliny, hnoj. 

Zvyšky z varených jedál a šu
py z tropických a citrusových 
plodov sa nedoporučujú kom
postovať vo veľkých množs
tvách. 

Kompost je vyzretý približne 
po roku. Treba ho preosia( a ne
spracované časti vložiť do novej 
kopy ako očkovací materiál. 
Kompostovanie je prirodzený 
proces, ktorý v prírode prebieha 
nepretržite. 

Preto ak sa nám aj nepodarí 
dodržiavať všetky vyššie uvede
né zásady, materiál sa nám ča
som aj tak rozloží, len si to bude 

vyžadovať dlhší čas. Vyzretý 
kompost je hnedej farby, má 
drobnú štruktúru a vonia ako 
humus . Obsahuje veľké množ 
stvo ž ivín. 
. jeho vel'kou výhodou oproti 

umelým hnojivám je jeho 
schopnosť zadržiavať vodu a 
prevzdušňovať pôdu. Môžeme 
ním hnojiť zeleninové aj kveti
nové záhrady, trávniky, strom y a 
kríky. Na dostatočné zásobenie 
ž ivinami stačí 1 cm vrstva kom
postu ročne. 
Čo získame kompostovaním? 

Kvalitné hnojivo pre svoju 
záhradku, ž iadny dym zo spa lo
va n ia, ušetrené peniaze za od
voz smetí a drahé hnojivá a dob
rý pocit, že sme pomohli ž ivot
nému prostrediu. 

Mária Šimonová 
(Spracov_ané s použitím materiá
lu Domáce kompostovanie, kto

rý vydala Spoločnosť priatel'ov 
Zeme) 

SpaĽovaf oo\ pac\---
( a j z .o z á h r a d ) e zakázané! 

O tom, že spal'ovať akýkol'vek odpad je zakázané, sa na stránkach Devexu 
písalo už viackrát. Denova m. p. pristavuje kontajnery na zelený odpad, kani 
obyvatelia môžu uložiť odpad zo záhrad. Kto má zeleného odpadu viac 
môže zatelefonovať do Deno~y a dohodnúť sa, aby mu tento odpad zdarm~ 
odviezli. Napriek tomu ešte stále z niektorých záhrad v Devínskej Novej Vsi 
občas stúpa štipl'avý dym (úplne posledná sťažnosti bola od obyvatel'ky 
Grby). Vel' mi sa čudujem, ako môžu byť l'udia takí l'ahostajní voči vlastné· 
mu aj cudziemu zdraviu! MŠ 

Kúpa 
Ol· 

Predal· 
02. 

03 . 

OA· 
os. 

Volné miestci (ponúka, hlodá) 

Služby (ponúka) 

Byty 
Nehnutelnosti 

PEČIATKY 
náhradné podušky 

náhradné textové plochy 
príslušenstvo 

nájdete v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia : 15.30-18 . 00 

m' v líniovom centre na E·is-
. 56. 

Tel. 0903-431134 
Ovčie kožušiny - predložky 

nete kúpiť v Devexe. (po-
né dva kusy pred ' novou 

) 

TV servis Baláž- oprava tele
Na Grbe 43. 

Tel/zázn.: 6477 6963 
Murárske, obkladačské práce, 

rtón, mal'ovky. Interiér-

Tel: 0908~543 991 
6477 9437 

* Kúpim 1-izb.byt v OV, na 
M.Marečka, P.Horova. 

Tel: 0904-986 381 

* Predám udržiavanú záhradu 
5, 7 ár, medzi DNV a Devínom 
(zastávka MHD neďaleko). 
Krásny výhl'ad na Moravu, do 
Rakúska. Chatka 10m', ovocie, 
vinič, voda, možnosť zavedenia 
elektriny. Obmedzený prístup 
autom. Cena cca 300 tis. 
Tel: 02 5557 1671 aj odkazovač, 

02 5341 2504. 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka o roti skleníku 

Teplé jedlá, JUäso, 
údeniny, šaláty, sy•·y, 

JUiiečne vý1•obky, 

Prijímame objednávky studenej a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8""-18"", So: 7""·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

• kompletný sortiment osobných a úžitkových vozidiel PEUGEOT 
· záručný, pozáručný servis, diagnostika, pneuservis, klampiareň , lakovňa 

17 

JARIA AKCIA 
· prezutie a uskladnenie pneumatik 
· kontrola podvozkovej skupiny 
• kontrola brzd a tlmičov 
• kontrola klimatizácie 

KONCESIONÁR PEUG-EOT 

@riiií'i! [,07\fROZliGN~ -IJi}ij. [lry 

* HERBA- ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky. 

Na grbe 55. 
Tel : 6477 4642 

* Prenajímam chatu v záp. 
Tatrách v lokalite Červený kút 
(Hybe). 
Poč. osôb min . 6, max.S. 

' 
Tel : 0903-760 298 

KATALÓG obchodov 
a služieb Devex 2005 

už roznášajú do schránok 
v DNV. 

Pizzeria - denný bar 
nočný bar 

Bratislava, Istrijská 77 
Reservé: 02/64 53 62 04 

. • Cenník: l znak = l ,30 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. 
z cenom _treba , p~ipočítot' , 19% DPH. Zl~vy: Iri uverejnenia zo sebou S%, pri pät' o viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplc!ne. 

1 
~rnestnome . hladom: ~lo~o 50%. Pnplotky: 1.. stro no + l 00%, posledná strano + 50%, iná oko inzertná strano (6,7) + 30%. 
lertna kancelana: DNY Novovesko 14 (z dvora nad poštou), po -pio : 15 .00-18.00, e-mail : krug@mail.viapvt.s 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

-Vo štvrtok 31. 3., medzi ONV a 
Devínskym jazerom, neznámy 
páchate/' postrelil občana ONV 1 

do nohy. 
- V ease od 30. 3. do 1. 4. nezná
my páchate/' na ulici M. Marečka 
7 vykradol byt. Majitel'ovi spôso
bil škodu 24,5-tis. Sk. 
- Modrú Toyotu v hodnote 300-
tis. Sk ukradol neznámy páchate/' 
v pondelok 4. 4. na ulici} .. Smre
ka 20. 
- O deň neskôr 5. 4. zasiahol ne
známy páchate/' za panelovým 
domom na l. Bukovčana 26, 
vzduchovkou maloletého chlap
ca do líca. Doba liečenia je pred
pokladaná 7 - 14 dní. 
- Na Op/eta/ovej, na parkovisku 
pred závodom SAS, sa neznámy : 
páchate/' vlámal do osobného 1 

motorového vozidla VW Golf. 
Ukradol autorádio a rôzne dokla
dy. Majitel'o vi spôsobil škodu poš
kodením 3-tis. Sk a krádežou 7 O
tis. Sk. 

OOPZDNV 

F UTBAL~ 
seniori IV. liga 

19. kolo 1 0.4. 
DNV- PVFA O : 1 

Vyžrebovanie 
ja rnej časti 

V. liga Bratislava - mesto 

17. kolo 26. - 27. marec 
. Volkswagen - Ekonóm 
č. Voda 
18. kolo 2. - 3. marec 
Nové Mesto -Volkswagen 
19. kolo 9. - 1 O. apríl 
Ekonóm - Volkswagen 
20. kolo 16.-17. apríl 
Volkswagen -Jarovce 8 
21. kolo 23.- 24. apríl 
Vinohrady- Volkswagen 
22. kolo 30. apríl - 1. máj 
Volkswagen -Záhorská 
Bystrica 

Pracovná zmluva 
Povinnosti a práva pred 

zmluvou 

Ešte pred tým, ako zamest
návate/' a zamestnanec uza
vrú pracovnú zmluvu, musia 
splniť nieko/'ko vecí, ktoré 
určuje Zákonník práce. Musia 
sa pritom pridržiavať jednotli
vých bodov uvedených v pa
ragrafe 41. 
čo musí byt' v zmluve 
• druh práce, na ktorú sa za-

. mestnanec prijíma 
• miesto výkonu práce 
• mzdové podmienky (ak nie 
sú dohodnuté v kolektívnej 
zmluve) 
čo môže byť v zmluve 
• výplatné termíny 
• pracovný čas 
• výmera dovolenky 
• dížka pracovného času 
• dalšie hmotné výhody 

Skúšobná doba 

Súčastbu pracovnej zmluvy 
môže byť aj skúšobná doba. 
Tá umožňuje zamestnancovi 
i zamestnávatelbvi zistit: či im 
bude pracovný pomer vyho-

23. kolo 7. - 8. máj 

Trnávka 8- Volkswagen 

24. kolo 14.- 15. máj 

Volkswagen - Rusovce 

25. kolo 11. máj 

Nepočujúci - Volkswagen 

26. kolo 21.- 22. máj 

Volkswagen - Lamač 

27. kolo 28.- 29 máj 

štart - Volkswagen 

28. kolo 4. - 5. jún 

Volkswagen - Čunovo 

29. kolo 11. - 12. jún 

Fortuna - Volkswagen 

30. kolo 18.- 19. jún 

Volkswagen - Vrakuňa 

111. liga - starší dorast 

18. kolo 2. - 3. apríl 

ONV- Rača 

19. kolo 9. - Hl. apríl 

Rusovce - ONV 

vovať, či zamestnanec spíňa 
predpoklady pre dojednaný 
druh práce, či zamestnanco
vi vyhovuje spôsob práce, či 
nap(ňa jeho predstavy o dru
hu a spôsobe vykonanej prá-

lenky za kalendárny 
každých 22 o 
dní) 
• ak sa pracovný 
skončil pred 22. dňorn 
mestnanec nemá nárok 
žiadnu dovolenku 

( ) 
• ak vychádza posledný 

Vvbrali sme skúšobnej doby na 

zo Zákonníka prác 
ce, na ktorú sa v pracovnej · 
zmluve zaviazal. 

Pravidlá skúšobnej doby 
• trvá najviac tri mesiace 
(čiže môže byť aj kratšia, ak 
sa na nej obe strany dohod
nú) 
• nesmie sa predlžovať; 

predlžuje sa len o čas pre
kážok v práci na strane za
mestnanca 
• musí sa dohodnúť písom
ne, inak je neplatná 
• tvorí súčas'ť pracovného 
pomeru 
• zamestnanec v skúšobnej 
dobe mÔže čerpať dovolen
ku za odpracované dni (v d(
žke jednej dvanástiny do vo-

20 . .kolo 16. - 17. apríl 

ONV- Vinohrady 

21. kolo 23.- 24. apríl 

FK Dúbravka - ONV 

22. kolo 30. apríl - 1. máj 

ONV- SOM Domino 

23. kolo 7.- 8. máj 

ŠKP Dúbravka - ONV 

24. kolo 14.- 15. máj 

· ONV- Jarovce 

25. kolo 18. máj 

ONV- Stupava 

26. kolo 21.- 22. máj 

· Vrakuňa - ONV 

27. kolo 28.- 29. máj 

ONV- MŠK Petržalka 

28. kolo 4. - 5. jún 

ll. Leváre - ONV 

29. kolo 11. - 12. jún 

ONV- Lamač 

30. kolo 1. jún 

Kostolište - ONV 

alebo sviatok, končí sa 
dňom, nepresúva sa n~ 
ližší pracovný deň 
• v skúšobnej dobe môže 
zamestnanec, ako aj 
ná vate/' skončiť nr;,.cct~UT>ú 
mer písomne z akéh 
dôvodu, ale aj bez 
dôvodu 
• písomné oznámenie o 
nčení pracovného nnrn.o ...... 

má doručiť druhému 
níkovi spravidla aspoň tri 
pred dňom, keď sa má 
covný pomer skončiť 
• so zamestnancom, 
v skúšobnej dobe, 
skončiť pracovný pomer 
napriek tomu, že je 
schopný. 

- Chcem si dal' vyvolal' fotky 
volenky. 
- 9x 13? 
- 117. Prečo? 

*** 
- Kol'ko je tu dnu stupňov? · 
- Šestnást' pane. 
-A kol'ko stupňov vonku? 
- Štyri, pane. 
-Otvor okná, nech je tu 

*** 
- Prečo slnko pečie? 
- Lebo nevie variť. 

*** 
- Čo sa stane, keď v 
stratí 90-ročný človek? 
- Väčšinou ho nájdu a vrátia 
dičom. 

*** 
- Vieš ako funguje detektor lži? 
- Pravdaže! S jedným som sa 
ni! . . 

*** 
- Máš už liekovú knižku ? 
-Nie, zatiaľ iba liehovú. 

DEVínskonovoveský Expres -dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava·Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 Q7 Krnllt<I0'1' 1 

Kali štná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e·mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava·Devínska Nová Ves, Novoveská l 
(z dvora) po·pia: 15 .00·18.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok 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 

Nfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

DEvínskonovove~kŕ 
mformacny 

18.- 19. týždeň 

Príhovor 
vydavatelá 

Mám rád jednoduchych 
tudí, ktorých nikto 'nikdy 
necitoval, citovať nebude 
a ani nemusí, ktorí vedia 
odkiat prichádzajú, kde 
patria, kam chcú ísť, ne
váhajú nikdy dobrotu a lá
sku, ktorými sú obdarova
ní, rozdávať. Dávanie po 
"lyžičkách" je liek. Trvá dl
ho, účinok býva trvalejší. 

Hovorím o tom preto, le
bo záplava super ponúk, z 
ktorejkoľvek oblasti, dnes 
zaplavujúca takmer všetky 
oblasti možného záujmu 
človeka, je taká prudká a 
silná, že jednoduchý člo
vek sa môže dostať do 
zmätku. A ono zmätenie 
nemusí priniesť úžitok iii
komu, dokonca ani tomu, 
čo ho vyvoláva v snahe 
strhnúť pozornosť na svo
ju stranu. 

Vek a skúsenosti sa naor
dinovať nedajú. Spoliehať 
sa na vlastnú súdnosť síce 
odporúčať možno, len zo
rientovať sa v tom množs" 
tve protichodných infor
mácií vyžaduje ... nič iné, 
len viac popracovať. 

Každému na sebe. A iba 
preto, aby sme nezostali 
ľahko ovplyvniteľní, ale 
svojim áno alebo nie, ov
plyvňovali. Ak nič iné, tak 
vlastné.Ja. 

Vydavateľ 

G:·mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

29.4. 2005 . Ročník: XV. č·íslo: 9 bezplatne 

V ČÍ S LE: O Zelené mesto f) O Z radnice 
O Kultúra O Spoločenská kronika 
0 Zelené mesto * Zo zákonníka práce 

O Inzercia (l) Z policajného zápisníka * Šport 

chce dať Bratislave nový letn ý strih 

Environmentálny projekt Zelené mesto vstupuje už do svojho 
siedmeho ročníka. Bude pokračovať v minuloročnej úspeš
n,ej novinke, ktorá ponúkla možnosť zapojiť sa do projektu 
všetkým mestským častiam Bratislavy. O tom, v ktorých z 
nich sa v lete Zelené mesto uskutoční, znova rozhodnú 
svojimi hlasmi samotní obyvatelia. Hlavnými partnermi 
projektu, ktorého ciel'om je zlepšenie kvality životného 
prostredia, sú Hlavné mesto SR Bratislava a spoločnosť 
Philip Morris Slovakia s.r.o. 

Práce v rámci projektu Ze
lené mesto, ktorý už mnohí 
Bratislavčania vnímajú ako 
neodmyslitel'nú súčasť leta, 
sa začnú v júli t. r. Po druhý
krát sa do projektu bude 
môcť zapojiť všetkých se
demnásť mestských častí 

nášho hlavného mesta. 
Obyvatelia sa do projektu 

Zelené mesto môžu zapojiť 
tromi spôsobmi. 

V prípade, že majú návrh 
na revitalizáciu konkrétnej lo-

kality v ktorejkol'vek mest
skej časti, môžu ho poslať na 
adresu magistrátu. 

Druhým spôsobom je 
označenie akéhokol'vek počtu 
mestských častí, v ktorých si 

.občania želajú úpravu <;»ko
lia na hlasovacom kupóne, 
ktorý bude trikrát uverejnený v 
Bratislavských novinách a na 
www.bratislava.sk. 

Novinkou je možnosť získať 

(Pokračovanie na 4. strane) 

Volkswagen 
Slovakia 

zamestná viac ludí 

Bratislavský závod automobil

ky v druhom polroku tohto roka 

spustí sériovú výrobu luxusného 

terénneho vozidla Audi 07. 
Zmeny v produkcii VW SK by 

sa mali pozitívne prejaviť na za

mestnanosti. 

V druhom polroku tohto roka 

by oproti súčasným asi 8300 za

mestnancom mala fabrika ich 

počet zvyšovať. So začiatkom 
výroby terénneho Audi 07 vo 

VW Slovakia súvisí ukončenie 

výroby Seatu Ibiza, ktorá by ma

la byť zastavená najneskôr do 

konca polroka 2005 . Sériovú vý

robu Audi Q7 by mali rozbeh nút' 

koncom roka 2005, naplno vy

rábať plánujú v roku 2006. 

Realita skutočne 
nie je folklór 

Pod týmto titulom sme dostali 
do red9kcie reakciu no článok 
uverejnený no prvej strane 
Devexu č. 7/2005 od dodávo
tela tepla o TÚV O vyjadrenie 
sme požiadali oj SBD ba IV aby 
oba názory boli uverejnené v 
jednom čísle. KedZe z termíno
vých dôvodov (požadovali sme 
okamžitú odpoved) nebolo mož
né redakcii vyhovieť, oba názory 
uverejníme v nasledujúcom čísle . 

Redakcia 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 21.4. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čís la bude 5.5. 2005, 
číslo vyjde 13.5. 2005. 
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Miestne zastup i teľstvo (MZ) 
MČ ONV sá z iš lo 19. 4. 2005 
na ri ad nom zasadnutí, na kto
rom prerokovalo z ce lkovo 44 
schválených bodov programu 
len 20. Body, -ktoré nebo l i pre
rokované budú predmetom ro
kovania pokračujúceho 26. 4. 
2005 . K prerokovaným bodom 
dospelo MZ MČ ONV k týmto 
záverom a prijalo t ieto uznese
nia: 
MZMČ ONV 
-zobralo na vedomie informá
ciu o spracovaní návrhu na vy
hl ásenie ochranného pásma 
časti nehnuteľných národných 
pamiatok, a vyjadri lo súhlas s 
vyhlásením ochranného pásma 
č asti nehnuteľných národných 
pamiatok bez pripomienok, 
- schválilo hospodárenie MČ 
ONV za rok 2004 bez výhrad, 
a schválilo Záverečný účet MČ 
ONV za rok 2004 nasledovne: 
- bežné príjmy vo výške 

77 022,5 tis. Sk 
- bežné výdavky vo výške 

. 54 707 ,3 tis. Sk 
rozpočtový rozdie l bežného 
rozpočtu - prebytok 

76 327,2 tis. Sk 
kapitálové príjmy vo výške 

54 495,0 tis. Sk 
- kapitálové výdavky vo výške · 

60 993,5 tis. Sk 
- rozpočtový rozdi el kapitálo

vého rozpočtu - schodok 
6 498,5 tis. Sk 

Príjmy celkom vo výške 
725 57 7, 5 tis. Sk 

Výdavky celkom vo výške 
7 7 5 694,8 tis. Sk 

Rozpočtový rozdiel celkom 
- prebytok 

9 822,7 tis. Sk, 

schválilo hospodársky výsledok 
VHČ -Správa bytového fondu 
za rok '2004 nas ledovne: 

Výnosy celkom 
7 7 667,8 tis. Sk 

Náklady celkom 
5 974,4 tis. Sk 

Hospodársky výsledok - zisk 
5 753,4 tis. Sk, 

schválilo rozdel en ie prebytku 
rozpočtového rozdielu spo lu vo 
výške 9 822 731 ,43 Sk nas ledov
ne: 
a) povinný prídel do rezervné

ho fondu min. 10% 
982 273,43 Sk 

b) prídel do sociálneho fondu 
MÚ 293 750,00 Sk 

c) prídel do sociálneho fondu 
De novy 2 7 7 000,00 Sk 

d) prídel do soc iálneho fondu 
lstracentra 30 000,00 Sk 

e) prídel do mimorozpočtových 
fondov 8 299 708,00 Sk 

zobralo na vedomie : 
a) správu nezávislého auditora, 
b) stanovisko hlavného kontro

lóra k Záverečnému ú čtu za 
rok 2004, 

c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) prehľad o stave a vývoji mi-

morozpočtových fondov, ' 
e) prehľad o výsledku inventari

zácie majetku MČ ONV za 
rok 2004, 

schválilo: 
Záverečný účet Denovy za rok 

2004 s hospodárskym výs ledkom 
8 148,67 Sk - zisk, Závereč n ý 
ú čet !stra-centra za rok 2004 s 
hospodárskym výsledkom 106 
576,58 Sk - z isk a Závereč ný 
účet OHZ za rok 2004 s hospo
dárskym výsledkom 38 197,50 
Sk- zisk, 

- ·zobralo na vedomie informá
ciu o hospodárení ZŠ s MŠ v MČ 
ONV za rok 2004, a uložilo ria
diteľom ZŠ s MŠ I.Bukovčana 
a P. Horova 16 .vypracovať v 
súčinnosti s prednostom MÚ 
prílohy s výhradami k Závereč

nému účtu MČ ONV za rok 2004 
v súlade s účtovnými predpismi, 

-zobralo na. vedomie pred loženú 
informáciu o prehľade vymože-

Št t. t. k l~ • t' .; _a IS :IC ~e ZIS :O·Vante 
Slovenská republika po vstupe do 

EÚ sa zapája do Zisťovania o príj
moch a životných podmienkach do
mácnosti (EU SILC) ako projektu 
európskych zisťovaní. Cielom tohto 
zist'ovania je vytvoriť spoločný rá
mec na systematickú tvorbu štatistik 
'krajín Európskej únie o prijmoch a ži
votných podmienkach domácnosti. 

D EVEX2 

Táto štatistika bude novým zdrojom 
údajov o prijmoch, úrovni a štruktúre 
chudoby a sociálneho vylúčenia v 
krajinách Európskej únie. Bude pred
stavovať významný zdroj údajov a 
informácii pre medzinárodné porov
návanie Slovenska v rámci E~róp
skej únie a na analýzy životnej úrov
ne domácnosti na Slovensku. 

ných nedoplatkov neplati čov a 
stav súdnych sporov za !.kvartál 
2005, 

- schválilo plat starostu MČ ONV 
a hlavného kontrolóra MČ ONV 
na rok 2005 podľa predlohy 
ú č innosťou od 1. 1. 2005, 

- schválilo v súlade s § 2 a § 4 
Všeobecne záväzného nariadenia 
MČ Bratislava - Devínska Nová 
Ves č . 3/ 1994 udelenie VEREJ
NÉHO UZNANIA ZA ZÁSLUHY 
spojené s udelením finančnej od
meny Doc. Ing. Jurajovi Cvečkovi 
CSc, za udržan ie tradícií, rozvoj 
menšinovej chorvátskej kultúry a 
úspešnú reprezentáciu mestskej 
čast i Bratislava - Devínska Nová 
Ves v ob lasti ku ltúry na Slovensku 
i v zahraničí, 

- zobralo na vedomie informáciu 
o riešení sťažnost i občanov na 
hluk hudobnej produkcie v reš
taurácii "Sedem statoč ných " , 
a požiada lo starostu MČ ONV 
o priebežnú informáciu o stave 
riešenia problému dotknutej reš
taurácie, 

-zobralo na vedomie informáciu 
o zdrojoch financovania kapitálo
vých výdavkov v roku 2005, 

- zobralo na vedomie položkovitú 
aktuálizáciu rozpočtu !stra-centra 
na rok 2005, 

- uložilo konate ľovi DTV, s. r. o. 
predlož iť na najbl ižšie rokovanie 
MZ MČ ONV položkovitý rozpis 
plánu nákladov a výnosov DTV, s. 
r.o. na rok 2005, 

- schválilo rozpis plánu ONV 
ŠPORT, spol. s r.o. na rok 2005, a 
požiadalo kon a te ľa spo l oč nosti 

dop l niť predpok ladanú po ložku 
príjmov do najbli žš ieho MZ MČ 
ONV, 

- uložilo r i aditeľke DSS, n. o . 
pred l ož iť po prerokovaní v správ
nej rade DSS, n. o. návrh koncep
cie č innosti DSS, organi zač nú 

V rámci projektu sa uskutočni pilot
né a hlavné zistbvanie. Na Slovensku 
bolo do zistbvania vybraných 306 ob
ci, medzi nimi aj naša mestská časť. 
Zisťovanie sa uskutočni v 6000 
náhodne vybraných domácnostiach. 

Pilotné zistovanie sa uskutoční 
od 1. apríla do 30. apríla 2005. 
Hlavné zist'ovanie sa uskutoční 
od 16. mája do 16. júna 2005 

V tomto období vybrané domácnos
ti v našej mestskej časti navštívi pra-

štruktúru a rozpis finančn é h o 
plánu na rok 2005 s komentá
rom, 

- odporučilo starostovi Mč 
ONV pre rokovať sťaž nosť oby
vateľov vo vchode na ul . 

· P. Horova 7 voč i nájomníkom 
bytu č . 24 s Po l icajným zbo
rom SR s možnosťou prekvalifi
kovať konanie týchto nájomní
kov na trestný č in út laku voči 
skupine obyvateľov, a zároveň 
prerokovať s predsedníčkou 

Okresného súdu Brat islava IV 
urýchlené riešen ie súdneho 
sporu v súvis losti s ic.h vyprata
ním z nájomného bytu vzhľa
dom na ohrozenie života, zdra
vi a a majetku ostatných obyva
te ľov vchodu a útlak týchto 
obyvateľov zo strany nájomní
kov, 

-schválilo Zmluvu o výpožičke 
v r,ozsahu zoznamu č. 1 uza
vretú medzi MČ ONV ·a ONV 
ŠPORT, spol. s r. o. k 1. 5. 
2005, a uložilo prednostov i 
MÚ MČ ONV pr i prav i ť rozpoč
tové opatrenia vo vzťahu k náj
mu Reštaurácie na Štadióne od 
ú č innost i zmluvy v zmysle bo
du 1, 

schválilo upravený text 
Kúpnej zmluvy s KOPOS- BV, 
spol. s r. o. a Zm luvy o združe
ní finan č nýc h prostriedkov 
v zmysle pripom ienok Tatra 
Banky odsúh lasenej HK MČ 
ONV, 

-zobralo na vedomie informá
ciu o stave fin a nčného plne
nia na stavbe KSC k 31. 3. 
2005, a uloži lo prednosto
vi. MÚ MČ ONV doplniť pred
ložený materiál o vecné a f i
nan č né plnenie na stavbe KSC 
k 30. 4. 2005 v term íne do 
5/2005. 

spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

covnik poverený funkciou opytova
tel'a, ktorý je povinný sa v domác
nostiach preukázať osobitným pove: 
rením. Všetky informácie a názory, 
ktoré domácnosti v rámci zistbvania 
poskytnú budú anonymné a použité 
výlučne na štatistické Úče ly. 

Ochranu dôverných údajov upra
vuje zákon č . 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike. Za ochranu dôverných 
údajov zodpovedá štatistický úrad 
Slovenskej republiky. 

Z diára s}tarostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

• starosta sa zúčastnil na roko-
ní finančnej komisie hl.m . .SR va k 1. . . 

Bratislavy. Prero ova 1 matena-
ly ktoré budú obsahom roko
v~nia mestského zastupitel'stva 

28. apríla 2005. . . 
• Mimoriadne rokovame miest
nej rady (MR) Mč ONV odpo
ru čilo miestnemu zastupitel'
stvu (MZ) MČ ONV schváliť zá
verečný účet MČ ONV za rok 

2004. 
• Na rokovaní Klubu starostov 
bratislavských mestských častí, 
na pôde Starého mesta, sa ia 
hl-m-SR Bratislavu zúčastnil pr
vý námestník primátora pán 
Hochel. Starostovia sa zaujímali 

0 štádium rozpracovanosti no
vo navrhovaného zákona o hl. 
m. SR Bratislavy. 

Otázku prednesú priamo na 
rokovaní mestskej rady hl.m.SR 
Bratislavy. 

Starosta Petržalky pán Bajan 

podal starostom informáciu z 
rokovania Združenia miest a 
obcí SR vo veci ďalšieho presu
nu kompetencií zo štátu na ob
ce, hlavne v oblasti sociálnych 
dávok a o očakávaných zrne-

. nách vo výkone činnosti matrič
ných úradov. 

Siroká diskusia starostov súvi
sela s delbou dane z nehnutel'
ností medzi hl.m.SR Bratislavou 
a mestskými časťami, ako i . 
súčasnému stavu štatútu hl. m. 
SR Bratislavy, ktorý už nezod
povedá obsahu del'by kompe
tencií a tomu zodpovedajúce
mu financovaniu medzi hl.m. 
SR Bratislavou a jeho mestský
mi časťami. 

Starostovia sa dohodli na vy
tvorení pracovnej skupiny v zlo
žení: starostovia : Bajan, Mráz, 
Frimel a čiernik, ktorí pripravia 
obsah tém na rokovanie staros
tov s primátorom hl.m. SR 
Bratislavy v oblastiach kompe
tencií v prenesenom výkone 

[o zodpovednost i za škodu ] 
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zÓdpoved

nosti zo škodu spôsobenú pri výkone ve
rejnej moci o o zmene niektorých záko
nov 

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpoved
nosti zo škodu spôsobenú pri výkone ve
re jnej moci nadobudol účinnost' dňom l . 
júla 2004. Tento zákon, ktorý upravuje 
zodpovednost' zo škodu spôsobenú pri 
výkone verejnej moci bol prijatý takmer 
po 34 rokoch. Tento zákon bol potrebný 
predovšetkým v dôsledku zmien spolo
če nských pomerov zo obdobie od účin
nosti zákono č. 58/1969 Zb., nového po-

. hl'adu no zodpovednost' štátu zo škodu 
spôsobenú jeho orgánmi, oko oj jurisdik
cie Európskeho súdu pre l'udské právo. 
l. Predmet 

Zákon č. 58/1969 Zb. vymedzoval len 
zodpovednost' zo škodu spôsobenú nezá
konným rozhodnutím štátnych orgánov o 
orgánov spoločenskej organizácie vyda
ným pri plnení úloh štátneho orgánu, 
ktoré no túto organizáciu prešli. Náhrodo 
bolo možná len zo škodu vzniknutú ne
zákonným rozhodnutím, o zodpoved
nosti zo tokio spôsobenú škodu so nebo
lo možné zbovit'. 

Nový zákon l. 514/2003 Z. z. najmä v 

dôsledku celospoločenských o politických 
zmien po r. 1989 výrazne rozširuje počet 
subjektov zodpovednosti. Súto všetky or
gány verejnej mod. Pojem verejná moc 
je nodrodený pojmom výkoná moc, štát
no správo o verejná správo. Tento pojem 
je nojvšeobecnejší, pretože v sebe zohŕňo 
výkon moci zákonodarnej, výkonnej o 
súdnej, oko oj výkon moci prostredníc
Ivom iných subjektov. V zmysle § 2 
písm. o) uvedeného zákono výkon verej
nej moci je rozhodovanie o úrodný po
stup orgánov verejnej moci-o právach, 
právom chránených záujmoch o povin
nostiach fyzických osôb o lebo právn ic
kých osôb. 

Orgány verejnej mod podla zákona 
č. 514/2003 z. z. : 

štátne orgány - úrody, súdy, štátne 
inštitúcie o orgány ... , 
orgány územnej samosprávy 
- obce, mestá, VÚC, 
verejnoprávne inštitúcie -STV, Sloven
ský rozhlas, Sociálno poist'ovňo, Všeo
becná zdravotná poist'ovňo ... , 
orgány záujmovej samosprávy - pro
fesijné komory (advokátsko komora, 
komora architektov ... ), 

štátnej správy, originálnych 
kompetencií del'by priamych a 
nepriamych daní do rozpočtov, 
financovania samosprávnych 
funkcií v roku 2005. 
* Starosta sa stretol, na pracov- · 
nom obede, s primátorom 
Stupavy a starostom Záhorskej 
Bystrice, kde sa navzájom infor
movali o ·možnostiach vzájom
nej spolupráce, hlavne v nad
väznosti na prihraničný po
moravský región, rakúske obce, 
a možné spoločné projekty fi- . 
nancované z Eú, hlavne v ob
lasti rozvoja cestovného ruchu 
a turizmu. · 
* Na rokovaní miestneho zastu
pitel'stva poslanci prerokovali 
záverečný účet MČ ONV za rok 
2004, vrátane organizácií zria
dených mestskou časťou DNV. 

Hospodárenie za uplynulý 
rok skončili s rozpočtovým roz
dielom - prebytkom vo výške 
9,8 mil. Sk, z čoho prebytok 
bežného rozpočtu predstavoval 
sumU 16,3 mil. Sk a schodok 
kapitálového rozpočtu čiastku -
6,5 miL sk. 

Vedl'ajšia hospodárska činno-

fyzické osoby alebo právnické osoby, 
ktorým zákon zveril výkon verejnej 
moci - notári pri výkone notárskej 
činnosti, exekútori pri výkone exekú
torskej činnosti. 
Z hl'odisko rozsahu zodpovednosti zo 

škodu možno konštotovot', že subjekty 
zodpovednosti môžu škodu, zo ktorú 
zodpovedá štát spôsobi!' (no rozdiel od 
predchádzajúcej flróvnej úp rovy, kde to 
bolo možné len nezákonným rozhodnu
tím): 

nezákonným rozhodnuÍím (§ 5 o 6 
zákono), 

-· nesprávnym úrodným postupom(§ 9 
zákono), 
nezákonným zatknutím, zadržaním 

· alebo iným pozbovením osobnej 
slobody (§7 zákono), 
rozhodnutím o treste, ochrannom 
opatrení alebo o väzbe (§ 8 zákono). 

Územná s~mospráva zodpovedá 
zo škodu spôsobenú orgánmi územnej 
samosprávy pri výkone samosprávy, kto
rá bolo spôsobená : 
o l nezákonným rozhodnutím o lebo 
b l nesprávnym úrodným postupom. 
Tejto zodpovednosti so nie je možné zbo
vit'. 

Nezákonný~ rozhodnutím je roz-

sť - správa bytov - skončila s 
kladným hospodárskym výsled
kom vo výške 5,7 mil. Sk. 

S kladným hospodárskym vý
sledkom skončili aj príspevkové 
organizácie : Denova vo výške 

. 8148 Sk, lstracentrum vo výške 
106 576 Sk a DHZ vo výške 38 
194 Sk. 

Poslanci MZ Mč ONV závere
čné účty schválili. Vzhl'adom na 
množstvo bodov rokovania za
sadnutie prerušili a bude po
kračovať 26. apríla. 
* Starosta sa zúčastnil na pra
covnom rokovaní so zástupca
mi VÚC Bratislavského samo
správneho kraja. 

Obsahom rokovania boli 
možnosti poskytnutia dotácií zo 
župy na prevádzkovanie kultúr
no - spoločenského centra 
v ONV (na lstrijskej 68), ako i 
prevádzkové dotácie na Dom 
sociálnych služieb v ONV. 

V zmysle VZN Bratislavského 
samosprávneho kraja je možné 
požiadať o poskytnutie týchto 
dotácií. 

-AZ-

hodnutie orgánu verejnej moci, ktoré je v 
rozpore s právnym poriadkom SR alebo 
z.áväzkomi SR vyplývajúcimi z platnej 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR via
zo ná o bolo z dôvodu nezákonnosti 
zrušené alebo zmenené príslušným 
orgánom. Takéto rozhodnutie môže byt' 
vydané najmä v občianskom súdnom ko, 
noní, v správnom konaní alebo v trest
nom konaní. 

Nesprávnym úradným postupom 
je porušovanie povinností pri uskutočňo
vaní úkonov v konaní, najmä jeho ne
správne vykonanie alebo vykonanie bez 
splnenia zákonných podmienok. 

Nesprávnym úrodným postupom je oj 
opomenutie urob it' úkon o lebo vydat' ro z
hodnutie v zákonom stanovenej lehote. 
Aj nevydonie rozhodnutia je nesprávnym 
úrodným postupom. Zo nesprávny úrod
ný postup je možné povožovot' i iné ne
konanie príslušného orgánu, teda nevy
konávonie úrodného postupu. 

Vážení spoluobčania ! 
V nasledujúcom čísle DEVEX-u vás oboz

námim s rozsahom zodpovednosti štólu 
zo škodu o orgánov konajúcich v mene 
štátu pri výkone verejnej moci. 

JUDr. František Baňas, 

zástupco starostu MČ ONV 

DEVEX 3 
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STAVANIE MAiOV.- májový 
súčasť osláv Kultúra bez 
od 19.00 na lstrijskej ulici 

8.5. Z ROZPRAVKY DO ROZPRAVKV' 
detské divadelné predstavenie 

. vo vel'kej sále od 18.00, vstup vol'ný 

10.5. DEŇ RODINY 
··• veréjný koncert Základnej umeleckej 

vo vel'kej sále, od 18.00 h,vstup 

REBELOYE 
lstracentrum ponúka možnosť zakúpiť si 

vstupenky na predstavenie divadla Nová scéna 
REBELOVÉ 

ktoré bude 7. 5. 2005 o 19.00h. 

cena vstupenky je 500 Sk 
Vstupenky možno zakúpiť od 25.4.2005 každý deň 

v čase od 16.:50 do 20.00 h 

Chráňme si životné prostredie! 
Po dlhej zime sme sa všetci nedoč

kavo tešili z prvých jarných lúčov a z 
prebúdzojúcej sa prírody, keď môžeme 
viac predlžií si pobyt na čerstvom 
vzduchu, ktorý je vel'mi dôležitý pre 
naše zdravie. Uvedomili si to aj 
záhradkári , ktorí usilovne pracuj vo 
svojich záhradkách . Majú plné ruky 
práce presvetlovaním korún stromov, 
strihaním kríkov, vyhrabávaním trávni
kov a podobne. 

Tak a hromadí na záhradách od
pad, ktorý pália nezodpovední obča
nia priamo v záhradách, hoci to vy
hláška zakazuje. Takto znečisíujú 
ovzdušie dymom, ktorý zamoruje celé 
okolie. Toto sa niekol'kokrát opakovalo 

V piatok 8. apríla 2005 sa konal 9. 
ročník celoslovenskej verejno-pros
pešnej finančnej zbierky Ligy proti ra
kovine "Deň narcisov". Pod záštitou 
Slovenského Cerveného kríža sa ho už 
tradične zúčastnili i žiaci Zš l. Bukov
čana 3. štvorčl~nná hliadka žiakov 9. 
ročníka: Magda Lišuchová, Michal 

DEVEX4 

Na Grbe a pril'ahlých uliciach počas 
dňa a hlavne podvečer pred Vel'kou 
nocou, ale aj další týždeň po nej. 
Možno je to tým, že niektorí sa nemôžu 
dočkaí zelených kontajnerov na odpad 
zo záhrad, alebo z pohodlnosti odvie
zí odpad niekol'ko metrov do kontajne· 
ra. Aby sa takémuto porušovaniu vy
hlášky predišlo, bolo by treba zodpo
vednejší prístup zo strany pracovníkov 
životného prostredia alebo proti po
rušovatelom aj finančný postih. 

Znečistený vzduch ohrozuje zdravie 
všetkých l'udí, ale najmä starých, tožko 
chorých i deti a pret~ by sme si mali 
uvedomií, aký význam má čistý vzdu~h 
pre náš život. Dôchodkyňa 

Kováč a Lenka Buranová pod vedením 
pani učitellry vyzbierqla tento rok sumu 
9770,50 Sk. Prispeli žiaci i pracovníci 
Zš l. Bukovčana 3, obyvatelia a za
mestnanci v DNV i pracovníci firmy 
Volkswagen. Všetkým, ktorým nie je 
osud ľudí trpiacich rakovinou lahostaj
ný, dakujeme za finančné príspevky. 

Soňa Sefčovičová, 
učitel'ka Zš s Mš i. Bukovčana 3 

Miestny odbor Matice slovenskej, Bratislava - Devínska Nová Ves 

M ...... - .... .... - a -.. •cne spravy -
• Pozývame Vás do Devína, pri 
príležitosti výročia stretnutia Štú
rovcov. Podujatie sa uskutoční 8. 
mája 2005 (nedela) o 15.00 h v 
priestore parkoviska pod hradom. 

Pripravený je bohatý kultúrny 
program. Doprava do Devína jé 
individuálna autobusom MHD č. 
28 alebo vlastným dopravným pro
striedkom. 
• 3. mája {utorok) o 11. Í 5 h MO 
MS spolu so základnými školami 
organizuje spomienkovú slávnos!' 
spojenú s pietnym aktom položenia 
kvetov pri pomníku gen. M. R. Šte
fánika na Op/eta/ovej ulici. 
Pripomenieme si jeho život, dielo a 
jeho zásluhy pri vzniku 1. Česko
slovenskej republiky, ako aj jeho 
tragickú smrt' 4. mája . 1919. 
Prosíme o hojnú účast' všetkých 
občanov. 

• V len istý deň 3. mája 2005 

(dokončenie z 1. strany) 

hlasovací kupón aj na letá
koch, ktoré budú distribuova
né počas mája na vybraných 
predajných miestach v mest
skej časti Staré Mesto. Tretím 
spôsobom je možnosť osob-

. ne sa zapojiť do prác vo vy
braných lokalitách počas 

troch po sebe nasledujúcich 
víkendov . . 

Každý obyvatel' môže za
sielať l'ubovol'ný počet návr
hov na úpravu ktorejkol'vek 
mestskej časti. Odborná po
rota, zložená zo zástupcov 
magistrátu, mestských častí 
a odborn~j verejnosti, roz
hodne o úprave jednotlivých 
lokalít a o podrobnom rozsa
hu prác v troch víťazných 
mestských častiach. Stanú 
sa nimi tie, ktoré dostanú naj
väčší počet platných hlasov. 

Návrhy na revitalizáciu 
a hlasovacie kupóny je pot
rebné zasielať na adresu 
Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, Oddelenie život
ného prostredia, Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava 
1, a to najneskôr do 20. júna 
2005. 

Matica slovenská organizuje po
chod od obecného úradu v l~anke 
pri Dunaji k Mohyle M. R. Štefáni
ka, k miestu jeho tragickej smrti s 
nasledovným programom: 
10.00 h -pochod od Obecného 
úradu k Mohyle 
} 0.30 h - pietny akt položenia kve
tov pri Mohyle s programom za 
účasti verejných či nite/ov. 
Doprava do Ivanky je individuálna. 
• Na deň 7. mája 2005 MO MS 
organizuje jednodňový zájazd na 
Bradlo, Košariská a Myjavu. 
Odchod autobusu je 7. 5. 2005 o 

7.00 h od lstracenfra. Cena zájaz
du je 1 OO,- Sk na osobu. 
Prihlásil' sa môžete na tel. číslach: 
6477 7542- p. Veberová, 
0903 308 418 - p. 0/gyayová, 
6477 7424- p. Slovinec. 
Súčastóu prihlásenia je zaplatenie 
poplatku. 

Okrem identifikačných úda
jov (meno, adresa) je pri kaž
dom námete potrebné uviesť 
aj názov mestskej časti, kto
rej sa daný návrh týka, a 
obálku označiť názvom pro
jektu ZELENE MESTO. 

Podrobné informácie je 
možné získať aj na www.bra
tislava.sk, ozp@bratislava.sk 
alebo na tel. č. 02~5935 6182. 

"Projekt Zelené mesto od 
svojho 'vzniku v roku 1999 · 
prešiel určitým vývojom. 

Práve sucasnú podobu 
projektu, keď sa na úprave a 
~kvalitňovaní životného pros
tredia v bezprostrednom oko
lí svojich obydlí podiel'ajú sa
motní obyvatelia, považujem 
za jeho prirodzené vyvrchole
nie," dodáva Andrej Durkov
ský, primátor hlavného mesta 
SR Bratislavy. 

"Na projekte Zelené mesto 
spolupracujeme už · siedmy 
rok. Pretrvávajúci záujem po
tvrdzuje, že je správne, ak sa 
na takýchto projektoch po
diel'ame a spolu s jeho part
nermi prispievame k zlepše
niu prostredia, v ktorom pô
sobíme," uviedla Miroslava 
Re-menárová, manažérka pre 
vonkajšie vzťahy spoločnosti 
Philip Morris Slovakia s.r.o. 

\Wll~~~~@JJ~ prrr~ 
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Clenovia Jednoty dôchod
coV Slovenska v Devínskej 
Novej Vsi môžu využiť zl'avy 
poskytované v službách 
týchto zariadení: 
• MEDI RELAX M+M s. r. o. -
rehabilitačné procedúry v 
zdravotnom stredisku VW v 
oNV - cenník je k nahliadnu
tiu v KD na lstrijskej 109. 
• ZUZANA JURIŠTOVÁ -
manikúra - pedikúra P. Ho
rova 7- zl'ava 10% na objed
návku len v doobedňajších 
hodinách·- mimo akcií! 
• Optika MELEN, J. Smreka 

11 l 

• Krajčírstvo Salón Viktória -
šitie a opravy odevov, P. 
Horova · 
• Medea kaderníctvo, ul. M. 
š. Trnavského v Dúbravke 
• Cistiareň - Saratovská ul. v 
Dúbravke. · 
Podmienkou čerpania je za
platený členský príspevok 
na príslušný rok. 

Výbor JDS 

Rylly zt11Jertljú 
Ako je vidieť lovuchtivých 

rybárov je neúrekom. 
V lovné dni je rybník na 

Mlynskej doslova "obsiaty" 
rybármi a zrejme poloha i ob
sah rybníka stále láka. 
Pre nových 

dôchodcovia a držitelia 
preukazu ZŤP 70 Sk/deň 
ostatní 130 Sk/deň 

e: 

Dni lovu sú streda a sobota 
od 7.00 do 19.00 h. 

Povolenky možno zakúpiť v 
lovné dni na mieste lovu lstrij
ská/Miynská ul. 

V 
ojna skončila a ľud 

. stvo· sveta si hojilo svo
je bolesti. 

Aj v Devínskej Novej Vsi ro
diny oplakávali svojich,. ktorí 
vojnu neprežili. Vracali sa ra
není a šťastrzejší živí, tiež 
všetci ktorí prežili v utrpení 
hladu, zimy a každodenného 
strachu o život. 

Vo svojom okolí som nepo
znal nadšencov pre vojnu, 
ani dobrovol'nfkov pre armá
du. Bol to systém organizova
nej lavíny, ktorá strhla kaž
dého občana k poslušnosti a 
podriadeniu sa vojnovým zá-

-- V~-
zo súdnych 

siení 

• Dňa 1. júla bude súpis zvie-

konom. Samozrejme, veľkú 

úlohu zohrala propaganda, 
tlač a rozhlas. 

Vojnové utrpenie? Prečo a 
pre koho? 

Za uplynulých 60 rokov od 

1Ji nikdy .. 
voJna 

ukončenia vojny sa vymenili 
tri politické a hospodárske re
žimy. Zatiaľ ani v jednom ne
mali občania možnosť spočí
tať tých, ktorí sa stali obeťou 
vojny a neprežili. Predsa ne
záleží na tom, kde naši spolu
občania zahynuli a za akých 
okolností - neboli to hrdino
via, boli to obete. 

rat - svíň, preto sa dostavte 
na obecný úrad 
• Bolo úradne zistené, že me
novaný nespáchal násilie, ale 
tehotenstvo nastalo príleži
tostne. 

Teraz pri obnove "Pomníka 
padlých z 2. svetovej vojny" 
navrhujem, aby sme vzdali 
spomienku a úctu všetkým, čo 

. zahy1;uli vo vojnovom ošiali. 

Aby boli dopísané mená 
všetkých, na ktorých bolo do
teraz zabudnuté, veď všetci 
boli naši spoluobčania. 

(Zahynuli pri bombardova
ní Bratislavy a DNv, na fronte 
ako vojaci, pri prechode fron
tu, nevrátiaci sa z koncentrač
ných táborov. 

je treba si spomenúť na 
všetkých, na ktorých bolo 
úmyselne zabudnuté). 

Zdenko Ouzký 

• K úrazu som prišiel, keď 
som viedol kravu k obecné
mu býkovi - Janovi Gibíkovo
vi. 
• Bola zrazená motoricky po
háňaným motorm. 

.................. ................................................................ .......................... ; ............................ .. ................................................................... ............................. ........................ . 

( Bodka za konkurzom ) 
~tyria navrhovatelia konkurzu 

pre SBD Ba IV neuspeli, Najvyšší 
súd Slovenskej republiky 21. marca 

2005 rozhodol a zamietol návrh na 
vyhlásenie konkurzu voči SBD Ba 
IV. Proti tomuto rozhodnutiu odvo-

Ian ie nie je prípustné. K prípadu sa 
ešte iste vrátime. 

DEVEX 5 
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Hoci projekt Zelené mesto 
zaznamenáva v Bratislave toh
to roku už siedmy ročník, iba 
od minulého roka sa do neho 
zapojili aj všetky jej mestské 
časti. 

Základné údaje zaznamená
vame v dnešnom čísle na stra
nách 1 a 4 a pretože sa do-

SKONČENIE 
PRACOVNÉHO POMERU 

Výpoveď daná 
zamestnávate/om 

Zamestnávate/' môže dat' za
mestnancovi výpoved; ak: 
-zamestnávate/' alebo jeho čast' 
sa ruší alebo premiestňuje 
- zamestnanec sa stane nadby
točným 

- zamestnanec stratil vzhladom 
na svoj zdravotný stav spôsobi
lost' vykonávat' doterajšiu prá
cu, alebo ak ju nesmie vykoná
vat' pre chorobu z povolania 
- ak sú u zamestnanca dôvody, 
pre ktoré by s ním zamestnáva
tel' mohol okamžite skončit' pra
covný pomer 

Zamestnávate/' nesmie dat' za
mestnancovi výpoveď v och-

DEVEX 6 

mnievame, že Devínska Nová 
Ves má výborné podmienky 
nielen zapojiť sa ale aj uspieť, 
budeme sa tomuto projektu 
venovať na stránkach našich 
novín častejšie. 

Na jednej strane má Devín
ska vel'a darov prírody (Devín
ska Kobyla, Pieskovec, Srdce, 

rannej dobe a to: 
- ak je v tom čase uznaný za 
práceneschopného pre chorobu 
či úraz 
- ak je povolaný do služby v 

C.......,,------=vv~hr_a_li s_m_e_~) 

okolie rieky Morava ... ]. vel'a 
už zrevita lizovaných priestorov 
(rybník, Nám. 6. apríla, ulice 
strej časti, ale aj niektoré sa
dové úpravy sídlisk). na druhej 
strane eš~e vel'a priestorov 
na budovanie a dobudovanie 
priestorov skrášl'ujúcich pro
stredie našej mestskej časti 
(priestory lstrijskej, predstanič
né námestie, sídliská .... ]. ta
kže máme sa čím pochváliť i 
na čom pracovať. 

mestnancovi s tažkým zdravot
ným postihnutím môže dat' za
mestnávate/' výpoveď len s 
predchádzajúcim súhlasom Ná
rodného úradu práce, inak je vý
poveď neplatná. 
Skončenie pracovného pomeru 
Pracovný pomer sa môže skon-

zo Zákonníka práce 
ozbrojených silách a už mu bol 
doručený povolávací rozkaz 
(platí to aj v prípade civilnej slu
žby) 
- ·keď je zamestnankyňa tehot
ná,na materskej alebo rodičov-
skej dovolenke · 
- ak je uvol'nený na výkon verej
nej fun/(cie 
- zamestnancovi so zmenenou 
pracovnou schopnost'ou a za-

čit' nielen výpovedou, ale aj do
hodou, okamžitým skončením 
alebo skončením v skúšobnej 
dobe. Ak ide o pracovný pomer 
na dob t.J určitú, skončí sa uply
nutím stanovenej doby. 
Výpoveď a výpovedná doba 
- výpovedbu môže skončit' pra
covný pomer zamestnávate/' i 
zamestnanec 
- výpoveď musí byt' písomná a 

. Nakoniec každoročne zazna. 
menávame výrazné aktivity v 
tejto oblasti ni'elen od jednotliv
cov ale aj od MČ ONV, 
lstracentra, škôl. 

Využime šancu zabodovať v 
rámci Bratislavy. 

Na jednej strane získať pro
striedky, na druhej urobiť 
Devínsku ešte krajšiu a príťažli
vejšiu. 

r 

doručená, inak je neplatná 
- zamestnávate/' môže dat' za
mestnancovi výpoveď len z dô
vodov, ktoré uvádza Zákonník 
práce 
- pracovný pomer sa skončí 

uplynutím výpovednej doby 
výpovedná doba je najmenej 
dva mesiace a je rovnaká pre 
zamestnávate/a i pre zamest
nanca 
- výpovedná doba začína p/ynút' 
od prvého dňa mesiaca, ·ktorý 
nasleduje po doručení výpove
de. 

Výpovedná doba 
Pracovný pomer so zamest

nancom, ktorý dostal výpoveď 
sa skončí uplynutím výpovednej 
doby. Tá je rovnaká pre zamest
návate/a i zamestnanca a je naj
menej dva mesiace. 

Miestny úrad Bra:islava 
_ oevinska Nova Ves, 

Novoveská 17/A, 

8 43 10 Bratislava 

•· .... ""' 
SUTA% 

enájom trhového miesta 
pr - d . na ambulantny pre aJ .-

trhovisko P. Horova 

Joliesto: . 
trhové miesto na trhov1.sku 

p. Horova 
počet prenajimaných 

stolov: l -. 
Obdobie prenaJmU: 
od 1 . s. 200S do 30. 4.2006 

žiadosť o prenájom trho
ého miesta na ambulantný 

vredaj je potrebné doručiť 
~ zalepenej obálke s oz
načením 
súťaž- trhové miesto č . . 

: neotvárať" do podateľne 
Miestneho úradu v Devin
skej Novej Vsi, Novoveská 
l7/A, Bratislava. 

žiadosť musi obsahovať: 
_ meno, priezvisko a adre
su trvalého pobytu žiada
teľa, čislo telefónu, . 
_ ak je žiadateľom prav-

Ol · Kúpa 
02 · Predaj 

03 · Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 · Služby (ponúka) 

05 · Byty 

06 · Nehnutel'nosti 

07 · Rozličné 

l 
* Predám obchodné priestory, 36 m v 

líniovom centre na Eisnerovej 56. 

Tel. 0903-431 134 

* Ovčie kožušiny- predložky dostanete 

kúpiť v Devexe. (posledné dva kusy 

pred novou sezónou) 

hľadá 

* Vyučená krajčírka s maturitou so 

ZPS, ovládajúca základy na PC (Word, 

Exel), angličtiny, hl'adá primerané za

mestnanie. 
Tel: 0907 - 436 635 

nická osoba obchodné meno 
a sidlo firmy, 
- čislo trhového miesta, 
o ktorý má žiadateľ záujem 
(stôl č ... ), 
- cenovú ponuku za prená
jom počas jedného roka. 

Výška nájomného: , 
Výšku nájomného urc1. 

Miesta rada MČ Bratislava 
- Devinska Nová Ves podľa 
najvyššej ponuky na každé 

· trhové miesto osobitne. 
Minimálna cena nájomného 
je 20 400,- Sk/rok . , 

Nájomné sa bude platiť 
mesačne. Prenajaté trhové 
miesto nie je možné dať do 
prenájmu inej osobe. 

uzávierka prihlášok: 
28. 4. 200S o 11.00 h -

v tomto , termíne sa zároveň 
uskutoční na Miestnom úra
de aj verejné otvorenie 
obálok. 

Vyhodnotenie súťaže: 
3. s. 200S. Trhové mies~ 

to bude pridelené žiada
teľovi. s najvyššou cenovou 
ponukou. 

ponúka 

* Hl'adáme ·spolupracovníkov pre 

poskytovanie pôžičiek. 

KEŠOVKA. Telervis plus a.s., 

kontakt: 0905-804 666 

~ezplatná infolinka: 0800 16 OO 16 

Gill-I-l !Ii'! Jil,l~S~~~B:M!ll í Ii iílli~ 

* TV servis Baláž - oprava televízorov. 

Na Grbe 43. 

Tel/zázn.: 6477 6963 

* Murárske, obkladačské práce, sadra· 

kartón, mal'ovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543 991 

6477 9437 

* HERBA - ZÁHRADNfCKE POTREBY, 

rozličný tovar, qarčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

* Prenajímam chatu v záp. Tatrách v 

lokalite Červený kút (Hybe). Poč. osôb 

min. 6, max.8. 
Tel: 0903-760 298 

- Rozmiesblenie kontajnerov -
Denova v snahe predísť vytváraniu nelegál~ych skládok a pritom pomôcť 

občanom Devínskej Novej Vsi pri upratovaní domácností a domov, poskyt
ne vel'kokapacitné kontajnery na objemný odpad z rodinných domov a do
mácností. 
Ne používať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 

Harmonogram rozmiestnenia vel'kokapacitných kotajnerov: 

29. 4. - l. 5. 2005 ul. Novoveská - J. Poničana nám. 6. aoríla Na kaštieli 
06. - 08. 5. 2005 ul. Na vvhliadke, Poniklecova, Spádová-Delená 
20. - 22. 5. 2005 ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša, Jasencova 
27. - 29. 5. 2005 ul. Pod lipovým, lstrijská, Kosatcova, Zavac:lilova 
03.-05.6.2005 ul. Janšákova, Slovinec, Záhradná, S. Králika-rod. domy 
10.- 12. 6. 2005 ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
17. - 19. 6. 2005 ul. Novoveská - J. Poničana, nám 6. apríla, Na kaštieli 

Súčasne začne Denova dňom 18. 3. 2005 rozmiestňovať .,Zelené kontaj
nery" na biologický odpad spôsobom ako minulý rok s tým, že intervaly 
premiestňovania budú zmenené na dva dni, t. j. pondel_ok - str.eda - piat?k. 
Systém kolobehu kontajnerov bude podobný ako v mmulom roku - t. J. v 
okruhoch · 

~ PORADENSTVO ZADARMO ...C: 
pre: 

> telesne postihnutých, 
> dlhodobo chorých a l'udí so špeciálnymi 

potrebami 

Poskytujeme: 

Poradenstvo: (bezplatne) 
> sociálno-právne 

> špeciálno - pedagogické a logopedické 
> .psychologické > rehabilitačné > iné 

Služby: (pre členov KR) 
> rehabilitačné plávanie > rehabilitačné cvičenie 

Informácie priamo v Tesco Lamač v stredu 14.00-18.00 a v piatok 
9:00- 18:00, alebo v DSS Gaudeamus, Mokrohájaska 3, 
tel.: 02/ 59 100 952, www.mokrohajska.sk 

Pizzeria denný bar 

1 
nočný bar 

Bratislava, Istrijská 77 
Reservé: 02/64 53 62 04 

Inzercia- Cenník: 1 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.= 10 8SO_Sk. lc~- 22 Sk. 
K • 1 b · .. , t' 19% DPH Zl'ovy· tr't uvere'1nenio zo sebou S% pri pät o . vtoc l 0%, celorocne 20 Yo. Ponuka detskych vect bezplatne. cenom re o pnpoct o o • • ' • • k · · (6 7) 30% 
Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, posledná strano + 50%, mo o o mze~tna strano ! . + . 0 • 

Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio: 15.00-18.00, e-motl: krug@motl.vtopvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

- V piatok 7 5. 4. sa neznámy 
páchate/' vlámal do objektu 
Po/'nohospodárskeho družstva 
Devín, do bývalej koniarne, 
ktorá v súčasnosti slúži na pra
covné účely firmy, tak, že vybú
ral stenu 7,5 x · 7 m kadia/' vni
kol dnu a ukradol 600 m mede
ného kábla, 7 000 kg triedénej 
medi a 200 kg mosadzných tru
biek. Škoda krádežou predsta- : 
vuje 76-tis. Sk. 1 

- V utorok 7 9. 4. neznámy pá
chate/' v hoteli Morava na 
Op/eta/ovej ukradol čiernu ko
ženú kabelku s dokladmi a dvo
mi mobilnými telefónmi Nokia, 
v celkovej hodnote 8200 Sk. 

OO PZDNV 

FUTBAL~ l 

IV. liga 
Seniori 
20. kolo 17.4. 
Malinovo - ONV O : 2 
g: Forgáč, Sith 

21·. kolo 24.4. 
ONV - Jarovce 

TURISTIKA 

2:3 

KST Spartak BEZ vás srdečne 
pozýva na XXII. ročník turistic
kého podujatia 
S BEZKOU DO KARPÁT 
14. 5. 2005, Záhorská Bystrica 
Podujatie je už po 11-krát za
radené aj do kalendára IW: 
Technické ustanovenia: 

1. Prezentácia: 14. 5. od 7.00 
hna štarte 

2. štart: areál Základnej 
školy v Záhorskej Bystrici 

3. Pešie trasy: sobota 14. 5. 
2005: 7.00 - 9.00 h -
42 km, 7.00 - 10.00 h -
25 km, 7.00 - 12:00 h -
10 km 

4. Cyklotrasy: sobota 14. 5. 
. 2005: 7.00 - 10.00 h - 100 

km, 7.00 - 12.00 h - 30 
km. 

t1AiéiHI. DEVÍNSKA POSTUPUJE!!! 
Po ,vyrovnanom priebehu celej súťaže a dramatickom závere (prehra a 

remíza v predposlednom, resp. v poslednom kole) sa nakoniec družstvu 
Devínskej Novej Vsi podarilo vyhra( ll. ligu a postúpi( do prvej, západoslo
venskej •ligy. 

Počas celej súťaže nastupoval mladý a ambiciózny hráčsky kolektív dopl
nený skúseným Szollosom, ktorý dosiahol druhý najlepší výsledok v družs
tVe, hneď za Martinom Bezúchom. Dôležitý bol však každý polbod od kaž
dého hráča pretože po záverečnom miernom zaváhaní našeho mužstva, aj 
napriek prebývaniu na" čele tabul'ky po väčšinu súťaže (7 kôl z ll), rozho
dovalo o postupe pri rovnakom počte bodov lepšie sekundárne hodnotenie. 
Stav tabul'ky po ll. kole: 
].Devínska Nová Ves (skóre 51b), 2. Osuské (50,5b), 3. Slávia STU(49b) 
po 19b. K tomuto výraznému úspechu prispeli hráči nasledovne !Zoradení 
podla zaradenia na súpiske, zhora dole): · 

Smoleň 4,5/9 Szo ll os 7,5/11 Šimon 0,5/1 
Daubner 2/4 Syrový 5,5/10 Nagy 2,5/5 
Bezúch 7,5/10 Bednár 1,5/4 Antala 1/1 
Královič 5,5/10 A č 2,5/5 Fratrič 3/6 
Vychodil .1/4 Toth-Vaňo 2,5/4 Jurčák 3/3 

V budúcej sezóne bude účinkovanie nášho mužstva podrobené fažším 
súperom ako bolo tomu v tomto roku. Verme, že to zvládne a držme palce 
v nastávajúcej sezóne. if 

V sobotu 2. apríla sa uskutoč- . 

nil už druhý ročník turnaja orga
nizovaný Klubom šachových ná
dejí, na ktorom sa zúčastnili aj 
mladí a perspektívni šachisti ŠK 

Strelec. Súťažilo sa v dvoch kate
góriach, do 18 a do 14 rokov. 

V oboch sme mali svojich zá
stupcov. V mladšej kategórii si · 

5. Opis trás: Pešie trasy sú 
orientované do okolia Zá
horskej Bystrice v Malých 
Karpatoch, cyklistické tra
sy vedú po cestách a les
ných cestičkách. 

6. Ciel': Všetky trasy majú ciel' 
v areáli Základnej školy 
v Záhorskej Bystrici v mies
te štar.tu do 18.00 h. 

7. štartovné poplatky: Členo
via KST, KČT: do~pelí 40 
Sk, mládež 20 Sk. 
Nečlenovia KST, KČT: 
dospelí 50 Sk, mládež 30 Sk 

8. Ubytovanie: Zabezpečuje 
organizátor na základe 
prihlášky. Ubytovanie je 
možné na lôžkach a na 
podlahe. Uzávierka pri- . 
hlášok je 1. 5. 2005. · 

9. Občerstvenie: Na určených 
kontrolných stanovištiach 
a v cieli podujatia teplý čaj 
zdarma. Možnosť občer 

vel'mi dobre počínal Matej Šošo
vička a s výsledným obsadením 
6. miesta môže byt' spokojný. O 
dačo horšie si počínala naša žen
ská zástupkyňa v turnaji Lucia 

Kevická, ktorá skon~ila na 16. 
mieste. Keby sa ale vyhodnoco
vala zvlášť kategória dievčat, ob
sadila by pekné druhé miesto. 

stvenia za úhradu v blíz
kosti ciel'a podujatia. 

10. Zdravotnícka služba: 
Zabezpečuje usporiadate!' 
akcie. 

11. Prihlášky a informácie: Ján 
Spevák- vedúci akcie, Su
chohradská 4, 841 04 Bra
tislava, tel: 00421 2 4959 
5641, 00421 2 6542 0070 
(privat), fax: 00421 2 4959 
5651, e-mail: spevak@bez.sk 

12. Poistenie: Usporiadate!' 
akcie zabezpečuje. 

Turistick~ podujatie sa koná za 
každého počasia. Právo zúčast
niť sa má každý, deti do 10 ro
kov len v sprievode rodičov. 
Ako sa dostať do Záhorskej 
Bystrice? 
Z Bratislavy: autobusom MHD 
č. 37 od Mostu SNP pri Dunaji. 
Za rešpéktovanie uvedených 
bodov ďakujeme a tešíme sa 
na stretnutie s vami. 

V kategórii väčších si nad očo. 
kávania dobre počínal Marti~ 
Hurban, nový hráč Devínskej, kt0• 

rý so 4-mi bodmi obsadil 14, 
mi.esto a v danej kategórii sa l 

našich umiestnil najvyššie. 
Únava po práve skončenej 

. sezóne sa prejavila na Jurajovi 
Šošovičkovi, ktorý obsadil 19, 
miesto a skončil trošku pod svoje 
možnosti. 
Pekne svoj prvý turnaj zahral 
Matej Petrík, zatial; čo na Barbore 
Šimonovej sa prejavila dlhšia her· 
ná pauza. 

Celkové poradie do 14 r, celko
vo 31 hráčov, 9 kôl: !.Čajka 9b, 
2.Šebo 7b, 3.Diviak 6,5b, ... 6. Šo
šovička M. 6b, ... , 16. Kevická 
4,5bCelkové poradie do 18, cel· 
kovo 36 hráčov, 7 kôl: Machalová 
V. , 2. Vass po 6b, 3. Pacher 
5,5b, ... , 14. Hurban 4b, ... , 19. 
Šošovička J. 3,5b, ... , 28. Petrík 
2,5b, ... , 33. Šimonová 2b 

if 

( l(orenie života) 
· -Pane, pri dverách stojí sused a 

je velmi nervózny. 
Mám ho pustiť ďalej? 
- Sused? A je nervózny? To je 
neobvyklé. 
- Ani velmi nie, on totiž stojí 
pred záchodovými dverami ... 

*** 
- Haló! Je to číslo devät; dva, tri, 
štyri, sedem, osem, sedem, šty
ri? 
- Nie, nie, áno, áno, nie, nie, 
áno, nie. 

*** 
- Čo znamená, keď prídete do 
bytu a muž vás zahrnie láskou, 
nehou a pozornosťou? 
- Ze ste v cudzom byte ... 

*** 
- Viem, prečo som slobodný. 
Moji svokrovci nemohli mať de· 

ti. 
*** 

- Mami, deti v škole ma nemajú 
radi. Nadávajú mi, hádžu po 
mne zhnité jablká ... 
- Ty si chcel byť učitelóm ... 
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rvfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

][)~~ínskonovove~~! 

20.- 21. týždeň 

Príhovor 
vydavatelá 

Až neuveriteľné množstvo 
tém sa hrnie do pera. V týchto 
dňoch však iste dominuje 
šesťdesiate výročie od skonče
nia druhej svetovej vojny a 
popri tom množstvo, v porov
naní s týmto výročím, menej 
podstatných udalostí. 

Vek tohto významného vý
ročia však najviac hovorí pa
mätníkom, tretia generácia 
po vojne už musí veľmi loviť v 
pamäti, aby našla niekol'ko 
slov im nič nehovoriacej uda
losti. Pritom korene a základy 
sú najdôležitejšie aj pri for
movaní vlastnej osobnosti, 
vlastných názorov a postojov 
pri stavbe spoločnosti v kto
romkoľvek čase. 

Aj pekné zážitky, z hľada
nia super hviezd, hokejových 
majstrovstiev, hodov, či ra
dosti z rozkvitnutej záhradky, 
prispievajú k pohode, dôležité 
však by sme nemali odsúvať 
do pozadia, či zabudnutia. 

Tak ako hodové slávnosti 
dokážu spájať dlhoročné tra
dície so súčasnými oslavami, 
rovnako by mali dokázať spá
jať aj spomienky na dejinné 
udalosti. 
Nečudujme sa mládeži, ale 

ani súčasnej spoločnosti zahl
tenej ozaj často lacnými po
nukami. Aby sme mohli čer
pat; žat; musíme zasievat; 
hoci udalostí i názorov na ne 
rokmi iba pribúda, dobrý zá
klad, vo vzdelaní, je základ na 
ktorom možno budovať i čer
paťzneho 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

13.5. 2005 Ročník: XV. Číslo: 10 bezplatne 

V čísLE: O Kameňom voda O O Z radnice 

O Kultúra * letný tábor * Festival slov. nár. piesne 

O Spoločenská kronika (:) Zelené mesto 

f) Inzercia O Z policajného zápisníka *Šport 

- Han'leňon'l voda-
Reakcia dodávatela tepla a 
teplej úžitkovej vody firmy 
Ten ergo 

V aprílovom čísle DEVEX
u č. 7 ste uverejnili pod re
dakčnou značkou pk článok 
s názvom Nie folklór- reali
ta. Nakol'ko sa dotýka svo
jim obsahom našej spoloč
nosti, dovol'ujeme si vás po
žiadať o uverejnenie našej 
reakcie a to uverejnením 
nižšie uvedeného článku, 

taktiež na titulnej strane. 
Realita skutočne nie je folk
lór! 

Na titulnej stránke DE
VEX-u č. 7 z 1. 4. 2005 sme 
si mohli prečítať článok re
daktora časopisu pod náz
vom "Nie folklór- realita!", 
ktorý komentuje skutočno
sť, že objekty v správe Sta
vebného bytového družstva 
Bratislava IV (ďalej len SBD 
IV) boli pred vel'konočnými 

sviatkami odpojené od do
dávky teplej úžitkovej vody 
z dôvodu opakovaného nepl
nenia zmluvných záväzkov -
neuhrádzania dohodnutých 
mesačných záloh na dodané 
teplo a TÚV. 

V článku nie je síce spomí
naný konkrétny dodávate!' 
tepla, čo však u dodávky 
tepla a TÚV nie je pre čitatel'a 
problém si doplniť. Nakol'ko 
článok zásadným spôsobom 
skresl'uje skutočnosť po
važujeme za nevyhnutné naň 
reagovať. 

Takže niekol'ko faktov: 
Dlh SBD IV bol k 3. 3. 2005, 

kedy došlo k písomnému 
upozorneniu zo strany Tener
ga Brno, a. s., že pristúpime, 
v súlade s platnou legislatí
vou, k prerušeniu dodávky 
TÚV do objektov v správe 
SBD IV vo výške 669 305,- Sk 
a nie ako to uvádza autor 

KRÁTKE SPRÁVY · : .... ::.\\.( .................... :.... ... . . · .. 

( .... ·. ·....... . ) 

Pietnym stretnutím a polože

ním kvetov si uctili pamiatku obe

tí ll. svetovej vo jny predstavitelia 

našej MČ pri pamätníku bývalej 

Vápenky M. Mittelmanna. 

Víkend v 17. týždni patril aj 

podujatiam v rámci Kultúry bez 

hraníc. Na rybníku na Mlynskej 

sa zišli rybári z ONV, okolitých 

obcí ale aj hostia z Chorvátska, 

ktorí vyšli zo súťaže ako vítazi. 

V piatok 6. 5. si pripomenuli 

165. výročie stretnutia štúrovcov 

na Devíne slávnostným progra

mom. Na slávnosti sa zúčastnili 

aj členovia MO MS DNY. 

článku 347 406,- Sk. Už 
1 O. 3. 2005 t. j. v deň, kedy 
malo SBD IV uhradiť ďalšiu 
splátku narástol dlh na su
mu 3 467 293,- Sk. 

Upozornenie obdržalo 
SBD Ba IV 7. 3. 2005 s avi
zovaným termínom odpoje
nia 19. 3. 2005. K odpojeniu 
došlo až 22. 3. 2005, teda o 
4 dni neskôr, a nie "na minú
tu presne" ako to uvádza 
článok. Bol plne zohl'adnený 
dátum doručenia 7. 3. 2005. 

Na uvedené upozornenie 
reagoval manažment druž
stva, osobne predseda, tele
fonicky až dňa 11. 3. 2005. 
Ak sa však čitatel' domnieva, 
že tak urobil, aby predložil 
návrh riešenia situácie, ale-

(Pokračovanie na 6. strane) 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 5.5. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 19.5. 2005, 
číslo vyjde 27.5. 2005. 
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Miestna rada (MR) Miestne
ho zastupite /'stva (MZ) MČ 
ONV sa ziš la 3. 5. 2005 na 
svojom riadnom zasadnutí, na 
ktorom prerokovala ce lkovo 
18 bodov programu. Z prero
kovaných m ate ri álov a prija
tých uznesení vybe ráme tieto 
závery: 
MR MZ MČ DNV 
- zobrala na vedomie postup 
pri ri ešení havarijn ého stavu 
na objekte lstrij ská l 09, uloži
la prednostov i MÚ MČ ONV 
predložiť altern atívne návrhy 
riešenia opravy, príp. presťa
hovan ia Klubu dôchodcov T: 
14.6.2005, a uložila predno
stovi MÚ MČ ONV vyhodnotiť 
stat ické skúšky pod/'a sadro
vých terčíkov T: 14.6 .2005, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV v súvislost i s prenájmom 
priestorov vo VÚZ - Country 
pub zopakovať výber uchá
dzačov o prenáj o m formou 
prieskumu trhu pr i dodržaní 
formy obstarávania. Os l ov iť 

uvedených ll u c h ádzačov a 
urč iť nový termín pred loženi a 
ponúk na 16.5.2005. jednotli vé 
ponuky v zapečate ných obál
kach označených "Neotvá rať" 
predlož i ť do MR 17.5.2005 , 
- schválila zabezpeče n ie perio
dických rev ízi í e l. zariadení, 
bleskozvodov, prenosných a po
hyb livých spotrebičov v ce lko
vej sume do 90 tis. Sk na zákla
de prieskumu trhu, 
- zobrala na vedomie ú če l dotá
cií pre spoloče n ské organizácie 
MČ ONV na r. 2005 s pripo
mienkam i, 

-zobrala na vedomie informá
ciu o prieskume trhu na projekt 
pol ievac ieho vodovod u - ZŠ P. 
Horova 16, schvá lil a výs ledky 
vyhodnoten ia prieskumu trhu s 
cenou 59.500,- Sk, a ulož il a 
prednostovi MÚ MČ ONV za
pracovať do zmluvy s projektan
tom využitie stávajúcich rozvo
dov vodovodu, 
-zobrala na vedomie info rm á
ciu o pripravovanom ponuko-

(O zodpovednosti za škodu J 

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpoved
nosti zo škodu spôsobenú pri výkone ve
rejnej moci o o zmene niektorých záko
nov- 2. čast' 

O zodpovednosti za škodu 

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zod
povednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci nadobudol 
účinnost' dňom l. júla 2004. Tento zá
kon, ktorý upravuje zodpovednost' za 
škodu spôsobenú pri výkone verejnej 
moci bol prijatý takmer po 34 rokoch. 
Zákon bol potrebný predovšetkým v dô
sledku zmien spoločenských pomerov za 
obdobie od účinnosti zákono č. 58/1969 
Zb., nového pohl'adu no zodpovednost' 
štátu zo škodu spôsobenú jeho orgánmi, 
ako oj jurisdikcie Európskeho súdu pre 
l'udské právo. 

2. Štát a jeho zodpovednost' 

vednosti za spôsobenú škodu je štát, bo
lo potrebné v rámci zákona určit' orgá
ny, ktoré budú oprávnené za štát v zod
povednostných vzt'ohoch vystupoval'. Pri 
ich určovaní bolo nevyhnutné prihliad
nut' k vzt'ohom, ktoré vznikajú medzi 
rôznymi nositel'mi zodpovednosti, naprí
klad medzi štátom o územnými samo
správami. Navrhovatelia zákona vychá
dzali aj zo zákono č. 57 5/200 l Z. z. 
(kompetenčný zákon), v rámci ktorého 
sú dané základné princípy del'by kom
petencií v rámci ministerstiev o ostat
ných ústredných orgánov štátnej správy. 
Samostatne je upravené postavenie nie
ktorých orgánov "sui generis", ako 
Najvyššieho kontrolného orgánu a Ná
rodnej banky Slovensko o niektorých 
dalších orgánov o inštitúcií. 

Orgánmi konajúcimi v mene štátu 
podla § 4 ods. 1 zákona sú : 

a) Ministerstvo spravodlivosti Slo· 
Vzhladom no to, že subjektom zodpo- venskej republiky, ok: l. škoda vz-

DEVEX 2 

vom konaní na rekonštrukc iu 
pomníka padlých, 
~ uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV pred l ož iť m ateri ál " Inová
c ia štatútov mimorozpočtových 
fondov" do kom isií MZ MČ 
ONV. Stanoviská komisií a HK 
zapracovať do materi álu a pred
lož iť do MR MZ MČ ONV 
17.5 .2005, 
- schválila umiestnen ie stávkovej 
kancelárie fy RENO 2000 v pre
vádzke Poo/ biliard COLORADO 
na ul. M. Marečka 2, 
-hlasovaním neschvá lil a uznese
nie súvisiace so zriadením 12 vy
hradených parkovacích miest 
pred budovou ZŠ P. Horova 16, 
- schválila pôžičku Ing. (ubici 
Čárskej vo výške 50.000,- Sk s 
ú čelovým určen ím na nákup za
riadenia prevádzky Inte rn etová 
č itá reň - čajovňa s n áv ratnosťo u 
do 2 rokov, 

- hlasovaním neschválila kofi
nancovanie projektu "Regionálna 
štúdia pre prípravu zhodnocova
nia zeleného odpadu a kampa ň 
na podporu domáceho kompos
tovania" vo výške 150.000,- Sk, 

- uložila riadite/ovi Denovy v sú-

nikla v občianskom súdnom konaní alebo 
v trestnom konaní a ak tento zákon ne
ustanovuje inak, 2. škodu spôsobil notár 
pri výkone verejnej moci, 3. škodu spôso
bil súdny exekútor pri výkone exekučnej 
činnosti vykonávanej z poverenia súdu 
alebo podl'a osobitného predpisu (zákon 
č. 133/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch 
a exekučnej činnosti o o zmene a doplne
ní ďalších zákonov v znení neskorších 
predpisov), 
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky, ok v trestnom konaní škodu 
spôsobil vyšetrovatel' alebo poverený or
gán Policajného zboru, 
c) ministerstvo alebo iný ústredný 
orgán štátnej správy, ak škoda vznik
lo pri výkone verejnej moci v oblasti štát
nej správy, ktorá patrí do pôsobnosti toh
to ministerstva alebo tohto ústredného 
orgánu štátnej správy o oj keď ide o ško
du, ktorá vzniklo pri výkone štátnej sprá
vy, ktorá bola prenesená na územnú sa
mosprávu podla osobitného predpisu, 
d) ministerstvo alebo iný ústredný 
orgán štátnej správy, ak v dôsledku 
nesprávneho prebratia smernice Európ
skej únie alebo ok v dôsledku nedodržo-

v islost i s projektom vo /'n oča

sových akt ivít - " Tenis medz i 
panelákmi" n amontovať kl ad
ky v hornej časti stoj ana s mo
ž n osťou nat iahnu t ia siete aj 
pre vo lejba l, f in . prostriedky 
u vo /'niť z fondu vo/'riočaso
vých akt ivít do výšky 2 tis. Sk 
na kladky a l tis. Sk na zakú
penie siete, a schvá lil a hodi
novú sadzbu za prevádzkova
ni e projektu ,,Tenis medzi pa
nelákmi " v sume 50, - Sk/hod. 
s vyfinancovaním z fondu vo /'
nočasových akti vít, 
- uložila prednostovi MÚ Mč 
ONV zabezpečiť ponuky na 
postrek proti komárom v Mč 
ONV, termín : 17.5.2005, 
-uloži la hlavnému kontrolóro
v i MČ ONV vyko n ať kontrolu 
vše tkých u skutoč n e nýc h za
hra ni čných c iest v roku 2004 
a v roku 2005 k 30.4.2005, 
- schválila krytie ná kl ad ov na 
splav po ri eke Morava dňa 
28.5 .2005 z rezervného fondu 
MČ ONV. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

nio lehoty na jej prebratie vznikla škoda 
pri výkone verejnej moci v oblasti štátnej 
správy, ktorá patrí do pôsobnosti tohto 
ministerstva alebo tohto ústredného or
gánu štátnej správy, 
e) Generálna prokuratúra Sloven· 
skej republiky, ak škodu spôsobil štát
ny orgán podl'o osobitného predpisu (§ 

38 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokura
túre v znení neskorších predpisov) v 
občianskom súdnom konaní, v trestnom 
konaní alebo v správnom konaní, 
f) Najvyšší kontrolný úrad Sloven· 
skej republiky, ok škoda vznikla v 
dôsledku nezákonného rozhodnutia ním 
vydaného alebo ak škoda bolo spôsobe
ná jeho nesprávnym úradným postu
pom, 
g) Národná banka Slovenska, ak 
škoda vznikla v dôsledku nezákonného 
rozhodnutia ňou vydaného alebo ok 
škoda bolo spôsobená jej nespránym 
úradným postupom, 
h) verejnoprávna inštitúcia, záuj· 
mová samospráva alebo právnická 
osoba, ktorej zákon zveril rozhodova-

(Pokračovanie na 3. strane) 

o zodpovednosti 
za škodu 

(Dokončenie z 2. strany) 

nie 0 právach, právom chránených záuj
moch 0 povinnostiach fyzických osôb a 
rávnických osôb v oblasti verejnej sprá

~y, ak škoda vznikla v dôsledku nezá
konného rozhodnutia ňou vydaného ale
bo ak škoda bola spôsobená jej nespráv-
nym úradným postupom, . 
i) Národná rada Slovenskej repub
liky, ak škoda vznikla v dôsledku nezá
konného rozhodnutia ňou vydaného ale
bo ak škoda bola spôsobená jej nespráv
nym úradným postupom, 
il Súdna rada Slovenskej republi· 
ky, ak škoda vznikla v dôsledku nezá
konného rozhodnutia ňou vy~aného ale
bo ak škoda bola spôsobená jej nespráv
nym úradným.postupom, 
kl Orgán príslušný podl'a písmen a) až 
j), u ktorého bola podaná žiadost' na 
predbežné prerokovanie nároku (podl'a 
§ 15 zákona), a ak ku škode došlo v ob
lasti verejnej moci, ktorá patrí do pôsob
nosti viacerých orgánov verejnej moci; 
ok žiadost' bola podaná no viacerých 
príslušných orgánoch, ten orgán, ktorý 
vo veci začal konat' ako prvý. 

Tieto vyššie uvedené orgány sú prísluš-

né na konanie i vo veciach regresného 
nároku. Ak by nastala situácia, že nie je 
možné príslušný orgán určit' podl'a usta
novenia § 4 ods. l zákona, koná v mene 
štátu podla§ 4 ods. 2 zákona automatic
ky Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky. V prípade, ak 
je nárok na náhradu škody uplatnený u 
nepríslušného orgánu, vzniká zákonná 
povinnost' takéhoto orgánu postúpil' žia
dost' poškodeného príslušnému orgánu a 
upovedomí!' o tom poškodeného. Účinky 
uplatnenia nároku však zostávajú zacho
vané. 

V nasledujúcom čísle DEVEX-u Vás 
oboznámim v 3.časti o Zákone č. 

514/2003 Z. z. o zodpovednosti za ško
du spôsobenú pri výkone verejnej moci a 
o zmene niektorých zákonov s uplatne
ním nároku na náhradu škody spôsobe
nej nezákonným rozhodnutím štátu a 
nesprávnym úradným postupom štátu, s 
uplatnením nároku na náhradu škody 
spôsobenej rozhodnutím o zatknutí, za
držaním alebo iným pozbavením osob
nej slobody a s uplatnením nároku na 
náhradu škody spôsobenej rozhodnutím 
o treste, o ochrannom opatrení alebo o 
väzbe. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupco starostu MČ DNV 

•............ ..... . ..... .......... ... . ... . ... .. . ... .... .. . .. .. .... : ...... ......... ... ................... ..... .. ... .. ... .. ... . . 

J ~rn& upr~t<:)'-'~Di6? -
na sídliskách v Devínskej Novej Vsi 

Firma OLO, a.s. v spolupráci s mestskou časťou DNV pri staví pre obyvatel'ov 
bytových domov bezplatne ve/'kokapacitné kontajnery. Obyvatelia do nich môžu 
ukladať výlučne ve/'korozmerný odpad. Zakázané druhy odpadov: nebezpeč-
ný odpad, stavebný odpad, odpad zo zelene. . 

Odpad, ktorý občania položia ved/'a kontajnerov, nebude odvezeny! 
Kontajnery budú pristavené počas piatka a odvezené v nedel'u po 14,00 hod. 

Termin 20. 5. - 22 . 5. 2005 

M. Marečka S - 7 M. Marečka 18- 20 

l. Bukovčana 2 Bukovčana S 

Bukovčana 11 Bukovčana 13 

l. Bukovčana 16 l. Bukovčana 24 

J. Poničana 3 J. Poničana 7 

J. Poničana 11 Eisnerova párne čísla na začiatku ulice 

Eisnerova párne čísla na konci ulice Eisnerova nepárne čísla na začiatku ulice 

Eisnerova nepárne čísla na konci ulice 

Termin 27. 5. - 29. S. 2005 

P. Horova začiatok ul ice · pred zdravotné stredisko P. Horova pred zS P. Horova 16 

P.Horova 21 P.Horova 26 

S. Králika 2 - 4 S. Králika 1 O 

S. Králika 14-16 J. Smreka 3 

J. Smreka 2 J. Smreka 7 

J. Smreka 10 J. Smreka 18 

Križovatka Novoveská - Kalištná Križovatka Uhrovecká - lstrijská 

Hradištná časť pod Kostolným vŕškom 

trasa cyklistického chodníka Marchfeldkanal 

- Z ateliéru architekta -
PREDÍ.ŽENIE EISNEROVEJ 

ULICE SMEROM DO CENTRA 

BRATISLAVY K ŠTÁTNEJ CESTE 

11/505. 
Na základe podkladov, ktoré 

v ostatných rokoch obstarala MČ 
Bratislava - Devínska Nová Ves, sa 

stabilizovala trasa nového komuni-

' kačného prepojenia MČ Ba-DNV 

smerom do centra mesta a do MČ 
Bratislava - Záhorská Bystrica . 

V súčasnosti sa začína spraco

vávať projektová dokumentácia 

komunikácie predlženie Eisnerovej 

ul. po štátnu cestu ll/ 505 smerom 

na MČ Bratislava - Záhorská Bys

trica. 

Na Eisnerovej ul. bolo v posled

nom období množstvo úrazov 

chodcov. MČ Bratislava - Devínska 

Nová Ves bude prerokovávať v 

'bi'""' h dňoch návrh zmien do-na1 IZSIC 

pravy s cielom zlepšenia bezpeč-

nosti chodcov a vodičov na Ei sne-

rovej ulici. 

REKONŠTRUKCIA ZASTÁVOK 

MHD 

NA /STR/JSKEJ ULICI. 

V rámci rekonštrukcie chodní-

kov, zelene a drobnej architektúry 

na /strijskej ul. budú vymenené 

staré nevyhovujúce prístrešky MHD 

za nové typy, ktoré sa používajú v 

centre mesta . Zároveň sa bude 

realizovať rekonštrukcia zastávok 

MHD z dôvodu zlepšenia bezpeč

nosti cestujúcich a vodičov. 

PREPOJENIE CYKLOTRÁS. 

Prepojenie cyklistického a náuč

ného chodníka Nivy Moravy s cyk

listickým chodníkom Marchfeldka

nal , ktorý končí vo Viedni, sa ro

zšíria turistické možnosti obyva

telov a návštevníkov MČ Bratislava 

- Devínska Nová Ves. 

Na trase je areál zámku Schlos

shof. Realizáciou prepojenia sa vy

tvoria podmienky pre rozvoj zaria

dení cestovného ruchu v DNV a ro

zšírenie služieb pre trvalo bývajú-

cich obyvatelov. 

Starosta MČ Brati slava- Devín-

ska Nová Ves bude maí v nasledu-

júcich týždňoch stretnutia so svoji-

mi partnermi na 'rakúskej strane k 

projektom na podporu cestovného 

ruchu. 

M. Beláček, architekt MČ 

DEVEX 3 
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YC E 1NJ T !ft. 
centrum pre voľný čas 

14.-1S.S KULTÚRA BEZ HRANÍC 
súčasť hodov, vystúpenia súborov a skupín, tradičné 

nebude chýbať ani občerstvenie 
Nám. 6. apríla, od 14.00 do 19.00 h 

22. S. Gul'ko Bambul'ko 
detské divadelné predstavenie, veľká sála lstracentra o 

· vstupné: 25,- Sk 

28. - 29. S. FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 
28. 5. Pietna spomienka na spisovateľa R. Slobodu 

pri jeho pamätníku na Slovinci o 18.00 h 

29. S. Festival 

· Prehliadka slovenských ľudových tradícií, piesní a tancov. 

Festival poriada Miestny odbor. Matice sloyť!!lskE!j, 
všetky priestôry lstracentr~ äd 15~oo . ~' · · .· 

OŽIVENÉ REMESLÁ 
14. - 15. 5. 2005 
Námestie 6. apríla 

druhý ročník úspešného víkendo

vého programu pri l'udových tra

díciách, kultúrnom programe a 

tradičnom občerstvení. 

Sobota 14. 5. 14.00- 19.00 h 
14.00 - otvorenie popoludnia 
14.30- 15.00- DFS Lúčka 
15.30 - 16.00 - FS Črip { 1. časť 
vystúpenia} 
16.30- 17.30- Detská hudobná 
skupina VEGA {koncert) 

18.30- 19.00- FS Črip (2. časť 
vystúpenia}, záver dňa 

Nedele 15. 5. 14.00- 19.00 h 
14.00 - začiatok popoludnia 
14.30 - 15.00- DFS Kobylka 
(l . časť vystúpenia} 
15.30 - 16.00 - DFS Kobylka 
(2. časť vystúpenia} 
16.30- 17.30 
-Zuzana Mojžišová a jej druži
na {koncert) 
18.30- 19.00- záver programu 

, 

LETNE PRAZDNINY 
V DENNOM TÁBORE-----

_ lstracentrum, centrum pre vol~ 
ný čas v Devínskej Novej Vsi po
riada denné letné tábory, denne 
od 8.00 do 16.30 h, s turisticko
poznávacím zameraním v termí
noch: 
4. 7. - 8. 7. 2005 Cena: 950,- Sk 
11. 7. - 15. 7. 2005 

Cena: 1050,- Sk 

Cena zahŕňa obedy, dopravu, 
poistenie, pedagogický dozor, 
vstupné ... 

Rodičia môžu prihlásiť deti vo 
veku do 14 rokov denne od 9. 5. 
2005 v čase 8.30- 16.00 h pria
mo v lstracentre. 
Informácie na tel. č.: 6477 0033 

Ing. A. Pi/chová 

Aj deti sú obyvatelia MČ DNV 

Ustrážil' hodnoty 
Už v útlom predškolskom veku sa v MŠ v pl

nej miere venujeme environmentálnej výchove 
detí. Dôraz kladieme na vytváranie pozitívneho 
vzt'ahu k životnému prostrediu, v ktorom deti 
vyrastajú. Deti sa postupne učia zvel'aďavat' a 
udržiava!' (istotu a poriadok v školskej záhra
de. Spoločne s det'mi sme zholovili skalku s let-

DEVEX4 

nickami a taktiež nám pomáhali pri okopávaní 
stromčekov o vel'kých črepníkov s kvetmi. 
Každé dielo má v MČ svoj kvietok, o ktorý sa s 
láskou stará. Pozoruje aka rastie a snaží sa ho 
ochraňoval' a polieva!'. 

Pa skončení prevádzky MŠ, našu školskú 
záhradu navštevujú nevífaní návštevníci, ktorí 

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, 

starosta MČ ONV, 
ústredie Matice slovenskej, Dom Matice slovenskej Bratislava 

a Dom zahraničných Slovákov Bratislava 
vás pozývajú na dvanásty 

FESTIVAL 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 

28. - 29 . mája 2005 

program: 

sobota 28. mája o 18.00 h 
pietna spomienka na spisovatela R. Slobodu 

pri jeho pamätníku na Slovinci 

nede/á 29. mája od 15.00 h 
v Kultúrnej záhrade /stracentra 

(v prípade nepriaznivého počasia vo vel'kej sále IC) 
program piesní a tancov v ktorom vystúpia: 

OFS Matičiarik, ZUŠ ONV, OFS Klnka, L. Hudecová 
FS Padina (Srbsko a Čierna hora), Rodokmeň, Slnečnica 

Všetkých vás srdečne pozývame 

--J>e~ le~e ZfJ(J?--
Motto: "Apríl, mesiac lesov" 

Po desiaty raz sa deti a mlá
dež našich základných a mater
ských škôl stretli na spoločných 
ekologicko-výchovných poduja
tiach venovaných Dňu Zeme s 
mottom apríla - mesiaca lesov. 

Desat' rokov prinieslo všetkým 
účastníkom projektu, usporiada
telom i tým, komu je určený, 
množstvo zaujímavých skúsenos
tí, cenných poznatkov, ale pre
dovšetkým skutočnost', že aj v 
súčasnosti je téma Zeme stále 
aktuálna a nesmierne dôležitá v 
procese Judskej existencie. 

Poznanie a ochrana prírody, 
zdravého životného prostredia, 
sú neodmyslitelne spojené s kul
túrou bývania, nášho správania 

za niekol'ko minút zničia všetko, ca sme si s de
t'mi v MŠ s láskou vybudovali. 

Spoločne by sme sa malí zamysliet' aj nad 
ihriskami v MČ ONV. Snáď na celom sídlisk 
u nájdeme dve pieskoviská, kde so môžu hrot' 
aj malé deti. Všetky ihriská sú zdevastované, 
nesprňajú bezpečnostné ani hygienické normy. 

Sú znecistene i ad psích exkrementov. Aj 
preto stúpajú alergické ochorenia. Obraz našich 
ihrísk v Devínskej Novej Vsi je alarmujúci. Je to 
vina iba detí? 

sa a v neposlednej miere uvedo
menia si vlastnej zodpovednosti 
ludí za svoje správanie k život
nému prostrediu a jeho prípadné 
dôsledky. 

Tento, vo svojich začiatkoch 
jednoduchý projekt, ktorým si 
pripomíname 22. apríl, sviatok 
Zeme, sb predovšetkým vdáka 
ochote, nápadom a vlastným ak
tivitám základných a materských 
škôl v našej mestskej časti a dob
rej spolupráci s oddelením život
ného prostredia miestneho úradu 
v Devínskej Novej Vsi spolu s 
miestnym podnikom Denova roz
vinul do súčasnej rôznorodej po
doby. . 

V tomto roku sme školám po- · 

{Pokračovanie na S. strane} 
. ' 

Možno jedno z riešení by bolo aj vybudova
nie štandardného stráženého detského ihriska 
zo všetkým, ci k tomu patrí (pieskoviská, pre
liezačky, šmyklavky). Velo mladých mamičiek s 
det'mi by sa uräte potešilo. O dozor by sa mohol 
postara!' aj dôchodca, ktorý by za malú financ: 
nú odmenu uchránil tisíce peňazí, ktoré by ne
vyšli nazmar a slúžili by aj malým obyvatel'om 
Devínskej Novej Vsi. 

Irena Ludvigová, 
MŠ M. Marecka c. 20 

Marián BABIK 
a Henrieta LOVASOVA 

Blahoželáme! 

u~ľiaťi. "š 
novýc~ ~~elf;l;P~[~~íl;?ťi 

Barbora BELOSI CO VA 

Vitaj! 

AliDURUKAL 
juraj DEMOVIČ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Dňa 26. 5. 2005 uplynie 
rok, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a ded
ko 

jozef MARTANOVIČ 

Kto ste ho poznali, prosím, ve
nujte mu tichú spomienku. 

Manželka, deti a vnúčatá 

Dňa 6. 6. 2005 uplynie 3. 
výročie čo spomíname na 
drahého zosnulého manžela, 
otca, dedka, brata a švagra 

Antona GASPARlKA 

Za tichú spomienku ďakuje 
manželka, dcéra a syn s rodi
nami. 

Pozrite na kritický stav konca 
chodníka lstrijskej smerom k Rolan
dovi na pravej strane, teda na Nám. 
6. apríla, medzi číslami 11 a 9 (býva
lou reštauráciou a zeleným pascha-

{Dokončenie zo 4. strany) 

núkli pešie a cykloturistické vy
chádzky a exkurzie pre žiakov 
druhého stupňa s témou "Lužné 
lesy, prírodné poklady Európy". 

Cielom exkurzií bolo zozná
menie žiakov s prírodnými hod
notami regiónu prostredníctvom 
lužných lesov a zaplavovaných 
lúk okolo rieky Moravy, s formo
vaním tejto oblasti v minulosti, s 
významom lužných lesov pre 
rastliny, živočíchy a človeka, 
naučili sa vybrané druhy rastlín 
a živočíchov rozpoznával'. 

Exkurzie sme uskutočnili s od
borným sprievodom a výkladom 
lektora z Inštitútu aplikovanej 
ekológie Daphne. Pešie vychádz
ky pod názvom "Liečivá sila dre
vín" a odborným sprievodom a 
výkladom RNDr. Kataríny Zlo
chovej, CSc. absolvovali žiaci 6. 
ročníkov. Pre staršie deti mater
ských škôl, ktoré prejavili záu
jem, sme po prvýkrát pripravili 
návštevu Dendroparku .s rozprá
vaním RNDr. Márie Šimonovej 
na tému "Stromy a kry - naši ka
maráti". 

Žiaci 8. ročníkov sa zú~astni/i 
na odbornom stretnutí s geoló
gom RNDr. Ladislavom Šimo
nom, CSc. vo vel'kej sále /stra
centra na tému "Kamene rozprá
vajú o histórii Zeme". Vybrané 
triedy siedmakov a ôsmakov 
navštívili Prírodovedné múzeum 

dovým domom). Počas dažďa, či pri 
odmäku, sa tam tvorí obrovská kaluž, 
keďže je tam navozený štrk, po kto
rom sa zle prechádza tak s kočíkom, 
bicyklom či v topánkach na podpät
ku, pretože voda pre štrk nemôže od
tekať do kanalizácie. Navyše tam trčí 
ešte aj akási kovová tyč, na ktorej sa 
možno potknúť a zraniť. 

Kaluž (v zime aj primrznutú) teda 
treba obchádzať po frekventovanej 
ceste, čo je dosť nebezpečné, preto
že je to v zákrute. 

V pokračovaní za zákrutou, kde 
bol donedávna chodníček, sú zasa 

Slovenského národ
ného múzea, kde si 
s odborným výkla
dom pozreli stále 
expozície histórie 
vzniku života na 
Zemi, minerálov, 
botaniky a zooló
gie, doplnené pre
mietnutím filmu z 
výstavy o orlovi 
královskom. Bohatú 
ponuku delom na
vŕšilo detské divadelné predstave
nie "Hry jari", na ktorom sa malí 
diváci pobavili, zasmiali a za
hrali s hercami priamo na javis
ku. 

Projekt Dňa Zeme každoročne 
dotvára oblubený seminár pre 
pedagógov materských a základ
ných škôl a osemročných gymná
zií, ktorého témou sa stalo už tra
dične motto každého ročníka. 

V tomto roku sa odborníci s 
pedagógmi stretli na seminári 
pod názvom "Apríl - mesiac le
sov". Prednáša/o a diskutovalo sa 
na nasledovné témy: "Ako hora 
kopnie", "Príspevok hmyzu k sta-

Kopl·ort:é:rom 
Držím vám palce vo vašej zásluž

nej práci, pretože je vel'mi dobré a 

chvályhodné, že existuje možnosť 

nielen získať informácie o dianí v 

DNV, ale je tu priestor aj na vyjadre
nie názoru, či otvorenie diskusie. Len 

neviem, priznám sa, v čom je prob-

pre zmenu navozené skaly a od jari 
do jesene vysadené kríky a ostré 
kvety, trhajúce pančuchy a opäť vy
tláčajúce chodcov na vozovku. 

Bola by škoda s tým nič nerobiť, 
veď samotná Devínska Nová Ves je 
velkým lákadlom pre množstvo turis
tov aj tých, čo pokračujú ďalej sme
rom na Devín. 

Boli by sme vel'mi radi, keby ste k 
tomuto problému zaujali stanovisko. 
Prikladáme aj dve fotografie, ktoré sa 
týkajú spomínaného "chodníka". 

Ing. Vašíčková 

bi/ite lesného ekosystému", "Výz
nam húb pre človeka o prírodu" 
a "Liečivá sila drevín". 

Na záver dákujeme všetkým, 
ktorí sa na projekte aj v tomto ro
ku podielali odborne - lektori, 
sprievodcovia, prednášajúci, ako 
aj vedeniam základných a mater
ských škôl v Devínskej Novej Vsi, 
ktoré program tohto ročníka Dňa 
Zeme oslovil, čoho dôkazom bola 
vel'ká ochota spolupracovať a v 
niektorých prípadoch si poslanie 
projektu pretvorí( na vlastné akti
vity a činnosti. 

Katarína Bergerová, 
riaditel'ka lstracentra 

lém, posledné dve čísla som v schrán

ke nenašiel. Musel som si ich vypo

žičať od suseda. 
PG J.Smreka 

Keď nedostanú Devex do schránky 

v zamknutom činžiaku chápem, ale 

keď niektoré číslo nedostanem v ro

dinnom dome, tomu nerozumiem. 

1.0. Pieskovcová 

DEVEX 5 
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(Dokončenie z 1 .strany) 

bo vyzval partnera na roko
vanie, je na omyle. Za pod
statné považoval upozorniť 
štatutárneho zástupcu našej 
spoločnosti, že sa blíži Zhro
maždenie deiegátov, a preto 
postup dodávatela považuje 
na účelový. 

K celkovému vyrovnaniu 
nedoplatku došlo 25. 3. 
2005 t. j. 17 dní po upozor
není, 41 dní po lehote splat
nosti februárovej platby a 15 
dní po lehote splatnosti mar
covej platby. 

Autor ďalej uvádza ako 
výčitku našej spoločnosti, že 
dobrí obchodní partneri sa 
vedia dohodnúť S tým je 
možné len súhlasiť. Možno 
však považovať za dobrého 
obch_odného partnera ta
kého, ktorý už roky neplatí 
dohodnuté platby v termí
noch, ktorý partnera osočuje 
a obviňuje z účelového ko
nania namiesto toho, aby 
prípadné problémy včas avi
zoval zmluvnej strane a 
prišiel s návrhom ako prob
lém riešiť. 

Nie je naopak prejavom 
maximálnej tolerancie a 
dobrej vôle našej spoloč
nosti, že napriek uvádzaným 
skutočnost iam nepostihlo 
SBD Ba IV ani korunou pe
nále, aj keď nás k tomu 
oprávňuje vzájomná zmluva. 
Alebo očakáva, že "dobrý 
obchodný partner" si vezme 
úver, aby kompenzoval ne-

schopnosť druhého partnera 
plniť vzájomne dohodnuté 
záväzky. 

Uvedomuje si vôbec náš 
"dobrý obchodný partner", 
že svojim konaním ohrozuje 
aj ostatných obyvateľov ONV, 
ktorí nie sú v jeho správe, 
pretože prerušená dodávka 
plynu, od ktorej je závislá vý
roba tepla, postihne všeť
kých? 

Na záver by sme uvítali, 
keby autor článku sa ne
schovával pod redakčnú 

značku, (uáááá) ale uviedol 
meno a funkciu člena pred
stavenstva SBD Ba IV. To by 
ale potom objektivita uverej
neného článku pravdepo
dobne vyznela pre zaintere
sovaného čitateľa inak. 

Celkom na záver, bez ďal
šieho komentára, uvádzame, 
že dlh SBD Ba IV k 11. 4. 
2005 (termín splátky za apríl 
2005)je znovu 802 517,- Sk. 
Ing. Stanislav Mensátor, vý
konný riaditeľ, štatutárny zá
stupca OZ 

Uáááá na vysvetlenie: 
Redakcia pozná tlačový 

zákon a riadi sa ním, tak ako 
ostatné média (ak človek číta 
všimne si to) uverejňujú me
ná autorov, ich iniciály, skrat
ky a pod. ako je to obvyklé a 
v súlade so zákonom, preto
že ... vysvetl'ovať by bolo tre
ba ak ... takže onú vetu (s na
šou vsuvkou uáááá) považu
jeme za žart z neznalosti. 

Redakcia 

Už po siedmykr_át 

Dajte nový vzhl'ad mestským častiam Bratislavy, v ktorých 
chcete zlepšiť životné prostredie. 

Až do 20. júna t.r. môžete posielať svoje návrhy na úpra
ve zelene v lokalite vo Vami vybranej mestskej časti. 
Nemusíte však posielať len tie. 

Šance Vami vybraných mestských častí môžete zvýšiť aj 
tým, ak ich označíte v tomto fGrmulári a ten zašlete na 
e-mailovú adresu ozp@bratislava.sk. Za konkrétnej lokality 
vo vybraneJ mestskej časti Bratislavy. 

Vďaka Vám sa tak projekt Zelené mesto uskutoční v troch 
mestských častiach, ktoré získajú najviac hlasov. A do ich 
úpravy sa môžete zapojiť samozrejme aj Vy. 

DEVEX6 

Nie folklór - realita 
stanovisko SBD BA IV Bratislava 

SBD BA IV ako správca bytových 

domov v Devínskej Novej Vsi týmto 

reaguje na článok uverejnený v ap-

. rífovom vydaní DEVEXU a na vys

vetlenie uvádza nasledovné fakty: 

- Ku dňu 3.03.2005 potvrdzuje 

SBD BA IV údaj o neuhradení fak

túr vo výške 669.305,- Sk. 

- Ku dňu 10.03. 2005 (t.j. deň 

splatnosti záloh) eviduje SBD BA IV 

neuhradené platby vo výške 

1 566 042,- SK, a nie ako uvádza 

dodávateľ tepla TENERGO Brno 

. a. s. 3 467 293,- SK. 

- Po započítaní dobropisov, ktoré 

dodávateľ tepla uznal a po vyko

naní dálších úhrad je SBD BA IV 

ku dňu 25.04.2005, ako zmluvný 

partner voči dodávatelóvi tepla v 

preplatku vo výške 2 032,30 SK. 

Na margo veci SBD BA IV chce 

pripomenúť, že zmluvným stra

nám vyplývajú práva a povinnosti 

z kúpnej zmluvy. TENERGO Brno 

a.s. uvádza v reakcií na článok 

"Možno považovať za dobrého 

obchodného partnera takého, ktorý 

už roky neplatí dohodnuté platby". 

V konečnom dôsledku SBD BA IV, 

aj keď s oneskorením uhradí dodá

vate/ovi tepla dodané teplo v plnom 

rozsahu. 

SBD BA IV môže považovat'TE

NERGO Brno a. s. za dobrého ob

chodného partnera, keď k dnešné

mu dňu nenaplnil čl.II/ odst. 3.10 
kúpnej zmluvy, v ktorom sa za
viazal v lehote do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Meno: 

Priezvisko: 

Adresa- Ulica a číslo: 

PSČ, mesto: 

E-mail: 

Mestská časť: 

(31 .05.2002), že vykoná také 

technické opatrenie opatrenia, aby 

každé odberné miesto vyplývajúce 

zo zmluvy bolo merané? 

Horeuvedený bod kúpnej zmluvy 

nie je dodávate/om tepla v plnom 

rozsahu naplnený, preto vlastníkom 

a nájomcom bytov predávajúci tep

la TENERGO Brno, a.s. neumožňu· 
je v plnej miere efektívne využívať 

možnosť regulácie dodávky tepla v 

zmysle zákona o tepelnej energeti

ke č. 657/2004 Z. z. 

Bc. Ján Soukup, 

predseda SBD BA IV 

Poznámka redakcie 

Sporov medzi obchodnými part

nermi, aj v Devínskej Novej Vsi, 

môže byť neúrekom. V tomto kon
krejtnom šlo o spor, na ktorý doplá

cali občania a redakcia redakčným 
článkom naň upozornila a navrho

vala zainteresovaným stranám 

problém riešiť. Nič viac a nič me
nej. 

Je ve/a využiteľných spôsobov 

ako sa obchodní partneri môžu do

hodnúť. Média problémy neriešia, 

iba na ' ne upozorňujú, prípadne 

ponúkajú možnosti hladania. 

Týmito dvom~ reakci~mi uzatvá-' 

rame otázku z čísla 7/2005 v pev

nej viere, že sporné otázky si part

neri vydiskutujú na príslušnej úrovni 

a príslušných miestach. 

Prirodzene, ak nastanú nové 

problémy týkajúce sa obyvatelóv, a 

nie ich podielu zavinenia, každým 

novým sa budeme primerane za

oberať aj na stránkach našich no-

vín. 
Redakcia 

Vyberte Vami zvolenú mestskú časť. l Devínska Nová Ves 

Lakálita a činnosti: 

Opis lokality, ktorú navrhujete pre akciu Zelené mesto a stručný po- . 

pis navrhovaných činností. 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 
17/A, 843 10 Bratislava, ponúka na prenájom nebytové 
priestory v samostatne stojacom objekte Viacúčelového za
riadenia na ulici š. Králika 1. 

Ide o priestory po stávkovej kancelárii Tutovka s výmerou 
53,3 m' na prízemí, s možnostbu začatia podnikania od ter
mínu 1. 8. 2005 . 
Minimálna cena nájmu pre rok 2005: 
peňažníctvo, poistbvníctvo, herne 5200,- Sk 
pohostinské zariadenie 3000,- Sk 
obchody, kancelárie, stávkové kancelárie 1800,- Sk 
iné služby 1800,- Sk 
výroba, samostatné sklady 2000,- Sk 

Zmena účelu využitia nemá vplyv na výšku a odklad plate
nia nájmu. 

K písomnej žiadosti priložte - podnikatel'ský zámer, opráv
nenie k podnikaniu (výpis z OR, živnostenský list), referencie 
prípadne ďalšie doklady súvisiace s podnikatel'ským záme
rom. V prípade vášho záujmu o nebytové priestory ponúkni
te vo svojej žiadosti cenu na m' nie menšiu ako minimálnu 
sadzbu pre príslušný druh podnikatel'skej činnosti. 

Termín doručenia žiadosti je do 3. 6. 2005 na Miestny úrad 
ONV, oddelenie OSUM, Novoveská 17/A, 843 07 Bratislava 
49. 

V prípade potreby vám informácie poskytnú pracovníci 
oddelenia správy a údržby majetku - Mgr. Kissová 
kontakt: 
Miestny úrad ONV- tel.: 6477 5250, 6477 6250, 6477 7250, 

6477 8250,6453 8367,6453 8368. 

Rozmiestnenie kontajnerov 
De nova v snahe predísť vytváraniu nelegálnych skládok a pritom pomôcť 

občanom Devínskej Novej Vsi pri upratovaní domácností a domov, poskyt
ne vel'kokapacitné kontajnery na objemný odpad z rodinných domov a do
mácností. 
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 

Harmonogram rozmiestnenia vel'kokapacitných kotajnerov: 

20. - 22. S. 200S ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša, Jasencova 
27. - 29. S. 200S ul. Pod lipovým, lstriiská, Kosatcova, Zavadilova 
03.-0S.6. 200S ul. Janšákova, Slovinec, Záhradná, S. Králika-rod. domy 
10.- 12. 6. 200S ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova 
17.- 19. 6. 200S ul. Novoveská- J. Poničana, nám 6. apríla, Na kaštieli 

• K rodinnej bitke došlo potom, 
keď syn predstavil rodine nevestu 
a babička utrúsila: 
" To vás Pánboh trestá, že sa ne
modlíte." 
• K nadmernému užívaniu anti

koncepčných prípravkov nútil 

svoiu manželku preto, aby ne

prišla do iného stavu so suse

dom. 

• Nepriznávam sa k otcovstvu 
die(a(a, pretože menovaná mala 
styky s podobnými, ako som ja. 

• Stýkali sme sa spolu dlhší čas a 

ja netvrdím, že sú všetky tri deti 

ieho, ale bolo by slušné, aby si 

aspoň jedno vybral. 

• Z očí som mu vyčítala strach a 
niekol'ko rumov. 
• Ako som sa cítil po konzumácii 

alkoholu? No, ako pán domu. 

• Prehlasujem, na čisté svedomie, 
že Jaroslav bol u mňa celú noc, 
ale ak spal u Boženy, tak to mu 

nedarujem a môžete si to škrtnú!' 
aj s alibi. 

Ol· 

02. 

03. 

04· 

05. 

06-

07-

H ŠK MACEK, Eisnerova 46 
Chlieb - pečivo- pekárenské výrobky 
denne čers.tvé z- vlastne.j výroby 

Pfi- pia: 6.00- 18.00 h u: 6.00- (2.00 k 
prijímame objednávky na. zabezpe.čenie rodinných 

a spoločenských akcií 
tel •. : Q91S 700 l2S 

Prfd'ttt na flchutnávku a preHsdčíte u 

Kúpa 

Predaj 

Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

Služby (ponúka) 

Byty 

Nehnutel'nosti 

Rozličné 

kontakt: 0905-804 666, bez

platná linka: 0800 16 OO 16 

• TV servis Baláž - oprava tele
vízorov. 

Na grbe 43. 
Tel/zázn .. 6477 6963 

• Murárske, obkladačské prá

ce, sadrokartón, malovky. 
Interiér-exteriér. 

• Predám šport. kočík, modrý, 

prekl. rukoväť, za 2000 Sk 

a autosedačku 0-13 kg, za 
l 000 Sk. Tel: 6477 0088 
• Ovčie kožušiny- predložky -

dostanete kúpiť v Oevexe. 

Tel : 0908-543-991 

~··•• ••·•.··••·•••·•·•·••• 9~ťíR~Z~lGt:Jt ·••••••••····••···•••·•··• & 

* HERBA - ZÁHRADNÍCKE PO

TREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Qi\ I lla ~: ~(:J~rJ~éiWmsoc~;;;;; & 
ponúka 

• Hlodáme spolupracovníkov 

pre poskytovanie pôžičiek. 
KEŠOVKA, Telervis plus a.s., 

Tel: 6477 4642 
• Prenajímam chatu v záp. 
Tatrách v lokalite Červený 
kút (Hybe). Poč. osôb min . 6, 
max. 8. 

Tel: 0903-760 298 

Pizzeria denný bar 
nočný bar 

Bratislava, Istrijská 77 
Reservé: 02/64 53 62 04 

Inzercia - Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 str.= 1360 Sk, 1/4 str.= 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, l str.= 10 8SO Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočíta!' 19% DPH. Zlo vy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac 1 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15.00-18.00, e-mail: krug@mail .viapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápisnika 

- VW Golf modrej metalízy ne
z námy páchate/' 25. 4. poškria
ba/ na parkovisku na Uhroveckej 
tak dokonale, že majttel'ovi spô
sobil škodu BO-tis. Sk. 
- O deň neskôr neznámy pácha
tel' vylomil skrinku v objekte 
Max fit, ukradol mobil Nokia, 
občiansky preukaz, kreditné kar
ty, peniaze - všetko v hodnote 
7 3-tis. Sk. 
- V ten istý deň sa neznámy pá
chate /' vlámal do priestorov me
dziposchodia na P. Horova 20, 
ukradol zimné pneumatiky, te
nisky, bundy a ruksak v celkovej 
hodnote 24,5-tis. Sk. 
- V utorok 26. 4. akoby sa z lode
ji dohodli, na Op/eta/ovej sa ne
známy páchate/' vlámal do pivni
ce, z ktorej ukradol dve udice, 
autonabíjačku, 8-tis. korún a 
kreditné karty. Poškodením spô
sobil škodu 7 -tis. Sk, krádežou 
7 4-tis. Sk. 
- Štvrt)ím prípadom v tento deň 
(24. 4.) bola krádež za železnič

nou stanicou ONV, kde zo skla
du neznámy páchate/' ukradol 

7 7 betónových panelov a inštalá
ciu s neónovými svietidlami v 
celkovej hodnote 7 23-tis. Sk. 
- Na autobusovej zastávke linky 
č. 20 (pri kostole) využil situáciu 
neznámy páchate/' tak, že pri do
jazde autobusu vytrhol z rúk poš
kodeného mobil a po otvorení 
dverí vybehol. Majitel'ovi spôso
bil škodu 4,5-tis. Sk. 
- O deň neskôr 29. 4. o 6.25 h 
zadržala hliadka OO PZ ONV 
vodiča, ktorý viedol vozidlo bez 
oprávnenia. To mu totiž zadržali 
ešte v januári t. r. 
- V ten istý deň o 71.00 h nezná
my páchate/' spôsobil úmyselné 
ublíženie na zdraví občanovi 
pred barom Alda. Poškodený, 
ktorého útočník udrel do hlavy 
neznámym predmetom sa bude 
lieči( 7 5 dní. 
- V posledný aprílový deň 30. 4. 
predviedla hliadka PM} občana 
ONV, ktorý neoprávnene lovil ry
by pred Marcheggským mostom. 
- V pondelok 2. 5. o 7 6.50 h na 
Mlynskej pri rybníku sa neznámy 
páchate/' vlámal do sivého vozid
la Seat ibiza, ukradol dvadsať 
CO, dva svetre, sako, bundu, mo
bil, kalkulačku a učebnice v cel
kovej hodnote 26-tis. Sk. 

OOPZDNV 

Oddelenie evidencie vodičov Krajského dopravného inšpekto
rátu PZ v Bratislave oznamuje, že úradné hodiny pre verejnosť na 
Vysunutých pracoviskách vydávania dokladov - vodičské preukazy 
a cestovné doklady (ďalej len VPVD) na pracoviskách okresov: 
1. Bratislava 1. Sasinkova 2, 
2. Bratislava 2, Záhradnícka 93, 
3. Bratislava 3,Vajnorská 25, 
4. Bratislava 4, Sch. Trnavského 1, 

5. Bratislava 5, Nám. Hraničiarov 1/b. 
sú nasledovne : 

Pondelok 7.30 12.00 
Utorok 7.30 12.00 
Streda 7.30 12.00 
štvrtok 7.30 12.00 
Piatok 7.30 12.00 

13.00 15.00 

13.00 17.30 

Vysunuté pracovisko vydávania dokladov Bratislava 4, M. Sch. 

Trnavského 1 je jediné pracovisko v rámci Slovenskej republiky, 
ktoré vydáva tzv. expresné cestovné doklady t. z. vyrobené do 
48 hod. od spracovania žiadosti. 

Výdaj expresných pasov na Okresnom riaditel'stve Policajného 
zboru v Bratislave 4, je možné realizovať v týchto úradných hodi
nách: 

Pondelok 7.30 12.00 13.00 15.00 
Utorok 7.30 12.00 13.00 15.00 
Streda 7.30 12.00 13.00 17.30 
štvrtok 7.30 12.00 13.00 15.00 
Piatok 7.30 12.00 

-- - - --------- - ----------------------------------- ----- --------------- --- ~ -------------------------------

FUTBAL® 
seniori IV. liga 

22. kolo, 1.5. 
Vajnory- DNV 
23. kolo, 8.5. 
DNV - Tomášov 

4:2 (2 :1) 

3:2 (2:1) 

VYTMATCUP 
ONV 2005 

Skvelé možnosti na prípra
vu, ale aj reprezentáciu, do
stávajú mladí futbalisti 
hrajúci v prípravkách FCL 
DNV. Hoci ide iba o 10 a 11 
ročných chlapcov reprezen
tujú Devínsku lepšie ako do
spelí. 

Na 8. ročníku futbalového 
turnaja prípraviek VYTMAT 
CUP 2005 sa zišli štyri družs
tvá 10 ročných chlapcov (ČFK 
Nitra B, SK Líšeň Brno, FK 
Lamač a FCL DNV). Chlapci z 

FCL DNV obsadili tretie mies
to, hoci za víťazom ČFK Nitra 
zaostali iba o jeden bod a za 
druhým Brnom boli horší len 
o skóre. 

Rovnako štyri družstvá bo
jovali v kategórii 11 ročných 
(Rába Eto Gyor, ČFK Nitra A, 
SK Líšeň Brno a FCL DNV) . 
Naši chlapci po zisku 2 bodov 
obsadili štvrté miesto, keď 
túto kategóriu suverénne vy
hrali chlapci z maďarského 
Rába Eto Gyor. 

Turnaj sledovalo 300 divá
kov. Vďaka patrí rozhodcom 
(M .Bohun, M.Jablonický, B. 
Malárik), ktorí odpískali celý 
turnaj bez nároku na odme-
nu. rv 

KARATE 
Dňa 24. 4. 2005 sa uskutoč

nila v hale na Pasienkoch, 
Ve/'ká cena Slovenska v kara
te. Na súťaži sa zúčastnili 
pretekári z viacerých krajín 
Európy (Wales, Rakúsko, Ta-

liansko, Estónsko, Maďarsko, 
Chorvátsko, Slovinsko, Česko 
a Slovensko). Vo svojej kate
górii kadetky obsadila 2. 
miesto Jarka Gábrišová z 
ONV. 

MOTORSPORT 

Chce obhájiť 
V pozícii obhajcu absolút
nych titulov majstra Európy 
FIA centrálnej zóny a majstra 
Slovenska v pretekoch auto
mobilov na okruhoch vstu
puje do novej sezóny sloven
ský reprezentant, obyvatel' 
Devínskej, Andrej Studenič. 

V roku 2005 sa predstaví na 
viacerých frontoch. Prioritou 
bude seriál majstrovstiev 
Slovenska, FIA CEZ, MMČR v 
šprintoch a vytrvalostných 
pretekoch. Jazdiť bude opäť 
na vozidle Porsche. 

Prioritou na tohtoročnú 
sezónu A. Studeniča je obha
joba oboch titulov. Hoci jeho 

auto nebude patriť k najsil
nejším, majstrovstvo a skúse
nosti, ale aj pripravené vozid
la v Machánek Racing Teame, 
za ktorý Andrej jazdí, môžu 
vytvoriť predpoklady pre spl
nenie ciel'ov. 

( l(orenie života) 
- Chcel by som si zobrať vašu dcéru! 
-A už ste spoznali moju ženu? 
-Ano, ale predsa {Jy som si vzal rad-
šej vašu dcéru. 

Láska hreje, ale uhlie je uhlie .. . 

*** 
- Co najradšej piješ? 
- Všetko čo sa začína aj. 
-Aj vodku, aj víno, aj pivo ... 

*** 
Keď majú včely matku, prečo ne
majú aj otca? 

*** 
- Moja žena mi vôbec nerozumie. A 
tvoja? 

- Neviem. Nikdy ta nespomínala. 
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22.- 23. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Co sme nespravili alebo 

nestačili spraviť v termíne, 

tak to akosi zdôvodníme, 

zaobalíme, alebo prehliad

neme. A keďže najlepšia 

obrana je útok, tak zaútočí

me na... čokoľvek nám prí

de na um, ved; ak nie inak, 

tak aspoň odpútame pozor

nost: 

To, čo je pre niekoho prio

ritou, to skutočne druhého 

nemusí zaujímať. Verejné 

spoločenstvo, obec, mesto, 

štát, však fungujú ako jedno 

spoločenstvo, síce s množ

stvom rozdielnych občanov

daňových poplatníkov, čle

nov .... takže každý problém, 

každá otázka nie je ano

nymná ale ju treba riešit; 

každou sa treba zaoberať a 

zaobaľovanie, či prehliada

nie je bezvýznamné, pretože 

neskôr sa zvykne vrátiť s 

ove/á väčšou intenzitou. 

Táto, napohlád, všeobec

ná rovina, nebude všeobec

nou, ak problémy pomenu

jeme ako sa pa~rí, adresuje

me ich tam, kam patria. 

Sťažnosť na miestnu poš

tu rieši pošta" na nedoručo

vanie Devexu na P. Horova 

riešime my ... 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 
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V čísLE: O Soľná jaskyňa škôlkarom O O Z radnice 

O Kultúra * Festival slovenskej národnej piesne 

O Spoločenská kronika * Správy z SBD 0 So psami dobre 

f) Inzercia O Z policajného zápisníka* Futbal 

Ku Di u rodil!lf ---

V utorok 1 O. mája 2005 sa v lsfracentre vo 
vel'kej sále konal koncert ku Dňu rodiny, ktorý 
pripravíli pedagógovia a žiaci Základnej ume· 
leckej školy. Počas asi hodinového koncertu sme 
mohli vidiet', a patrične ocenít', prácu tanečnej, 
hudobnej, speváckej, ako aj dramatíckej zložky 

tohto u nás nenahraditelného umeleckého odbo· 
ru. Nesmieme zabudnút' ani na hovorené slovo, s 
ktorým nás počas celého koncertu sprevádzali 
nové nádejné moderátorky. 

Myslíme, že nielen pracovníci lstrocentra, ale 
aj rodičia a návštevníci v tento deň odchádzali do· 
mov po koncerte s príjemnými zážitkami. 

zv 

Životné minimum vzrastie od l . 
júla t. r. o 150 Sk na 4730 Sk. 

Novú prácu výtvarníka V. Hu

líka (DNY) možno od konca má

ja vidiet' v Galérii Francúzskeho 

inštitútu na Sedlárskej 7. 
Nové vydanie románov Ro

zum a Stratený raj R. Slobodu 

dostat' aj v novinových stánkoch . 

V nedel'u 29. mája bude Fes

tival slovenskej národnej piesne v 

kultúrnej záhrade lstracentra. 

Zákon postihuiúci 
spreierov ie na svete 

Poslanci 1 O. mája novelu 
Trestného zákona schválili. 

Sprejerom tak od 1. júla hro
zia peňažné pokuty alebo trest 
väzenia od jedného až po tri ro
ky. 

Do Trestného zákona pribudne 
nová skutková podstata trestného 
činu, a to trestný čin poškodzo
vania cudzej veci jej pomo/ovo
ním, postriekaním či popísaním 
farbou alebo inou látkou. 

Páchate/; ktorý poškodí cudziu 
vec tým, že ju pomo/uje, postrie
ka či popíše farbou alebo inou 
látkou, bude potrestaný odňatím 
slobody až na jeden rok alebo 
peňažným trestom. 

Šest' mesiacov až tri roky vä

zenia alebo peňažný trest hrozí 
tomu, kto spácha tento trestný čin 
opakovane alebo ako člen orga
nizovanej skupiny. 

Uzavierka dnešného čísla 
bala 5.5. 2005. 

Uzovierka nasledujúceho 
čísla bude 19.5. 2005, 
čísla vyjde 27.5. 2005. 
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Miestna rada (MR) Miest
neho zastupitel'stva (MZ) MČ 
ONV sa zišla 17. 5. 2005 na 
svojom riadnom celodennom 
zasadnutí a prerokovala ce l
kom 35 bodov programu. 
Z prerokovaných materiálov a 
prijatých uznesení MR pred
kladáme tieto závery: 
MRMZMČ DNV 
- odporučila MZ zobrať na 
vedomie plnenie rozpočtu 

MČ ONV, Denovy, lstracen
tra, OHZ, ONV ŠPORT spol. 
s. r. o. a DSS n. o. za l. štvrť
rok 2005 v zmysle pripomie
nok, 
-uložila prednostov i MÚ MČ 
ONV zabezpeč i ť zameranie 
skutkového stavu objektu ki
na Devín v mierke 1 : 50 s 
projektovou dokumentáciou, 
technickú pasportizáciu a ná
vrhy využitia ako viacúče·lo

vého zariadenia (spo l očen

sko-ku It ú rne a športové vy
užitie) a predložiť materiál na 
rokovanie MR 28.6.2005. 
- zobrala na vedomie dôvo
dovú správu o majetkovom 
vysporiadaní športovísk podl'a 
prílohy č . 2, a uložila predno
stovi MÚ MČ ONV preveriť z 
rokov 1997-1998 UMZ vo 
veci zápočtu pohl'adávky MČ 
voči nájomcom pozemok 
par.č. 478/ 1) a inform áciu 
predložiť do MR v termíne 
14.6.2005, 
- zobrala na vedomie polož
kový rozpis nákladov a výno
sov DSS n. o. a uložila riadi
tel'ke po prerokovaní v DR a 
SR tento predložiť do MZ 
31 .5.2005, 
- zobrala na vedomie návrh 
koncepcie DSS n. o. a uložila 
riaditel'ke materiál po prero
kovaní v DR a SR predložiť 
do MZ 31.5.2005, 
- odporučila MZ schváliť 

Dodatok č. 3 o naviac prá
cach na stavbe DSS k zmluve 
o dielo č. 1/ 2/ 2004 zo dňa 
5.5.2004 po prerokovaní v 

leg. komisii , finančnej komisii a 
komisii výstavby architektúry a 
dopravy, uložila predsedovi LK 
prerokovať návrh zmluvy na 
spracovanie projektu interiéru 
DSS 24.5.2005, a uložila pred
nostovi MÚ MČ SNV predložiť 
návrh zm luvy s pripomienkami 
LK do MZ 31.5.2005, 
- zobrala na vedomie i nfor
máciu o stave rozpracovania 
Územnej štúd ie ONV-sever, od
poručila MZ schváliť zadanie 
UŠ zóny Podhorské v MČ ONV, 
uložila architektov i MČ ONV 
prerokovať v KVAD stav rozpra
covanosti UŠ ONV-sever a zó
ny Podhorské v termíne do 
24.5 .2005, a uložila prednosto
vi MÚ MČ ONV zazmluvniť sf. 
LIDL finančné prostriedky na 
UŠ Podhorské v zmys le ponuky 
(1 OO tis. Sk) do 15.6.2005, 
- uložila architektovi MČ, 
prednostovi MÚ MČ ONV, ria
ditel'ovi De novy a vel itel'ovi 
OHZ rozpracovať UMR č. 
118/4/2005 vo vzťahu k lokalit
nému programu a UŠ ONV-se
ver, 
-zobrala na vedomie informá
ciu k stavu prevodu vlastníctva 
nehnutel'nosti Areál Bystrická v 
prospech MČ ONV, a požiadala 
starostu MČ ONV pravidelne na 
každú MR podať informáciu o 
postupe zápisu na LV pre MČ 
ONV, 
- zobrala na vedomie ukon
čenie nájmu p. Hudíkovej 
v objekte VÚZ k termínu 
30.4.2005, a schválila prená
jom NP v objekte VÚZ na ul. 
Š.Králika 1 o výmere 126,01 m' 
pre JUDr. Margitu Svobodovú v 
sadzbe 5.300,- Sk/ m'/rok od 
18.5 .2005 na dobu neurčitú za 
účelom poskytovania reštaurač
ných a gastronomických slu
žieb s podmienkou vybudova
nia protihlukovej bariéry, 
- odporučila vykonať postrek 
proti komárom vo vyhradených 
loka l i tá ch po obdržaní stano
viska RÚVZ do výšky 50 tis. Sk, 

[o zodpo;vedno,sti zaj škoduJ 
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov- 3. časť 

DEVEX2 

úhradou z fondu životného pro
stredia, 
- zobrala na vedomie informá
ciu o odpredaji CO krytu, 
- odporučila MZ schvál iť záve
rečné účty ZŠ s MŠ v MČ ONV 
za rok 2004 vrátane predlože
ných príloh k záverečným úč
tom, 
- uložila zástupcovi starostu MČ 
predložiť materiál Trendy rozvo
ja školstva v MČ ONV do roku 
2009 na pripomienkovanie do 
školských rád a do komisie špor
tu, mládeže a vzdelávania, a zo
brala na vedomie predmetný 
materiál a po zapracovaní pripo
mienok odporúča MZ materiál 
schváliť, 

- zobrala na vedomie informá
ciu a stave riešenia hluku v reš
taurácii Sedem statočných, 
- zobrala na vedomie návrh ďal
šieho postupu na· stavbe DSS s 
pripomienkami, 
-zobrala na vedomie termínové 
plnenie kapitálových investič

ných akcií Denovy v roku 2005, 
- uložila predsedovi KVAD (ko
misia výstavby, architektúry a 
dopravy) prerokovať podrobný 
rozpočet stavby Terasa M. Ma
rečka a predložiť stanovisko do 
MZ dňa 31 .5.2005, a uložila 
riaditel'ovi Denovy spracovať 

vlastnú cenovú ponuku a túto 
predložiť do KVAD a následne 
doMZ, 
- odporučila MZ schvál iť Plán 
príjmov ONV ŠPORT, spol. s r. 
o. na rok 2005 po zapracovaní 
pripomienok, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o výbere daní z nehnutel'
nosti v areáli DP Devín, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o stave rozpracovanosti in
vestičných akcií za l. štvrťrok 

2005 po prerokovaní a stanovis
ku KVAD, 
-odporučila MZ schváliť zmenu 
financovania realizácie rozvo
dov káblovej televízie v nových 
loka l i tá ch, 
-odporučila MZ schváliť Doho
du uzavretú medzi MČ ONV, 
f.LIDL SR, v. o. s. a spol. SKAN
SKA a. s. o usporiadaní vzájom-

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpo
vednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci nado
budol účinnosť dňom 1. júla 
2004. Tento zákon, ktorý upra-

ných vzťahov pri výstavbe 
predajne LIDL- Eisnerová ul., 
uložila prednostovi MÚ Mč 
ONV rokovať sf. Ll DL o Po
skytnutí príspevku na údržbu 
odovzdanej komunikácie, 
u lož i la zástupcovi starostu 
MČ ONV zabezpečiť od f. 
LIDL návrh dopravného rieše
nia časti ul. Eisnerovej od 
podjazdu ŽSR po križovatku 
ulíc Št.Králika aj. Poničana, a 
u loži la zástupcovi starostu 
MČ ONV Dohodu a návrh 
dopravného riešenia v zmysle 
predchádzajúceho predložiť 
do najbližšej KVAD, 
-schválila uvol'nenie finanč
ných prostriedkov pre jozefa 
Raj ch la v sume 1 0.000,- Sk 
na realizáciu projektu "Euró
pa 2005 -slovenský kilome
ter" z rezervného fondu Mč 
ONV, 
- schválila program MZ MČ 
ONV 31.5.2005, 
-odporučila MZ schváliť vy
radenie technologických za
riadení v objektoch kotolní 
K30, K31, K32 v celkovej su
me 1,11 0.150 .- Sk, a odpo
ručila starostovi MČ ONV 
menovať likvidačnú komisiu 
v zložení: Vl. Baranovič, Ing. 
j. Dobrík, j . Molnár, Ing. F. 
Polák a A. Scherhaufer, 
- odporučila MZ schvál iť vy
radenie VZT potrubia- Terasa 
M . Ma rečka 2-1 2 v hodnote 
50.tis. Sk, 
- uložila prednostov i MÚ MČ 
ONV v súvislosti s objektom 
"kapustárne" zaslať urýchlene 
žiadosť na SSÚ vo veci búra
cieho povolenia na objekt, a 
uložila riaditel'ovi Denovy 
oceniť búracie práce objektu 
kapustárne a predložiť mate
riál do MZ, 
- odporučila MZ prerokovať 
materiál "Žiadosť o udelenie 
právnej subjektivity MŠ M . 
Marečka 20 a MŠ P. Horova 
3" so zapracovaním stanovis
ka finančnej komisie. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

vuje zodpovednosť za škodu 
spôsobenú pri výkone verejnej 
moci bol prijatý takmer po 34 

(Pokračovanie na 3. strane) 

o zodpovednosti 
za škodu 

(Dokončenie z 2. strany) 

okoch. Zákon bol potrebný 
r redovšetkým v dôsledku 
~mien spoločenských pomerov 
za obdobie od účinnosti zákona 
č. 58/1969 Zb., nového pohl'adu 
na zodpovednosť štátu za ško
du spôsobenú jeho orgánmi, 
ako aj jurisdikcie Európskeho 
súdU pre !'udské práva. 

Uplatnenie nároku na náhradu 
škody spôsobenej nezákonným 
rozhodnutím štátu 

Oprávnenou osobou, t.j. oso
bou, ktorá si môže uplatniť prá
vo na náhradu škody spôsobe
nej nezákonným rozhodnutím 

je : 
al účastník konania, ktorému 
vznikla škoda v dôsledku roz
hodnutia vydaného v tomto ko
naní, 
bi ten, s kým nebolo konané 
ako s účastníkom konania, aj 
keď s ním, ako s účastníkom ko
nania, konané malo byť, 
cl ten, komu nezákonným roz
hodnutím škoda vznikla (avšak 
len v prípade, ak bolo nezákon
né rozhodnutie vydané v kona
ní, na ktoré sa nevzťahujú pred
pisy o správnom konaní- zákon 
č. 71/1967 Zb. o správnom ko
naní /správny poriadok! v znení 
neskorších zmien a doplnkov). 

Podmienky uplatnenia nároku 
na náhradu škody: 
1) oprávnená osoba, 
2) nezákonnosť rozhodnutia, 
3) právoplatnosť rozhodnutia a 
4) vyčerpanie všetkých riadnych 
opravných prostriedkov. 
Nezákonnosť rozhodnutia 

nie je možné ani účelné zisťo
vať v rámci konania o náhrade 
škody. Nezákonnosť rozhodnu-

Zberné hniezda 

tia musí byť v čase prejednáva
nia nároku o náhrade škody už 
konštatovaná príslušným orgá
nom, ktorý je podl'a procesných 
predpisov oprávnený zrušiť ne
zákonné rozhodnutie pre jeho 
nezákonnosť. Podmienkou pri
znania nároku je teda to, že ne
zákonné rozhodnutie príslušný 
orgán zrušil. Tým sa zabez
pečuje, že otázku, či je v danom 
prípade právoplatné rozhodnu
tie nezákonné, zodpovedne 
zvážil už pred začatím konania 
o náhradu škody kvalifikovaný 
orgán a súd sa ňou už nemusí 
zaoberať a je viazaný názorom 
príslušného orgánu. 
Zodpovednosť štátu je daná 

iba v prípade, ak poškodený vy
užil všetky riadne opravné pro
striedky na dosiahnutie nápra
vy. Z tejto všeobecnej zásady sa 
však pripúšťa výnimka v troch 
prípadoch: 
-ak ide o prípady hodného zre
tel'a, 
-ak ide o rozhodnutie, ktoré je 
vykonatel'né bez ohl'adu na je
ho právoplatnosť. V takýchto 
prípadoch je nevyhnutné pri
pustiť možnosť, že dôjde k ško
de ešte skôr ako sa stane roz
hodnutie právoplatným, 
- poslednou výnimkou zo všeo
becnej zásady je tzv. nicotné 
rozhodnutie, čiže také rozhod
nutie, ktoré je vydané orgánom 
nad rámec jeho určených prá
vomocí. 

Uplatnenie nároku na náhra
du škody spôsobenej nespráv
nym úradným postupom 

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zod
povednosti za škodu v § 9 de
klaruje, že štát zodpovedá za 
škodu spôsobenú nesprávnym 
úradným postupom. 

Za nesprávny úradný postup 
sa považuje aj porušenie povin
nosti orgánu verejnej moci uro-

na triedený odpad 
Miestny úrad Devínska Nová 

Ves využil ponuku firmy OLO, 
a.s. a koncom marca 2005 po
iiada/ o zriadenie šiestich no
Vých zberný hniezd s kontajner
mi na sklo, papier a plasty v 
Zástavbe rodinných domov. 

Do siedmych jestvujúcich 
srne požiadali doplniť ten typ 
kontajnera, ktorý v príslušnej lo-

kalíte chýbal. Po kompletnom 
zrealizovaní tejto akcie bude v 
Devínskej Novej Vsí v častí ·s ro
dinnými domami spolu 33 zber
ných miest na triedený odpad. 

Kvalita vytriedených surovín 
je v zástavbe rodinných domov 
väčšinou vysoká, len na niekto
rých miestach sú problémy. 
Napr. Na Kaštieli niekto z oby-

biť úkon alebo vydať rozhodnu
tie v zákonom ustanovenej le
hote, nečinnosť orgánu verejnej 
moci pri výkone verejnej moci, 
zbytočné prieťahy v konaní ale
bo iný nezákonný zásah do 
práv, právom chránených záuj
mov fyzických osôb a právnic
kých osôb. 

Právo na náhradu škody spô
sobenej nesprávnym úradným 
postupom má ten, komu bola 
takýmto postupom spôsobená 
škoda. 

Uplatnenie nároku na náhra
du škody spôsobenej rozhod
nutím o zatknutí, zadržaním 
alebo iným pozbavením osob
nej slobody 

Oprávnenou osobou v tomto 
prípade je ten, na kom bolo ta
kéto rozhodnutie vykonané, ak 
bolo rozhodnutie zrušené ako 
nezákonné alebo pri ňom došlo 
k nesprávnemu úradnému po
stupu. 

Uplatnenie nároku na náhra
du škody spôsobenej rozhod
nutím o treste, o ochrannom 
opatrení alebo o väzbe 

Oprávnenou osobou na uplat
nenie nároku na náhradu škody 
spôsobenej rozhodnutím o tres
te je ten, na kom bol úplne ale
bo sčasti vykonaný trest, ak 
al v ďalšom konaní bolo roz
hodnutie zrušené ako nezákon
né alebo 
b/ v ďalšom konaní bol spod 
obžaloby oslobodený alebo bo
lo trestné stíhanie zastavené 
preto, že v konaní vyšli najavo 
skutočnosti alebo dôkazy, ktoré 
neboli súdu predtým známe 
alebo bola vec postúpená iné
mu orgánu, 
cl v ďalšom konaní bol odsúde
ný na miernejší trest, než ktorý 
na ňom bol vykonaný na zákla
de zrušeného rozsudku . 

Náhrada škody patrí len v 
rozsahu rozdielu medzi trestom 

vate/'ov násilne otvorí/ veko 
kontajnera so sklom a vkladal 
doň aj tabul'ové sklo, ktoré tam 
nepatrí. Kontajner bol tak prepl
nený, že sa pri manipulácií s 
ním odtrhlo dno. Na križovatke 
ulíc Prímoravská - Slovinec sme 
nechali doplniť ďalšie kontajne
ry, pretože tie jestvujúce nepo
stačovali. Niektorí z obyvatel'ov 
sí to vysvetlili po svojom a nosia 
do nich zmiešaný komunálny 
odpad. Tým, že papier, sklo, 
plasty a v rodinných domoch aj 
bíoodpad nehádžeme do od-

vykonaným na základe zruše
ného rozsudku a trestom ulože
ným novým rozsudkom. 

Oprávnenou osobou na uplat
nenie nároku na náhradu škody 
spôsobenej rozhodnutím o 
ochrannom opatrení je ten, na 
kom bolo úplne alebo sčasti vy
konané ochranné opatrenie, ak 
bolo takéto rozhodnutie v ďal
šom konaní ako nezákonné 
zrušené. 

Oprávnenou osobou na uplat
nenie nároku na náhradu škody 
spôsobenej rozhodnutím o väz
be je ten, kto bol vzatý do väz
by, ak 
a) bolo proti nemu zastavené 
trestné stíhanie, 
b) bol oslobodený spod obžalo
by alebo 
c) vec bola postúpená inému or
gánu. 

Vážení spoluobčania ! 
V nasledujúcom čísle DE

VEX-u vás oboznámim v 4.časti 
o Zákone č . 514/2003 Z. z. 
o zodpovednosti za škodu spô
sobenú pri výkone verejnej mo
ci a o zmene niektorých záko
nov s tým, že ktorý orgán koná 
pri zodpovednosti za škodu 
v mene územnej samosprávy 
(t.j. aj MČ DNV) ako aj s proces
ným postupom pri uplatnení 
nároku na náhradu škody spô
sobenej nezákonným rozhod
nutím štátu a nesprávnym úrad
ným postupom štátu, pri uplat
není nároku na náhradu škody 
spôsobenej rozhodnutím o zat
knutí, zadržaním alebo iným 
pozbavením osobnej slobody a 
pri uplatnení nároku na náhra
du škody spôsobenej rozhodnu
tím o treste, o ochrannom opat
rení alebo o väzbe. 

JUDr. František Baňa s, 
zástupca starostu MČ DNV 

padkového koša, podstatne 
znižujeme množstvo odpadu, za 
ktoré musíme platiť. A samo
zrejme - o čo menej odpadu sa 
spáli v spa/'ovní, o to menej 
škodlivín dýchame. Na mies
tach, kde je opakovane v kon
tajneroch na triedený zber 
zmiešaný odpad alebo bude pri 
nich neporiadok, budeme mu
sieť kontajnery na triedený zber 
zrušít: Na neporíadníkov dopla
tia všetcí ostatní. 

Mária šimonová, 
Miestny úrad ONV 

DEVEX 3 
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pri jeho pamätníku ria Slovinci o · 

29.5. Festival 
Prehliadka slovenských l'udových 

piesní a tancov. 
Festival poriada Miestny odbor Matice 
llčt>fv •. írh priestoroch lstracentra od 1 

lsfracenfrum - Knižnica, 
lstrijská 6, DNV 

Pozvánka 
Pozývame Vás 15. 6. · 29. 7. 

2005 do Letnej čitárne 

V príjemnom a tichom prostredí 

Be/asf ko11cert 
a Deň l'udí so svalovou 

dystrofiou 

Organizácia muskulárnych dis
trofikov v SR organizuje 10. júna 
2005 piaty ročník verejnej zbierky 
pod názvom .,Deň /'udí so svalo
vou dystrofiou ': ktorého súčasťou 
je aj osveta o ochorení. Počas 
tohto dňa budú /'udia so svalovou 
dystrofiou a dobrovo/'níci rozdá
vať belasých motý/'ov - symbol 
ochorenia a informačné letáky o 
ochorení. Dobrovo/'né príspevky 
sa budú zbierať do označených 
uzavretých pokladničiek. 

Dobrovo/'níci budú označení 
evidenčnou kartičkou. 

V predvečer zbierky, 9. júna 
2005 o 16 h sa uskutoční na 
nám. SNP .,Belasý koncert': roc
kový koncert na ktorom bez ná
roku na honorár vystúpia kapely 
podporujúce myšlienku pomoci 
/'uďom so svalovou dystrofiou. 
Program svojim vystúpením obo
hatí aj Juraj Barbarič, známy aj 
pod prezývkou .,Košický Herku
les': 

DEVEX4 

nádvoria knižnice si môžete po

sediel' aj pri malom občerstvení a 

vybrat' si okrem tradičných titulov 

aj z rozšírenej ponuky nových 

časopisov. 

Deti si môžu kreslit' a pobavit' 

sa s hračkami. 

Pozývame všetkých, príďte nás 
podporiť. 
to je svalová dystrofia? 
Ochorenie svalov, ktoré spôsobu
je ich postupné oslabovanie a 
ochabovanie. Ochorenie je v pre
važnej miere progresívne, po
stupne sa zhoršujúce a vedie k 
odkázanosti na mechanický ale
bo elektrický vozík. Niektoré dru
hy dystrofií sú ve/'mi závažné a 
vedú k nutnosti používať dýcha
cie prístroje. 
Ciel'om tohtoročnej zbierky je: 
získať finančné prostriedky na 
nákup pomôcok potrebných pre 
/'udí so svalovou dystrofiou - dý
chacie prístroje, oxygenátory, am
buvaky, odsávačky hlienov, polo
hovacie postele, zdviháky, elek
trické vozíky, špeciálne mechanic
ké vozíky a iné špecifické pomôc
ky, financie na debarerizáciu by
tu. 

Kontakt: 
Organizácia muskulárnych 

dystrofikov v SR 
Agentúra osobnej asistencie 

Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2 
tel.: 4341 1689, 

tel./fax: 4341 0474, 0903 268 688 
e-mail: omd@omdvsr.sk, 

www.omdvsr.sk 

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, 

starosta MČ ONV, 
ústredie Matice slovenskej, 

Dom Matice slovenskej 
Bratislava a Dom zahraničných Slovákov Bratislava 

vás pozývajú na dvanásty 

FESTIVAL SLQ.VENSKEJ: 
NÁRODNEJ PlESNE 
28. - 29. mája 2005 

program: 
sobota 28. mája o 18.00 h 
pietna spomienka na 
spisovatela R. Slobodu 
pri jeho pamätníku na 

nedel'a 29. mája od 15.00 h 
v Kultúrnej záhrade lstracentra 
(v prípade nepriaz nivého počasia vo vel'kej sále IC) 
program piesní a tancov v ktorom vystúpia: 
DFS Matičiarik, ZUŠ ONV, DFS Klnka, ľ. Hudecová 
FS Padina (Srbsko a Čierna hora), Rodokmeň, Slnečnica 

Všetkých vás srdečne pozývame 

Historický úspech ----
rc Eleganza 

V sobotu, 7 . mája sa v 
Prešove konali Majstrovstvá 
Slovenska v desiatich tan
coch. Je to najnáročnejšia ta
nečná disciplína, podobná de
saťboju v atletike , pretože 
športové páry musia zatanco
vať kompletný repertoár štan
dardných a latinsko-americ
kých tancov. 

V kategórii mládež malo TC 
Eleganza tiež "želiezko v ohni". 
Bol to pár Filip Németh • Ol'ga 
Gabrielová, ktorý už pred me
siacom na majstrovstvách SR 
v latinsko-amerických tancoch 
ukázal výbornú formu a o 2 
krížiky (forma bodovania tane
čného výkonu] nepostúpilo do 
finálových bojov (skončili na 
siedmom mieste] . 

Tentoraz sa všetky tance vy
darili tak ako mali a tak sa 
Tanečné Centrum Eleganza 
môže pýšiť historickým prvým 
finálovým umiestnením na 
majstrovskej súťaži. 

Po fyzicky náročnom výko
ne , keď odtancovali spolu 30 
tancov, napriek tomu. že v 
dvoch tancoch skončili na 
štvrtom mieste a v hodnotení 
sa objavilo aj päť druhých 

umiestnení sme sa mohli ra
dovať z celkového šiesteho 
miesta. 

Ako vedúci TC Eleganza 
chcem poďakovať obom ta
nečníkom za skvelú reprezen
táciu nášho centra. Vďaka 

patrí aj rodičom oboch špor
tovcov za ich neustálu podpo
ru a povzbudzovanie . Verím, 
že v ich stopách budú šliapať 
aj ďalšie nádeje z TC Eleganza. 

Ing. Michal Bačiak 

na zS P. Horova 16 

Je milé, že si naše drobuliatka aj 

pri ich povinnostiach pred koncom 

školského roka našli čas a s pani uči
tel'kami a vychovávatel'kami pripra

vili krásny program pre nás- mamy. 
Napriek celodennému zhonu sa 

tento deň končil pre nás prekrásnym 

hlbokým zážitkom, ktorý bol sprevá

dzaný rozžiarenými očkami našich 

detí. Skolská jedáleň ožila spevom, 

tancom a hudbou. Dojatým mamám 

sa tlačili slzy do očí pri počúvaní 

krásnych básničiek . A keď nám naše 
ratolesti vtisli do rúk kvietok a sr

diečko, oko ani jednej z nás nezosta
lo suché. 

Takto by som chcela v mene všet

kých mamičiek poďakovať pani uči

tel'kám a taktiež vedeniu zS P. Horo

va 16 za to, že vedú naše deti k to

mu, aby si vážili svoju mamičku a 
otecka. mamička 

Boniour, Paríi! 
Ešte stále nám v ušiach rezonu· 

je spevavá franc~zština a v mysli 

si utrieďujeme množstvo nových 

dojmov, poznatkov a spomienok. 

Možno sa to mnohým bude 

zdat' neuveritel'né - tak ako nám 

pred rokom - ale vdoka dobre 

odvedenej práci na projekte EÚ 

Socrates-Comenius sme mohli 

spolu s pani riaditel'kou l. Ludvi

govou absolvoval' druhú pätClňo· 
vú návštevu vo Francúzsku. 

{Pokračovanie na 6. strane} 

Základná kola l . Bukovčana 3 

Aktivitv našich žiakov-
S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi 

sa stále čas tejš ie spomlna čarovné 
slovko prázdniny. Pomaličky sa škol
ský rok blfži do cieľovej roviny a na
stáva čas bilancovania . Aj v tomto 
školskom roku sa naša Základná 
škola na Ulici Ivana Bukovčana 3 za
pojila do mnohých mimoškolských 
aktivít. Ponúkame vám zopár z 
nich. 

V rámci vzdelávaclch poukazov v 
54 skupinách. v 3 l druhoch aktivít 
pracovalo 894 žiakov. Najväčší záu
jem bol o prácu s PC. internetom, 
o výučbu cudzlch jazykov, o prípra
vu na prUimacie pohovory, stolný 
tenis, florbal, vo lejbal, l'udové re
meslá, šach, aranžovanie a varenie. 

Osud chorých ľudí nám nie j e l'a
hostajný, a tak sme v rámci Dňa 
narcisov vyzbierali 9770 Sk. Priložili 
sme ruku k dielu a ako správni 
ochrancovia prírody sme sa zúčast
nili na záchrane žiab pri ich jarnej 
migrácii. Učlme sa stále, a preto 
sme v spolupráci s polfciou uskutoč
nili projekt Správaj sa normálne, v 
rámci ktorého sa deti 5. ročníka 
oboznámili s pravidlami cestnej pre
mávky a so zásadami správania sa 
na cestách. 

Veľký úspech zožal benefičný 

koncert našich žiakov, na ktorom sa 
vyzbiera lo okolo 9500 korún . Vyz
bierané peniaze sme odoslali cez 
UNICEF do niektorej z postihnutých 

S náurhmi súhlasili 
Delegáti Sta vebného byto

vého družs tva Bratislava IV 
(SBD Ba IV) sa zišli 72.5 .2005 
na pokračujúcom zhromaždení 
v priestoroch SBD. 

Medzi najdôležitejšie rozhod
nutia, ktoré prijali, mož no po
važovať súhlas so spôsobom na 
vysporiadanie dlhu vo fondoch 
domov na opravy a údržbu, for
mou transparentného odpredaja 
(výberové konania) časti majet
ku, ktorý SBD dlhodobo nepri
náša spolah/ivý zisk. 

Druhým dôlež itým rozhodnu
tím delegátov bolo prijatie rieše
nia na skvalitnenie informač

ného systému pre výkon správy. 
Výsledok, ktorý by mal uspoko
jiť aj nedostatky v informova
nosti členov SBD, zároveň šetriť 
pracovné sily, možno očakávať 
ešte v tomto roku. 

Ve/'mi vážne chyby, ktoré za
nechali predchádzajúce vede
nia SBD Ba IV, a ťahajú sa už 
nieko/'ko rokov, ešte dnes ne
umožňujú súčasnému vedeniu 
predložiť delegátom, a teda aj 
členom, transparentné zhodno
tenie najdôlež itejšej, ekonomic
kej situácie súčasnosti. Hoci ve
denie SBD pris/'úbilo tieto pod
klady predložiť na najbližšie po
kračujúce z hromaž denie dele
gátov v júni t.r., starý nespolah
livý informačný systém, problé
my v dohladávaní podkladov 
predchádzajúcich období, ž ia
dajú od pracovníkov SBD mi
moriadne schopnosti a výkony. 
Nezodpovedajú však očakáva
niu netrpezlivých a mnohokrát 
predtým neuspokojených č le-

krajín v Azii. V spolupráci s našou 
školskou zubnou lekárkou pokračo
vala realizácia projektu Pre zdravé 
zúbky. Jeho cieľom je výchova ma
lých detí k pravidelnej starostlivosti o 
svoje zuby. Pravidelne spolupracuje
me s materskými škôlkami, a preto 
sme aj v tomto školskom roku pre 
detičky pripravili Deň otvorených 
dverí. Deti sa zoznámili s vel'kou ško
lou a pozabávali sa v počltačovej 
miestnosti. 

Mini ZOO - organizovaná výstava 
zvierat pri priležitostí Dňa Zeme je 
mimoriadne obľúbenou aktivitou 
našich deti. V rámci tejto výstavy 
majú možnosť popýšiť sa so svojimi 
zvieraclmi milá č ikmi. Pestrosť tejto 
Mini ZOO môže spokojne konkuro
vať aj ozajstnej ZOO. Uskutočni lo sa 
mimoriadne vydarené stretnutie žia
kov a pedagógov na brehoch Du-

nov. Pritom rokovanie delegátov 
pripomína (a nielen v súčasnos
ti) kolektív rozbitý na skupinky s 
najrôz nejšími záujmami so sna
hou komplikovať než riešiť. 

Závažný posun dopredu, odvrá
tenie konkurzu, ktorý sa súčas
nému vedeniu podaril, zosta l 
takmer bez povšimnutia. 

Pikantérií však bolo neúre
kom: Dôverné informácie bý
va lého predsedu SBD Ba IV z 
obdobia 7 996-200 7, distribu
ované vybraným delegátom nie
ko/'ko hodín pred zhromažde
ním alebo vôbec nepochopené 
vystúpenie delegáta, ktorý bol 
práve týmto bývalým vedením 
vtiahnutý, bez jeho vedomia, do 
kauzy podania SBD Ba IV na 
konkurz .... 
Nečudo, ak súčasné veden ie, 

už aj na odporúčanie orgánov 
činným v trestnom konaní, mi
nimalizova lo únik informácií, 
priestor na ich možné zneužitie 
a poskytovalo ich na poslednú 
chvílu. 

Hoci súčasnému vedeniu ne
mož no uprieť mimoriadnu sna
hu o sprehladnenie, najskôr 
predchádzajúcich období, hra
danie riešení pre súčasné a bu
dúce obdobia, je nutné niektoré 
oblasti sprofesionalizovať tak, 
aby, predovšetkým členovia 

SBD Ba Jv, dostávali včas a hod
noverné informácie, nech sú 
akéko/'vek, len musia uspokojiť 
ich očakávania v porovnaní s 
inými subjektami pôsobiacimi v 
rovnakej oblasti. 

pk 

naja - Európa bez hraníc. Zdokonalili 
sme sa v lyžiarskom umení počas 
lyžiarskeho kurzu na Donovaloch a 
oddýchli sme si počas ozdravovacie
ho pobytu v Trusalovej. Zapojili sme 
sa do vedomostnej súťaže Bratislava 
-miesto, ktoré číta. Dokázali sme, že 
nezabúdame na čítanie knih. 
Vieme aj spieva( to sme dokázali v 
rámci súťaže Slovenský slávik. 

Sarkaniáda. Superstar. karneval , 
besiedky ... to je len zlomok z nád
herných akcii našich deti Skolskom 
klube. Pravidelné návštevy predsta
vení v SND, návštevy galérií, múzeí. 
výstav, besedy so spisovatel'mi, ex
kurzie ... aj to sú aktivity, ktorými žU ú 
v našej škole po vyučovaní. 

2ivot našej školy je vel'mi aktívny a 
pestrý. Každý žiak si môže nájsť čin
nos( ktorá ho zaujme. 

Soňa Skulová 

DEVEX S 
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Boniour, Paríž!
(Dokončenie z S. strany) 

Pedagogický kolektív spolu s 

deťmi sa od začiatku škalskéha 

roka zaoberal aktivitami zamera

nými na hlavnú tému : "Staviame 

hrad a hovoríme o ňom". 
Pripravovali sme vstupné pro

dukty - detské medzinárodné le

porelo "Na mojom krásnom hra

de" a digitálnu nahrávku zobra

zujúcu činnosti a aktivity týkajúce 

sa projektu, ktoré sme prezento

vali na pracovnej návšteve. 

Počiatočné obavy vystriedali 

príjemné pocity, radosť a štastie. 

Opäť sme sa stretli s novými pria

tel'mi - pani učitel'kami z francúz

skeho Neuilly Sur Marne a talian

skeho None. 

Práca na projekte napredovala 

rýchlo a úspešne. 

~w
zťa h medzi človekom a 

M psom sa vytvoril pred 
niekol'ko tisíc rokmi. 

Keď sa náš dávny predok roz
hodol vybudovať si trvalé 
obydlia, jeden inteligentný mä
sožravý živočích dobrovol'ne 
vyh l'adával život v jeho tesnej 
blízkosti. Takto sa zrodil vzťah 
psa a človeka , ktorý pretrvá
va dodnes. Podobne ako člo
vek, aj pes je živočích žijúci v 
spoločenstve - svorke. 

Psy majú radi spoločnosť 
a človek s nimi komunikuje ta
kým spôsobom , ktorému ro
zumejú. V minulosti sa psy 
využívali nielen na práce 
v pol'nohospodárstve, ale aj v 
športe či vo vojnách. Dnes si 
l'udia väčšinou zaobstarávajú 
psa ako domáceho miláčika a 
spoločníka. Dáva im totiž po
cit, že ich má niekto rád, že 
sú v bezpečí a sú dôležití. 

Hladkanie psa odbúrava 
stres, znižuje krvný tlak. Pre 
osamelých a starých l'udí sú 
psy často jedinými spoločník~ 
mi, ktorí im rozumejú. 

Pes - áno alebo nie 

Ešte pred tým , ako sa vô
bec rozhodneme zaobstarať 
si psa, musíme si zvážiť, či 
psa naozaj chceme a sme 
ochotní prispôsobiť mu svoj 
život. Odpovedzme si na na
sledujúce otázky: 
• Mám na psa dosť peňazí? 
• Viem zabezpečiť, aby psa 
niekto venčil - najlepšie ráno , 
na obed a večer? Psa smie 

DEVEX6 

Veď sme sa už trochu poznali. 

Okolité mestečká Paríža nás oča
rili krásnou zeleňou, množstvom 

kvetov, zaujímavou urbanistikou, 

čistotou, zachovanými a udržiava

nými historickými pamiatkami . 

Kolektív zamestnankýň MŠ (mali 

aj jedného pána učitel'a) tvoria 

láskaví a obetaví l'udia, ktorí per

fektne pripravili a zorganizovali 

program a priebeh nášho pobytu. 

Každý deň sme mali možnosť 
pobudnúť v MŠ Jeana Jauresea v 

Neuilly Sur Marne. 

Oboznámili sme sa s výchovno

vzdelávacím procesom v štátnej 

francúzskej MŠ, porovnávali ich 

denný pracovný režim a pod. 

Navštívili sme aj ZŠ, pretože spolu 

s nami tam boli aj zástupcovia zo 

ZŠ l. Bukovčana l - pán riaditel' 

L. Jaško, pani zástupkyňa S. Froh

lichová a 2 pani učitel'ky, ktorí 

ve nčiť len osoba, ktorá je ho 
schopná zvládnuť duševne aj 
telesne! 
• Uvedomujem si, že je to zá
väzok na 1 2 - 1 8 rokov? 
• čo bude so psom, keď pôj
deme na dovolenku? 
• Som ochotný/ ná zbierať po 
psovi na ulici jeho výkaly? 
• Nebude mi vadiť, keď doma 
niečo zničí? 

• Súhlasia so psom všetci čle
novia našej domácnosti? 

Aby sa nám 

práve tento školský rok ukončili je

den zo svojich početných projek-

to v. 

Oficiálne nás na radnici privítal 

starosta mesta, pochválili sa nám 

mestským zimným štadiónom, kde 

pôsobí 5 slovenských hokejistov, 

prezreli sme si funkčný veterný 

mlyn z 18. storočia v Montfermeil, 

nadchýnali sme sa krásou kvetov 

v "kvetnom parku", absolvovali 

sme pol denný výlet po historic

kých monumentoch Paríža a ko

chali sa krásou zámku a záhrad 

v Champs. 

Dohodli sme sa na dalšej spo

ločnej práci - kalendári, na termí

ne nasledujúcej návštevy u nás v 

DNY. Vela sme spolu rozprávali -

komunikovali v cudzích jazykoch, 

navzájom sa spoznávali - naše 

národy, kultúry, históriu , školské 

systémy, povahy ... 

ský druh plemena. Psy môže
me získať od chovatel'ov, v ob
chodoch so zvieratami, v spol
koch na ochranu zvierat, pria
tel'ov, cvičitel'ov alebo priamo z 
ulice. 

Chovatelia často vedia viac 
ako ktokol'vek iný o správaní 
ich plemien . 

Poznajú klady aj nedostatky 
plemena , no niektorí zámerne 
prehliadajú prípadné pretrvá
vajúce problémy. Mnoho l'udí 
vyhl'adáva kontakt s chovatel'
mi na rôznych výstavách. 

~(@) ~~~rmm imlll@ d@b~~ 
• Mám dosť času a energie 
na to, aby som psa vyc
vičil/la? 
• Nevadí mi psí pach v do
mácnosti? 
• Mám každý deň čas ja alebo 
niekto z domácnosti venovať 
sa psovi? 

Až keď jednoznačne kladne 
odpovieme na tieto otázky, 
môžeme pristúpiť k výberu 
plemena. 

Ako si vybrať psa 

V dnešnej dobe je vel'mi vel'a 
psích plemien a preto je po
trebné vybrať si druh psa po
dl'a toho, aký účel by mal 
sprňať. Výzor a módnosť psa 
by nemali byť rozhodujúcim 
kritériom. 

Ak hl'adáme spoločníka a 
priatel'a, najlepší je spoločen-

Tu je možné vidieť najrozší
renejšie a najobl'úbenejšie ple
mená . Svedomitý chovatel' by 
mal položiť novému majitel'ovi 
zopár otázok, aby sa presve
dčil, či bude o psíka riadne po
starané. 

Obchody, kde je predaj psov 
čisto obchodnou záležitosťou, 
sú menej spol'ahlivé. Keď si 
vezmeme psa z útulku , za
chránime mu tým život. Psie 

Opäť sme sa utvrdili v poznaní 

že predškolská výchova no Sla: 

vensku je na velmi vysokej úrovni. 

Všetko dobré raz končí. Prišlo 

chvíla rozlúčky. 
Naše vel'ké MERCI - dakujern 

patrí celému kolektívu MŠ v Neui

lly, rodičom, ktorí pripravili jednu 

bohatú spoločnú večeru, ale hlav

ne pani riaditel'ke Martike a pani 

učitel'ke Veronique. 

Sme vdační pánovi starostovi 0 

všetkým zamestnancom radnice, 

ktorí sú vel'mi naklonení projektu, 

napomáhajú mu a sponzorujú ho. 

Máme sa čím inšpirovať, máme čo 
vracať. Bolo nám tam super. 

AU REVOIR PARÍŽ a dovidenia v 

novembri v Devínskej Novej Vsi . 

Za kolektív MŠ M . Ma rečka 20 

Zdenka Štrokendlová 

. útulky vykonávajú zdravotné 
vyšetrenia a sledujú psy, ktoré 
už boli umiestnené do nových 
domovov. Spol'ahlivým zdrojom 
na získanie psa sú priatelia, 
najmä ak poznáme psa alebo 
jeho rodičov. Nemenej spol'ah
livým zdrojom sú veterinári, 
ktorí zvyčajne poznajú pôvod 
psov, povahu , ale aj ich zdra
votný stav. 

Nie je vhodné vybrať si šte
niatko len preto, že sa nám 
momentálne páči, ale je po
trebné zamyslieť sa nad tým, 
ako sa bude pes prispôsobo
vať našej domácnosti. 
Konečné rozhodnutie výbe

ru vhodného psa môže trvať 
dlhší čas. 

Pravidlá pri výbere psa 

Pri výbere psíka si treba 
uvedomiť rozdiely v pleme
nách psov, zvážiť si výhody aj 
nevýhody a vybrať si starostli
vo nielen pre dnešok, ale aj 
pre budúcnosť. Niektoré po
rovné a pracovné plemená nie 
sú vhodné do domácnosti - vy
žadujú vel'a pohybu a zamest
nanie. Inak sa nudia , robia 
škodu a zavýjaním rušia suse
dov. Treba si vopred preštudo
vať literatúru o psoch, poradiť 
sa so skúsenými chovatel'mi . 

Nie je dôležitá farba srsti, 
ale či uvažujeme o krátkej srs
ti, ktorá je na úpravu menej 
náročná ako dlhá srsť . Tá si 
vyžaduje vel'kú starostlivosť. 

[Pokračovanie v budúcom čísle) 

~iestny úrad Devínska Nová Ves 

vYhradené parkovacie miesta (s o TA z J 
Lokalita: Jána Smreka 1 O - 12 . . 
počet boxov: 1 O 
Obdobie: 1. 7. 2005 - 30. 6. 2006 
Ziadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením 
sútAZ - PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ" 
~a Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, Novoveská 17/A, 

843 1 O Bratislava 
tiadosf musí obsahovaf: 
_ meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu žiadatela, 
_ typ automobilu, farba, ŠPZ, 
_ kto je vlastníkom automobilu, 
_ v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba, údaj o tom, či sa využí

va alebo nevyužíva na podnikatel'skú činnosť, 
- cenovú ponuku za vyhradené parkovacie miesto na obdobie jed

ného roka. 
poplatok za 1 parkovacie miesto: 

Paušálna suma poplatku sa určí pre všetky vyhradené parkovacie 
miesta na jednom parkovisku rovnaká pre všetky vyhradené parko
vacie miesta, a to vo výške priemernej cenovej ponuky uchádzačov, 

ktorým bolo parkovacie miesto na danom parkovisku pridelené. 
Paušálna suma poplatku nemôže byť nižšia ako 7200,- Sklročne a 
nemôže byť vyššia ako 40 000,- Sk/ ročne . 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú osobný automobil na podnika
nie, majú znížený poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre 
osobný automobil, ktorý nie je vo vlastníctve právnickej osoby, na 
jednu tretinu. Znížený poplatok je možné uplatniť obyvatel'mi jedného 
bytu spolu iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 20. 6. 2005 o 14.00 h - v tomto termíne sa záro
veň uskutoční na miestnom úrade verejné otvorenie obálok. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 

02- Predaj 

03 - Yol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05 - Byty 

06 - Nehnutel'nosti 

07 - Rozličné 

EO MÚ ONV 

* Ovčie kožušiny- predložky
dostanete kúpiť v Devexe od 
12.6.2005 

ponúka 

* Hl'adáme spolupracovníkov 
pre poskytovanie pôžičiek . 
KEŠOVKA, Telervis plus a.s., 

kontakt: 0905 804 666, 
bezplatná linka: 

0800 16 oo 16 

H ŠI< MACEK, Eisnerova 46 
Chlieb - pečivo - pekárenské výrobky 
denne cerdvé z vlastneJ výroby 

po -pt): 6 •. 00- 18.00 h $.·o: 6.00 - 12.00 k 
prijímame objednávky na z:abezpečenie rodinných 

a spolohnskgch akcií 
tel . : 09ts 700 12S 

frflte n~ ochutnlvku a presvtdifte sa 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, 10äso, 
údeniny, šaláty, syJ."y, 

JUiiečne vý1•obky 

Kuracie trupy chlad . 26,50 Sklkg 23 Sklkg 

Kuracie stehná chlad. 79 Sklkg 73 Sklkg 

Kuracie prsia chlad. 189 Sk/kg 169 Sklkg 

Kuracie pečienky chlad. 99 Sk/kg 89 Sklkg 

Bravčové stelmo 199 Sklkg 139 Sklkg 

Bravčový bok s kosťou 99,90 Sk/ kg 89,90 Sklkg 

Pražská Šw1ka 249 Sklkg 209 Sklkg 

Kuracia šunka 149 Sklkg 139 Sklkg 

Brindza 146 Sklkg 129 Sklkg 

Šunková saláma 179 Sklkg 169 sklkg 

Eidam 4 5 o/o 189 Sklkg 169 Sk/kg 

Akcia platí prvé tri dni v týždni celý mesiac jún 2005 
Denné menu 69 Sk 

Prijímame objednávky studenej a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8""-18"", So: 7""·12"" 

Nákup možný aj na gastrolístky 

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

Tel/zázn .. 6477 6963 
* Murárske, obkladačské prá
ce, sadrokartón, mal'ovky. 
Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543-991 
*Oprava PC- HW, SW,WWW. 

Tel: 0910-995 674 

* HERBA- ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky. 

Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

* Prenajímam chatu v záp. 
Tatrách v lokalite Červený kút 
(Hybe). Poč. osôb min . 6, 
max. 8. Tel: 0903 760 298 
* Hl'adám podnájom v DNV, 
jednu izbu v byte alebo RD . 
Doučím matematiku, chémiu, 
anglický jazyk ZŠ. Cena doho
dou. 

Tel: 0902 230 032 

Inzercia • Cenník: l znak = l ,30 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. Zlovy: tri uverejnenia zo sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strano + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15 .00-18.00, e-mail : krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápisnika 

- V noci zo 6. na 7. 5. nezná
my páchate/' povytŕhal a po
ohýbal dvanásť rámov na ce
novky na supermarkete Terno, 
čím spôsobil škodu 85-tis. Sk. 
- V nedel'u 8. 5. v čase 7 4.45 -
7 5.05 h prichytila policajná 
hliadka občana ONV loviť ryby 
na sútoku Moravy a potoka 
Mláka bez povolenia, bez 
rybárskeho lístka, čím tento 
občan neoprávnene zasiahol 
do výkonu rybárskeho práva. 
Predviedli ho na oddelenie po
licajného zboru. 
- O deň neskôr neznámy pá
chate/' na lstrijskej poškodil au
to Honda Civic. Poškriabal ka
potu a blatník, čím majitel'ovi 
spôsobil škodu 7 2-tis. Sk. 
- V čase od 8. - 7 7. 5 sa nezná
my páchate/' vlámal do chaty v 
Devínskom jazere, z ktorej 
ukradol rôzne veci v hodnote 
5600 Sk a poškodením spôso
bil škodu 3-tis. Sk. 
- V noci z 7 O. na 7 7. 5. na}. 
Poničana neznámy páchate/' 
poškodil zámok a kapotu na 
vozidle Seat Alhambra, čím 
spôsobil majitel'ovi škodu 20-
tis. Sk. 

- Ďalšiu noc z 7 7. na 12. 5. ne
známy páchate/' ukradol z moto
rového vozidla Octavia na Bys
trickej kompletné štyri kolesá i s 
elektrónovými diskami. 

Poškodenému spôsobil škodu 
takmer 26-tis. Sk. 

"Slovenská asociácia Montessori 
Vás pozýva na prednášku 

"MONTESSORI PEDAGOGIKA DNES11 

dňa 16.6. 2005 o 17.00 hod. 

- V tú istú noc z 17. na 7 2. 5 . 
neznámy páchate/' na Eisnerovej • 
vylomil zámok na Octavii, ukra
dol airbag a odkladací priestor 
spolujazdca. 

na Malokarpatskom nám. 1 v Lamači v budove Z$ 
na 2. posch., kde sa dozviete: 

- o základných princípoch svetoznámej pedagogiky 
so storočnou tradíciou 

- o netradičnom spôsobe výchovy a vzdelávania 

Poškodením spôsobil škodu 2-
tis. Sk, krádežou 20-tis. Sk. 
-V čase od 73. do 16. 5 . sa ne
známy páchate/' vlámal do vo
zidla Praga V3S. 

Ukradol rôzne kl'úče, brúsky, 
vŕtačky, bandasky s naftou, čím 
organizácii, ktorej vozidlo patr~ 
spôsobil škodu 25-tis. Sk. 
- V noci zo 7 6. na 17. 5. ukra
dol neznámy páchate/' na Eis
nerovej z Mazdy kompletne 
všetky štyri kolesá s hliníkovými 
diskami, čím majitel'ovi spôsobil 
škodu 50-tis. Sk. 
-Ani dálšia noc nebola pokojná. 
Neznámy páchate/' sa zo 17. na 
18. 5. vlámal do medzichodby 
na P Horova . 

Ukradol dámsky horský bicy
kel v hodnote 9800 Sk. 

Info: 02/64 780 383, 091 O 969 449 
www.montessori.sk 

"Alternatívna súkromná Zš 1 - 4 ročník s Mš (Montessori 
pedagogika) s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 

prijme deti na šk. rok 2005/6. 

Info: 64 780 383, 091 O 969 449 
www.montessori.sk 

FUTBAL~ 
seniori IV. liga 

24. kolo, 15. 5. 
Trnávka - DNV 
g: Bystrianský 

25. kolo, 19. 5. 

o: 1 

Pre nespôsobilý terén neodo
hrané 

26. kolo, 21 . 5. 
Danubia - DNV 0 : 4 

( l(orenie života] 

- Náš pes stále naháňa ľudí na 
bicykli. Co mám robiť? 

- Zoberte mu bicykel. 

*** 

- Vstávaj starký, sliepky už dáv

no kotkodákajú. 

- Tak sa im do toho nemiešaj! 

*** 
g: Forgáč, Adam, Zeman, 

OO PZ DNV Horváth 
-------------------- -------------------------------- --------------------------

- Ty si hluchá, alebo čo? 

Povedala som, že v núdzi po

znáš priatelá, nie v noci! Slovenská sporitel'ňa tento rok 

uviedla na trh nové produkty v ob

lasti sporenia aj úverov. 

Do tretieho piliera dôchodkovej 

reformy vstúpila s vkladnou kniž

kou SPORObonus dôchodok, ži

votným poistením SPOROživot 

klasik aj SPORO dôchodkovým 

sporením v podielových fondoch. 

Všetky tri produkty spl'ňajú 
podmienky zákono o dani z príj

mov na uplatnenie daňovej úlavy 

12 000 Sk ročne a klienti si v nich 

môžu spori( v rámci dobrovol'ného 

tzv. tretieho piliera dôchodkovej 

reformy. 

S novými balíkmi EXTRA, EX

TRA PLUS a EXCLUSIVE môžu 

klienti ušetri( až niekol'ko desiatok 

korún podla toho, ako narábajú s 

peniazmi na svojich účtoch. 

V cene balíkov je zahrnutý neob

medzený počet vybraných transak

cií (napríklad platenie v obchodoch 

alebo prichádzajúce platby), pri 

ktorých klienti neplatia ani účtovnú 
položku. Okrem sporožírového účtu 
sú s balíkmi spojené úvery so 

Slovenská Sporiteľňa 

zvýhodnenou úrokovou sadzbou, 

sporiaci účet SPOROprofit, platob

né karty a produkty elektronického 
bankovníctva. 

Na nulový štátny príspevok pri 

hypotékach zareagovala Slovenská 

sporitel'ňa novým úverom na inves

tovanie do nehnutelností. 

Spotrebný úver zabezpečený ne

hnutel'nos(ou - ÚverPLUS na bývanie 

- má oproti hypotekárnemu úveru 

výhodnejšiu úrokovú sadzbu aj 

nižšie poplatky. 

Zároveň si zachováva všetky 

výhody hypotéky - lehotu splatnos

ti až do 30 rokov, možnos( po

stupného financovania výstavby, či 
výber medzi fixnou alebo premen

livou úrokovou sadzbou. 

Malí a strední podnikatelia oce

nia najmä nové funkcie v lnternet

bankingu EXTRA a takisto novinku 

na slovenskom trhu - elektronické 

bankovníctvo tretej generácie -

službu Databanking. 

Vdaka nej môžu zjednoduší( 

výmenu dát medzi firmou a ban

kou a integrova( elektronické ban

kovníctvo do vlastného ekonomic

kého systému. 

*** 

- Je kradnutie ťažké? - pýta sa 

policajt páchate/á. 

- Nuž, ako sa to vezme ... 

**'* 

- Araňa, nechaj sa odfarbiť na 

blond. 

- Prečo Deži? 

- Niekto hovoril, že blondínky 

sú dobré kuchárky. 

*'** 

- Jaro bol dobrák od kosti. 

Všetko čo mal odkázal detským 
domovom. 

- Bolo toho velá? 

-Deväť detí. .. 

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 .00-18.00. 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 

Nfestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

24.- 25. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Zmysluplne narábať s 
voľným časom, zdá sa, je 
umenie. Tvorí ho vlastne 
jedna tretina nášho života a 
minúť ho len tak. .. 

Je potešiteľné, aj napriek 
kuvičím hlasom o ústu
pe kultúry, športu, či iných 
voľnočasových aktivít, pre 
nedostatok prostriedkov v 
súčasnosti, presviedčania 

mnohých, že nie všetko stojí 
len na peniazoch, že tom"u 
tak celkom nie je. Ba, dovo
lím si tvrdi( že Devínska 
Nová Ves, teda jej obyvate
lia, nepodliehajú tomuto 
"trendu" a ponúkajú, či pre
zentujú. 
Svedčí o tom množstvo 

kultúrnych podujatí počas 
celého roka, mnohé z nich 
nad lokálny rámec, množ
stvo športových družstiev a 
ich aktivít, množstvo záuj
mových krúžkov združujú
cich a ponúkajúcich pries
tor od najmenších po dô
chodcov. 

Potom človeka mrzí, kde 
čerpajú tí další, potulujúci 
sa po obci, tí, ktorých život
ným štýlom sa stal vanda
lizmus, zlodejstvo a ostatné 
negatíva, prinášajúce spolu
občanom problémy, starosti 
a aktérom prívlastky nehod
né civilizovanému spoločen
stvu. Vari je nad ich sily po
llúknuť iné, čo by ich mohlo 
zdobiť? 

Vydavateľ 

~aii: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKANOVÁ VES 

10.6. 2005 Ročník: XV. Číslo: 12 bezplatne 

V čísLE: O lávka cez Moravu 6 O Z radnice 

O Kultúra 'O Spoločenská kronika 

0 So psami... f) Inzercia 

O Z policajného zápisníka * Šport 

Festival slovenskei národnei piesne 29. máia odštartoval tradičné 
kultúrne poduiatia devínskonovoveského leta 

Lávka ce-z rieku Morava 
ostane na mieste pôvodného mostu na Schlosshof. 

Zámok Schlosshof bol 19. 
mája 2005 v plnej kráse sprí
stupnený verejnosti. Vedenie 
zámku by uvítalo pravidel
ných hostí aj zo slovenskej 
strany rieky Morava. 

Bratislava je významným 
zdrojom potenciálnych náv
števníkov zámku. Je tu však 
problém, a tým je neexistujú
ce prepojenie slovenskej a ra
kúskej strany cez rieku Mo
rava pre peších a cyklistov. 

Starosta mestskej časti 

Devínska Nová Ves Ing. V. 
Mráz dlhodobo vyvíjal akti
vity na riešenie prepojenia 

slovenskej a rakúskej strany 
príhraničného územia. 
MČ DNV využila možnosť 

získania finančných zdrojov 
určených na rozvoj cezhranič
nej spolupráce, zároveň sa 
rozbehli prípravné práce. 

V súčasnosti úzko spolu
pracujeme s rakúskou obcou 
Engelhartstetten, ktorá je náš 
partner na rakúskej strane. 

V ostatných dňoch sme zís
kali partnerov na rakúskej 
strane i na spolufinancovanie 
lávky. 

Prieskum medzi obyvateľmi 
dotknutého regiónu ukázal, že 
až 98% oslovených je za lávku 

* Olejomal'by a práce vytvorené 
počítačom Ľ.. Jablonku z DNV 
možno v júli vidieť v DK 
Dúbravka. 
* Nadobudnutím účinnosti no
vého zákona č. 54312002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny sa or
gánom štátnej správy v ochrane 
drevín stala aj obec. 

V súlade so zákonom o 
ochrane prírody a krajiny sa na 
výrub dreviny vyžaduje súhlas 
orgánu ochrany prírody (v tom
to prípade obce). 

Toxický odpad 

Zber toxického odpadu orga
nizuje MC DNV dvakrát ročne 
(apríl, september), zberné mies
ta zverejňuje. Celoročne zabez
pečuje zber fi EPSOL, Technic
ká 7, Bratislava, použité batérie 
možno odovzdať na miestnom 
úrade DNV (Novoveská 17/A). 

cez rieku Moravu, je záujem 
o víkendovú turistiku, o trá
venie voľného času v dotknu
tom regióne. 
Čo môže priniesť zvýšený 

záujem pobytových návštev
níkov z oboch strán hranice a 
šancu pre malých a stredných 
podnikateľov v oblasti cestov
ného ruchu. 

M. Beláček 
architekt MČ 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 2.6. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 16.6. 2005, 
číslo vyjde 24.6. 2005. 
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Z. radnic-e 
Miestne zastupitel'stvo mest

skej čast i Bratislava - Devínska 
Nová Ves (MZ MČ ONV) sa ziš
lo 31. S. 200S na svojom ri ad
nom zasadnutí, na ktorom pre
rokovalo zo 40 plánovaných 
bodov len 1S (1 bod bol stiah
nutý, 24 bodov programu bolo 
presunutých na pokračujúce za
sa dnutie MZ 7. 6. 200S). Do 
pôvodného programu boli dopl
nené ďalšie 3 body. Z preroko
vaných materi álov a prij atých 
uznesení vyberáme tieto záve
ry: 
MZMČ ONV 
- uložilo prednostovi MÚ MČ 
ONV pred lož i ť MZ MČ ONV 
návrh Rozpočtových pravidie l 
MČ ONV, 
- žiada MR MČ ONV predkla
dať na schválenie MZ MČ ONV 
materiály s dopadom na bežný 
rozpočet nad 2SO tis. Sk a všet
ky materiály s dopadom na ka
pitálové výdavky a mimorozpo
čtové fondy, 
-zobralo na vedomie materiál 
"Trendy rozvoja MČ ONV v ob
lasti ško lstva na roky 200S -
2009" s pripomienkami, uložilo 
zástupcov i starostu MČ ONV, 
prednostovi MÚ MČ ONV a ria
ditel'om ZŠ s MŠ vypracovať 
projekt rozvoja a reštruktura
lizácie ZŠ s MŠ na roky 2006-
2009 a po prerokovaní v komi
siách MZ MČ ONV predložiť 
MZ MČ ONV, termín: október 
200S, uložilo zástupcovi staros
tu a riadite/om ZŠ s MŠ vykonať 

medzi ro dičm i ž iakov štvrtých a 
ôsmych tried ZŠ rep rezentatívny 
pri eskum záujmu rodičov na po
kračovan í ich detí štúd iom na 
strednej škole v MČ ONV po uko
nčení ZŠ. Výsledky prieskumu vy
hodnotí zástupca starostu MČ 
ONV s ri adi tel'mi ZŠ s MŠ po pre
rokovaní v kom isi i ško lstva, mlá
deže, vzde lávania a športu, po
žiadalo starostu MČ ONV a uloži
lo prednostovi MÚ MČ ONV pre
rokovať možnosti spolupráce v 
oblasti z riadenia gymnázia v MČ 
ONV s predsedom VÚC Bratislav
ského samosprávneho kraja a sta
rostami MČ Záhorská Bystr ica a 
MČ Devín, 
-schválilo zámer udelenia práv
nej subjektivity a zámer zriadenia 
samostatných príspevkových or
ganizácií MŠ M . Marečka 20 a MŠ 
P.Horova 3, požiadalo sta rostu 
MČ ONV a uložilo pred nostovi 
MÚ MČ ONV, zástupcovi starostu 
MČ ONV a riaditel'om ZŠ s MŠ 
P.Horova 16 a I.Bukovčana 3 pri
praviť všetky právne, orga nizačné 
a ekonomické kroky vedúce k 
odčleneniu MŠ M.Marečka 20 a 
MŠ P.Horova 3 ako samostatných 
právnych subjektov s predpok la
dom ich odč l ene nia k 1. 1. 2006 
v termíne: september 200S, uloži
lo zástupcovi sta rostu MČ ONV 
navrhnuté opatrenia prerokovať v 
komi siách M Z MČ ONV, v MR 
MČ ONV a v ško lských radách 
pred ich predložením do MZ MČ 
ONV v termíne: september 200S, 
a uložilo hl avnému kontrolórovi 

Z diara s-tarostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

* Starosta sa zúčastnil na ro
kovaní finančnej komisie hl. m. 
SR Bratislavy. Prerokovali ma
teriály, ktoré budú obsahom 
rokovania mestského zastupi
te/'stva 28. apríla 2005. 
* Mimoriadne rokovanie 
miestnej rady (MR) MC ONV 
odporučilo miestnemu zastupi
te/'-stvu (MZ) MC ONV schváliť 
záverečný účet MC ONV za rok 
2004. 
*Na rokovaní Klubu starostov 
bratislavských mestských častí, 
na pôde Starého mesta, sa za 

DEVEX2 

hl. m. SR Bratislavu zúčastnil 
prvý námestník primátora pán 
Hochel. Starostovia sa zaují
mali o štádium rozpracovanos
ti novo navrhovaného zákona 
o hl. m. SR Bratislavy. 

Otázku prednesú priamo na 
rokovaní mestskej rady hl. m. 
SR Bratislavy. 

Starosta Petržalky pán Bajan 
podal starostom informáciu z 
rokovania Združenia miest a 
obcí SR vo veci ďalšieho pre
sunu kompetencií zo štátu na 
obce, hlavne v oblasti sociál
nych dávok a o očakávaných 
zmenách vo výkone činnosti 

MČ ONV preveriť v ZŠ s MŠ P. Ho
rova 16 a I.Bukovčana 3 súlad 
hospodárenia s príspevka mi po
skytnutými rodičmi MŠ s rozpočto
vým i pravidlami, 
- neschválilo odkúpenie Objektu 
02 komunikácie a spevnené plo
chy v obytnom súbore "Preskam", 
- uložilo prednostov i MÚ MČ 
ONV dopracovať materi ál " Prílo
ha ZŠ s MŠ k Záverečnému účtu 
MČ ONV za rok 2004" v zmys le 
diskusie, najmä vysvet li ť transfer 
na MÚ ONV 40 .0S1 ,- Sk a hospo
dársky výs ledok 1 OS ZŠ P.H orova 
16, 
-zobralo na vedomie informáciu o 
stave vecného a finančného plne
nia na stavbe KSC, a požiadalo 
sta rostu MČ ONV zabezpečiť f i
nancovanie stavby zálohovo s po
nechaním zádržného vo výške 
10% zm luvne schvá leného rozpo
čtu , 

- schválilo podrobný rozpočet 
stavby "Pasáž M. Marečka" v zne
ní schvá lenom a signovanom 
26. S. 200S KVAD v sume do 
4.649 100, - Sk, schválilo spôsob 
výberu dodávatel'ov dodávky a 
montáže zask lených plastových 
st ien, kúrenia a vzduchotechniky 
formou prieskumu trhu , uložilo 
prednostovi MÚ MČ ONV urých
lene zabezpeč i ť zazmluvnenie zo
stávajúcich vol'ných prevádzok na 
terase M. Marečka v termíne: 
september 200S, schvá lilo výbe
rovú komisiu pre výbe r dodá
vatel'ov zask lených plastových 
st ien , ústredného kúrenia a vzdu
chotechniky v zložení: 
Ing. Rajkov i č, p. Pokorný, Ing. 
Dobrík, p. Dovičovič a JUDr. Šim-

matričných úradov. Siroká dis
kusia starostov súvisela s det
bou dane z nehnutelíwstí me
dzi hl. m. SR Bratislavou a 
mestskými časťami, ako i sú
časnému stavu štatútu hl. m. 
SR Bratislavy, ktorý už nezod
povedá obsahu de/by kompe
tencií a tomu zodpovedajúce
mu financovaniu medzi hl.m. 
SR Bratislavou a jeho mestský
mi časťami. 

Starostovia sa dohodli na vy
tvorení pracovnej skupiny v zlo
žení: starostovia: Bajan, Mráz, 
Frime/ a Ciernik, ktorí pripravia 
obsah tém na rokovanie staros
tov s primátorom hl. m. SR Bra
tislavy v oblastiach kompetencií 
v prenesenom výkone štátnej 

kovi č, určilo termín dokonče. 
nia stavby na 3 1. 8. 2005 
schválilo zmenu po ložky kapi: 
tálové operác ie fin a n č n é, eko. 
nom ická klasifikácia 400, po/0 • 

žka 4S4 - prevod z FOPERU . 
terasa M. Marečka zo sumy 3,5 
mil Sk na 4,6S mil , Sk, a zá ro. 
veň zmenu položky 721002 . 
rekonštrukcia terasy M. Mareč. 
ka zo sumy 3,S mil. Sk na sumu 
4,6S mi l. Sk, 
- vyjadrilo súhlas s financo va. 
ním projektu "Staré z laté časy", 
ktorý predlož í MČ ONV v spo. 
luprác i s Jednotou dôchodcov 
Slovenska v rámc i programu 
Phare CBC Grantová schéma na 
rozvoj cestovného ruchu SR/AT 
2003 vo výške S% z oprávne
ných nákladov projektu , schvá
lilo spo /ufinancovanie projektu 
"Turistická informačná kancelá
ri a - zvyšovanie informovanosti 
turistov o prírodných krásach, 
pozoruhodnostiach a poduja
tiach v MČ ONV, j ej oko lí v 
Rakúskom hranič nom reg ióne", 
ktorý bude pred ložený v rámc i 
programu Phare Cezh ran i čná 

spo lupráca Slovenská republika 
- Rakúsko 2003 vo výške S% z 
oprávnených nák ladov projek
tu, uložilo prednostovi MÚ MČ 
ON V predkladať návrhy projek
tov financovaných z Fondu EÚ 
cez gestorskú Komisiu finančnú 
a Komisie kultúry, resp. Komisiu 
školstva, mládeže, vzdelávania 
a športu podl'a zamerania pro
jektu, 

Spracova l: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MC ONV 

správy, originálnych kompe
tencií de/by priamych a ne
priamych daní do rozpočtov, fi
nancovania samosprávnych 
funkcií v roku 2005. 
* Starosta sa stretol, na pra
covnom obede, s primátorom 
Stupavy a starostom Záhorskej 
Bystrice, kde sa navzájom in
formovali o možnostiach vzá
jomnej spolupráce, hlavne v 
nadväznosti na prihraničný 
pomoravský región, rakúske 
obce, a možné spoločné pro
jekty financované z EÚ, hlavne 
v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu a turizmu. 
* Na rokovaní miestneho za-

(Pokračovanie na 3. strane) 

z diára starostu 
(Dokončenie z 2. strany) 

tupitel'stva poslanci preroko-
5 oli záverečný účet MC ONV za v • . ..• 
ok 2004, vratane orgamzacu 
~riadených mestskou časťou 
oNV. 

Hospodárenie za uplynulý 
rok skončili s rozpočtovým roz
dielom - prebytkom vo výške 

9,8 mil. Sk, z čoho prebytok 
bežného rozpočtu predstavo
val sumu 16,3 mil. Sk a scho
dok kapitálového rozpočtu 
čiastku -6,5 mil. Sk. 

Ved/'ajšia hospodárska čin
nosť- správa bytov - skončila s 
kladným hospodárskym výs
ledkom vo výške 5,7 mil. Sk. 

S kladným hospodárskym 
výsledkom skončili aj príspev
kové organizácie: Denova vo 
výške 8148 Sk, /stracentrum vo 

výške 106 576 Sk a DHZ vo 
výške 38 194 Sk. 

Poslanci MZ MC ONV záve
rečné účty schválili. Vzh/'adom 
na množstvo bodov rokovania 
zasadnutie prerušili a bude 
pokračovať 26. apríla. 

* Starosta sa zúčastnil na pra
covnom rokovaní so zástupca
mi VÚC Bratislavského samo
správneho kraja. 

Obsahom rokovania boli 
možnosti poskytnutia dotácií 
zo župy na prevádzkovanie 
kultúrno - spoločenského cen
tra v ONV (na lstrijskej 68), 
ako i prevádzkové dotácie 
na Dom sociálnych služieb v 
DN V. 

V zmysle VZN Bratislavského 
samosprávneho kraja je mož
né požiadať o poskytnutie 
týchto dotácií. 

-AZ-

[o zodpovednosti z.a škodu ) 
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov- 4.časť 

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej moci nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004. Tento _zá~on, ~to rý 
upravuje zodpovednosť za škodu sp?sobenú pri výko~e vereJ~eJ ~oc1 b?l 
prijatý takmer po 34 rokoch. Tento zakon bol potrebny ~~edovsetk~m vd~
sledku zmien spoločenských pomerov za obdobie od ucmnost1 zakona c; 
58/1969 Zb., nového pohl'adu na zodpovednosť štátu za škodu spôsoben u 
jeho orgánmi, ako aj jurisdikcie Európskeho súdu pre /'udské práva. 

4. Územná samospráva a jej zodpovednosť 
Orgán konajúci v mene územnej samosprávy 

V rámci verejnej správy sa zmenilo a stále sa mení inštitucionálne uspo
riadanie verejnej správy a znižuje sa rozsah pôsobenia štátnej správy v 
území. Verejná správa je zabezpečovaná "dvojkol'ajnosťou" verejnej _sprá
vy- štátnou správou a územnou samosprávou. Niektoré kompetencie zo
stávajú rozdelené medzi štátnu správu a samosprávu a výlučné kompeten-
cie naďalej vykonáva štátna správa. . . . 

Územná samospráva existuje v súlade s Ustavou Slovenskej republiky v 
dvoch formách. Prvú formu predstavuje miestna samospráva (obce a mes
tá) a druhú formu samospráva vyššieho územného celku (regionálna samo-

správa). . . . 
Pri výkone samosprávy obce alebo Vyššieho územného celku v ongl_nal

nej pôsobnosti a pri výkone iných funkcií samosprávy nes1e sa~osp~avny 
územný celok sám zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobena ~ezakon
ným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom jeho org~nov. 

Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnut1m alebo 
nesprávnym úradným postupom orgánov územnej samosprávy pri výkone 
samosprávy v mene územnej samosprávy kon_á . . 
-starosta obce (v našom prípade starosta MC DNV) alebo pnmator mesta, 
ak škodu spôsobil orgán obce alebo mesta, . 
-predseda samosprávneho kraja (VÚC), ak škodu spôsobil orgán VUC. 

Procesný postup 
Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody 

V snahe zabrániť zbytočným súdnym sporom je v zákone o zodpoved· 
nosti za škodu spôsobenej pri výkone verejnej moci zakotvený inštitút 
predbežného prerokovania nároku na náhradu škody. Zákon stanovuje ob
ligatorné prejednanie nároku na náhradu škody v prípadoch, keď k škode 
došlo protiprávnym rozhodnutím, rozhodnutím o väzbe, treste alebo 
ochrannom opatrení, ako aj nesprávnym úradným postupom. Zmyslom 

predbežného prejednania nároku na náhradu .škody je _využitie zákonných 
možností na to, aby k náprave narušených vztahov dos/o Jedna nim medz1 
poškodenými a orgánmi oprávnenými konať za štát, resp. územnú samo
správu a aby sa v týchto prípadoch pokia l' možno predišlo súdnemu kona
niu. 

v prípade, že v dôsledku nezákonného rozhodnutia, nezákonného _za 
tknutia zadržania alebo iného pozbavenia osobnej slobody, rozhodnutia o 
treste, ~ ochrannom opatrení alebo rozhodnutia o väzbe, ako aj nespráv
neho úradného postupu 
-došlo k spôsoben iu škody oprávnenej osobe a 
-sú splnené podmienky na uplatnenie nároku na náhra~ u ško_dy, . 
nárok je potrebné najprv vopred predbežne prerok~va~ n? zakla~e plsom
nej žiadosti o predbežné prerokovanie nároku s p~1slusny~ o_rg~nom po
d/'a §§ 4 a 11 zákona o zodpovednosti za škodu sposobenu pn vykone ve
rejnej moci. Túto žiadosť podáva oprávnená osoba, t.j. p~škodený. Ni: je 
možné hneď sa obrátiť so ža lobou na náhradu škody na sud ! Ak bola Zla
dosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný bezodkladne 
ju postúpiť príslušnému orgánu a upovedom_iť o tom poš~?_deného. 

Príslušný orgán má dve možnosti, ako môze po podan1 z1adost1 postupo
vať: 

1. neuspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho časť d~ 6 mesiaco~ od~ 
dňa prijatia žiadosti, a vtedy sa môže poškodený domáhat uspokoJenia na-
roku alebo jeho neuspokojenej časti na súde, . . _ 
2. uspokojí nárok na náhradu škody alebo jeho čast do 6 mes1acov odo dna 
prijatia žiadosti, čím konanie o náhradu skončí. 

Poškodený sa teda obracia na súd až vtedy, ak predbežné prerokovanie 
nároku na náhradu škody neviedlo k uspokojeniu jeho nároku. Toto prero
kovanie má viesť k objasneniu veci a k vytvoreniu podmienok pre uzavretie 
mimosúdnej dohody o uspokojení nároku. Iba vtedy, ak sa účastníci kona
nia nedohodnú, má nasledovať súdne konanie. 

Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody je zákonom ~tan~ve
ná podmienka preto musí byť splnená, aby tento _nárok ~o~ol byt pr~Jed
naný v občianskom súdnom konaní. Ak poškodeny u~latn1 narok na nahr~
du škody na súde bez predchádzajúceho predbežne_ho prer?kovan_1a, sud 
návrh nezamietne ani bez ďalšieho konania nezastav1, ale poskodeneho vy
zve na odstránenie nedostatku tejto podmienky so stanovením primeranej 
lehoty. V prípade, ak by napriek tomu, nebol odstránený nedostatok uve: 
den ej podmienky, ktorý treba hodnotiť ako obdobu nedostatku procesneJ 
podmienky, súd bude postupovať podl'a úpravy Občians~e~o súdneho p~
riadku o zastavení konania. Orgán príslušný na predbezne prerokovanie 
nároku na náhradu škody neprejednáva nárok v rámci správneho poriadku 
a nevydáva o tom rozhodnutie, ale v stanovenej lehote nárok na náhradu 
škody buď uspokojí alebo neuspokojí. 
Vážení spoluobčania ! 
v nasledujúcom čís le DEVEX-u vás, v piatej časti o Zákon~ č. 514/2003 Z. z. 

0 zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vereJneJ mo~1 a o z~ene 
niektorých zákonov, oboznámim so spôsobom a rozs~hom ~a hrady_ skody 
a 0 tom, aké lehoty stanovuje zákon na uplatnenie prava poskodeneho na 
náhradu škody. 

JUDr. František Baňas, 
zástupca starostu MČ DNV 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17 /A, 843 
l O Bratislava vypisuje výberové konanie na 

od reda · nehnuteľností 
v katastrálnom území Bratislava - Devínska Nová Ves pozemku 
parc. č. 2292/195- orná pôda (Blížne Zamajerské) s výmerou_3o 
978 m2 (v celku). Minimálna cena je 2000 Sk/ m'. r:ozem_ok v sula
de s platnou územnou štúdiou určený na ~?mun~lnu ~yr~b~, ob
chod a služby. V ponuke záujemca pred/oZ! podmkatelsky zamer, 
spolu s návrhom kúpnej ceny. Ponuky je potrebné doru_čiť na adr~
su vypisovatef'a v termíne do 6. Z 2005 do 14.00 h (vratane ponuk 
doručených poštou) v zalepenej obálke s označením "f!RE_~U~A -
NEOTVARAŤ': Ponuky doručené po tomto termíne nebudu prtjate do 
výberového konania. . . . 
Výsledky konania budú záujemcom písom,ne_ oznamen_e do ,45 dm 
od vyššie uvedeného termínu. Vypisovatel st vyhradzuje prava ne-
prijať ani jednu ponuku. . . 
Bližšie informácie je možné získať na internetovej stran ke ~.de
vinskanovaves.sk, alebo osobne na Miestnom úrade Bratislava -
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 IO Bratislava, odd. sprá
vy a údržby majetku. 

DEVEX 3 
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IÍ DNV vo velkej sóle lstracentia; o lB. OO h, vstup 

15. 6 . . Otvorenie Letnej čitárne 
v priestoroch nádvoria miestnej knižnice. 

· V príjemnom prostredí nádvoria miestnej knižnice čítate/om 
ponúkame okrem bežného knižného fondu aj zaujímavé 

čítanie týždenníkov a mesačníkov spolu s detským kútikom ·. 
pre mamičky s deťmi. 

V ponuke nebude chýbať ani malé občerstvenie. 
Miestna knižnica, lstrisjkó 6, 

otvorené Po, St, St- 13.00- 18.00 h, Pia - 13.00 - 16.00 

18. 6.- 19. 6. Festival Chorvátskej kultúry 
prehliadka chorvátskych folklórnych tradícií, vystúpenia. 
folklórnych súborov a skupín zo zahraničia, ochutnávka 

tradičných jedál, chorvátska veselica 
a ďalšie sprievodné podujatia. 

Letné záhrady a nádvoria na /strijskej ul. č. 4, 6, 
velká sóla lstracentra 

OTVORENIE KULTÚRNEHO L~TAVDEl/ÍNSKEJ NCJVÚt/sr 

•· 23~ 6. · .oisk~téicap{~fnlád~ž ········•· i i·.··· i 
spojená s programom,ktorýp(ipľqv{li členky tpnečnéhó štú~ ·> 

. dia "Afrodita ll" pod vedením p. ?tef~r;íe Kulhónkovej, . ve/~cj , 
·sóla /st(~f;ggr:J ~SM!·.HB t·-3.{·.99(?2:·89./J)}? ·.. .. 

, ··i ::~oluprdcí ~·6i~~ľi~~~!JJ~fi~i :•. ~- :~!~~~ 
12. Festival slovenskej národnej piesne 

Z úcty k národu a vlasti -

V
lasť patrí medzi najväčšie 
bohatstvá človeka . To je 
aj život našich predkov, 

ich práca a vzájomné vzťahy, 
ktoré určovali jej osudy i mieru 
slobody. musíme si tieto hodnoty 
dôstojne chrániť. 

Slovom, piesňou i každoden
ným záujmom za jej slobodný 
dych . Práve v Ioto duchu sa nie
sol dvanásty Festival slovenskej 
národnej piesne v Devínskej 
Novej Vsi v nedel'u 29. mája 
2005. 

Vdaka organizátorom: MO 
Matice slovenskej, Miestnemu 
zastupitelstvu MČ DVN, starosto
vi MČ DNY, ústrediu Matice slo
venskej, Domu Matice slovenskej 
a Domu zahraničných Slovákov v 
Bratislave Devínska Nová Ves 
ponúkla hosťom a občanom pás
mo slova, piesní a tancov doku
mentujúcich dôstojné uchováva
nie a prezentovanie našich ná-

DEVEX4 

rodných a l'udových tradícií. O 
lom, že sa zámer podaril, sved
čili nielen slová hostí : Jozefa 
Markuša - predsedu Matice slo
venskej, tajomníka MS A. Števí
ka, Fr. Švába, hlavného radcu 
Ministerstva školstva SR, B. lon
gauera prednostu Krajského úra
du Bratislava, l. Benčovej, riadi
tel'ky Domu MS v Bratislave, hostí 
z Padiny zo Srbska a Čiernej ho
ry, predovšetkým však zážitky 
poslucháčov a divákov, ktorí priš
li na festival načerpať dobrú 
náladu a pohodu, v peknom 
počte, do kultúrnej záhrady Istro
centra. 

Najskôr však hostí a vedúcich 
súborov prijal na radnici starosta 
MČ DNY Ing. Vladimír Mráz. 
Predstavil našu mestskú časť, vy
zdvihol bohatú činnosť kultúr
nych súborov prezentujúcich 
Devínsku po celý rok, ocenil za
chovanie príslušnosti k nášmu 

Ch o rvátsky kultúrny zväz na Slovensku 

a Miestne zastupite/'stvo Devínska Nová Ves 

vás pozýva na 

17. fESTIVAt CHORVÁTSKEJ 
KULTÚRY 

Devínska Nová Ves - 18. - 19. júna 2005 
Program: 

Sobota 18. júna 2005 
7 5.00 Stretnutie Chorvátov pri tradičných chorvátskych jedlách 

a nápojoch (lstrijská 6) 
7 7.00 Kultúrny program l 

Vystúpenia chorvátskych súborov zo Slovenska 
i zo zahraničia (lstrijská 4) 
20.00 Chorvátska zábava 

Nedel'a 19. júna 2005 
7 0.30 Chorvátska Svätá omša 

7 4.00 Stretnutie vedúcich súborov a hostí u starostu 
7 5.30 Festivalový sprievod 
7 7.00 Kultúrny program ll 

Vystúpenia domácich i zahraničných súborov (lstrijská 4) 

Pätnáste výročie--------
V tomto roku si chorvátska menšina na Slovensku pripomenie 15. výro

čie založenia chorvátskych kultúrnych spolkov na Slovensku : v Čunove, 
Devínskej Novej Vsi, Chorvátskom Grobe a Jarovciach. Zároveň si pripo
menie 15. výročie založenia Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. 
Výročie sa odzrkadlí aj na tohtoročnom Festivale chorvátskej kultúry 
18.-19.6. v DNV 

národu hostí z Vojvodinskej 
Padiny, ktorí už takmer dvesto 
rokov si dokázali udržať jazyk a 
tradície svojich predkov v dalekej 
krajine Srbska a Čiernej hory. 
Sprievod, zložený zo súborov 
potom odviedol hostí do kultúrnej 
záhrady. 

Prehliadku slova, piesní a tan
cov, dvanásty festival , otvoril 
Jozef Slovinec, predseda MO 
MS v DNY. 

"Kultúrna kontinuita vyjadruje 

náš pôvod, naše korene a ich 

pokračovanie a prechovávanie 

do budúcnosti, hovorí o tom od

kial' vychádzame a kam kráča-

me," pripomenul vo svojom prí
hovore J. Markuš, predseda Ma· 
tice slovenskej. 

Na pôde Devínskej Novej Vsi 
všetkých privítal starosta MČ 
DNY Ing. V. Mráz a ocenil prí
nos vkladu kultúrneho dedičstva 
pre súčasníkov. 

Ten priniesli v tohtoročnú horú
cu májovú nedel'u súbory Ma· 
tičiarik z Devínskej Novej Vsi , 
Klnka z Dúbravky, Slnečnica z 
Gajár, Základná umelecká škola 
z DNY, folklórny súbor z Padiny 
(Srbsko a Čierna hora), Rodo
kmeň, výborný mužský súbor bý
valých lúčničiarov a sólistka Ľud
mila Hudecová z Bratislavy. 

Svieže sprievodné slová mode
rátorky Evy Vargovej spájalo a 
oživovalo jednotlivé vstupy účin
kujúcich tak, že napriek takmer 
trojhodinovému programu od
chádzali diváci a poslucháči 
obohatení o nové, príjemné zá
žitky z kultúrneho prínosu festiva
lu na začiatku leta 2005. 

pk 

0prava z predchádzajúceho 

čísla 

Marián BABIK 

a Henrieta LHOTSKÁ 

Andrej STUDENIČ 

a Lucia BILI CO VÁ 

Marian PAŠEK 

a Monika FRIEBERTOVÁ 

Michal BOSKOVIČ 

a Monika BACHANOVÁ 

Ma1·ián KACHMAN 

a Katarína ŠMAUSOVÁ 

Marcel ZEMAN 

a Andrea MAKRÓCZIOVÁ 

Micbal HOLIČKA 

a Ľubica SO]AKOVÁ 

Miroslav JAMBOR 

a Iveta ŠTEFEKOVÁ 

Martin KIŠŠ 

a Tatiana MARIAN/ČO VÁ 

Blaboželáme ! 

Uvítqlisfne }, i 

. novýchspolupfj~qí;J.oy .. 

Kristína BOTH OVÁ 

Vitaj! 

František ONGER 

Agneša KLASOVÁ 

Valéria SALAYOVÁ 

Necb odpočívajú v pokoji! 

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

Môj otec - Gašpar Šubín sa na
rodil 6. januára 1881 . Onedlho to 
bude l 25 rokov. 

Prečo to meno, prečo ten dátum? 
Od roku 1901 sa stal zamestnan
com Poštového úradu v Devínskej 
Novej Vsi. 

Pani Brixová bola majitel'kou 
úradu a 20- ročný Gašpar sa stal 
prvým poštárom - listonošom v de
dine. Plných 18 rokov za Rakúsko
Uhorska a po vzniku prvej ČSR až 
do roku l 938 už ako zamestnanec 
štátnej pošty. Až do roku 19 41 bol 
poštár slovenskej pošty. V tom roku 
odišiel do penzie a plných 40 rokov 
slúžil našim občanom . 

Pri troške matematiky nám vychá
dza, že pri vykonávaní svojej služ
by prešiel dedinou takmer 52 000 
kilometrov. Za týmto výpočtom sa 
skrýva celý jeho aktívny život. Stal 
sa živou kronikou života svojich 
spoluobčanov. Spomínal na veselé i 
smutné príbehy a udalosti . Medzi 
najsmutnejšie roky patrí obdobie 
prvej svetovej vojny. Boli to roky 
1914 - 1918. 67-krát musel doručiť 
do rodín telegram s tragickým ob
sahom, v ktorom bol text: "Váš otec 
či brat padol za Rakúsko-Uhorskú 

Globálne otep /ovanie má za 
následok čoraz početnejšie po
vodne. je vôbec možnosť ochrá
ni( sa pred nimi? 

Vláda SR vo svojom uznesení 
č. 3 7/2000 Z. z. schválila správu 
o navrhovaných systémových 
opatren iach na ochranu pred 
povodňami a spôsobe financo
vania následkov spôsobených 

monarchiu na fronte ". Cesta s ta
kouto obálkou sa mu zdala nekone
čne tažká a dlhá. Boli to tie 
najíažšie chvíle jeho služby. Vždy sa 
ho táto udalosť bolestivo dotkla, le
bo mnohí padlí boli jeho priatelia a 
rovesníci. 

Pani Brixová po skončení vojny 
zostala i nadalej bývať v dedine, 
mnohí zo starých spoluobčanov si ju 
môžu ešte pamätať. Bola menšej 
postavy, no vždy elegantne až svia
točne oblečená . 

d'rvj pošfár 
v Devínskej Novej Vsi 

Povojnové roky znamenali prí
chod mnohých Čechov, ktorí obývali 
novo vybudovanú dnešnú kolóniu. 
Bolo to oživenie, ktoré znamenalo i 
pre poštára viac práce. 

Prichádzal viac novín aj osobnej 
korešpondencie. Začali chodiť listy z 
Ameriky, pretože tam, za prácou a 
živobytím odišlo vel'a mladých 
mužov. 

Dedina sa pomaly rozrastala, pri
budla spomínaná kolónia, tehellía a 
novo vzniknuté ulice. Strýc Gašpar -
tak im všetci hovorili , bez oh ladu na 
poča sie, museli poštu rozniesť ešte v 
ten deň. 

Ochrana pred 
povodňami 

povodňami - Program protipovo
dňovej ochrany SR do roku 
2070. 

Samotný program obsahuje 
zoznam cca 300 investičných 
stavieb a opatrení v povodiach v 
rámci celého územia SR. Cielom 

Nikdy sa im nestalo, aby v poš
társke j kapse zostal čo i len jeden 
nedoručený list. 

Prišiel roku 1938, schylovalo sa k 
ll. svetove j vojne, vznikol Slovenský 
štát a rok 1941 znamenal pre 
starého poštára odchod do penzie. 
Ja - ako najmladší syn som ži l s ro
dičmi do ich smrti. Plných 26 rokov 
boli otec na dôchodku i keď museli 
žiť velmi, velmi skromne. 

Otec rád spomínali na tie prežité 
roky v službe, veď v začiatkoch mu
seli hneď po rozbrieždení zapriah
nuť koníka, previezť sa prievozom 
do Schlosshofu (Zámečkul a odlial' 
do Marcheggu pre poštu . NospäÍ 
boli už o siedmej hodine ráno . 
Neskôr do našej obce vozili poštu 
vlaky. Ich služba bola namáhavá a 
ťažká, no po celých 40 rokov ju ro
bili rád, s láskou. 

Píšem týchto pár riadkov preto, 
aby sme si pripomenuli postavu 
strýca Gašpara, prvého poštára v 
dedine. Už si ho pamätajú len tí 
najstarší. 

Vel'mi ma mrzí, že v Monografii o 
Devínskej Novej Vsi so nenašiel oni 
riadok, kde by sa jeho meno spo
menulo. 

František Šubín, 
najmladší syn 

projektu je snaha o sanáciu úze
mia zas iahnutých povodňami v 
rokoch 7 997 - 7 999. Pozostáva z 
troch základných podprojektov: 

zvysen ia protipovodňovej 

ochrany na rieke Morava 
-rekonštrukcie Východosloven
skej nížiny, 
- protipovodňových opatrení na 
tokoch v mestách a obciach SR. 

• prišlo po uzávierke • prišlo po uzávierke • prišlo po uzávierke • prišlo po uzávierke • 

Miestny odbor Matice slovenskej 
pozýva matičiarov a priaznivcov 
na kultúrno - turistické stretnutie 

pri príležitosti tradície 
Jánskych ohňov 

v sobotu 25. júna 2005 
o 16.00 h 

do areálu Srdce (pod Kobylou) 
Kto si čo prinesie, to aj skonzumuje 

MO MS DNV usporiada 
zájazd na východné Slovensko 

(Spiš, Levoča, Bardejov. .. ) 
16.- 19. septembra 2005 

Záujemcovia, prihláste sa už dnes 
na tel. č.: 6477 7424, 

0902-606 263, 0903-305 418 

Memoriál Juraja Tótha 

Už 14.ročník Dedinského turna
ja na počesť svojho nebohého 
priatel'a usporiada FCL DNV v so
botu 18. 5. 2005 od 9.00 hna šta
dióne FCL ONV na Vápencovej 

účastníci: 

Kolónia, Arabi, FC Santos, LFC 
Trúnek, Bytovky, Grba 

začiatok: 9.00, ukončenie: 17.00 h 
Predpokladané: 
zápas o 3. miesto: o 15.00 h 

finále: o 16.00 h 
hrá sa 2 x 20 min (prestávka 5 
min.) 

takmer 5000 kilometrov 

NAPRIEČ EURÓPOU 
absolvuje 

Jozef RAJCHL 
obyvatel' Devínskej Novej Vsi 
v čase 15. 6.- 21. 8. 2005 

prvý sólo beh naprieč Európou 
1632 hodín, 68 dní ( ± 2 dni) 

štart: 15.6. o 9.00 
Helsinky (Fínsko) 

ciel: 21. 8. Tarifa (Španielsko) 
predpokladaná vzdialenost: 

4850km 
14 krajín Európske únie: Fínsko, 
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Česká 
republika, Slovensko, Rakúsko, 
Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, 

Francúzsko, Andora, Španielsko 
Účastníci: jeden bežec: J. Raichl 
1 sprievodca cyklista, 1 zdravot
ník, 1 vodič sprievodného vozidla. 

V priebehu podujatia sa budú 
môcť pridávať dobrovol'ní bežci. 
Sponzori: INTEL - hlavný sponzor, 
Garmin, Nokia, Mč ONV. 
Podujatie sa koná pod záštitou 
prezidenta SOV F. Chmelára. 
Info: www.xtremerun.com 
Ciel: prekonanie slovenského 
(i osobného) rekordu v dial'kovom 
behu, 

motivácia pre mládež, spájanie 
nových krajín EÚ, propagácia Slo
venska. Držíme palce! 

DEVEX 5 
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(Pokračovanie z minulého čísla) 

Základnými pravidlami pri vý
bere psa sú: 
* popremýšl'ať o vel'kosti psa 
[uvedomiť si jeho vel'kosť v do
spelosti] 
* či je vhodný na chov v mes
te alebo na dedine 
* či je vhodný do horúceho 
alebo chladného podnebia 
* ako vychádza s deťmi, ak 
sú v rodine 
* ako vychádza s inými psa
mi, prípadne či je vhodný na 
výcvik 
* kol'ko si vyžaduje pohybu 

Aj v rámci jedného vrhu je 
možné vidieť u šteniatok odliš
nú povahu. Tie plachejšie sa 
pritúlia k matke . Tie smelšie 
vykročia k vám, aby vás pre
skúmali. Aj tu treba brať do 
úvahy, čo od psa očakávame . 

Je potrebné, aby si l'udi 
uvedomili, že pes je závazok 
na možno 1 5 rokov a viac. 
Preto je potrebné dôkladne si 
rozmyslieť , akého psa si pri
nesieme domov. Veď nie raz 
sa stalo, že si rodina uve
domila, že pes je do ich by
tu privel'ký a psy skončili na 
uliciach, či v preplnených 
útulkoch. Nezabúdajme, že 
každé šteniatko je malé, krás
ne, hravé. Ale čo potom ak 
vyrastie? 

Všetky zvieratká potrebujú 
byť aktívne a zamestnané, 
potom v ňom nájdete naozaj
stného priatela, ktorý Vás ne
sklame. 

S akými nákladmi musíme 
počítať 

Pri kúpe psa je potrebné 
uvedomiť si, že sa zvýšia 
náklady v rodine. Okrem pria-

Miestny úrad Devínska Nová Ves 

SÚŤAŽ 

Vyhradené parkovacie miesta 
Lokalita: Kalištná ul. 
Počet boxov: 3 
Obdobie: l. Z 2005-30. 6. 

2006 
1iadosti o pridelenie parkovacie
ho miesta je potrebné doručiť v 
zalepenej obálke s označením 
"SÚŤA1 - PARKOVANIE - NEOT
VARAŤ" 
na Miestny úrad v Devínskej 
Novej Vsi, Novoveská 17/A, 843 
l O Bratislava 
žiadosť musí obsahovať: 
- meno, priezvisko a adresa trva
lého pobytu žiadate/a, 

DEVEX6 

mych nákladov na zakúpenie 
psa treba uvažovať aj o po
platkoch za veterinárne ošet
renia, pravidelné očkovanie a 
odčervenie, povinnosť každý 
rok zaplatiť miestnu daň za 
psa. Okrem toho potreby pre 
psa, hračky, kozmetika, pri 
niektorých plemenách aj ná
klady na psieho kaderníka. 

Náklady na nákup potravy 
pre psa závisia od vel'kosti a 
druhu psa . Pohybujú sa pri-

Aby sa nám 

nedá stopercentnú záruku, že 
ochráni psy vždy vo všetkých 
prípadoch. 

Niekedy je potrebná návšte
va u veterinára, keď je zvýše
né riziko rôznych ochorení 
v okolí. 

Pri prehliadke zverolekár 
prezerá oči, ďasná, zuby, ko
žu, meria teplotu, kontroluje 
funkciu srdca, pečene a ob
ličiek. Každý veterinár vedie 
podrobné záznamy. 

Kŕmenie je jednou zo zá
kladných požiadaviek každého 
zvieraťa. Psovi je jasné, kedy 

!ff@ Pfff~(ŕnfrffiffi iwlll@ d@~«r~ 
bližne od od 300 do 1200 Sk 
mesačne v priemere 1 O - 15 
rokov. 

Čo pes potrebuje 

Každý pes potrebuje oddele
ný priestor len pre seba., kde 
bude chránený pred ruchom v 
domácnosti. Tam mu treba 
umiestniť kôš alebo pelech . 

Pre psa je vel'mi dôležité za
kúpiť vhodný obojok a vodidla . 
Existujú rôzne typy obojkov, 
ktoré sú dostupné v špeciál
nych predajniach . Tým, že 
šteňa každým dňom rastie, je 
potrebné pri nasadení obojku 
zistiť, či dobre sedí. Obojok 
nesmie byť vel'mi vol'ný, tak is
to nesmie hroziť nebezpečen
stvo uškrtenia. Vodidla tiež 
kontrolujeme, aby sa nestalo, 
že sa náhle povolí. 

Nemenej dôležitá je pravi
delná návšteva u veterinára. 
Minimálne raz za rok je po
trebné nielen odčervovanie 

zvieraťa, ale aj pravidelné oč
kovanie . Ani očkovanie nám 

- typ automobilu, farba, $PZ, 
- kto je vlastníkom automobilu, 
- v prípade, že vlastníkom je fy-
zická osoba, údaj o tom, či sa vy
užíva alebo nevyužíva na podni
kate/'skú činnosť, 
- cenovú ponuku za vyhradené 
parkovacie miesto na obdobie 
jedného roka. 
Poplatok za 1 parkovacie mies
to: 

Paušálna suma poplatku sa 
určí pre všetky vyhradené parko
vacie miesta na jednom parko
visku rovnaká pre všetky vyhra
dené parkovacie miesta, a to vo 
výške priemernej cenovej ponuky 
uchádzačov, ktorým bolo parko
vacie miesto na danom parkovis
ku pridelené. 

mu pripravujeme potravu. 
Väčšina psov sa teší na potra
vu, je to pre nich odmena. 

Dnešná potrava ul'ahčuje 

majitel'om, aby splnili potreby 
výživy svojich miláčikov. Tým, 
že psovi budeme dávať .. zbyt
ky .. z kuchyne, pes nebude 
mať každodennú výživnú stra
vu. 

Odrazí sa to na vzhl'ade srs
ti a zdraví psa. Je vel'a možno
stí zakúpenia stravy v špeciál
nych obchodoch a to : 
- konzervovaná potrava 
- polovlhká potrava 
-suché kŕmne zmesi. 

Pri každom type stravy vý-

Paušálna suma poplatku ne
môže byť nižšia ako 7200,
Sk/ročne a nemôže byť vyššia 
ako 40 000,- Sk/ročne. 

Fyzické osoby, ktoré nepouží
vajú osobný automobil na podni
kanie, majú znížený poplatok za 
vyhradené parkovacie miesto pre 
osobný automobil, ktorý nie je vo 
vlastníctve právnickej osoby, na 
jednu tretinu. 

Znížený poplatok je možné 
uplatniť obyvate/'mi jedného bytu 
spolu iba jedenkrát. 

Uzávierka prihlášok: 20. 6. 
2005 o 14.00 h- v tomto termíne 
sa zároveň uskutoční na miest
nom úrade verejné otvorenie 
obálok. 

EOMÚDNV 

robcovia uvádzajú ako sam· 
pot~av~ po~ávať,. či je Po: 
stac_uJuca, c1 sa ~r~enie mil 
podavať v komb1nac11 s niečí 
iným. ll) 

Pes a deti 

Mnoho l'udí si myslí, že Pe 
a dieťa by nemali pri sebe v; 
rastať a to nielen kvôli rôznym 
baktériám , ale pes by mohol 
zaútočiť na dieťa . Je pravda 
že aj ten najmiernejší pe~ 
môže ublížiť v hneve , strachu 
alebo bolesti. Poznaním po. 
trieb psa a správnou výchovou 
psa aj detí tomu môžeme pre. 
dísť. 

Podl'a najnovších poznatkov 
styk detí s domácimi zvierata. 
mi predchádza vzniku alergií a 
posilňuje obranyschopnosť 
detského organizmu. Deti sa 
učia zodpovednosti voči sebe 
aj psíkovi. Bojazlivé deti v pso. 
vi získajú spoločníka , ktorý ich 
prijíma bez výhrad a pomôže 
im získať sebadôveru. 

Zdravie a bezpečnost! 

Psom nestačí poskytnúť jed
lo a prístrešie, treba sa mu 
primerane venovať. Aby bol 
pes v bezpečí počas našej ne· 
prítomnosti, je potrebné z je· 
ho dosahu odstrániť všetko, 
čo by ho mohlo ohroziť , napr. 
jedovaté rastliny. šteňatám 
prináša žuvanie uspokojenie, 
preto je vhodné zaobstarať 
im žuvacie hračky, aby nezačal 
žuvať iné predmety napr. to· 
pánky. 

Pri odchode z domu je po· 
treb né presvedčiť sa, či sú 
pozatvárané okná v byte , či v 
rodinnom dome nie je v plote 
diera. Psy, ktoré sa nudia, sa 
často pokúšajú utiecť. 

[Dokončenie v budúcom čísle) 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 

02 · Predaj 

03 • Valné miesta (ponúka, hlodá) 

04 • Služby (ponúka) 

05 · Byty 

06 · Nehnutel'nosti 

07 · Rozličné 

* Ovčie kožušiny- predložky · 
dostanete kúpiť v Devexe od 
12.6.2005 

OTS BRATISLAVA tel.: 02/64 77 53 75 
02/64 53 77 32 

fax: 02/64 77 63 71 
mail: ots@ots.sk 

~ spol. s.r.o. 
~ Opletalova 65, 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 • elektrocentrály • vysokozdvižné plošiny 
a výťahy •. stroje na povrchovú úpravu betónu • čerpadlá • miešačky 

• dopravníky betónu a malty • univerzálne nakladače • hydraulické lopatové 

rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 

• elektrické ručné náradie 

Strediská OTS BRATISLAVA, spol. sr.o. 

Opletalova ul. 65 

tel. : 02/64 53 77 32, 64 77 86 77 
fax: 02/64 77 63 71 

Smrečianska ul. 4 

tel.: 02/44 25 79 87 
fax: 02/44 25 79 86 

Račia~ska ul. 186 

tel./fax: 02/44 87 28 90 

ponúka 
* Hl'adáme spolupracovníkov 
pre poskytovanie pôžičiek. 
KEŠOVKA, Telervis plus a.s., 

kontakt: 
0905-804 666, 

bezplatná linka: 
0800 16 oo 16 

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

Tel/zázn .. 6477 6963 
* Murárske, obkladačské prá
ce, sadrokartón, mal'ovky. 
Interi ér-exteriér. 

Tel: 0908-543-991 
* Filtre a titračné zariadenia 
do firiem a domácnosti. 
Zdarma vám zmeriame tvrdo
sť vody a navrhneme riešenie . 
S nami viete, akú vodu pijete. 
abcvita l ity@centrum .sk 

0903-030 124 
* Penzista (VŠ) doučujem AJ, 
NJ, na dome, denne. Od 1 O r. 

vyššie, všetky úrovne, 200 Sk/ 
2 x 45 min. 

SMS 0903-227 457 
odkaz.: 02/ 6477 8835 

Oprava PC- HW, SW,WWW. 
Tel: 0910-995 674 

* Vyhl'adávam vodu, prame
ne, na kopci a hfbku. 

Tel: 0910-989 498 

* HERBA- ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

* Prenajímam chatu v záp. 
Tatrách v lokalite Červený kút 
(Hybe). 
Poč. osôb min. 6, max. 8. 

Tel: 0903 760 298 

* Hl'adám podnájom v DNV, 
jednu izbu v byte alebo RD . 
Doučím matematiku, chémiu, 
anglický jazyk ZŠ. 
Cena dohodou. 

Tel : 0902-230 032 

H ŠK MACEI<, Eisn.erova 46 
Chlieb - pečivo - pekárenské výrobky 
denne čerstvé z vlastnej výroby 

pa- pia: 6.00- 18.00 h s.o: 6.00 - 12.00 h 
prijímame objednávky na zabezpečenie rodinných 

a spolo~enskych akcif 
tel.,: 0915 700 12S 

Príďte- na ochutnávku a preHedčíte u 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti sldeuíku) 

Te(Jié jedlá~ 111äso~ 

údeniny~ šaláty~ sy1·y~ 

mliečne výi•O))ky 

Km·acie trupy chlad. 26,50 Sklkg 

Kuracie stelmá chlad. 79 Sk/kg 

Km·acie pt·sia chlad. 189 Sk/kg 

Km·acie pečienky chlad. 99 Sklkg 

Bravčové stelmo 199 Sklkg 

Bravčový bok s kosťou 99,90 Skl kg 

Pražská šunka 249 Sklkg 

Kuracia šmika 149 Sk/kg 

Brindza 179 Sk/kg 

Eidam45% 189 Sk/kg 

23 Sklkg 

73 Sklkg 

169 Sk/kg 

89 Sk/kg 

139 Sk/kg 

89,90 Sklkg 

209 Sklkg 

139 Sk/kg 

169 Sk/kg 

169 Sk/kg 

Akcia platí prvé tri dni v týždni celý mesiac jún 2005 
Denné menu 69 Sk 

Prijímame objednávky studenej a teplej kuchyne. 

Po-pia: 8""-18"", So: 7""·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,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 pripočítal' 19% DPH. Z lovy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), pa-pia: 15 . 00-18.00, e-mail : krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

- V nedel'u 22. 5. neznámy pá
chate/' v záhradkárskej osade 
Železničiar ll poškodil pletivo 
záhradky, vylomil zámok na 
chatke a ... zrejme ho ktosi vy
rušil, zmizol bez krádeže. 
- V ten istý deň však inému (?) 

zlodejovi sa podarilo vniknúť 
do garáže na š. Králika, kde 
ukradol štyri kolesá z Audi. 
Poškodením dverí spôsobil 
škodu 2-tis. Sk, krádežou 30-
tis. Sk. 
-O deň neskôr; v pondelok 23. 
5. neznámy páchate/' na Vá
pencovej poškriabal vozidlo 
Š-Fabia, čím majitel'ovi spôso
bil škodu 20-tis. Sk. 
- V stredu 25. 5 ., na ulici P 

Vyhradené? 

Horova o 15.00 h, neznámy 
páchate/' násilím vtiahol malo
leté dievča do svojho auta, 
odišiel s ňou do parkovacích 
priestorov Tesca v Lamači, po
tom ju odvliekol do Studienky 
a po zotmení ju doviezol do 
ONV, kde ju z auta vyhodil. 
- Vo štvrtok 26. 5. na}. jonáša 
neznámy páchate/' na parkovis
ku pred novou vrátnicou VW 
Sk vnikol do vozidla Š-Felí
cia, ukradol kryt batožinového 
priestoru, CO-nosič a CO-čka, 
všetko v hodnote 13-tis. Sk. 
- V posledný májový deň, uto
rok 31. 5. hliadka OO PZ v 
ONV chytila pytliaka- rybára, 
loviaceho pri Marcheggských 
mostoch bez povolenia. 

Predviedla ho na oddelenie a 
obvinila z porušovania zákona 
o rybolove. 

OO PZ ONV 

parkovacie miesta 

na Kalištnej 

Istý deň prišli akýsi pracovníci a vyznačili na parkovisku na Kalištnej 
(vchody č. 9-11) tri miesta na parkovanie. Chvály hodný počin, keby ... 

keby sa obyvatelia spomínanej lokality a budovatelia parkoviska, dozve
deli, kto im takto chce ulahči( parkovanie. 

K údivu budovatelov parkoviska sa však dozvedeli, že predmetné 

značenie bude slúži( na prenájom. 

Pôvodnú zelenú plochu navrhli obyvatelia prilahlých vchodov, teda čís
la 7,9 a ll, využi( na parkovanie. Miestny úrad DNY, vtedy MNV, 

súhlasil s iniciatívou obyvatelov s podmienkou, ak dodá tvárnice, obyva
telia si svojpomocne musia priestranstvo vybudova( A tak sa obyvatelia 

všetkých troch vchodov, najmä majitelia motorových vozidiel, s chuťou 
pustili do výstavby. Trvalo to nejaký ten týždeň, mnohí tam odpracovali 
hodne hodín svojho vol'ného času, až nakoniec parkovacia plocha bola 

hotová. Pravdaže, po rokoch sa stalo, že budovatelia sa, na vlastnými 
rukami vybudované parkovisko, často nedostali, pre prudký nárast maji
telov automobilov, ale aj pre neznalosť pôvodu parkoviska. 

Zaujíma nás teda, kto prispel k vylepšeniu orientácie na parkovisku (aj 
keď len časti), alebo, čo je pravdy na tom, že MČ bude svojpomocne vy
budované parkovisko prenajíma( 

Úplne spravodlivé by bolo prideli( spomínané parkovacie priestory tým, 
čo ho svojpomocne a bezplatne vybudovali. Odpovie nám niekto? 

Obyvatelia Kalištnej č. 7, 9, 11 

-Sportovci, sme tu pre vás 

Základným ciel'om novovy
tvorenej obchodnej spoločnos
ti DNY ŠPORT, spol. sr. o ., je 
vytvárať vhodné podmienky 
pre športovanie všetkých kate
górií občanov Devínskej Novej 
Vsi a tým sa spolupodiel'ať na 
budovaní zdravia a zlepšova
n ia k val i ty života obyvatel'ov 
našej mestskej časti. 

Jediným vlastníkom spoloč
nosti je mestská časť Devínska 
Nová Ves. Jej Valným zhro
maždením sú poslanci Miest
neho zastupitel'stva . Predse
dom Dozornej rady je Peter 
Zukal a ďalšími členmi sú : 
Jozef Glatz, Fridrich Pokorný, 
Miloslav Šimkovič a Ladislav 
Šimon. Konatelom spoločnosti 
je Marián Jurčák . Sídlo spoloč
nosti je na lstrij-skej ul ic i č. 6. 

DNY ŠPORT prevzala do 
užívania športové zariadenia a 
priestory k nim prináležiace, 
ktoré mala ako majetok hl. m . 
SR Bratislavy zverený do sprá
vy mestská časť Devínska No
vá Ves. Postupne sa rozbieha 
spolupráca s klubmi , občian
skymi združeniami a skupina-

FUTBAL~ 
Seniori IV. liga 
27. kolo, 29. 5. 
DNV- Chorvátsky Grob 

4:1 (2:1) 
g: Sith, Marek Polák, Hor
váth, Adam 
28. kolo, 5. 6. 
Blatné - DNV 1 :O (0:0) 

Mládežnícky futbal 
V piatok 3. 6. sa uskutočnil 

na štadióne FCL DNV mlá
dežnícky futbalový turnaj 
o Pohár starostu MČ ONV. 
Konečné poradie: 
1. FC Lamač 
2. FCL DNV 
3. FKM Kinkon 
4. ŠK Vrakuňa 

Ako najlepšieho hráča tur
naja vyhlásili Jozefa Lacha z 
DNV 

ms 

mi občanov zaoberajúcimi sa 
športovou činnosťou. Chce-me 
postaviť dobré základy orga. 
nizácie, ktorá by mala prispie. 
vať k vytváraniu pestrejších mo. 
žností vyžitia obyvatel'ov 
Devínskej Novej Vsi, k lepšírn 
podmienkam pre športovanie 
mládeže a detí, k pritiahnutiu 
ďalších záujemcov o športova. 
nie do aktívne súťažiacich dru
žstiev a k lepšej reprezentácii 
našej mestskej časti. Tieto pred
savzatia sú real izovatel'né len 
za aktívnej spoluúčasti športov
cov a športových aktivistov, 
ktorých týmto pozývame k spo
lupráci. Svoje pripomienky, ná
vrhy a námety môžete dodávať 
písomne, telefonicky aj osobne 
v úradných hodinách v kance
lárii ONV ŠPORT, alebo aj ino
kedy po telefonickom dohovo-
re. 

Úradné hodiny: 
pondelok 18.00- 22 .00 

utorok 8.00 - 1 0 .00 
štvrtok 8 .00- 10.00 

a 18 .00- 22.00 
Telefón/fax : 02/6476 1506 

mobil: 0905 209 225 

( l(orenie života) 
- Co najviac vie zapôsobiť na 
srdce človeka? 
-Infarkt. 

*** 
-Ako dopadli pytačky? 
- Ako za Júlia Caesara: prišiel 
som, videl som, odišiel som. 

*** 
Vodič auta nie a nie dohoniť 
sliepku. V stokilometrovej rých
losti sliepka prudko zabočí na 
farmu. 
- Co to máte za sliepky?- pýta sa 
vodič farmára. 
- Práve sme ich vyšľachtili, na 
mäso. 
-A je ich mäso chutné? 
-Ktovie. Ešte sme ani jednu ne-
chytili. 

*** 
Ruskí vedci vymysleli tabletku 
po ktorej nemusíte rok jesť. Má 
to len jeden háčik, veľká je ako 
koleso z traktora. 

DEVín~konovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pio: 15.00-18.00. 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 
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:Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 
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26.- 27. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Konečne nastáva čas 

prázdnin a dovoleniek. Ne
musíme si kupovať stoper
centné prípravky, či kvapky 
na dýchanie nahrádzajúce 
liečivú silu mora, stačí vypl
niť formulár E 111, do 
krajín Európskej únie vziať 
len občiansky preukaz, a 
pravdaže pozitívnu náladu, 
a môžeme štartovať načer
pávať energiu. Prirodzene, 
ak sme našetrili nejaké ko
runky. 

Príjemná dovolenka nie je 
len otázkou financií. Začína 
v hlave a dá sa presadiť aj 
doma. Receptov na využitie 
voľných chvíľ prinášajú mé
diá neúrekom. Sami však 
poznáme, na čo máme, čo 
nám najviac prospeje, ako 
najvhodnejšie prázdniny, či 
dovolenky využit 

Aj v redakcii budeme mať 
"prázdniny". Opotrebované 
k[by a nervy budeme rege
nerovať na kúpeľnej liečbe a 
trochu, hádam, aj v priesto
roch domácej prírody. Preto 
uzávierka najbližšieho čísla 
bude až koncom augusta. 

Co všetko sa nazbie.ra z 
prázdnin a dovoleniek, ale 
aj ponuky na september, je 
potrebné do uzávierky do
ručiť redakcii do termínu 
vždy uvádzaného vpravo do
le na prvej strane. 

Pohodu v čase voľna všet
kým čitateľom želá 

vydavateľ 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

24.6. 2005 Ročník: XV. Číslo: 13 bezplatne 

V čÍ s LE : O Zisťovanie v domácnostiach 
0 €) Z radnice* Z diára starostu C) Kultúra 
O Spoločenská kronika * Festival chorvátskej 

kultúry * Ponuka ZUŠ O Aby sa nám •.. 
f) Inzercia O Z policajného zápisníka *Šport 

V neclelú 19.6. 2005 navštívil Devínsku prezident SR Ivan Gašparovič. 
Zúčastnil sa aj programu Festival chorvátskej kultúry. 

~-~- ,~~~~ ~ 
Zmeny vo VW SK 

Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc 
ukončil svoje pôsobenie na 
poste predsedu predstavenstva 
spoločnosti Volkswagen Slova
kia a odišiel do dôchodku. 

Naďalej však chce pôsobiť 
v Združení automobilového 
priemyslu a vo Zväze priemyslu 
SR. 

Do funkcie predsedu predsta
venstva spoločnosti nastúpil 
Dipl. Kfm. Thomas Schma/1. 

Z Portugalska sa do Bratis
lavy ONV vrátil nový personálny 
šéf Jaroslav Holeček. 

Počet členov predstave(lstva 
sa od mája 2005 znížil na troch. 
Tretím členom predstavenstva 
je Manfred Bauer, ktorý má na 
starosti financie. 

Už trinásta 

Spisovatel'ka Táňa Keleová
Vasilková, žijúca i tvoriaca 
v Devínskej Novej Vsi vydala v 
tomto roku novú knihu Ja a on, 
o dvojiciach, ktoré dokázali 
spolu zostarnúť. 

Najpredávanejšia súčasná 
slovenská autorka od roku 1994 
napísala už trinásť románov. 

Do čísla 14 zostalo: 
• Ocenení Novovešťania 

PhDr. V. Pokorný, G. 

Beseda 
• Ešte z festivalov 
• Názor o chove psov 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 16.6. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 2.9. 2005, 
číslo vyjde 9.9. 2005. 
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Miestna rada Miestneho za
stupitel'stva mestskej časti Bra
tislava Devínska Nová Ves (MR 
MZ MČ DNV) sa zišla 14. 6. 

2005 na svojom riadnom za
sadnutí, na ktorom prerokova
la celkovo 16 bodov progra
mu. Z prerokovaných mate
ri álov a prijatých uznesení 
predkladáme tieto závery: 
MR MZ MČ DNV 
uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV vypracovať kvalifikovaný 
od had nákladov na rekon

štrukciu budovy lstrijská 109, 
v alternatíve pre zachovanie 
účelu (školstvo), resp. iný ú če l , 

a uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV predlož iť znalecký posu
dok na rokovanie komisie 
výstavby, dopravy a arch itektú
ry a následne na rokovanie MR 

MČ DNV 28. 6. 2005, 
-zobrala na vedomie kalkul á
ciu búracích prác kapustárne
lstrijská 68, odporuči la MZ 

MČ DNV schváliť krytie fina
nčných nákladov uvol'nením z 

MČ DNV Ing. Vladimíra Mráza 

V minulom čísle sa nám po
darilo niečo viac ako v/údený 
škriatok. Tak ako máme v pa
mäti počítača uložené jednotlivé 
súbory (nové, staršie-určené na 
opakované uverejnenia, staršie
ešte neuverejnené z priestoro
vých dôvodov .. .) tak pri vyberaní 
do minulého čísla sa nám "po
darilo" vybrať do čísla už pred
tým uverejnený materiál Z diára 
starostu a ten aktuálny zostal v 
počítači. éitate/'om sa za toto 
faux pas ospravedlňujeme. 

l. časť vyberáme 
z neuverejneného 

- Starosta mestskej časti na poz
vanie starostov ostrova Krk v 
prímorsko~goralskej Chorvátskej 
župe spolu s podžupanom brati
slavského samosprávneho kra
ja, poslanca MZ p. Miroslava 
Encingera a p. Jozefa Krajčíra 
zastupujúceho Chorvátsky kul
túrny spolok navštívili obce 

DEVEX2 

rezervného fondu v rozsahu 
nadzem nej časti a s realizác iou 
stavebných úprav, a žiada staros
tu MČ DNV prerokovať usklad
nenie inertného odpadu mimo 
náklady kalkuláci e búracích 
prác s vlastníkmi skládok v DNV, 
- zobrala na vedomie na vedo
mie informáciu z rokovania zá
stupcov MČ DNV a SBD Ba IV. o 
prevádzkovaní TKR v MČ DNV, 
ulož il a prednostovi MÚ MČ 
DNV vyžiadať od SA TRA prípad
ne inej spoločnosti stanovisko k 

šíreniu digitálneho signálu a in
formáciu predložiť do MZ MČ 
DNV 6. 7. 2005, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o prieskumoch trhu na projekt 
Polievací vodovod a rekon štruk
cia tenisového ihriska v ZŠ P. 

Horova 16, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV zabezpečiť rozpo
čet na polievací vodovod podl'a 
projektu od nezávislého spraco
vate l'a, 

-schválila realizáciu úpravy ne
bytových priestorov vo VÚZ na 

Omiša/j, Njivice a Krk. Účelom 
tejto návštevy a spoločného pra
covného rokovania bola ponu
ka na spoluprácu samospráv 
oboch krajín v oblasti školstva, 
vzdelávania, kultúry, športov a 
občianskych aktivít. Starostovia 
obcí Omišalj, Malinska, Njivice a 
Krk, pozitívne hodnotili ponuku 
spolupráce zo Slovenskej strany. 
Starosta svojim partnerom odo
vzdal návrh prehlásení a dohôd 
o spoluprácu, ktoré parlamenty 
týchto chorvátskych obcí pred
pokladajú prerokovať a ratifiko
vať do 15. augusta tohto roka. 
Chorvátskych partnerov pozval 
starosta na 1 Z Festival chorvát
skej kultúry v Devínskej Novej 
Vsi. 
Počas tejto cesty účastníci de

legácie rokovali i s podžupanom 
primorsko-goralskej župy (sídlo 
v Rijeke), ďalej so županom 
Varaždina, primátorom Varaždi
na, ako i s novozvolenou samo
správou v obci Sv. Ilja. Títo part
neri potvrdili svoj záujem o spo
luprácu i v nadchádzajúcom vo-

poschodí- miestnosť č . 222 o vý
mere 41,25 m' na dve miestnosti 
kancelárskeho typu so samostat
nými vchodmi . Realizáciu vyko
ná De nova do sumy 35. tis. Sk , 
ktoré budú hradené z odd. 06 
položky 635004 - údržba nebyto
vých priestorov, 
- schválila príspevok vo výške 

20.000,- Sk Slovenskému zväzu 
telesne postihnutých -ZO DNV 
na 7 dňový rekond ičný pobyt 
pre 6 č l enov z rezervy na prí
spevky pre spoločenské organizá
cie 
- odporučila MZ MČ DNV schvá
liť Zmluvu o dielo na DSS - sig
nalizácia stavu núdze s firmou 
HI-SEC za cenu diela 198 587,

Sk vrátane DPH, 
-schválila odpustenie platby za 
prenájom priestorov vo Vile Koš
ťálová pre DTV, s.r.o. dňa 7. 6. 

2005, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV v súvislosti s riešením do

pravnej situácie Eisnerovej za
bezpeč i ť projektovú dokumentá

ciu podla návrhu a po predložení 
zmluvy o združení finančných 
prostr iedkov z Magistrátu predlo-

/ebnom období, hlavne s orientá
ciou na predvstupbvé fondy eu
rópskej únie. Účastníci delegácie 
odovzdali v Zágrebe špecifikáciu 
na dotáciu vo výške 150 tis. Eur 
na dostavbu Chorvátske-ho mú
zea cestou námestníka ministra 
zahraničných vecí Chor-vátska. 
- Starosta rokoval so zástupcami 
spoločností ONV Park, s.r.o. ktorí 
spracovávajú urbanistickú štúdiu 
ONV- sever, riešiacu regulatívy v 
území v okolí bývalého areálu 
západoslovenských tehelní. 

Ciel'om rokovania bol hlavne 
dôraz na dopravné stavby a ob
sluhu územia, ktorá predpokladá 
i možnosť dopravnej obsluhy 
podnikatel'ských aktivít pôsobia
cich v areáli DP-Devín na Mlyn
skej ul. bez zaťaženia ulíc Op/e
ta/ovo - Mlynská. Stúdiu budú 
prerokovávať v poslaneckom 
zbore Mé ONV. 
- Starosta sa zúčastnil na rokova
ní finančnej komisie hl. m. SR 
Bratislavy a zasadaní mestskej 
rady, ktoré prerokovávali mate
riály na zasadnutie mestského 
zastupitel'stva hl. m. SR Bratisla
vy. Značná časť predkladaných 
materiálov nezískala podporu 

žiť materiál na rokovani e MZ 
6. 7. 2005, 
- schválila v nebytovom pries
tore 1 .podzemného podlažia 
M. Marečka 8-12 rozšírenie 
prevádzky predajne "Kuti l " o 
cca 181 m', po ukončení náj
mu predchádzajúceho nájom
cu s nasledujúcimi podmien
kami: 1. MČ DNV uzavrie s 
novým i nájomcami nájomnú 
zmluvu, 2. Nájomcovia vybu
dujú prevádzky na vlastné ná
klady podl'a spoločného návr
hu v koordinácii s MČ DNV a 
uhradia alikôtny podiel nákla
dov na projektovú dokumentá
ciu , 3. Cena nájmu za m' bude 
stanovená podl'a minimálnych 

sadzieb schválených MZ MČ 
DNV na rok 2005 s platbou po 
sprevádzkovaní prevádzok, 
4. Náklady vložené nájomca
mi do stavebných úprav do 
prevádzky budú MČ DNV ak

ceptované maximálne do výš
ky v zmysle UMR č.349/1QI2004. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca sta rostu MČ DNV 

pre ich odsúhlasenie v mest
skom zastupitel'stve. Na rokova
ní mestského zastupitel'stva 
značný rozruch vyvolalo ne
schválenie návrhu primátora na 
dofinancovanie mostu Košická 
vo výške 200 mil. Sk, z prostried
kov určených na prioritné inves
tície hl. m. SR z prijatého úveru 
vo výške 4 mld. Sk Po opakova
nom prerokovaní bolo schvále
né financovanie tejto investície 
priamo z rozpočtu hl. m. SR BA, 
pričom návrh na rozpočtové 

opatrenia predloží primátor do 
septembra tohto roka. 
- Starosta prijal na radnici ofi
ciálnych hostí 12. festivalu 
Slovenskej národnej piesne za
stúpených p. Markušom, pred
nostom krajského úradu p. Lon
gauerom, vedúcich účinkujúcich 
súborov, zástupcov ministerstva 
kultúry a ministerstva školstva. 
Hostia pozitívne hodnotili prácu 
organizátorov podujatí i jeho 
samotný význam pre udržanie 
tradičnej Slovenskej kultúry. 
- Na rokovaní miestneho zastu
pite/'stva Mé ONV značnú disku-

(Pokračovanie na 3. strane) 

(Dokončenie z 2. strany) 

siu vyvolala požiadavka mater
ských škôl v ONV na udelenie 
súhlasu k udeleniu právnej sub
jektivity. l napriek siahodlhej 
diskusii i s prihliadnutím na 
kladné stanovisko rodičov, rád 
skôl, školskej komisie napokon 
poslanci tento návrh schválili, s 
účinnosťou od 1.1.2006. 
. Starosta za účasti vedúcej sta
vebného úradu v ONV rokoval 
so zástupcami GIB-u, ktorý bude 
zabezpečovať realizáciu stavby 
preložky komunikácie Mlynská. 
stavba má právoplatné územné 
rozhodnutie. GIB kompletuje 
podklady pre vydanie staveb
ného povolenia a zadania pod
mienok vypísania verejnej sú
taže na zhotovite/'a diela. V roz
počte hl. m. SR BA je v rámci 
priorít na tento rok rezervované 
finančné krytie vo výške 24 mil. 
Sk. 
- Na Ministerstve výstavby a re
gionálneho rozvoja podpísal 

starosta Mé ONV zmluvu o po
skytnutí grantu z prostriedkov 
Phare CBC - spoločného fondu 
malých projektov Slovensko -
Rakúsko 2003 s názvom Otvo
rená samospráva, určeného pre 
cie/'ovú skupinu mladých /'udí a 
ich účasti na samospráve a 
zvýšení pocitu zodpovednosti za 
veci verejné. V rámci SR ako ús
pešné vyhodnotili, spolu s týmto 
projektom, i projekty občian
skych združení a tretieho sekto
ra z celkového počtu 79 projek
tov. Výška grantu prevyšuje 43 
000 Eur. 
- Mé ONV navštívili zástupcovia 
Slovenského syndikátu noviná
rov. Na stretnutí s vedením Mé 
ONV sa živo zaujímali o histó
riu, súčasnosť i rozvojové ciele 
Devínskej Novej Vsi, hlavne 
v oblasti urbanizmu, investícií, 
kultúry, športu a demografie s 
dôrazom na cezhraničné vzťahy. 
- Na pracovnom rokovaní sa 
starosta Mé ONV stretol s členmi 
predstavenstva SBD Ba IV v sú
vislosti so zvýšením kvality šíre
nia signálu v televíznom kábla-

(o zo.dpo~vednosti za. ško.du J 
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov- S. časť 

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej moci nadobudol účinnosť dňom 1. júla 2004. Tento zákon, ktorý 
upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci bol 
prijatý takmer po 34 rokoch. Tento zákon bol potrebný predovšetkým v 
dôsledku zmien spoločenských pomerov za obdobie od účinnosti zákona 
č. 58/1969 Zb., nového pohl'adu na zodpovednosť štátu za škodu spôsobe
nú jeho orgánmi, ako aj jurisdikcie Európskeho súdu pre l'udské práva. 

5. Spôsob a rozsah náhrady škody 
V zákone o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 

sa rozširuje súčasné chápanie práva na náhradu škody ako práva na náhra
du skutočnej majetkovej škody i na chápanie náhrady škody ako .,spravod
livého zadosťučinenia". Tým sa rozšírili možnosti uplatnenia nároku na 
náhradu škody nielen na náhradu .skutočnej majetkovej škody- skutočná 
škoda a ušlý zisk, ale aj na náhradu nemajetkovej ujmy, vrátane náhrady v 
peniazoch, pretože zákon hovorí, že v prípade, ak iba samotné konštato
vanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením vzhl'adom na 
ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným 
postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné 
uspokojiť ju inak. 

Zákon na rozdiel od starej právnej úpravy obsahuje podrobnú úpravu tý
kajúcu sa odškodňovania trov konania, ktoré boli vynaložené v rámci ko
nania, pri ktorom došlo k vydaniu protiprávneho rozhodnutia či k ne
správnemu úradnému postupu. Náhrada trov konania je výslovne zahrnu
tá do náhrady škody. To znamená, že trovy konania, ktoré poškodenému 
vznikli v konaní, v ktorom bolo vydané protiprávne rozhodnutie alebo 
rozhodnutie o zadržaní, väzbe, treste alebo ochrannom opatrení a v ko
naní, v ktorom bolo protiprávne rozhodnutie zrušené alebo bolo trestné 
konanie zastavené alebo v ktorom bola vec postúpená inému orgánu, bu
dú súčasťou náhrady škody. Náhrada trov konania, v ktorom došlo k ne
správnemu úradnému postupu sa bude uhrádzať len v prípade, ak tieto 
trovy konania priamo súviseli s nesprávnym úradným postupom. 
Nesprávny úradný postup sa totiž môže týkať iba časti konania a nemusí 
mať za dôsledok vadnosť celého konania. Súčasťou trov konania sú aj tro
vy právneho zastúpenia vo výške ustanovenej osobitným predpisom. 

vom rozvode. Mé ONV ukončuje 
investičný výdavok smerujúci k 
osadeniu novej vysielacej hlavo
vej stanice a ponúka SBD Ba IV, 
i všetkým jej koncesionárom, 
možnosti budúcej spolupráce. 
SBD Ba IV predloží svoje stano
visko do 14 dní. 
- Starosta rokoval so zástupcami 
spoločnosti ONV park s.r.o., ktorí 
spracovávajú urbanistickú štú
diu zóny ONV- sever. Stúdia bu
de pripravená na prerokovanie 
v miestnom zastupitel'stve naj
neskôr do septembra tohto ro
ka. 
- Na pracovnom rokovaní s pri
mátorom hl.m.SR Bratislavy pá
nom Ďurkovským sa stretol sta
rosta Mé ONV. 

Predmetom rokovania bolo 
udelenie súhlasu k vkladu ne
hnute/'ností do katastra na lstrij
skej. 

Urýchlenie realizácie vkladu 
napomôže k začatiu realizácie 
rekonštrukcie infraštruktúry a 
zelene na lstrijskej (pod/'a pro
jektu obnovy historickej cesty 
ONV- Schlosshof), kde uvažuje 

Mé ONV so spoluinvestorom 
hl.m.SR Bratislavy, Mé ONV a 
víťaza VOS spoločností Kopos. 
- Mestskú časť ONV, počas 17. 
ročníka Festivalu chorvátskej 
kultúry, navštívil a počas dru
hého festivalového dňa sa i 
zúčastnil na celom programe, 
prezident SR pán Ivan Gašparo
vič. 

V neformálnom rozhovore sa 
prezident SR zaujímal o históriu 
ONV, kultúrne a spoločenské 
aktivity, spoluprácu samosprávy 
s Rakúskom, Chorvátskom, Ma
ďarskom a Francúzskom. 

Pána prezidenta zaujali cez
hraničné projekty a spoločné 
partnerské ciele týchto krajín s 
MéDNV. 

Medzi oficiálnymi hosťami toh
to festivalu boli aj vel'vys/ankyňa 
Chorvátskej republiky na Slo
vensku, námestník ministerky 
zahraničných vzťahov Chorvát
ska, oficiálne delegácie partner
ských obcí Sv. Ilija, Omišalj a 
Marcheggu. 

a z 

Zákon o zodpovednosti za škodu spÔsobenú pri výkone verejnej moci vy
lučuje z náhrady škody náklady, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti s 
predbežným prerokovaním nároku na náhradu škody s príslušným orgá
nom, pretože toto predbežné prejednanie nároku má iba formálny charak

ter. 

6. lehoty 
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sta

novuje subjektívnu i objektívnu premlčaciu lehotu, v rámci ktorej sa právo 
na náhradu škody sa premlčí, ak si ho poškodený v tejto lehote neuplatní. 

Subjektívna lehota - Právo na náhradu škody sa premlčí, ak ho poškode
ný neuplatnil do 3 rokov odo dňa, keď sa o škode dozvedel. Ak je pod
mienkou uplatnenia práva na náhradu škody zrušenie alebo zmena právo
platného rozhodnutia, plynie premlčacia lehota odo dňa doručenia, resp. 
oznámenia rozhodnutia. 

Objektívna lehota- Právo na náhradu škody sa premlčí za 10 rokov odo 
dňa, keď bolo poškodenému doručené (oznámené) rozhodnutie, ktorým 
mu bola spôsobená škoda. To však neplatí, ak ide o škodu na zdraví alebo 
škodu spôsobenú rozhodnutím o zatknutí, zadržaním alebo iným pozbave
ním osobnej slobody a rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo 

o väzbe. 
Táto premlčacia lehota neplynie počas predbežného prerokovania náro

ku na náhradu škody, a to odo dňa podania žiadosti do skončenia preroko
vania, najdlhšie však počas 6 mesiacov. 

7. Regresná náhrada 
Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci za

kotvuje plnú a osobnú zodpovednosť subjektov, ktoré svojím nezákonným 
rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pri výkone verejnej 
moci škodu spôsobili. Štát a územná samospráva budú požadovať regresnú 
náhradu od tých subjektov, za rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup 
ktorých uhradili škodu poškodenému. Právo štátu a územnej samosprávy 

· na regresnú náhradu vznikne vtedy, ak bola škoda poškodenému uhrade
ná. Za štát koná a rozhoduje príslušný orgán (§ 4 zákona), t.j. orgán príslu
šný aj na uplatnenie nároku na náhradu škody, za územnú samosprávu ko
ná príslušný orgán (§ 11 zákona), t. j. starosta obce (v našom prípade sta
rosta MČ DNV), primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja. Ak 
bola škoda spôsobená viacerými osobami, zodpovedajú tieto osoby spoloč
ne a nerozdielne. 

(Pokračovanie na 6. strane) 
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1 O. 7. DETSKÉ LETO 
UJO ANJELSEN 

Scéna v oblúkoch, 1 ZOO h, vstup volný 

( Miestna knižnica ) 
• Z dôvodu čerpania dovolenky, 
bude miestna knižnica l. 8. · 14. 
8. 2005 zatvorená. 

Letná čitáreň 

otvorené 15. 6. · 29. 7. 2005 
pondelok, streda, štvrtok 

13.00. 18.00 h 
piatok 13.00 · 16.00 h 

Súťaž • Sút'až • Sút'až • Súťaž • Súlož • 

Moja prázdninová kniha 
Milé deti, 

verime, že tak ako každý rok, aj v tomto roku 
počas letných prázdnin, vás bude sprevádzal' 
dobrá kniha. 

Poteší nás, ak nám napíšte, čo vás zaujalo 

S umením 
je~J:táaHe% 

Už po štvrtýkrát talentované deti z 
DNV ukázali svoje umenie, ktorému 
ich naučili pedagógovia Základnej 
umeleckej školy na lstrijskej 22 . 

Nádherne vyzdobená škola práca· 
mi žiakov výtvarného odboru vítala 
záujemcov od 6. júna počas týždňa 
otvorených dverí. V ňom sa všetci 
mohli presvedčiť, že kvalita umelec· 
kého vzdelávania vo všetkých odbo
roch je na vysokej úrovni. 

Vyvrcholením sa stala sobota 9. 6., 
keď v popoludňajších hodinách od 
15.00 do 20.00 h v bohatom progra· 
me prezentovali schopnosti deti hu· 
dobného, tanečného a literárno-dra
matického odboru sólovo, ale aj v 

DEVEX4 

• V čase od 15. 8. · 31. 8. 2005 
bude knižnica otvorená: 

pondelok, streda, štvrtok, piatok: 
8.00. 12. oo 13.00 ·16.00 h 

Nádvorie miestnei knižnice ponú· 
ka čítate/om okrem bežného kniž· 
ného fondu aj čítanie týždenníkov 
a mesačníkov. V detskom kútiku sa 
deti pohraiú alebo sa môžu vý· 
tvarne preiavit' pri kreslení. 

pri čítaní. Tento rok lo bude o knihách, ktoré 
napísali: J. VERNE a H. CH. ANDERSEN 

Vaše práce očakávame do 30. septembra 
2005 v našej knižnici. Najlepšie z nich odmení· 
me knihou. Výsledky oznámime prostredníc
tvom základných škôl, ktoré navšlevujele. 
Tešíme sa na vaše literárne práce. 

Pracovníiky knižnice 

rozmanitých komorných súboroch ve
dených pedagógmi školy a riaditeľom 
Mgr. Vladimírom Dianiškom. Napriek 
nepriazni počasia a presúvaniu sa z 
areálu školy do jej koncertnej a 
výstavnej sály, čo mal na príčine 

dážď, nálada bola dobrá a z bohatej 
návštevnosti to len málokto vzdal. 
Zaujímavý repertoár žiaci predvádzali 
vonku na, už tradične pripravenom, 
veľkom pódiu a tanečníkom ešte väčší 
priestor poskytli rozprestreté zelené 
koberce, čo lahodilo očiam a pripomí
nalo nádhernú lúku, rozkvitnutú pri 
ich pestrofarebných kostýmoch a roz
manitých kreáciách. 

Prítomných znova potešila svojou 
návštevou pani Emília Tomanová s jej 
legendárnym Drobčekom . V rozhovo
roch s ním nielen rozosmiala, ale ma
ličkých v mnohom aj poučila. Nechý
bali ani súťaže v speve, kreslení na 

Novinárka a publicistka Marika Studenitová z Devínskej 
Novej Vsi napísala už druhú knižku: 

ELIXÍ.R "ÔJHO ŽIVOTA -
Zrodila sa podl'a rozpráva

nia známej herečky a astro

logičky Vilmy Jamnickej, na 
podnet vydavatel'stva Ikar 
a ochote oboch dám, jednej 
rozprávať, druhej počúvať, 
zaznamenávať, spracovať. 

V pani Jamnickej som spo
znala človeka, ktorý privedie 

toho druhého k zamysleniu 

sa nad podstatou toho, čo ro
bí, prečo to robí a ako to robí. 

Nie je to iba kniha spomie
nok, dnes už devčíťdesiatde
včíťročnej bývalej herečky, 
vyznaní, názorov a pohl'adov 
na život vyplývajúcich z kaž
dodenných stretov s často 
protichodnými skúsenost'a-

chodníku, diskotéka a tombola. V so
botu teda umelecká škola veľkolepo 
predstavila tvorivosť a schopnosti, 

mi. Je skôr plný návodov ako 

jednotlivé situácie zvládal', 
aby v konečnom dôsledku 
pôsobili ako onen elixír živo
ta zložený z jednotlivých by
liniek malých drobných záz
rakov. 

Knižočku do života uviedol, 
slávnostným krstom v li-

!erárnej kaviarni knihkupec

tva Svet knihy, Milan Kňažko, 
generálny riaditel' TV JOJ, za
čiatkom júna tohto roka. 

Už dnes ju nájdete na pul
toch predajcov kníh. 

A že pútavé čftanie na jeden 
dúšok stojí za to, sa musíte 
presvedčil' sami. 

pk 

ktorým sa deti naučili pod vedením jej 
erudovaných učitel'ov. A prítomným 
záujemcom o štúdium dala aj dosta
točný čas na rozmyslenie, pre ktorý z 
odborov umenia sa rozhodnú. Hoci 
prijímacie skúšky boli 15. 6. a 22. 6., 
možnosť prihlásiť sa však ešte je 
do 10. septembra 2005. 

Umelecké vzdelanie v EÚ považujú 
za významnú zložku formovania 
osobnosti mladých l'udí a rozhodujú
cou mierou ho garantuje štát v štát
nych školách, pričom ho aj primerane 
financuje. Nuž, dúfajme, že aj naši 
politici si uvedomia nesmiernu dôleži
tosť základných umeleckých škôl 
u nás a pred umením nebudú zatvárať 
dvere. 

Text a foto: 
Dr. Danica Jakubcová 

Ing. Andrej LABANC 
a Petra KRAVARIKOVA 

Ing. Richard BEzAK 
a Denisa TREUEROVA 

Ing. Richard KOLLAR 

a Daniela ZACHAROVA 
Bú:lhoželáme! 

Karin PAĎOUROVA 
Paulína KOPALOVA 

Vitajte! 

janka TOTHO VA 

Františka CHMEL/KOVA 
Nech odpočívajú v pokoji! 

Dňa 23. 6. 2005 uplynie 
druhé výročie 

čo spomíname na drahého 
zosnulého 

manžela, otca, dedka, 
pradedka 

Rudolfa Ružoviča 

Venujte mu tich spomienku. 

O tom, že tradície zaväzujú 
presvedčili organizátori i účast
níci 1 Z ročníka Festivalu chor
vátskej kultúry v dňoch 18. -
19. júna 2005 v Devínskej 
Novej Vsí. 

Ten tohtoročný ozvláštnilo 
15. výročie založenia Chorvát
skych kultúrnych spolkov na 
Slovensku, bohatý festivalový 
program i sprievodné poduja
tia, nevídaná účasť účinkujú
cich, hostí i divákov a poslu
cháčov a iste aj účasť prezi
denta SR Ivana Gašparoviča. 

Obohatením tohtoročného 
festivalu, okrem tradičných 

folklórnych súborov, bolí spe
vácke zbory, príťažlivá choreo
grafia (Terézia Balážová) strie
dania spevu, hudby a tanca, 

dobrá nálada na javisku i v 
hl'adísku a to všetko zavŕšené 
chorvátskymi zábavami na zá
ver oboch dní. 

Program oboch festivalových 

dní bol bohatý. Keďže festival 
bol po uzávierke tohto čísla, 

vrátime sa k nemu po prázdni
nách 

r 

FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY ONV 2005 

Slávnostný a príťažlivý 

Sá/Uadná umelecKá šKola 
najneskôr do l O. novembra, za ll . 
polrok najneskôr do lO. apríla. 
• Rodičovský príspevok možno 
uhradí( vcelku, za celý šk. rok do 
15. novembra 

lstrijská 22 v Bratislave- Devín
skej Novej Vsi oznamuje, že tí záu
jemc;ovio o štúdium, ktorí nestihli 
alebo nemohli prís( na prijímacie 
skúšky 15. a 22. júna 2005, majú 
možnost' prihlásiť sa najneskôr do 
10. septembra 2005 do hudob
ného, tanečného, výtvarného a li
terárno-dramatického odboru. 

Žiakom školy sa stane žiak, ktorý 
bude mat uhradené stanovené škol
né do l O. septembra 2005. 

Do tohto termínu zostávajú v 
platnosti aj zlavy pre tých, ktorí na
vštevujú 2 a viac odborov. 

Ponuka ZUŠ 

• 4 odbory 
• Prihlási( sa môžu záujemcovia od 

predškolského veku, žiaci ZŠ, SŠ, 
dospelí. 
• Školné v rozpätí od 150 - 350 Sk, 
školné sa nevracia spätne. Vrátit' sa 
môže len pre závažné dôvody (od
stahovanie). 
• Žiaka môže zákonitý zástupca 
odhlási( ku koncu l. resp. ll. polroka 
školského roka. 
• Predpokladaný rodičovský príspe
vok 700/školský rok- rodina 
• Individuálne vyučovanie 
• Skupinové vyučovanie 
• Pri návšteve 2 a viacerých odbo
rov budú ponúknuté zlavy cca od 
50 - l OO Sk mesačne 

• Školné musí byt uhradené do 
lO. dňa v mesiaci, za l. polrok však 

• Je možné rozdelil' ho aj na dve 
splátky, druhú čast je potrebné 
uhradí( do.l5. apríla. 
• V HO je možné prihlási( sa okrem 
hlavného predmetu aj na další hu
dobný nástroj, výška príplatku závisí 
od počtu hodín týždenne. 
• Odporúčame prihlási( sa aspoň 
na 2 odbory, najmä pre žiakov ZŠ, 
dietatu sa dostane estetickej výchovy 
približne 5 - 6 hodín týždenne, po
dla príslušných učebných plánov. Pri 
troch odboroch sa čas strávený v 
ZUŠ priblíži hranici l O hodín týž
denne. 
• Prosíme rodičov o kontakty na 
nich: telefón, e-mail. 

ODIŠLI Z NAŠICH RADOV NEZABÚDAME NA NICH ----
Mladé študentské roky prežil v 
našej obci. Ako študent sa an
gažoval v kultúre, ale najmä v 
aktívnej športovej činnosti. Mal 
mnoho kamarátov a priateľov, s 
ktorými sa často stretával až do 
čias, kým mu v tom nezabránila 
ťažká choroba. Ako lekár- det
ský neurológ ochotne a nezišt
ne pomohol všetkým našim 
občanom, ktorí jeho odbornú 
lekársku pomoc vyhľadali. 

V týchto dňoch opustili ten
to svet dve vzácne osobnosti, 
ktoré časť svojho života prežili 
v Devínskej Novej Vsi. I keď už 
dávno neboli obyvateľmi našej 
obce, dlho a živo sa zaujímali 
o dianie u nás a udržiavali kon
takty. Počas svojho pôsobenia 
v našej obci sa aktívne a 
významne podieľali na jej živo
te, mali tu priateľov, pretože 
podľa ich vyjadrenia "tu prežili 
najkrajšie roky svojho života". 

Stále ostávajú živí v spomien
kach tunajších obyvateľov, kto
rí ich poznali a stále si ich veľ
mi vážili: 

RNDr. Albert ffiaváč 
Bol dlhoročným učiteľom na 

našej škole a organistom, odu
ševneným pre krásnu hudbu. 
Bol učiteľom, ktorý svoje povo
lanie prežíval ako poslanie a 
aktívne pôsobil najmú v kultúr
nej oblasti. 

Nedá sa nespomenúť mnohé 
ochotnícky odohrané divadel
né predstavenia, ale najmú ne
zabudnutelhé operety, ktoré sa 
z jeho podnetu a v jeho réžii 
hrávali u nás i v okolitých ob
ciach. Tým vyoral hlbokú bráz
du v miestnej kultúrnej činnos
ti a podnietil jej aktívne po
kračovanie na ďalšie roky. 

MUDr. Jozef Benko 
Bol synom tunajšieho lekára. 

Nech odpočívajú v pokoji- česť 

ich pamiatke. 
M.S. 

DEVEX 5 
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O zodpovednosti za 
škodu 

(dokončenie z 3. strany) 

Právo územnej samosprávy na re
gresnú náhradu 

Ak územná samospráva uhradí 
náhradu škody spôsobenú nezá
konným rozhodnutím alebo ne
správnym úradným postupom pri 
výkone samosprávy, môže požado
vať regresnú náhradu od osôb, 
ktoré sa podiel'ali na vydaní nezá
konného rozhodnutia alebo na ne
správnom úradnom postupe podl'a 
osobitných predpisov. 

Ak bolo nezákonné rozhodnutie 
územnej samosprávy pri výkone 
samosprávy vydané preto, že ten, 

kto ho vydal, sa riadil nesprávnym 
právnym názorom príslušného or
gánu, ktorý v konaní zrušil rozhod
nutie územnej samosprávy pri vý
kone samosprávy, má územná sa
mospráva právo na regresnú 
náhradu od štátu. 

Premlčacia lehota 
Tak ako pri práve poškodeného 

tak aj pri práve štátu a územnej sa
mosprávy na regresnú náhradu zá
kon o zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone verejnej mo
ci stanovuje premlčaciu lehotu. 

Právo štátu alebo územnej samo
správy na regresnú náhradu sa pre
mlčuje za 1 rok odo dňa, keď bola 
uhradená celá náhrada škody, nie 

Aby sa nám----
$(@) ,$~rŕrlfn11ffi iffilllr@J @))(@)~~~ 
(Pokračovan ie z minulého čísla) 

Výchova 
šteňatá zdedia celý rad inš

t inktov, ale mnohé z nich sú 
ovplyvnené správaním matky. 
Keď sa šteňa správa príliš ne
viazane , matka ho umravní 
jemným hryznutím. 

Spoločenský život psa sa za
čína približne vo veku štyroch 
týždňov, keď začne komuniko
vať s inými psami a l'uďmi . 

Pri spoločenských psoch ne
budeme hovoriť o prísnych 
drezúrach , aportovaní ťažkých 
predmetov, hladaní stratených 
vecí, ale o jednoduchých pave
loch ako sú "sadni , ,,l'ahni ," .. 
do košíka .. a .. k nohe." 

Dobrou výchovou a výcvikom 
psa sa postaráme o to, aby ži
vot s naším psom bol pre nás 
potešením a neprekážal ani 
ostatným l'uďom . 

Pri výchove psa je vel'ký 
omyl myslieť si, že trest je 
účinnejší ako odmena . Pri 
mnohých výchovných proce
soch , najmä pri dosahovaní 
čistotnosti je najlepšie, keď vô
bec nedôjde k trestaniu. 

Ak je potrebné psa potl'es
tať , existuje pravidlo, že čím 

ranečníci lloclovali 

Sút'až v tanečnom športe - Mikulovské leto 
2005. Tento názov mó bodovacia o pohórovó 
s~tož no pozvanie, ktorú sa uskutočnila 28.mója 
pod záštitou mesta Mikulov o organizuje ju 
skvelý Václav Kosmók. 

Medzi pármi, ktoré bojovali o body na po· 
stup boli oj naše póry z Tanečného Centra ELE-

DEVEX6 

rýchlejšie nasleduje trest po 
prečine, tým je účinnejší. Nie
kol'ko minút po spáchanom či
ne je nezmyselné psa udrieť, 
lebo už nevie, prečo bol po
trestaný. 

Najintenzívnejšie a najprísne
jšie psa potrestáme , keď ho 
chytíme za šiju, zdvihneme na
hor a potrasieme. Hoci nám 
l'uďom táto forma trestu pripa
dá menej surová ako bitka pali
cou a bičom. Rukou nie je 
vhodné trestať, pretože sa jej 
môže začať báť. 

S výcvikom šteniatka je po
trebné začať v správnom veku 
- keď má psík 7 až 11 mesia
cov, pri skôr dozrievajúcich 
rasách primerane skôr, pri ne
skôr dozrievajúcich neskôr. 
Privčasný začiatok je pre psa 
~rutý . 

GANZA. V kategórii Junior 2 sme mali pór v zlo
ženi Milan Duchoň - Vladka Staňkovó . V štan· 

dordných aj latinsko-amerických tancoch zalan· 
covoli výborne, a tak obsadili pekné 4.(štandard
né lance) a 5.(1atinsko-americké tance l miesto. 
Nemenej dôležité je to, že si do preukazu zapísali 
dve finále a tak ich celkovo majú po tri v oboch 
kategóriách. Milan s Vlaďkou ma potešili zlepše
ným priebehom pohybu a základného tvarovo-

však skôr, ako za 1 rok odo dňa, 
keď nadobudol právoplatnosť 
trestný rozsudok alebo disciplinár
ne opatrenie voči osobe, ktorá sa 
dopustila trestného činu alebo dis
ciplinárneho previnenia nespráv
nym úradným postupom alebo v 
príčinnej súvislosti s ním alebo sa 
dopustila trestného činu alebo dis
ciplinárneho previnenia, v dôsled
ku ktorého alebo v príčinnej súvis
losti s ním vydala nezákonné roz
hodnutie. 

Týmto sa končí ďalší seriál obo
znamovania s novými právnymi 
predpismi a normami, ktoré výz
namne zasahujú do výkonu samo
správy aj našej Mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves. 

Poznáme tri hlavné aspekty 
výcviku psov, aby mohli žiť v do
mácnosti . Prvé štádiá výcviku 
psa sú zamerané na prispôso
bovanie sa životu v spoločnos
ti. Je dôležité, aby sa pes zo
známil s inými živočíchmi. s 
ktorými príde do kontaktu . 
Vel'mi dôležitý je aj fungujúci 
vzťah medzi členmi rodiny. 

Ďalšie štádium je nácvik na 
udržiavanie čistoty, čiže nácvik 
na toaletu, aby zviera mohlo žiť 
v spoločnej domácnosti s l'uď
mi. 
Keď prinesieme šteniatko do 

nového domova , nejaký čas 
skúma okolie . Nie je vhodné, 
aby sme zviera príliš zner
vózňovali. Najlepšie urobíme ak 
ho necháme odpočívať . Len čo 
sa šteňa prebudí, dá najavo, 
že by sa chcelo vyprázdniť. 
Vel'mi vel'a majitel'ov sa naučí 
rozoznať toto .. psie .. zname
nie. 

Majitelia by mali reagovať 
rýchlo, aby znížili počet nehôd . 
Praktické je použiť noviny, ak 
šteňa nemôžeme zobrať von. 
Je potrebné zostať pri šteňati 
a keď všetko prebehne, musí
me šteniatko pochváliť, aby po
chopilo , že sa zachovalo správ
ne . Ak sa výcvik na toaletu od 
začiatku zanedbá, pes bude 
ťažko schopný výcviku a nebu
deme sa môcť na psa spol'ah
núť v domácnosti . 
Tretie štádium výcviku sú zá

kladné povely. Základné povely 

nia. Vo večernej sút'aži sa predstavil nóš pór s 
najvyššou tanečnou triedou .M"- medzinárodnú: 

Martin Lazík · Stanislava Vyskupovó. V silnej 
konkurencii s medzinárodným obsadením (póry 

z Česka, Polska, Mad~rska, Rakúska a Sloven
sko) skončili na krásnom štvrtom mieste. 
Nemenej zaujímavú bola sút'až vo Viedenskom 
Valčiku, kde prvé kolo pribieholo tzv. K.O. systé· 
mom, kedy bojovali proti sebe vždy 2 póry a je· 

Toto je posledný článok Pred 
prázdninami a dovolenkami. 

Po týchto mám záujem aj naďa. 
lej pokračovať v oboznamovaní 
ďalšími novými právnymi predpis~ 
mi a normami, ktoré významne re. 
gulujú náš každodenný život a vy. 
kon samosprávnych orgánov rnest. 
skej časti. 

Na záver mi dovol'te v rámci 
tohto popri ať vám všetkým, ktorí 
sa chystáte na letné prázdninov0 • 

dovolenkové dni, tieto prežiť čo 
najlepšie, t.j. tak, aby' sa várn všet. 
ky vaše priania a predsavzatia na 
prežitie nasledujúcich letných dní 
naplnili k vašej spokojnosti. 

JUDr. František Baňas 
zástupca starostu MČ DNV 

- "sadni", .. zostaň", "ku mne" a 
",'ahni" môžeme psa učiť vtedy, 
ak si už šteňa privykne na obo
jok a vodidla. Tieto činnosti tre
ba psíka učiť postupne. Vel'mi 
dôležité je , aby jednotlivé cviče
nia netrvali príliš dlho . šteňa 
nie je schopné sa dlho sústre
diť . Až neskôr môžeme výcvik 
predfžiť. Nielen pre majitel'a ale 
aj pre psa by mal byť výcvik zá
bavný. no nesmie to pes po
chopiť ako hru . Nikdy nám pes 
nesmie diktovať, kedy máme 
skončiť. 

Aby sme sa vyvarovali chyb
nej komunikácii s naším psom, 
môžeme sa prihlásiť do klubu 
chovatel'ov takého plemena, 
ktoré máme doma. 

Tu sa medzi chovatel'mi 
riešia problémy či už výchovné 
alebo zdravotné. V obchodoch 
si môžeme zakúpiť knihy alebo 
kazety o výcviku psov. Psa si 
môžeme nechať vycvičiť skúse
nými cvičitel'mi , ale ovel'a účin
nejšie je, keď si psa cvičíme 
sami pod dozorom v kynologic
kom klube. Učí sa nielen pes, 
ale aj my, ako s ním máme ko
munikovať . 
Keď si zaobstaráme psa. 

musíme rátať s tým, že bude 
vyžadovať náš čas, starostlivo
sť a aj peniaze . Za to sa nám 
odvďačí vernosťou, oddano
sťou, obohatí náš život. Medzi 
človekom a psom vznikne puto 
a priatel'stvo, ktoré potrvá d9 
konca spolužitia. MU 

den vypadúval. Tu Martin so Stonkou skončili 
opät' na 4.mieste. 

Nemenej krásne bolo aj mesto Mikulov, kto· 
rého prechádzkou sme ukončili vel'mi peknú 
dvojdňovú súlož. 

Za krásny tanečný víkend patrí hlavnú vďaka 
organizátorovi, už spomínanému Václavovi 
Kosmókovi. 

Ing. Milan Baäak 

--------------- ------------------------- - - - ~- · - -

Európsky sociálny fond l 

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE 
STROJÁRSKE 

J. Jonáša 5, Bratislava 
PILOTNÉ CENTRUM 

ZDRUŽENIA AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SR 

Jednotný programový dokument NUTS ll 
- Bratislava Cieľ 3 

Názov projektu: 
"Zvyšovanie kvality l'udských zdrojov v oblasti auto

mobilového priemyslu zameranej na uspokojenie po

trieb zamestnávatelov" 

Ciel' projektu: 
* poskytnúť vedomosti a zručnosti v oblasti autoopra

várenstva, zodpovedajúce najnovším požiadavkám 

zamestnávatelov 

* zvýšiť kvalitu pracovnej sily, aby zodpovedala požia

davkám medzinárodného trhu práce 

Miesto realizácie: 

*SOU strojárske, J. Jonáša 5, Bratislava- Devínska 
Nová Ves 

Cielová skupina: 
* dlhodobo nezamestnaní s kvalifikáciou v odbore 

* dlhodobo nezamestnaní s príbuznou kvalifikáciou 

* nezamestnaní absolventi 

* zamestnaní v odbore, ktorých vedomosti nezodpo

vedajú súčasným požiadavkám 

časová dotácia kurzu: 
* 263 hodín - 32 dní (16 dvojdňových školenQ 

* počet účastníkov v jednom kurze - 12 

V rámci školení poskytujeme: ubytovanie, stravu, po

krytie cestovného 

Hradenie nákladov: 
1 OO% - ná úhrada nákladov z prostriedkov grantu ESF 

Ďalšie informácie: 
* prihlásiť sa môžete do 15. júla 2005 

na t. č. 02 l 64537831, 64779473 

alebo na adrese: skola@soujj5.sk 

Máte pred dovolenkou všetko poistené? 

-Poistenie liečebných nákladov (cestovné poist.) 
-Povinné zmluvné poistenie mot.vozidiel. 
- H avarijné poistenie mot.vozidiel. 
- Poistenie domácností 
- Poistenie budov 
-Úrazové poistenie 
- Životné poistenie 
- Dôchodkové poistenie 
- Venové poistenie 
- Stipendijné poistenie 
- Poistenie dlžnika úveru 

Zastúpenie poisťovne KOOPERATIVA 
T O MIX Eisnerova 5, DNV. 

Tel: 0903 777217 Mail: sobota@koop.sk 
Otvorené denne: 15.00 - 20.30 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 · Nehnulel'nosti 

07 · Rozličné 

* Ovčie kožušiny- predložky 
- dostanete kúpiť v Devexe 
od 12.6.2005 

€!!!!11' Pa i,~ ·~O~NfM! ~ST~ ,,;;,y 
* SOU strojárske, Pilotné 
centrum ZAP SR, J. Jonáša 5, 
Ba ponúka prácu pre uči

tel'ov slovenského jazyka a 
literatúry, anglického jazy
ka, informatiky a odborných 
predmetov pre autoprofe
sie. Ponúkame ubytov anie 
vo vlastnom Domove mlá
deže na Saratovskej ul. v 
Bratislave. 
Kontakt: skola@soujj5.sk 

tel: 02/ 6453 7831, 
6477 9473 

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

Tel/zázn: 6477 6963 

* Murárske, obkl ad ačské 

p r áce, sadroka rtón, mal'ov
ky. Interiér-exterié r. 

Tel : 0908-543-991 
* Filtre a fltračné zariaden ia 
do firiem a domácnost i. 
Zdarma vám zmeriame t vr
dosť vody a navrhneme r ie

šenie. S nami viete, akú vo
du p ijete. 

abcvita l ity@centrum .sk 

0903-030 124 
O prava PC - HW , SW,WWW. 

Tel : 0910-395 674 
* Vyhl'adávam vodu, prame
ne, na kopci a hÍbku . 

Tel : 0910-989 498 

* HERBA - ZÁHRADNÍCK E 
POTREB Y, roz ličný tov a r, 
darčeky. Na g rbe 55. 

Tel : 6477 4642 
* Dovolenka na chate v 
Tatrách. Loka l ita Hybe, cena 
260 Sk osoba/deň . Kontakt : 
0 903-1 05 924, www.pedia 
ter.wz.cz/1 
* Dám do prenájmu gará ž 
na š. Králika 3 . 

Tel : 0905-587 946 

* Hl'adám podnájom v DNV, 
jednu izbu v byte alebo RD . 
Doučím matematiku, ché

miu, anglický jazyk ZŠ. Ce n a 
dohodou. Tel : 0902-230 032 

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. = 5430 Sk, 1 str. = 1 O 850 Sk. 1 cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 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: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná oko inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). po -pia : 15 . 00-18 .00 , e-mail : krug@moil.viapv t. sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápisnika 

- Do bytu na ulici}. Poničana sa 
28. 5. vlámal, za tial' neznám y 
páchate/'. Ukradol optiku, sníma
cie a premietacie prístroje, textil, 
cennosti ... v hodnote 79-tis. Sk. 
- V utorok 7. 6. sa neznám y pá
chate/' vlámal do chatky v chato
vej oblasti Vápenka. Ukradol rá
dio, te levízor, propán-butánové 
bomby, všetko v hodnote 4-tis. 
Sk. Poškodením spôsobil škodu 
1500 Sk. 
- V nede l'u 12. 6. neznám y pá
chate/' ukradol z pred Terna hor
ský bicykel Merida v hodnote 
1 O-tis. Sk. 

Blíž i sa čas dovoleniek a teda 
raj pre bytových z lodejov. 

je z náme, že bytový z lodeji 
monitorujú (trva le nevyberané 
poštové schránky, okná bez po
hybu, otváranie, vetranie, sťa ho
vanie roliet, či ža lúz ií, dni bez 
svetla ... ) a všetky tie to poz natky 
či náznaky, že byt je dočasne ne
obývaný, využ ívajú. 

Vykrádači bytov sú ve/'mi ši
kovní a dôležité je: nedať im 
príležitosť, predísť krádeži opat
reniami, ak nie rovnako inte li
gentnými tak lepšími, ako dispo
nujú bytoví z lodeji. 

Nuž buďme chytrejší a z abrá
nime tak neuverite/'ným sklama
niam. 

OOPZ DNV 

škorjlivého UV A. 

OPALENit 
za 5 ntinút! 
4H/J.Jh- l 

V galérii zastane chlap pred zr-

,~ 

objednávky 
0905.257 901 
0903.799 899 

kad/om a kričí: 

- Tejto hrôze hovoríte umenie? 

-Nie, tejto hrôze hovoríme zr. 

kad/o. 

šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport • šport 
*** 

FUTBAL~ 
29. kolo- 12. 6 . 

DNV - Čunovo 
g : Forgáč, Horváth 

30. kolo- 19.6 . 

2 :1 (l :0) 

Rovinka - DNV 0 :0 

FCL DNV s umiestni l po jarnej 
časti na 5. mieste 

- Vít'az:om Grba -

V sobotu 18.6 . bol na štadió

ne FCL DNV už 14. ročn ík fut

balového turnaja Memoriál Ju

raja Tótha . 

Konečné porad ie: 

1. Grba 

2. Kolón ia 

3. Bytovky 

4. Arab i 

Najlepší strelec: Juraj Šašík 

(Grba) 

Najlepší brankár: Ján Beracka 

(Bytovky) 

Najlepší hráč: Vladimír Sith 

(Kolónia) 

Podakovanie za úspešný tur

naj patrí riaditelovi turnaja Iva

novi Koleni čov i , FCL DNV, MČ 
DNV, ale aj trojici rozhodcov, 

ktorí odpískali osem stretnutí 

turnaja bez nároku na odmenu. 

Ing. D. Spišiak 

- Primátor cup -
2005 Gbely 

V dňoch 11. - 12. 6. 2005 
odohrali v Gbeloch hokejbalo
vý turnaj aj za účasti mužstva 
HBK KOBRA Devínska Nová 
Ves v zostave: 
R. Strnád, J. Polák, R. Lisa/, R. 
Varga, P. Sith, R. Nemec, J. 
Šašik, l. Chandoga, S. Čapka, 
F. Cajchan, M. Runák. 

Kobra - HC O.C.E.A.N. Skalica 
2:4, góly: Lisa/, Strnád 
Kobra - Senica 3:4, góly: Strnád 2, 
Lisa/ 
Kobra - Gbely 5:2, góly: Lisa/ 2, 
Strnád, Šašik,Chandoga 
Štvrt'finále: 
Kobra - Buldog Skalica 1:6, gól: 
Strnád 
a 5. miesto: 
Kobra - HC O.C.E.A.N. Skalica 
4:3, góly: Strnád 3, Chandoga 
Výsledky: 
1. Buldog Skalica 
2. Hurican Skalica 
3. Pruské 
4. Senica 
5. HBK Kobra Devínska Nová Ves 
6. HC O.C.E.A.N. Skalica 
7. Malacky 
8. Gbely 
Najlepším strelcom turnaja sa 
stal hráč HB K Kobra Devínska 
Nová Ves Róbert Strnád. 

Spomienka na deň matiek 
Na našu vý ročnú schôdzu jed

noty slovenských dôchodcov 4. 6 . 
2005 vo vel'kej sále lstracentra, nás 
pri šli pozdrav i ť žiac i s pekným 
programom ku d ňu žien, ma
mi č i ek, bab i č i ek , prabab i čie k . 

Básni čka mi , p es ni čkami a pes
trými tancami nám pri pomínali, že 
na nás n e:~;a búd ajú , z čoho sme 

mali všetc i ve /' kú radosť, čo sme 
vyjad rili aj veľkým potleskom. 

Óakujeme pani O lívii Ka roviča
vej a ostatným vychovávateľkám , 
že n acv i č ili taký krásny program, 
ktorý zanechal v nás nezabudnu
te /'nú rad osť. 

Kristína Hojzáková 

-Aké je najväčšie prekvapenie 

muža po štyridsiatke? 

- Keď čaká druhý dych a príde 

prvý infarkt. 

-Ako muž myslí na budúcnosť? 

- Namiesto basy piva kúpi dve. 

*** 
Manželka posiela programáto

ra na nákup. 

Kúp jedno m aslo, a keď budú 

mat' vajcia, kúp des at: 

Programátor prinesie dom ov 

desa!' masiel. 

- Čo ti šibe? 

Načo si kúpil tol'ko masla? 

- Sama si kázala! 

Veď vajcia mali! 

DEV!ns~onovoveský Expres -dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kal1stna 9, tel./~ax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail : krug @mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvor~) po-pta : 15.00- ~ 8.00. Uzávierka č ísla: 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 
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rJestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

37.- 38. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Devínskonovoveský Ex
pres sa dostal do jubilejného 
roka. Pred 15 rokmi 16. au
gusta 1991 vyšlo prvé číslo 
Devexu. 

Už pätnásť rokov sa snaží 
informovať i formoval; po
skytuje priestor, slúži obča

nom i mestskej časti DNV. 
Od nákladu 700 kusov sa do
stal k súčasnému záujmu 
3700 občanov DNV. 

Ako slúžil a slúži, musia 
posudzovať iní. Za akých 
podmienok, aké boli v jed
notlivých etapách, o tom 
svedčí bohatý archív redak
cie. 

Devínska sa rozrastá, od 
15 089 bývajúcich v roku 
1991 dnes počet obyvateľov 
presahuje 17-tisíc a má pred
poklady na dálší rast. 

Snaha skvalitňovať obsah 
i rozsah je limitovaná pros
triedkami, ktoré vydavateľ 
má. V Rači majú iba na tlač 
vyčlenených 1,2 mil Sk, v 
Lamači takmer 900 tis. Sk. 
DNV 230 tis. Sk. Nie všetko 
je iba o peniazoch, ale ... 
Vydavateľ dákuje všetkým, 

ktorí pochopili dobrú myš
lienku a pomáhali a pod
porovali, akýmkoľvek spôso
bom, prežiť Devínskonovo
veskému Expresu - miest
nym novinám - až do dneš
ných dní. Všetkým, ktorí po
môžu a podporia jeho vydá
vanie aj v budúcnosti. 

Prirodzene i všetkým či ta
telom za trpezlivosť, príspev
ky i názory. 

Vydavateľ 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 

DEVÍNSKANOVÁ VES 

9.9. 2005 Ročník: XV. Číslo: 14 bezplatne 

V ČÍ S lE : OO Z radnice O Kultúra 
O Spoločenská kronika Of) Sport * Nové ih risko 

* J. Rajchl naprieč Európou ai) Z po licajného zápisníka 

* Nový okrskár v DNV 

Lávka cez rieku Moravu 
na mieste pôvodného mostu na 

Schlosshof. 

V súčasnej dobe neexistujúce 

prepojenie slovenskej o rakúskej 

strany cez rieku Morava pre 

peších a cyklistov. Starosta mest

skej časti Devínska Nová Ves 

Ing. V. Mráz pokračuje v aktivi

tách no riešenie prepojenia slo

venskej o rakúskej strany príhro

ničného územia. MČ DNY pri

pravuje projekt na získanie fina 
nčných zdro jov určených no rea

lizáciu lávky, s programov Eu

rópskej únie. No projekte spolu 

pracujeme s rakúskou obcou 

Engelhartstetten. MČ Bratislava -

Devínska Nová Ves hlodá partne

rov na slovenskej strane na spolu

financovanie lávky. 

Možnosti víkendovej turistiky, 

trávenia val'ného času v dotknu

tom regióne zlepšilo po rekonš

trukcii otvorenie Barokového 

zámku Schlosshof, leží pár kilo

metrov od MČ Devínska Nová 

Ves. Uhorská cisárovná Mário 

Terézia, ktorá s obl'ubou trávi la čas 
zámku Schlosshof o pri rieke Mo

rave. Sch losshof reprezentačné 

síd lo cisárovnej s nádherným 

záhradami, bol v l8 . storočí žiari

vým dejiskom vel'kolepých audien

cií o panovníckych slávností. Tra

dícia znovu aži lo. Po vernej revita

lizáci i celého sídla je znovu otvo

rené barokové umelecké dielo pre 

hostí súčasnej doby. 

Nádherné reprezentačné miest

nosti o súkromné komnaty, rafino

vane tvarovaná záhrada a idylický 

vel'kostotok ako miesto živej histó

rie tvoria pôsobivé javisko pre skú

manie fascinu júcej epochy. 

Zámok bol v roku 1726 zriade

ný pre vojvodu Eugena, princa 

Sovojského v roku 1760 za cisá

rovnej Márie Terézie získal terajšiu 

podobu. Zariadenie bolo vytvore

né najlepšími umelcami . V zámoc

kom Mojeri na hostí čaká baroko

vý vidiecky život v autenticky zo

riadených die l ňach, kuchyni, pále-

Volkswagen v októbri 
štartuje s Audi Q7 

Automobilka Volkswagen 
Slovakia spustí výrobu nového 
modelu off road Audi 07 na 
prelome tretieho a štvrtého 
štvrt'roku. Bratislavský závod 
v súčasnosti montuje terénny 
model Touareg a Volkswagen 
Polo. 

******** 
Bratislavská vodárenská 

spoločnost, a.s. bude v naj
bližších dňoch vykonávat kon
trolu legálnosti domových prí
pojok. 

Tí, ktorí majú neoprávnený 
odber, majú najvyšší čas si tie
to záležitosti usporiadat. 

(!ozvánky od susedov) 

- Jesenný bystrický jarmok v 
Záhorskej Bystrici bude v so
botu 17. 9. od 9.00 do 15.00 h 
v starej časti. 

- Slávnosti kapusty - Deň ze/á 
2005 - bude v susednej Stu
pave v dňoch 30. 9. -2. 10. 
2005. 

nici, lekárni o zvieratá vel'kostat

ku. Len málo barokových záhrad 

v Európe so môže porovna( so 

záhradou zámku Schlosshof. 

Barokový zámok Schlosshof je 

pre vere jnos( otvorený denne od 

l 0,00 da 18,00 hod., prehliadky 

so začína j ú vždy o 11.00, 14.00 

o o 16.00 hod. 

Informácie www.festschlosshof.at. 

M. Beláček 

Uzavierka dnešného čís la 
bola 2.9. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
č ís la bude 16.9. 2005, 
čísla vyjde 23.9. 2005. 
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Z radnice schváliť návrh Zmluvy 0 budú
cej kúpnej zm luve položeného 
televízneho kábla pre obytný sú
bor Mečíková - Bystrická v loka
lite Blížne- Zamajerské v znení 
pripomienok, 

Miestna rada Miestneho za
stupitel'stva mestskej časti Bra
ti.:lava - ONV (MR MZ MČ) sa 
Z/sla 16. 8. 2005 na svojom mi
moriadnom zasadnutí, na kto
rom prerokovala 4 body progra
mu . Z prerokovaných mate
riálov, prijatých uznesení a sta
novísk predkladáme tieto záve
ry: 
MRMZMČDNV: 
- stanoviskom odporučila MZ 
M~ DNV schváliť predložený 
Navrh dodatku č. 4 k zm luve 0 
dielo na stavbe Prestavba Mš 
120- DSS, 
- odporučila MZ MČ ONV 

Miestne zastupitel'stvo mest
skej časti Bratislava_ ONV (MZ 
Mč ONV) sa zišlo 16. a. 2005 
na mimoriadnom zasadnutí na 
ktorom prerokovalo 4 b~dy 
programu. K prerokovaným bo
dom MZ MČ ONV prijalo tieto 
uznesenia : 

MZ MČ ONV k návrhu vecného 
a finančného plnenia stavby 
055: 
1 · požiadalo prednostu MÚ 
predložiť do septembrového MZ 
návrh prioritného financovania 
r~zos.tavaných stavieb z kapi
taloveho rozpočtu v súlade s 
predpokladanými príjmami Mč 
do konca roku 2005 

- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť zámer odkúpenia siete 
rozvodov TKR od spoločnos
ti VTR - komunikačné systémy, 
spol. s r.o. v sume do 344 tis. Sk 
zo zdrojov rezervného fondu 
- stanoviskom odporučila MZ 
Mč DNV prerokovať znenie za
kladatel'skej listiny spoločnos
ti TKR, a. s. medzi MČ ONV a 
SBD Bratislava IV. 

Spracoval: 
JUDr. František 8 a ň a s 

zástupca starostu Mč DNV 

2. uložilo prednostovi Mú pri
praviť na základe podkladov od 
investora Dona Development, s. 
r. o. návrh Zmluvy 0 budúcej 
~mluve o účasti Mč ONV v pro
Jekte vybudovania televízneho 
k~b lového rozvodu v obytnom 
subore Mečíkova-Bystrická a 
predložiť ju na prerokovanie v 
legislatívnej komisii MZ MČ 
DN V, 

MZ MČ ONV k Návrhu na od
kúpenie siete rozvodov TKR v 
lokalite Blížne-Zamajerské : 
1. schválilo zámer odkúpiť od 
spoločnosti "VTR- komunikač
né systémy" káblový televízny 
rozvod v Mč ONV v lokalite 
B l ížne-Zamajerské, 2. ul~žil~ prednost~vi Mú pri

pravit splatkový kalendár na za
bezpečenie dofinancovania DSS 
na podmienky Mč ONV po do
hode s vyšším dodávate/om stav
by, 

2. uložilo prednostovi MÚ pri
praviť na základe podkladov od 
investora "VTR - komunikačné 
systé:ny'' Návrh zmluvy o kúpe 
telev1zneho káblového rozvodu 
v loka l ite B l ížne-Zamajerské 
obytnom súbore vybudovano~ 
in~~.storom PRESSKAM a pred
lo~lt J~ na prerokovanie v legis
latlvneJ komisii MZ Mč ONV. 

Miestna rada Miestneho za
stupitel'stva mestskej časti Bra
tislava ONV (MR MZ MČ) sa 
zišla 23. 8. 2005 na svojom 
riadnom zasadnutí, na ktorom 
prerokovala 9 z 11 schvále
ných bodov programu. }eden 
materiál bol stiahnutý z roko
vania a jeden materiál bol pre
rokovaný bez prijatia uznese
nia. Z prerokovaných mate
riálov a prijatých uznesení 
predkladáme tieto závery : 
MRMZMČDNV: 
- schválila vyhradené parkova
cie miesta na obdobie od 1. 8. 
2005 do 37. 7. 2006 podľa 
predlohy, 

- schválila výber zhotovitel'a 
po/ievacieho vodovodu v areá
li ZŠ P. Horova 16, Prosigma s. 
r. 0 · Podhorská 17, Bratislava s 
cenou do 487.900,- Sk vč. 
DPH pre rozmery futbalového 
ihriska ohraničeného obrub
níkmi bežeckej dráhy, a požia
dala starostu MČ ONV zvolať 
mimoriadne zasadnutie MZ 
MČ ONV na 37. 8. 2005 
-zobrala na vedomie informá
ciu o čerpaní príspevkov špor
tovými klubmi v 1. polroku 
2005, 

- uložila prednostovi MÚ pred
ložiť materiál: Žiadosť VOTUM 
0 príspevok na úhradu nákla
dov z prenájmov priestorov do 
komisií MZ Mč ONV sociálnej 
a finančnej a ich stanoviskám 
predložiť opätovne do naj
bližšej MR, 

- uložila predsedovi KVAO v 
súvislosti s opravou strechy na 
M. Ma rečka 2-7 2 nad pasážou 
DOVINA prerokovať materiál 
vykonať obhliadku a predloži~' 
stanovisko do najbližšej MR, 

- schválila sumu 7 o tis. Sk 
rezervného fondu na op ? 

ra vu 
plotu, uzamykania brány 
zhotovenie tabule s názv a 
S 'k orn u romný pozemok u šport 
vísk na ZŠ Charkovská 7 o. 
- schválila poskytnutie f:na ' 

'h ne. 
ne _ o ?ríspevku na za bez:. 
peceme projektu Comenius 
pre MŠ M. Marečka 20 11 
výške 7 7 tis. Sk z rezervnéh: 
fondu, 

- odporučila MZ Mč ONv 
schváliť Dodatok č. 2 k 
Zmluve o zabezpečení vere ·. 

. . fi 1 
ne! , m ormovanosti v znen; 
pnpomienok, 
- vyjadrila súhlas s prejazdom 
nákladných automobilov spo. 
lačností ASA, a. s. na skládku 
Zohor účelovou komuníká. 
ciou smer O. jazero s nás/e. 
dovnými podmienkami pre 
r. 2005: 

a) prejazd mimo zastavané 
územie pod železničným via. 
duktom (za družstvom) zo 
skládky SOP, a. s., 
b) zloženie vrátneho vádia v 
prospech Mč ONV pred uží· 
vaním komunikácie ako zá. 
bezpeku na prípadné škody 
spósobené prejazdom vo výš· 
ke SOO tis. Sk, 
c) poskytnutie sponzorského 
príspevku v prospech MČ 
ONV účelovo viazaného na 
dostavbu OSS v sume 300 tis. 
Sk formou Darovacej zmluvy, 
d) predloženie zoznamu ŠPZ 
VO?idiel oprávnených realizo
vať prejazd. 

Spracoval: 
JUDr. František 8 a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

3. uložilo hlavnému kontrolóro
vi vykonať záverečné odúčtova
nie konečnej faktúry v súlade s 
vykonávacím projektom stavbx 
4. požiadalo starostu Mč ONV a 
uložilo vedeniu DSS hl'adať 

·sponzorov na dofinancovanie 
DSS do výšky 3,5 mil. Sk, Dnešné otázky redakcie ·pre: 

--- poslaneov MZ MČ DNV __ _ 
5. schválilo Návrh dodatku č. 4 
k zmluve o dielo na stavbe 
"Prestavba MŠ 120-DSS, 

MZ M~ ONV k Návrhu zmluvy 
0 buduce1 zmluve na rozšírenie 
siete TKR v lokalite Blížne-Za
majerské: 

M_Z M_č ONV uložilo predno
stovi MU vypracovať návrh zria
denia akciovej spoločnosti a 
zabezpečiť podklady pre vypra
covanie zakladatel'ských doku
mentov v súlade s Obchodným 
záko~níkom a zmluvnými záuj
mami Mč ONV v súčinnosti s 
legislatívnou komisiou a povere
ným zástupcom SBD Bratislava 
IV. 

1) Ako ste strávili tohtoroč
nú dovolenku? č~s niekol'kých predfžených 

v1kendov a keď to počasie 
dov?l'ovalo na cyklistických 
trasach horného Rakúska Zá
horia a dunajskej hrádze.' 1. schválilo zámer vstupu MČ 

ONV do projektu vybudovania 
televízneho káblového rozvodu 
v obytnom súbore Mečíková
Bystrická s investorom Dona 
Development, 

DEVEX 2 

Spracoval: 
JUDr. František 8 a ň a s 

zástupca starostu Mč DNV 

2 ) .c? vás ~a~á v poslaneckej 
prac1 v naJbližšom období? 

lng.arch.EvaVargová 
1) Letnú dovolenku prežívam 
poväčšinou na "malte" _ súvisí 
to s mojim povolaním, pre 
ktoré vrcholí stavbárska sezó
na. Podarilo sa mi relaxovať v 
rôznych kútoch Slovenska po-

2) Do poprázdninového ob
dobia vchádzam s vel'kým 
očakávaním prírastku prvého 
~núčatka, ktoré ma napfňa 
uplne n~vým pocitom zodpo
vednost• a nesmiernej chuti 
po zmysluplnej práci. 

oúfam, že po troch rokoch 
slanectva prinesie vytúže

P~ dobré výsledky, za ktoré 
~ ani pred novou generáciou 
sa h b .. 
~e!Judem an 1t. 

111
g. Jozef Dobrík 

l) Casť tohtoročnej dovolen
~y so~ ~trá~il s ~an_žel~ou a 
pri a tel m1 pn mon a cast s ro
dinou na Slovensku, hlavne 
zbieraním húb, veď tento rok 
pol na huby dobrý. 
l) V najbližšom období ma 
čaká zasadnutie Miestnej ra
dy a Miestneho zastupitel'
stva. Za najdôležitejšie po
važujem pomoc pri ukončení 
výstavby Domu sociálnych 
služieb a jeho uvedenie do 
prevádzky, pretože peniaze 
na ukončenie stavby z MC 
chýbajú. 

Jozef Molnár 
l) V júli s rodinou pri mori v 
Chorvátsku . Počasie nám 
prialo, voda bola trochu stu
dená, ale podstatný bol pre
potrebný oddych. Pretože po 
návrate, keďže zamestnanci si 
brali dovolenky, nás čakala 
zaberačka . Zostali však pekné 
spomien ky, ktoré musia vy
držať do tej budúcoročnej do
volenky. 
2) Nielen mňa, ale všetkých 
poslancov, čaká dokončenie 
a sprevádzkovanie Domu so
ciálnych služieb. 
Začiatok školského roka 

dáva tušiť nápor pri riešení 
školských otázok ako aj vý
sledky vplyvov zmien mest
skej hromadnej dopravy, od 
kto rej očakávame zlepšenie 
najmä pre prepravu školskej 
mládeže ale aj ostatných ces
tujúcich, ktorí sa potrebujú 
prepraviť z a do DNV. 

Milan Jeck 
1) Pokia l' to počasie dovol'o
valo využívali sme víkendové 
výjazdy na verejné kúpaliská 
na Slovensku (bratislavská 
Rosnička, termálne v Dunaj
skej Strede), v Rakúsku (Bru
ck) a keďže v rodine dávame 
prednosť krátkodobým výle~ 
tom, tento rok sme navštívili 
Nemecko autobusom na troj
dňovom poznávacom zájaz
de. 
2) Ukončiť a odovzdať deťom 
školský dvor na Z!> s M!> P. 
Horova 16, naplánovať rekon
štrukciu školského dvora na 
Z!> l. Bukovčana 3 na rok 
2006 s výhl'adom na roky 
2006-2010. 

Ako poslanca ma zaujíma 
dokončenie Domu sociálnych 
služieb, obchodov a služieb 

na terase M. Marečka a kul
túrno spoločenského centra 
na lstrijskej. 

Ing. Peter Zukal 
1) Po dlhom čase sme si s ro
dinou dovolenku užili. Boli 
sme v slnečnom Egypte. Po 
troch rokoch bez dovolenky 
to bol doslova pobyt v raji. 
Cervené mdre je naozaj ako 
akvárium, presvedčili sme sa 
o tom šnorchovaním. Dojali 
ma tie teroristické útoky, kto
ré nasledovali, našťastie, až 
po našom pobyte. 
2) Chcel by som v orgánoch 
samosprávy presadiť správu 
športového areálu na Z!> P. 
Horova 16 prostredníctvom 
DNV !>PORT, s. r. o., aby tento 
pekný športový stánok mal 
svojho "pána" a slúžil obča
nom mestskej časti dlhé roky. 

Aj dokončenie tohto areálu 
patrí medzi moje priority. Da
lej mi leží na srdci dokonče
nie Domu sociálnych služieb, 
na čo určite čakajú naši obča
nia z radu seniorov. 
Občania, ktorí sa zaujímajú 

o športové dianie v našej 
mestskej časti si isto všimli 
rekonštrukciu futbalového 
štadióna, opravuje sa tribúna, 
zatrávňuje hracia plocha a 
buduje sa polievanie z vlast
nej studne. Z pozície predse
du dozornej rady DNV !>PORT, 
s.r.o. v spolupráci s kona 
tel'om, členmi dozornej rady 
a MC DNV, mám záujem tieto 
práce čo najskôr ukončiť. 

V najbližšom období po 
prázdninách ma čaká aj po
slanecká práca v miestnej ra
de, komisiách a miestnom 
zastupitel'stve. 

Ing. Peter Rajkovič 
1) Väčšiu časť dovolenkového 
obdobia - júl, august - som 
strávil pracovnou aktivitou. 
Casť bola venovaná poslanec
kej práci v mestskej časti a v 
hlavnom meste, ostatok sú
kromným aktivitám. 

Dovolenku som strávil s ro
dinou, ako relax a využitie ča
su byť s blízkymi. 
2) Pozornosť v tomto období 
budem smerovať na akcie, 
ktoré uskutočňuje magistrát 
na území našej mestskej čas
ti, a to je príprava preložky 
Mlynskej ulice, kde časť prí
pravy robí stavebný úrad naše 
mestskej časti a ostatok zlož
ky hlavného mesta a druhá 
aktivita je spojená s predfže
ním Eisnerovej ulice. 

Rámci mestskej časti sa 
chcem venovať zabezpečeniu 
dokumentácie dopravného 

riešenia Eisnerovej, v časti od 
vjazdu do mestskej časti po 
ulicu Pod lipovým a jej rea
lizácie pre väčšiu bezpečnosť 
chodcov a cyklistov a zníženie 
rýchlosti automobilov v tejto 
časti. 

Ing. Peter Ebringer 
1) Dovolenka? Bola. Bola síce 
krátka, ale zato vel'mi príjem
ná. More Adriatico, slnečné 
počasie, kúpanie, prechádzky, 
relax. A to všetko spolu s 
manželkou a výbornými ro
dinnými priatel'mi. 
2) Je to predovšetkým do
končenie Kultúrno spoločen
ského centra na lstrijskej a 
Domu sociálnych služieb na 
Bukovčana a ich odovzdanie 
do prevádzky. 

Všetci dobre vieme, že 
predlžovanie výstavby prináša 
vel'a negatívnych javov a hlav
ne predražovanie investície, 
problémy s financovaním, 
vnášanie neistoty do úspeš
ného diela, zmena poslanec
kého zboru a iné. 

Naša materská škola na 
ulici J. Smreka a je súčasťou 
právneho subjektu so Základ
nou školou Pavla Horova 18. 

Okrem úradného názvu sa 
spôsob výchovno-vzdelávacie
ho procesu vôbec nezmenil. 

Stále pracujeme podla pro
jektu ,.Zdravá škôlka", ktorý 
sa darí každoročne obsaho
vo obohacovať. Nuž a v tom
to roku sme otvorili ,.Sol'nú 
jaskyňu". 

Isto mi dáte za pravdu, že 
každá teta učitelka je vlastne 
náhradná mama. 

A všetky mamy - pravé aj 
tie náhradné trápi, keď vidí 
.. svoje" dieťa trpieť. Ci už 
alergiou, častými prechlad
nutiami, chorobami horných 
dýchacích ciest alebo ešte 
závažnejšími .. . 

Aj názov nášho projektu 
znamenal pre nás pedagó
gov výzvu: Zdravá škôlka ... 
Padlo rozhodnutie: 
rozšírime ponuku aktivít pre 
naše detičky o ozdravovací a 
preventívny pobyt v "Sol'nej 
jaskyni". Vedenie základnej a 
materskej školy sa s ve/kým 
zápalom pustila do práce -
nájsť vhodnú miestnosť, es
teticky ju upraviť, vytvoriť 

vhodnú prímorskú klímu - bo-

Osobitnou iniciatívou je 
starostlivosť o športové zaria
denia v našej MC. 

Je rozbehnutá rekonštruk
cia športovísk na Z!> P. Horova 
a mali by nasledovať ďalšie ... 
myslím si, že to našim deťom 
a mládeži dlhujeme. 
Súčasní poslanci, na rozdiel 

od predchádzajúcich, k tomu 
spoločnú reč nachádzajú, a 
verím, že budú nachádzať aj 
ďalej. 

Niektoré akcie sa nám však, 
napriek zaradeniu a schvále
niu v rozpočte na rok 2005, 
darí realizovať len čiastočne, 
alebo vôbec nie, napríklad 
chodník na lstrijskej, chodník 
na Mlynskej s nevkusným ex
teriérom. 

Je to hlavne z dôvodov pa
sivity rozhodovania výkon
ných orgánov našej MC. 

Práce je však podstatne 
viac. Na to nechávam priestor 
pre názory ďalších poslancov 
a občanov. 

la otázka niekolkých týždňov. 
Dielo sa vydarilo - 20. mája 
sa nadšenie stalo skutočno
sťou. 

Prvý .. zahrievací" mesiac 
máme za sebou. Deti si už 
na pravidelné návštevy jasky
ne zvykli. Každé vyskúšalo, či 
sú tehličky a somadrinový 
roztok skutočne slané. Tú 
polhodinku sa vôbec nenu
dia. 
Súťažia vo fúkaní pierok, 

tenkých prúžkov papiera, či 
do "fajok" s gul'ôčkami, za
hrajú sa Ide pieseň dokola, 
objavujú krásu nových piesní, 
zhovárajú sa o tých najdôleži
tejších veciach a každý deň 
čakajú, čo pre ne teta učitel~ 
ka v jaskyni vymyslí a pripra
ví. 
Keď počuť otázku - ako bolo 
v Sol'nej jaskyni? Odpoveď 
znie .- fajn, lebo sme ... 
Ale tentoraz nám pedagó
gom spokojné očká detí ne
stačia, chceme viac, usiluje
me sa prispieť k lepšej zdra
VGtnej kondícii, znížiť chorob
nosť našich malých aj 
väčších. A všetci pevne verí
me, že sa to podarí. 
Držte nám palce! 

D. Danielovitsová 

DEVEX 3 
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ISTRACENTRUM - Knižnica, lstrijská 6, Devínska Nová Ves 

• MojtJ prtízdnlnovtí ltn1'llt1 
Milí žiaci, 
prázdniny so skončili a vy máte is-

. te vela zážitkov. V mesiaci jún sme 
pre vás vypísali sMaž, ktorá bolo o 
niečo (ažšie ako po iné roky, pre
tože sme vám určili dvoch spisova
telov, ktorí mali v tomto roku l OO a 
200 - ročné jubileá a toJ. Verna 
a H. Ch. Andersena . Ak ste si od 
uvedených spisovatelov prečítali 

niektorú knihu, podelíe sa s nami a 
napíšte nám, čo sa vám páčilo . 

Vaše práce očakávame do 30. 
septembra 2005 v našej knižnici. 
Najlepšie z nich odmeníme pek
nou knihou. Výsledky budú ozná
mené prostredníctvom základných 
škôl, ktoré navštevujete. 
Tešíme sa na vaše literárne práce. 

Pracovníčky knižnice 

Det>ká tvovivá ctiel~a 
Krúžok je poríadaný /stra

centrom. Navštevujú ho detí 
rôznej vekovej skupiny, detí ka
marátske a navyše tie, ktoré sí 
vážia svoj vol'ný čas a nechcú 
ho len tak ledabolo premrhať. 
Ak aj ty patríš do tejto skupiny 
detí a baví ťa niečo nové vy
mýš/'ať a vyrábať z papiera, lát
ky, máš rád (rada) vychádzky 
do prírody s cielom nazbierať 
materiál ponúkaný prírodou a 

následne z neho vytvoriť pekné, 
tak neváhaj a príď medzí nás 
do lstracentra od septembra a 
uvidíš, že neo/'utuješ. Okrem 
práce, ktorá ťa baví tu stretneš 
ve/'a nových, dobrých kamará
tov, ktorých nikdy nie je dosť. 
Tak nerozmýšl'ať dlho a príd? 

Začíname: B. septembra 2005 -
štvrtok - 15.00 až 1 ZOO h -
lstrijská 6 - dvere napravo. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave - ONV poriada 

spojené s výstavou o kultúrnym programom pri príležitosti 

70. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej 
Súčost'ou programu bude odhalenie pamätnej tabule 

no budove ISTRACENTRA (vtedajšieho potravinového družstvo), 

kde so konalo l . septembra 1935 

Valné zhromaždenie zakladajúcich členov Miestneho odboru Matice slovenskej 

v Devínskej Novej Vsi. 
················ ··························· ··············· ·· ······· · ················· ··························· ···· 

Pozývame všetkých členov o občanov na toto podujatie, ktoré bude 

D EVEX 4 

25. septembra 2005 (nedela) o 15.30 hod. 
v ISTRACENTRE no Hrodištnej ul. č. l 

~cenenie za rozvoj---
Na tohtoročnom Festivale chorvátskej kultúry ONV 2005 sa 

dostalo vzácneho ocenenia Viliamovi Pokornému, predse. 
dovi Chorvátskeho spolku v ONV, ale aj autorovi mnohých 
publikácií a článkov o chorvátskej komunite v Devínskej 
Novej Vsi, jej živote, jazyku, zvykov a tradícií, kultúrnych a 
spoločenských počinoch od príchodu prvých osídlbvatel'ov 
po súčasnosť. 

Vzácne vyzna
menanie Rad 
Danice chor~ 
vátskej s po
dobizňou 
Marka Maru
/iča, za rozvoj 
kultúrnych 
vzťahov medzi 
Chorvátskom 
a Slovenskom 
udelil Viliamo
vi Pokornému 
prezident 
Chorvátskej 
republiky 
S. Mesič. 

r 

Krst na chorvátskom 
veľvyslanectve 

Chorvátsky kultúrny zväz na 
Slovensku oslavuje v týchto dňoch 
15. výročie svojho založenia. Pri tej
to príležitosti sme sa dočkali historic
ky prvého notovo spracovaného 
spevníka chorvátskej piesne, ktorého 
autorom je umelecký vedúci hudob
no-speváckeho súboru Rosica pán 

Gustáv Beseda. Autor v ňom zozbie
ral a upravil doterajší repertoár sú
boru . Nachádzajú sa v ňom piesne, 
pochádzajúce z kultúrneho dedič
stvo Devínskej No~ej Vsi, siahajúce
ho až do osídlenia chorvátskymi ko
lonistami pred 450 rokmi. 

Krst spevníka bol v marci no pôde 
velryslanectva Chorvát
skej republiky za účasti 
chorvátskej vel\.yslanky
ne na Slovensku a da
lších oficiálnych predsta
vitelov. 

Príjemný večer otvoril 
niekol'kými piesňami sú
bor Rosica. V príhovo
roch hostia ocenili prínos 
nového spevníka pre za
chovanie kultúrneho od
kazu dalším generáciám 
a podakovali autorovi o 
jeho spolupracovníkom 
za vznik tohoto malého, 
ale cenného diela. 

Michal GLOSJK 
a Nora KOLLAROVA 

Adam HRYSZKIEWICZ 
a Dana VYSKOČOVA 

Stanislav WOLF 
a Zuzana BOHUŠOVA 

Pavel RUŽOVIČ 
a BlankaBRA.ZDOVA 

Peter MATIAŠKO 
a Mária ŤAPUšlKOVA 

Martin SEK OT 
a Helena KRAICOV A 

Ing Roman VESELÝ 
a MUDr: Milada BORBÉLY 

Igor HYBSKÝ 
a Kamila MENDELOVA 

Ján TANEČK.A 
ajanaPOŽGAIOVA 

Ing Miroslav V/LEM 
a Denisa ŠTEINEROVA 

Blahoželám e! 

František HOJZÁK 
aMáriaHOJZÁKOVA 

rod Belešová 
oslávili 50. výročie 

spoločnej cesty životom 

Blahoželáme ! 

Helena HCJDEKOVA 
]ánHAULlK 

Vladimír GRÓF 
Štefan EN CINGER 

Anna KOVARlKOVA 
Mária RECSKOVA 

Aloj z MARTANOVIČ 
Albert BOKROŠ 

Nech odpočívajú v p okoji! 

Boj s komármi 
"na jprv ma poteši la správa z 
médií, že sa chystá postrek proti 
komárom, potom som sa pria
mo potešil v pondelok, neskoro 
večer, keď pouličné vyblakova
nie ožra tých spoluobčanov vra
cajúcich a vracajúcich sa z po
hostin ských zariadení, vzd iale
nie dunenie nejakej hudobnej 
produkcie, bolo prehlušené mo
notónnym vrčaním. Viacerých 
zdvihlo od televízorov, aby sa 
pozreli , čo je jeho príčinou. 
Konečne priš li , bojovníci s kr

vi lačnými "šelmami"_ Snáď sa 
už vyspíme pri otvroených ok
nách , s náď už nebudeme ráno 
čo ráno skúša( na za stávke 
MH D " tanečné" kroky pri ich 
odháňaňní, či likvidácií. 

Radost mi mož no zbytočne 
kal í otá zka : tieto potvory mám 
a j v záhra de, hlavne tam, kde 
som nesti hol pokosit trávnatý 

Bližšie informácie Vám poskytneme priamo v škole, na lstrijskej 22, 
telefonicky na čísle 02/6476 1142, 

alebo prostredníctvom emailu - zus_istrijska@zoznam.sk 

Základná umelecká škola 
lstr ijská 22, 841 07 Bratislava • Tel./Fax: 02/6476 11 42 

e-mail: zus_istrij ska@stonline.sk • (zus_istrijska@zoznam.sk) 

Pred 50-imi rokmi, 3. septembra si povedali svoje "áno" 
naši rodičia, babka a dedko 

........... . ~a r!3~ dJľi~ 
Prežili spolu dlhé a krásne roky, počas ktorých stáli pri sebe, ako sa 

povie, v dobrom i v zlom, v zdraví i v chorobe aj v radosti i v smútku. 
Majú v sebe úžasnú silu, ktorou si navzájom pomáhajú prekonať pre
kážky a trampoty, ktoré bežný život prináša ... . a nikdy by nemenili. 
Prečo? Pretože sa majú radi, žt vot je krásny a sranda musí byť Sme 
úprimne radi, že ich máme a z celého srdca im za všetko dakuj eme. 

A keďže majú 
pred sebou eš
te dlhú spoločnú 
cestu životom, že
láme im pevné 
zdravie, veta lás
ky, šťastia a tr
pezlivosti a nech 
ich neopúšťa 

zmysel pre hu
mor. 

Deti jana 
a Dušan 

s rodinami. 

( možno malý postreh: ) 

porast, v tieni stromov. Ale urči te 

nie na asfalte, tam by ma veru 
nenapadlo strieka( drahú che
mikáliu _ Možno sa niečo z ne j 
dostane ponad parkujúce auto
mobily aj na trávniky, ale je 
takto námaha a nakoniec aj 
naše finančné prostriedky, vyna
ložené efektívne?" 

Ing. Peter Gábriš 

SLOVO MAJÚ 
NOVOVEŠŤANIA 

Právo na nočný kl'ud 

Sťažnosť obyvate/'ov z ulice 
J. Poničana na rušenie noč

ného k/'udu a agresívnu nočnú 

premávku od -vt- sme postúpi
li na riešenie Miestnemu úra
du. 

Porušovanie nočného k /'udu 
a dodržiavanie noriem spolu
nažívania však nie je len prob
lémom obyvate/'ov na ul. J
Poničana, ale aj v mnohých 
ďalšieh častiach . Prirodzene 
rušitelia pochádzajú z neja
kých rodín, kde nechýbajú a 
kde sa rodičia nezaujímajú, čo 
a ako ich ratolesti rob ia po 
22.00 hodine, a už vôbec si ne
myslíme, že jeden policajt, te
da mestský, bude stačiť byť na 
n ieko/'kých miestach naraz. A 
hlavne v noci. 

tm 

Zaujímala by nás kontrola 
dodržiavania pravidiel cestnej 
premávky v ONV. Ak vychá
dzam z jednosmernej Kalištnej 
na Novoveskú mám prednosť. 

Nik ju nerešpektuje. Rovnako 
ak vychádzam z Novoveskej 
na ulicu Na grbe mám predno
sť pred vozidlami prichádzajú
cimi z /'ava. Ani tu nik pravidlo 
nedodržiava . Ve/'mi /'úto nám 
j e nepoučených bicyklujúcich 
sa detí, ktoré pričasto, bez ná
znaku snahy zistiť kam práve 
vybiehajú, vletia priamo pod 
kolesá auta. Zatial; azda vďa
ka so šťastím, sa nikomu nič 
vážnejšie nestalo. A úplnou 
pikoškou sú mamičky s kočiar

mi, ktoré majú dva chodníky 
po stranách a oni pokojne r is
kujú pechádzkou div že nie po 
strede frekventovaných komu
nikácií. 

jm 
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FUTBALOVÉ MINIIHRISKO S UMELOU TRÁVOU NA ZŠ 
s MŠ P. HOROVA 16 

Nové ihrisko 
V sobotu 3. 9. 2005 sláv

nostne otvori l i novo vybudo
vané minifutbalové ihrisko 
s umelou trávou a s umelým 
osvetlením v priestoroch 
areá lu ZŠ s MŠ na ulici P. Ho
rova 16 za účasti podpredse
du SFZ a prezidenta bratislav
ského futbalového zväzu 
Andreja Machoviča, poslan
cov MZ, zástupcov MÚ ONV, 
a sponzorov. Krstným otcom 
nášho miniihriska sa stala 
významná osobnosť sloven
ského futbalu, bývalý úspešný 
futbalový reprezentant a 
olympionik Anton Urban. 

Ide o kompaktné futbalové 
miniihrisko s rozmermi 33 x 
18 m, zhotovené v rámci pro
jektu Slovenského futbalo
vého zväzu a UEFA pod náz
vom "Výstavba futba lových 
miniihrísk", ktorý bol vyh lá
sený v roku 2004. 

Hodnota jedného futbalo
vého miniihriska s umelou 
trávou a s umelým osvetle
ním, t. j. takého aké je vybu
dované na ZŠ s MŠ P. Horova 
16, okrem stavebnej prípravy, 
je 1 mil . 250 tis. Sk. Na jeho 

financovaní sa podiel'ali -
Slovenský futbalový zväz, UE
FA, Ministerstvo školstva SR, 
mestská časť Bratislava Devín
ska Nová Ves a už spomínaný 
partner MČ ONV - spoločnosť 
ONV ŠPORT spol. s r. o., 
každý 20 %z celkovej sumy 
miniihriska. Stavebnú prípra
vu pod umelú trávu vykoná
vala- DENOV A. 

Zástupca st'arostu MČ ONV 
p. JUDr. František Baňas v 
príhovore podakoval všetkým 
sponzorom, ktorí boli ochotní 
poskytnúť finančné prostried-

. ky a materiálnu pomoc, po
trebné na stavebnú prípravu 
mini ihriska. 

Ide o: Corect Betón s. r. o., 
ktorá poskytla betón, firmu 

Ako dalei · ~?(,L*D~j 
V tomto volebnom období miestnej samo· 

správy sa vdoka skupine iniciatívnych miest· 
nych poslancov /Baňas, Ebringer, Glatz, Jeck, 
Pokorný, Šimkavič, Šimon, Zukal/, ktorí plne 
chápu zmysel starostlivosti o šport na miest· 
nej úrovni, rozvinula širšia diskusia v samo· 
správnych orgánoch o priamejšej podpore 
športovému dianiu a najmä vytváraniu le· 
pších podmienok preň v našej mestskej časti. 

Jej výsledkom bolo vytvorenie ONV ŠPORT 
spol. s r.o., ktorej boli zakladajúcimi doku· 
mentmi spol očnosti darované do vienka o.i. 
činnosti: 

· prevádzkovanie, prenájom a údržba šporia· 
vých ihrísk, plôch o športových zariadení 
· prevádzkovanie telovýchovných zariadení 
· prevádzkovanie zariadení slúžiacich na re· 
generáciu a rekondíciu 
- zakladanie a obnova trávnatých plôch, 

DEVEX6 

športových zariadení 
- organizovanie kultúrno -spoločenských a 
športových podujatí, seminárov a školení 
-montáž o oprava športového náradia 
· poradenská, konzultačná a propagačná čin · 
nos( v oblasti športu. 
Ostatné činnosti nesúvisiace priamo so špor
tom by mali pomôc( vytvoriť náležité finanč
né prostredie pre zabezpečenie športových 
podmienok. 

Zabezpečovanie športovej činnosti družs
tiev všetkých kategórií sa nepodarilo presa
dil' do činností schválených príslušným okres
ným súdom. Aké je možné riešenie problému 
odbremenenia dobrovol'ne a väčšinu zadar
mo pracujúcich obetavých funkcionárov o 
trénerov jednotlivých športových klubov? Môj 
osobný názor podopretý najnovším rozhod
nutím košického mestského zastupitelstva, 

TAMADO s. r. o., ktorá po
skyt la motorové vozidlo s ra
menom, firmu MBM Stav s. r. 
o., ktorá poskytla železné 
profily do betónových zákla
dov. F i nančné prostriedky po
skytli tieto právnické a fyzické 

osoby: SKANSKA DS a. s., 
VÚB, a. s., Firemná pobočka 
VÚB, a. s., Bratislava, TENER
GO Brno,a. s., T-Distribučná 
s. r. o., Ing. M. Čipák-ORI
MRESTAURANT, FORMULA 
ŠPORT, s. r. o., KARPATIA, s. 
r.o., BRÓDY M.- Pneuservis, 

ktoré na základe dobrých žilinských skúseno
stí rozhodlo o zriadení mestského športového 
klubu je pokúsiť sa o čosi podobné aj v 
Devínskej Novej Vsi a zriadiť miestny športo
vý klub na báze príspevkovej organizácie 
mestskej časti. Áno, Devínska Nová Ves by 
mala dve samostatné organizácie, ktoré by 
zabezpečovali rozvoj športu v tejto prekrás
nej časti Bratislavy, pričom jedna by sa prio
ritne starala o vytváranie dobrých športových 
podmienok pre všetkých občanov a druhá by 
prevzala starostlivost' o organizáciu športo
vých podujatí o súf'aží pre všetky druhy špor
lov rôznych vekových kategórií. Som presve
dčený, že tento na miestne pomery odvážny 
návrh, je pomerne rýchlo realizovatel'ný a je
ho akceptácia by priniesla vel'mi rýchlo pozi
tívne výsledky v podobe oživenia záujmu o 
mládež a jej športové vedenie u tých obča
nov, ktorí majú na to všetky predpoklady i 
vôl'u a chuť, no chýbajú im k lomu prostried
ky, čo momentálne považujem za rozhodujú-

PIZERIA Mr. Sergo, Reštaurá
cia PUMPA, ROLANDO _ 
Športové centrum,reštaurácia 
Reštaurácia ISTRIA, ZŠ s. MS 
P. Horova 16, p. JUDr. Baňas, 
Gajarská, Fábry, Nový, Sečkár. 
Na záver slávnostného ot-vo-

renia odohrali mladší žiaci 
futbalového kluvu FCL De
vínska Nová Ves exibičné fut
balové stretnutie. 

Spracoval: 
JUDr. F. B a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV, 
foto: Ing. arch. M. Be l áček 

ce v terajšej situácií. Aké pozitíva lo môže pri
niesť do celej našej miestnej komunity si kaž· 
dý l'ahko domyslí. 

Môj osobný názor je podopretý osobnými 
30-ročnými skúsenostomi a výsledkami práce 
s mládežou v športových kluboch, kde vyrástli 
nielen vynikajúci športovci, ale zároveň aj vy
sokokvalifikovaní odborníci. Som presvedče
ný, že stojí za úvahu porozmýšloť o tom. 

Ing. Marián Jurčák 

Porad'te 
Vážená redakcia 
Obraciam sa na Vás s prosbou o radu: 
Ak by ste boli tak láskaví a poslali by ste mi 
informácie týkajúce sa športových aktivít v 
Devínskej Novej Vsi. Rada by som sa totiž ne· 
jakých zúčastnila, ale vôbec netuším, kde a 
kedy sa konajú nejaké kurzy, prípadne cviče
nia alebo tréningy. 
Vopred vám vermi pekne dakujem. 

Alena Radošovská. 

Rajch/ prekonal rekord ---
Pôvodný plán mladého bežca 

Jozefa Rajchla z Devínskej Novej 
Vsi zabeh núť 4850 km naprieč 
Európou sa po necelých 57 
dňoch v blízkosti španielskeho 
mestečka Guadix stal realitou. 

"Asi o desa( minút dosiahnem 
podla ki lometrov ciel' svojho pro
jektu," teši l sa ultramaratónec v 
stredu krátko pred 16. hodinou. 

Bratislavský atlét prekonal 
Guinnessov rekord bežca Johna 
Leeho z roku 1972, ktorý zabe
hol vzdialenos( 4628 km krížom 
cez Spojené štáty americké za 
takmer 56 dní. 

Tol'ko sme vybrali z denne; 
tlače. Čo všetko "spôsobil" na to 
sme sa ho spýtali osobne. 

Jozef Rajcltf naprieč Európou 

[ EUROPE IN 6;0 DAY·ts 
HELSINKY 

15.06.2005 15, l O hod 
TARIFA 

13.08.2005 13,00 

5239 Icm 59 dní 21 hodín 50 minút 

"' Ktoré naj si získal ? 

l . Najmladší ultramaratónec, 
ktorý prebehol naprieč Euró
pou, 

2. Najmladší sprievodný tím -
pod 25 rokov 

3. najmenší sprievodný tím -
prvý mesiac 3 osoby, druhý 
mesiac 2 osoby, l osobné 
sprievodné motorové vozidlo! 
l bicykel 

4. Najviac súvisle prebehnutých 
štátov európskej únie zo severu 
na juh -v najkratšom čase. 

5. Najviac prebehnutých európ
skych pohorí - Karpaty, Alpy, 
Apeniny, Pyreneje, Sierry (Sier
ra Nevada) 

FUTBAL® 
IV. liga seniorov, skupina A 

vyžrebovanie jesennej časti 

S. kolo (ll. septembra): ONV -Rovinka 
6. kolo (25. septembra): Vrakuňa - ONV 
7. kolo (18. septembra): ONV- Tomášov 
8. kolo (25. septembra): Trnávka - ONV 
9. kolo (2. októbra): DNV- Malinovo 
l O. kolo (9. októbra): SFM Senec B - ONV 
l l. kolo (18. októbra): DNV- Štart 
12. kolo (23. októbra): Blatné - ONV 
13. kolo (30. októbra): ONV- Král'ová 
14. kolo (6. novembra): Bernolákovo- ONV 
15. kolo (13. novembra): ONV- Ba 

"' Prezrádzaj ďalšie pozoru
hodnosti 

* Spotrebovanie pitnej vody 
osobne - 520 l , všetci účastníci 
projektu 1350 l vody, 
* 4 páry bežeckej obuvi -jeden 
pár Franc/Avignon - Španiel
sko/ Tarifa, 
* 57 nocl'ahov v spacákoch a 
na karimatkách, 
* Teploty najteplejší deň Spa
nielsko -. Muricia/Sierra Puerto 
o 15,00hod na slnku n•c v tie
ni 42 •c 

Najnižšia denná teplota 
Andorra - o 16,00hod pod mra
kom 5 •c l'ahko snežilo, 

Najvyššia nočná teplota Spa
nie/sko - Baza 2rc 

Najnižšia nočná teplota Fran
cúzsko/Andorra hranica - s•c 

V. liga seniori 

2. kolo- 21. 8. 
DNV -Polygraf l :0 (0:0) 
g: M. Adam 

3. kolo • 28. 8. 
Vajnory- ONV 2: l (l :0) 
g: Forgáč 

4. kolo - 4. 9. 
Jarovce- ONV 6:0 (2:0) ms 

V dňoch l 0.-18. júna sa konali v kúpel'
no-liečebnom dome ZSNP v Sklených 
Tepliciach XXVII. Majstrovstvá SR telesne po-

* Spolu bežci - najviac v Talian
sku oblasť - Janov, Francúzsku 
južné pobrežie, traja túlaví 
psy(PL,FR,ESP), jeden býk(ESP) 
700metrov sprintu, 
* Najdlhšie stúpanie (A) Steier
mark- Soboth 27 km 

* Najstrmšie stúpanie (A) 
Wurzenpass hraničný prechod 
A/SLO Skm 18%stupanie čas : 
56minút , už so zápalom L. bed
rového klbu. 
* Najvyšší horský terén Andorra 
2408 m.n.m. 
* Najdlhší beh v nadmorskej 
výške od 800m.n.m. - 1340 

stihnutých športovcov v šachu. Celkovo sa 
tento rok zišlo na zápolení 21 šachistov z ce
lého Slovenska, z toho 7 vozíčkarov. ONV za
stupoval náš dlhoročný šachista Ivan 
Košiba, ktorý nášmu klubu a mestskej časti 
robil len lo najlepšie meno a v silnej konku
rencii obsadil po 9. kolách so ziskom 5,5 bo
du konečné 6. miesto. Medzi vozíčkarmi vy
hodnocovanými samostatne však získal zla
to. Gratulujeme! 
Konečné poradie: l. Viszlai 7,5/9, 2. 
Stránsky 7, 3. Kuchyňa 5,5 ... 6.Košiba 5,5 
(l. medzi vozíčkarmí) .. 8.Sádovský 5 (2.), 9. 
Mažec 5 (3.) if 

V nedávnych dňoch sa skončili majstrov
stvá Slovenska chlapcov a dievčat do 8 a l O 

m.n.m. - 750 m.n.m. (ESP) 
Muricia, Andalucia, Malaga -
pobrežie. 
*Najrýchlejší úsek: 12 km pred 
Hernan Valie 4850km úsek sa 
bežal po dial'nici čas: SOmin. s 
policajnou koncovkou:) 

Za rozhovor s nenápadným 
športovcom z Devínskej Novej 
Vsi, ktorý čosi dokázal. repre
zentujúc Slovensko, ale aj 
Devínsku Novú Ves, 

ďakuje 

pk 

rokov. Tento rok bola prítomná aj početná 
účasť hráčov zo susedných Čiech, čo výraz
ne zvýšilo úroveň turnaja. 

V kategórii CH8 mala svojho zástupcu aj 
Devínska, Mateja Šošovičku, ktorý do
siahol vynikajúci výsledok. 

Spomedzi 32 hráčov svojou dynamickou 
a energickou hrou vyzbieral od protihráčov 
5 bodov zo 7 možných, čo mu prinieslo cel
kové 3. miesto v turnaji a 2. o najlepšieho 
Slováka. 

Celkové poradie CH8 (spolu 32 hráčov) : 
l. Pavelek (CZE )6,5/7, 
2.Mraz 6/7, 
3. Matej Šošovička 5/7. 

if 

DEVEX 7 
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Uizitky majiteľou 
Rozhodol som sa poslať vám 
tento príspevok, ktorý som sa 
chystal napísať už skôr. Vždy 
som to odložil s vierou, že sa ča
som situácia zlepší. Opak je 
pravdou a tak mi nezostáva n i č 

iné, len vyjadriť nielen svoj ná
zor, ale aj postoj k problému, 
ktorý znepríjemňuje život každé
mu normálnemu človeku . 

Sám patrím do skupiny l'udí, 
ktorým sa hovorí "psíčkári". 
často je tento výraz používaný s 
negatívnym podtextom. Vôbec 
sa tomu nečudujem. To čo vidí
me okolo seba je naozaj pohor
šujúce. 

Na každom kroku vidieť kôp
ky, zanechané oko vizitky, pre
dovšetkým majitel'ov a nie psov 
samotných . Musím sa priznať, 
že ani neviem pochopiť myšlien
kové procesy niekoho, kto den
ne chodí so svojim psím zveren
com po tej istej trase a musí 
kl'učkovať medzi tým, čo tam 
sám predtým zanechal. Je to 
prejav nielen poriadnej dávky 
hlúposti, ale predovšetkým bez
ohl'adnosti, sebectva a arogancie 
a o vychovanosti a poriadnosti 
už ani nehovoriac. Preto chcem 
týmto prehovoriť za tých "psíč-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 

02- Predaj 

03- Vol'né miesta (ponúka, hlodá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06- Nehnutelnosti 

07- Rozličné 

* Ovčie kožušiny - predložky - dosta
nete kúpiť v Devexe 

* SOU strojárske, Pilotné centrum ZAP 
SR, J. Jonáša 5, Ba ponúka prácu pre 
učitelov slovenského jazyka a literatú
ry, anglického jazyka, informatiky a 
odborných predmetov pre autoprofe
sie. Ponúkame ubytovanie vo vlastnom 
Domove mládeže na Saratovskej ul. v 
Bratislave. Kontakt: skola@soujj5.sk, 
tel: 02/ 6453 7831, 6477 9473 

DEVEX 8 

károv", ktorí sa takto nesprá
vajú, ba naopak, sú správaním 
svojich nechcených kolegov 
urážaní a znechucovaní prinaj
menšom tol'ko ako l'ud ia, ktorí 
psov nevlastnia, či ešte naviac, 
majú k nim negatívny vzťah . 

Nie je to vina psov. Nie je to 
ani prejav ich správania sa. Je to 
vina l'udí a ukážka toho akí nie
ktorí l'udia v skutočnosti naozaj 
sú, nech sa tvária akokolVek. 
Môže sa niekto cítiť svetácky, či 
vystupovať vel'kopansky, vždy to 
bude len neokrôchaný, nevycho
vaný primitív, bez ohl'adu či ide 
o muža alebo o ženu. Veď ako sa 
máme cítiť my, ktorí poctivo 
podstraňujeme odpad zanecha
ný našimi psami a pritom si dá
vať pozor, aby sme ho vôbec 
našli medzi hromadami vytvore
nými tými, "ktorým patrí celý 
svet". 

Alebo prídeme s prechádzky, 
kde. sme s problémami vyhrabá
vali z távniku odrobinku, ktorú 
tam vyprodukoval náš psík a 
pred vchodom do nášho domu 
je hromadisko, v tom lepšom 
prípade len jedno, zanechané 
iným, "tiežpsíčkárom". Ano ho
vorím o l'uďoch, lebo to sú v 

* TV servis Baláž - opravu televízorov. 
Na grbe 43_ 

Tel/zázn .. 6477 6963 
* Murárske, obkladačské práce, sadra
kartón, malovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543-991 
* Filtre a fltračné zariadenia do firiem 
a domácnosti. Zdarma vám zmeriame 
tvrdosť vody a navrhneme riešenie. 
S nami viete, akú vodu pijete. 

abcvitality@centrum.sk, 
0903-030 124 

* Vyhl'adávam vodu, pramene, na 
kopci a hlbku. 

Tel: 0910·989 498 
* Penzista (VŠ) doučujem AJ,NJ na do
me denne, od l O r. vyššie, všetky úrov
ne, 200 Sk/ 2x 45 min. 

. SMS 0903-227 457 
odkaz: 02/6477 8835 

Oprava PC - HW, SW, WWW. 
Tel.: 091 O" 395 674 

* Predám 12-ročný rod. dom v 

skutočnosti ich produkty a nie 
psov, ktorí majú tú smolu, že 
majú takých pánov. Preto som 
všetkými desiatimi za to aby boli 
vyvodené prísne sankcie voči ta
kýmto majitel'om psov. Nestačí 
len vyznačiť tabul'ami miesta, kde 
sa nesmú psi vodiť, čo býva nie
kedy problematické, najmä pre 
tých ktorí takéto zákazy rešpektu
jú. 
Veď vyššie uvedená kategória 

l'udí aj tak hlboko ignoruje aj tieto 
príkazy. Určite nám ostatným ne
bude vadiť, keď sa urobí aj také 
opatrenie, že bude sledované, as
poň určitú dobu, ako l'udia vodia
ci psov odstraňujú odpad, ktorý 
pri tom spôsobujú. 

Zastupitel'stvu mestskej časti 
nemôžem ani nič vyčítať. Veď na
inštalovanie špeciálnych opadko
vých nádob k tomuto účelu, by 
nám možno mohli v iných mest
ských častiach aj závidieť. 

Tiež si myslím, že aj platenie 
poplatkov za psov, aj keď uzná
vam, že pre mnohých neúnosne 
vysoké, je skôr záležitosťou tých, 
ktorý sa snažia aby ich psy ne
znečisťovali okolie . Tí druhí ani 
nezaplatia a naopak, v tom le
pšom prípade sa spoliehajú na 
to, že to po nich niekto vyčistí. 

Je naozaj zarážajúce vidieť ako 
pes vykoná potrebu hneď vedl'a 

Lozorne. Tel: 0903-431 134 
* Predám garáž v ONV pri autoservise 
Valušek, cena 2BO 000 Sk. 

Kontakt: 091 S-762 193 

* HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, roz
ličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
* Dovolenka na chate v Tal; 
rách. Lokalita Hybe, cena 260 Sk oso
ba/deň. 

Kontakt: 0903·1 OS 924, 
www.pedialer.wz.cz/l 

* Dám do prenájmu garáž na Š. Králi
ka 3. 

Tel: 0905-587 946 
* Hlodám podnájom v ONV, jednu izbu v 
byte alebo RO. 
Doučím matematiku, chémiu, anglický 
jazyk ZŠ. 
Cena dohodou. 

Tel: 0902·230 032 
* Maia's School - kurzy angličtiny v 
ONV. 

Zápis 12. - 20. 9. 05 (okrem 15.9.) 

takéhoto koša a maj ite l' to tarn 
spokojne nechá ležať, asi s poci-

. tom "dobre vykonanej práce". 
Trápne sú návrhy, ktoré sa obja
vujú ako príspevky v niektorých 
novinách, aby sa psom pripev
ňovali nejaké vrecúška, či do
konca pampersky. 

To skôr niektorým ich maji
tel'om povinné školenia o hygie
ne a vôbec o správaní sa. čo si 
budú robiť takýto zadubenci vo 
svojom byte, pokial' tým nespô
sobujú újmu susedom, mňa 

osobne nebude ani v najmen
šom trápiť. 

Aj osvety v školách, ktorá by 
mohla nahradiť to, čo zanedbá
vajú rodičia detí, ktorým je často 
"venčenie" psov zverované, je 
asi pomenej. 

Ano, nebuďme l'ahostajní k to
mu ako sa k prostrediu , v kto
rom všetci žijeme, správa urči

tá časť obyvatel'ov. Nedovol'me, 
aby sa stalo všednosťou, že MY 
by sme si mali na to zvykať. 

Nech si ONI zvyknú správať sa 
slušne a to nielen v tomto prípa
de, ale všade tam, kde sa bezo
hl'adnosť čím ďalej tým viacej to
leruje, ba niekde sa stáva život
ným štýlom. 

Miroslav Kučerák 

19.00-20.00 v ZŠ l. Bukovčana l, 
info: 6477 7912,0905-363 995 

Praktický lekár MUDr. Tara· 
gelová Galina, so sídlom v STV 
Mlynská dolina, oznamuje všet
kým pacientom, že k l. l O. 2005 
bude presťahovaná do priestorov 
FaF Odbojárov l O, 

č. t.: 0910 324 985 

·Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves 17/A, 
843 1 O Bratislava, 

ponúka na prenájom 
nebytové priestory v samostatne stojacom objekte 

Viacú_čelo~ého z_ariade~ia na ulici š. Králika 1. Ide o priestory 
na pnzemt po stavkoveJ kancelárii o výmere 53,3 m', s možno
sťou začatia podnikania ihneď. 
Minimálna cena nájmu pre rok 2005: 
peňažníctvo, poisťovníctvo, herne - 5 200 Sk/m'/rok 
pohostinské zariadenia - 3 000 Sk/m'/rok 
obchody, kancelárie, stávkové kancelárie - 7 800 Sk/m'/rok 
iné služby- 7 800 Sk/m'/rok 
výroba, samostatné sklady- 2 000 Sk/m'/rok 
Zmena účelu využitia nemá vplyv na výšku a odklad platenia 
n~jmu . K píson;nej ž iadosti priložte- podnikatel'ský zámer, vý
p~s z OR, opravnente ~podnikaniu, prípadne ďalšie doklady 
s_uv/Siace s podnikatelským zámerom a doručte na Miestny 
u rad ONV, oddelenie OSUM, Novoveská 1 7/A, 843 7 o 
Bratislava 49. 

V prípade potreby vám informácie poskytnú pracovníci od
delenia správy a údržby majetku -Mgr. Kissová. 
Kontakt: Miestny úrad ONV - tel.: 6477 5250, 6477 6250 
6477 7250, 6477 8250, 6453 8367, 6453 8368 l 

Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves 17/A, 
843 1 O Bratislava, 

ponúka na prenájom 
nebytové priestory v samostatne stojacom objekte 
Viacúčelového zariadenia na ulici š. Králika 1. 

* Ide o priestory na poschodí na kancelárske využitie 0 výmere 
16,67 m', s možnosťou začatia podnikania od 1 O. 1 O. 2005 v 
minimálnej cene nájmu pre rok 2005 vo výške 2 1 oo 
Sk/m'/rok. 

** Ide o priestory na poschodí na kancelárske využitie o výme
re 23,4 m', s možnosťou začatia podnikania ihneď, v minimál
nej cene nájmu pre rok 2005 vo výške 2 1 OO Sk/m'/rok 
*** Id . h eo pnestory na posc odí na kancelárske využ itie o vý-
mere 24m' s možnosťou podnikania od 1.10,2005 v minimál
nej cene nájmu pre rok 2005 vo výške 2 1 OO Sk/m'/rok 

K píso_mnej _žiadosti priložte- podnikatel'ský zámer, výpis z 
OR, opravnen1e k podnikaniu, prípadne dalšie doklady súvisia
ce s podnikatel'ským zámerom a doručte na Miestny úrad ONV, 
oddelen Je OSUM, Novoveská 17/A, 843 1 O Bratislava 49. 

V prípade potreby vám informácie poskytnú pracovníci od
delenia správy a údržby majetku -Mgr. Kissová. 
Kontakt: Miestny úrad ONV- tel.: 6477 5250, 6477 6250, 
6477 7250, 6477 8250, 6453 8367, 6453 8368 

Lahôdky pod· terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syt•y, ... 
mliečne výrobky, ~ 

Br. bok s kosťou ~ 89,90 Sklkg 

Br. pliecko ~ 129 Sklkg 

Kuracie trupy chlad. ~ 23 Sk/kg 

Kuracie pečienky chlad. ~ 89 Sk/kg 

Liptovská saláma ~ 69 Sklkg 

Pečeňový syr ~ 89 Sk/kg 

Viedenské párky ~ 109 Sklkg 

Bryndza ~ 159 Sk/kg 

Eidam45% ~ 159 Sk/kg 

Denné menu: 69 Sk 
Prijúname objednávky studenej kuchyne 

Po-pia: 8°0-18°0
, So: 7°0 ·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

ez škodlivého UVA 

O PÁLENIE 
za 5 minú 
ÓU~ 

objednávky 
0905.25 7 901 
0903. 799 899 

(j~ rfe..ut.e od 10.30 ~ 22.30 
:!Je-.é H1UU4 (~, IJ. je&,~ od B9Siz) 

Po-Pi: II.00-15.oo 

lnzerc~a ·Cenník:_ l :,na~= !,30 Sk, l/1,6 str. _678 S~, l!B str.= 1360 Sk, l/4 str.= 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, J str.= JO 850 Sk. 1 cm= 22 Sk 
~a~:~~~:ni~rebhl'a~~~~~ota!r 19% 5~~H. ~~~jY:k ~n luverelnema za sebou S%, pri .pät' a viac J 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne: 
1 • · , a~a • •· np at Y· ·• strana + 100%, posledno strana + 50%, iná ako inzertná strana (6 7) + 30%. 
nzertna kancelar.a. DNV Novoveska 14 (z dvora nad poštou) po-pia· 15 00 JB 00 e ma·11- k @ :1 · 1 k ' · ·-.,- . rug ma1.v1apv.s 
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Z policajného 
zápisnika 

- Prvého júla neznám páchate/' 
vykradol rodinn ý dom Na vy
hliadke. Ukrado l 50-tis. v hoto
vosti a mobilný telefón. 
- V bytovke naj. jonáša neznámy 
páchate/' 6. 7. ukradol z medzi
poschodia bicykel Duma v hod
note 12 620 Sk. 
- O deň neskôr 7. 7. neznámy 
páchateľ ukradol na Š. Králika zo 
spoločných garáží bicykel Scott v 
hodnote 23 500 Sk. 
- V ten istý deň neznámy pácha
tel' na parkovisku pred podnikom 
7 statočných sa vlámal do Mazdy 
121. Poškodil strešnú plachtu v 
hodnote 30-tis. Sk a ukradol pa
nel rádia v hodnote 5-tis. Sk. 
- Na ďalší deň 8. 7. sa neznámy 
páchate/' vlámal do chatky v ob
lasti Glavice, kde ukradol rôzne 
náradie v hodnote takmer 5-tis. 
Sk. 
- V stredu 13. 7. sa neznámy pá
chate/' vlámal do dielne firmy Qa 
Op/eta/ovej, z ktorej ukradol rôz
ne náradie v hodnote 68-tis. Sk. 
- V ten istý deň neznámy pácha
tel' ukradol na Kosatcovej z úžit
kového automobilu všetky štyri 
kolesá v hodnote 30-tis. Sk. 
- Na }. Smreka v nedel'u 24. 7 . 
neznámy páchateľ ukradol zo 
Škody Octávia autorádio Sony za 
12-tis. Sk. 
- O deň neskôr, v pondelok 25. 
7. hliadka OPZ ONV predviedla 
dve osoby podozrivé z krádeže 
obytného prívesu na ul. j. jonáša. 
- Druhého augusta neznámy pá
chate/' ukradol z parkoviska na P. 
Horova vozidlo VAZ v hodnote 
357-tis. Sk. 
- V sobotu 6. 8. na Ponik/ecovej 

neznámy páchate/' poškodil vo
z id lo Opel Omega. Zanechal 
škodu 30-tis. Sk. 
- Dvere garáže na ulici Na skale 
poškodil neznámy páchate/' 8. 8. 
Spôsobil škodu 35-tis. Sk. 
- O deň neskôr 9. 8. neznámy pá
chate/' zo súkromného pozemku 
ukradol rôzny stavebný materiál v 
hodnote 80-tis. Sk. 
- V pondelok 15. 8. na Kosatcovej 
neznámy páchate/' ukrado l zo 
Seat Ib iza všetky štyri kolesá v 
hodnote 30-tis. Sk. 
- Rodinka, ktorá sa rozhodla uro
biť výlet na Devínsku Kobylu za
parkovala na ulici Na hriadkách. 
Všetky osobné veci nechala v au
te Daewo Matiz a vyštartova la. 
Veci v hodnote 42-tis Sk však po 
príchode v aute už nenašla, pre
tože ich ukradli, zatiaľ neznámi 
páchatelia, ktorí prišli na aute, ši
kovne sa dosta li do vytipovaného 
auta a bra li . čo videli. 
-Na l. Bukovčana 22. 8. nezná
my páchate/' ukradol z VW Polo 
rezervné ko leso. Poškodením 
spôsobil škodu 2,5-tis. Sk, kráde
žou 6-tis. Sk. 
- O deň neskôr 23. 8. ukradol ne
z námy páchateľ z VW Polo na P. 
Horova všetky štyri kolesá v hod- · 
note 24-tis. Sk. 
- V snahe ukradnúť VW Passat na 
j . Pon ičana 24. 8 . neznámy pá
chate/' spôsobil škodu na vozidle 
v hodnote 50-tis. Sk. 
- Ďalšie štyri ko lesá zo Škody 
Fab ia kom bi padli za obeť 29.8. 
neznám emu páchate/ovi na Eis
nerovej. Škoda je 27 500 Sk. 
- Predposledný augustový deň 30. 
8. neznám y páchate/' sa dosta l do 
penziónu Pegas, kde z izby ukra
do l ubytovanému e lektroniku v 
hodno& 185-tis. Sk. 

OOPZDNV 

Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Bratislave IV 
M. Sch. Trnavského l, 844 22 Bratislava 

Pozvánka 
na 15. ročník medzinárodného veľtrhu SECURITY 

13.9.-16.9.2005 
V dňoch 13. · 16. septembra 2005 sa v Parku ku ltúry a oddychu v 

Bratislave uskutoční 15. ročník medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej 
a požiarnej techniky SECURITY, na ktorom výrobcovia predstavia trezo· 

ry, zámky, autoalarmy, bytové alarmy, zabezpečenie počítačov a iné. 

Otvorené je dňa 13. 9 . v čase od 12.00 do 18.00, 14.9. a 15. 9. v čase 
od l 0.00 do 18.00 a 16. 9. v čase od l 0.00 do 16.00. Vstupenky sú 

zlosovatel'né, zlosovanie sa uskutočn í v priestoroch výstaviska dňa 16. 9. 

2005 o 14.00 hod. 

Informačný servis Mestskej polície hlavného mesta Slovensk . 
republiky Bratislavy el 
hovorca@mp.bratislava.sk tlf.:5441 8223-8, mob.: 0903 23362a 

Poznajte svojho policajta 
Od prvého júla tohto roku 

začali pôsobiť vo vybraných 
bratislavských mestských 
častiach okrskári mestskej 
polície. 

Zatial' je ich päť, no podl'a 
plánu by sa ich stav mal 
zvýšiť ešte o 50. 

Od okrskárov, teda l'udí 
ktorí budú zodpovední za ve
rejný poriadok v pridelenom 
okrsku si mestská polícia 
sl'ubuje lepší kontakt s 
občanmi i okamžité riešenie 
vzniknutých problémov. 

Okrem priameho výkonu 
služby v pridelenom okrsku 
budú títo policajti k dispozícii 
občanom tej ktorej mestskej 
časti v čase predížených 
úradných hodín na miestnych 
úradoch. 
K ich bežnej výbave bude 
patriť mobilný telefón, ako aj 
malý motocykel. 

Ján Osvald, slúži v okrsku 
Devínska Nová Ves, Devín 
kontakt 0902-921 185 

stránkové hodiny v priesto-

roch Miestneho úradu na 
Novoveskej 17/A 

pondelok: 13.00-17 .OO 
· streda: 13.00-16.00 

preverovanie oznamov: 
0902-921 185 

mestská polícia Dúbravka: 
6453 4351 

Jána Osvalda, 

okrskára Devínskej Novej Vsi 
a Devína zastihnete kedykol'
vek na mobilnom telefónnom 
čísle 0902-921 185 

21. septembra 2005 od 8,30 h 
Krajské riad itel'stvo HaZZ v Brat islave organizuje súčinn ostné 

cv i če ni e zamerané na povod ňové záchran né práce na jazere v 
katastr i obce Vysoká pri Morave,' okr. Malacky. 
Kontaktné osoby: plk. Ing . Anton Lofaj, tel.: 02/ 54417077, 
anton. lofaj@bak.vs.sk, pplk. JUDr. Anna Olbi'ímková 
02/59312172, anna.olbrimkova@bak.vs.sk 

l(orenie života 
- Nemám rád ľudí, ktorí berú 

drogy ... hlavne colníkov. 

*** 
Šesť rokov som nepil, nefajčil, 
nebehal za ženami ... 

Čože ti bolo? 

Nič, potom so začal chodiť do 

základnej školy. 

*** 
Nejde mi naštartovať auto ... ne

potlačili by ste ma? 

Prepáčte, ale ja sa v autách vô

bec nevyznám ... 

*** 
Sprechen sie deutsch? 

Tak trochen. 

*** 
Inzerát 

Ste mladý, vzdelaný, múdry a 

komunikatívny? Ste pripravený 

pracovať s plným nasadením? 

Chcete zarábať 90-tisíc mesačne 

a cestovať po celom svete? 

Ak áno, tak choďte do čerta. My 
hľadáme stolára! 

DE~!ns~onovoveský Expres · dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcía: 841 07 Bratislava, 
Kal1 stna 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-pia: l 5.00· ~ 8.00 . Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiac i. Vychádzo: v piatok každý párny týždeň v mesiac i. 
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DEVEX 10 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

39.- 40. týždeň 

Príhovor 
vydavatelá 

Žiť podľa pravidiel a noriem 
nie je jednoduché. Myslím te
raz na ludí. V ríši zvierat pra
vidlá perfektne fungujú. A hoci 
najsledovanejším kritériom u 
l'udíje zodpovednost; zvieratá 
sa za dodržiavanie ani tohto 
kritéria hanbiť nemusia. U nás 
l'udí je to zložitejšie. Mnohí 
(l'udia) akoby zodpovednosť sí
ce poznali, iba ju hľadajú u 
iných. 

Všetci, či si to priznáme, vie
me, či nepriznáme a nevieme 
hl'adáme zmysel nášho života: 
Pre jedných je to jednoduché, 
druhí hládajú cestu menšieho 
odporu, podaktorí sa plancú a 
výsledky vidíme v tej najtes
nejšej blízkosti. Nie je hanba si 
priznať neznalost; hanba je 
nehľadať a vyčleňovať sa na 
okraj. Tých "okrajových", ba 
nehanbím sa povedat; menej
hodnotných je dost: Škoda ich, 
pretože to dobré, čo v nich 
určite drieme a nik nepodchy
táva, sami v kútiku duše !'utu
jú, len správnu cestu nie a nie 
sami nájsť. Aké to paradoxy 
keď sa dozvedáme o vynikajú
cich výkonoch dosiahnutých 
jednotlivcami na jednej strane 
a na druhej stretáme bezzása
dové, bezcieľne a bezduché in
divíduá .... Človeku je !Uto stra
teného času. 

Nedávne ekumenické dni 
vliali iste vetá síl veriacim. 
Prečo? Hládanie samého seba 
a hovoríme o tom na strán~ 
kach našich novín často, má 
zmysel, ktorý je hodno nájst; 
objaviť a tešiť sa z neho. Byť 
spoločnosťou opovrhovaný do
káže ktokoľvek. Zmeniť to do
káže len silný. Duchom. 

Vydaveteľ 

~mail: krug@mail.viapvt.sk l 
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V ČÍ 5 LE: O Klub miestnej demokracie 
O Z radnice* Kompostovanie €) Školv 
0 Kultúra 9 Spoločenská kronika 

0 Školv * Šport f) Inzercia 
O Z policajného zápisníka 

-Klub llli'est-n.ei 
Mestská časť Bratislava De

vínska Nová Ves 12. septembra 
2005 slávnostne otvorila Klub 
miestnej demokracie v Základ
nej škole s materskou školou na 
ulici Pavla Horova 16 v ONV pre 
žiakov ll.stupňa . 

Ciel"om projektu realizovaného v 
rámci projektov Phare CBC SF 
MP Slovensko-Rakúskej cezhra
ničnej spolupráce je zvýšiť účasť 
mladých l"udí na obecnej samo
správe a zvýšiť pocit zodpoved
nosti za veci verejné. 

Každý občan našej spoločnosti 
môže, má právo a mal by sa 
zúčastňovať na veciach verej
ných pripomienkovaním všeo
becne záväzných nariadení v ča
se zverejnenia pred schválením. 

Medzi dôležité patrí vzbudenie 
lokálpatriotizmu a záujmu mla
dých l'udí o veci verejné vo svo
jom bydlisku, získavanie informá
cií o fungovaní miestnej samo
správy a vytvorenie cezhraničnej 
spolupráce na úrovni žiakov 11. 

demokracie 
stupňa základných škôl v Devín
skej Novej Vsi a v rakúskom 
Grosskrute. Specifickými ciel"mi pi
lotného projektu OTVORENÁ SA
MOSPRÁVA je vytvoriť kontaktné 
miesto pre žiakov ll. stupňa zá
kladných škôl formou klubovej 
činnosti, vsunúť pripravované pra
covné listy do procesu vyučovania 
vo vybraných predmetoch, rozvi
núť schopnosti a danosti mladých 
l"udí pri realizácii projektu a získať 
osobnostný rozvoj zvýšením poci
tu zodpovednosti, vlastnej dôleži
tosti, možnosti ovplyvňovať veci 
verejné a zúčastnenia sa na tvorbe 
spoločenských hodnôt. 

Prítomní predstavitelia samo
správy na slávnostnom otvorení 
popriali klubu vera úspechov, zau
jímavých aktivít, priatel"stva a vela 
demokracie. 

Mgr. Blanka Kissová, 
projektový manažér 

Kalendáre 2006 

Pozor "'a klielte 
V roku 1981 odhalil medicinál

ny entomológm Dr. W. Burgdor
fer nebezpečnú baktériu Borrelia 
burgdorferi, ktorá spôsobuje ly
mickú boreliózu. Jej prenášačom 
je predovšetkým kliešt: 

Je to jedna z najrozšírenejších 
prostredníctvom kliešťa prenáša
ných chorôb nielen na človeka 
ale aj psov, kone, hovädzieho do~ 
bytka a vtákov. 

Aktivita kliešťa začína od konca 
marca a trvá až do konca októb
ra. 

Vyskytuje sa vo vlhkých níži
nách s listnatými porastami stro
mov, dokonca aj na sídliskách. 
Riziko infekcie závisí od dlžky ci
cania. Do 24 hje vraj riziko malé, 
už pri 72 hje však 100%. 

Po objavení napadnutia klieš
ťomje najúčinnejšie vyhládaťpo
moc lekára 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 16.6. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čís la bude 2.9. 2005, 
čís lo vyjde 9.9. 2005. 
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l radnica 
Ponuka na 
prenáiom 

budovy kina Devín 
na Opletalovej ul. 4 

Popis budovy : 
Objekt kina Devín sa na

chádza na parcele č. 545 o 
výmere 513 m 2

• K budove 
patrí pril'ahlý pozemok p.č. 
547 o výmere 1408 m2

• 

Podmienky MČ na prenájom 
kina Devín: 
- stručný podnikatel'ský zá

mer, oprávnenie na podni

kanie 
- návrh vložených investícií 

nutných na sprevádzkova

nie objektu 
- cenovú ponuku nie nižšiu 

ako minimálne sadzby pre 
MČ DNY pre rok 2005 

- predpokladaný termín spre
vádzkovania celého objek
tu 

- akceptovanie v nájomnej 
zmluve povinnosť nájomcu 
poskytnúť časť objektu pre
najímatel'ovi počas konania 
volieb do orgánov samo
správy a štátnej správy 

-predloženie časového har
monogramu sprevádzkova

nia objektu 
- sprevádzkovanie objektu 
podľa podnikatel'ského zá
meru najneskôr do 1 roka 

Požiadavky na prenájom 
priestorov žiadame predložiť 
na Miestny úrad do 24.10. 
2005 na adresu Bratislava
Devínska Nová Ves, Miestny 
úrad Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17 /A, 843 l O 
Bratislava 49. 

Obhliadka nehnutel'nosti je 
možná vždy v pondelok v 
čase od 14,00 hod do 16,00 

hod. 
Bližšie informácie obdržíte 

na MÚ v DNY na Oddelení 
správy a údržby majetku, tel. 
č . 64538367 kl.119 Mgr . 
Kissová. 

DEVEX 2. 

Kompost 
namiesto 
odpadu 

je názov projektu, na ktorý 
Devínska Nová Ves získala 
peniaze z Európskej únie a 
štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. 

Naša mestská časť si týmto 
projektom pripravuje pod
mienky na kompostovanie 
odpadu zo zelene . Od 1. ja
nuára budúceho roka totiž 
právnické a fyzické osoby ne
smú skládkovať ani spal'ovať 
odpad zo zelene - ani na po
volených skládkach, ani v 
mestskej spal'ovni. 
Projekt sa skladá z dvoch 
častí 
- intenzívnej kampane na 
podporu kompostovania na 
záhradách a v domácnos
tiach, žijúcich v rodinných 
domoch 
-prípravnej štúdie na výstav
bu kompostárne na spracova
nie odpadu z údržby zelene. 
Štúdia bude vypracovaná vo 
viacerých variantoch (/en pre 
potreby Devínskej Novej Vsi, 
pre potreby okresu Bratislava 
IV, resp. pre potreby Devín
skej Novej Vsi a niekof'kých 
susediacich mestských častí) . 
Štúdia poskytne kvalifikované 
podklady pre rozhodovanie 
orgánov samosprávy. Po zvo
lení najvhodnejšieho variantu 
bude možné požiadať o fina
nčné prostriedky na vybudo
vanie regionálnej alebo obec
nej kompostárne. 

Kampaň na podporu 
kompostovania 

v domácnostiach 

Kompostovanie je prirodze-

ný proces, l'udia kompostujú 
svoj bioodpad už tisícročia. 
Ide o to, vrátiť sa k skúsenos
tiam svojich predkov a spojiť 
ich s najnovšími poznatkami. 
Domácnosti v rodinných do
moch a záhradkárov budú po
čas jedného roka navštevovať 
vyškolení kompostmajstri. 

Bezplatne naučia kompos
tovať tých, čo doteraz nekom
postovali a majú o to záujem, 
tým ostatným poradia, ako 
kompostovať efektívne a pred
chádzať problémom napr. s 
muškami, zápachom a pod. 
Okrem poradenstva budeme 
občanom Devínskej Novej Vsi 
zdarma drviť konáre a záu
jemcom predáme za polovič
nú cenu kompostéry z recyk
lovaného plastu. 

V Devínskej Novej Vsi a 
okolitých mestských častiach 
sa uskutoční vef'ké množstvo 
prednášok o kompostovaní a 
aktivít pre školy, záhradkárov 
a verejnosť. 

Kompostovaním odpadu zo 
záhrady a kuchyne môžete 
znížiť množstvo svojich odpa
dov až o polovicu! Súčasne si 
vyrobíte kvalitné hnojivo pre 
svoje rastliny. Ušetríte penia
ze, pomôžete životnému pro
strediu aj svojmu zdraviu! 

Tento projekt je určený pre 
občanov a preto uvítame všet
ky nápady a názory. Môžete 
ich adresovať na Miestny úrad 
Devínska Nová Ves, Novo
veská 17 A, 843 1 O Bratislava, 
telefonovať na číslo 64 778 
250 kl. 137 alebo mailovať na 
adresu? 

ovzp.mudnv stonline.sk. 

RNDr. Mária Šimonová, 
Miestny úrad Devínska 

Nová Ves 

Sedem 
dôvodov 

prečo v rodinných 
domoch kompostovať 

l. Chcete platiť menej za od
voz odpadu? Polovicu odpadu 
z domácnosti a všetok zo záh
rady spracujte na kompost. 
2. Vlastný kompost je prirodze-

ným hnojivom, jeho zaprac0 _ 

vaním pôda opäť získa dobrú 
zásobu humusu. 
3 . Kompost je zdrojom živín 
pre rastliny v optimálnom p0 _ 

me re . 
4. Až l OO% dusíka je v korn. 
poste organicky viazaných, 
rastliny si ho z kompostu čer
pajú postupne podľa potreby, 
nehrozí jeho vyplavovanie do 
podzemných vôd. 
s. Ochránite vlastné zdravie 
hneď dvomi spôsobmi: 
- čím menej odpadov sa spáli, 

tým čistejší vzduch dýchate 
- do vlastného kompostu ne

dávate škodlivé látky a tak 
máte istotu, že viete, čo dá
vate do vlastnej záhrady. 

6. Kompostom môžete hnojiť 
zeleninovú aj okrasnú záhrad
ku . Napr. na trávnik môžete 
každý rok rozhrabať cca l cm 
hrubú vrstvu preosiateho kom
postu , kompost môžete dávať 
pod kríky aj stromy. 
7. Znížite svoj podiel na niče
ní životného prostredia a 
ozdravíte prostredie pri svo
jom domove. 

Rozmiestnenie 
kontainerov • 

ll. polrok 2005 

Denova v snahe predísť vy· 
tváraniu nelegálnych skládok 

a pritom pomôcť občanom De· 
vínskej Novej Vsi pri upratova· 

ní domácností a domov, po· 

skytne vel'kokapacitné kontaj· 

nery na objemný odpad z ro· 

dinných domov a domácností. 

Nepoužívať na chemický od· 

pod, staré železo, sklo, lístie O 

orezy stromov ! 

l 
Harmonogram na 3. strane· 

,---
Harmonogram rozmiestnenia vel'kokapacitných kontajnerov : 

f-' 23.9.-26.9.2005 ul. Pod Lipovým, lstrijská, Kosotcovo, Zavadilova 
30.9.-3.1 0.2005 ul. Na hriadkach, Mečíkova, J. Jonáša, Jasencova 

7.1 0.-10.10.2005 ul. Na vyhliadke, Poniklecova, Spádová-Delená 
14.10.-17.10.2005 ul. Jánšáková, Slovinec, Záhradná, S.Králika-rod.domy 
21 .10.-24.10.2005 ul. Delená-Charkovská, Rybník, Pieskovcova, Bystrická 

f-'28.1 0.-31.10.2005 ul. Novoveská - J. Poničana, nám 6. apríla, Na kaštieli 

11Súčasne začne Denova dňom l 9. 9.2005 rozmiestňovať" "Zelené kontajne· 
ry"" na biologický odpad " spôsobom ako minulý rok s tým, že intervaly 
premiestňovania budú zmenené na dva dni, t.j. pondelok-streda·piatok. 

želám št'astný ..... novy 
Tak ako všetkým detom na 

Slovensku, tak aj našim žiakom 
sa skončili prázdniny. Do našej 
školy nastúpilo 883 žiakov, 
ktorí sa budú uči( v troch budo
vách, v 36 triedach. Cudzí ja
zyk sa budú uči( v 7. - 2. roč
níku 2 hodiny, v 3. - 4. ročníku 
3 hodiny od 5. ročníka 5 hodín 
týždenne a siedmakom pribud
ne další jazyk. 

Prostredníctvom vzdeláva
cích poukazov sa v našej škole 
bude organizova( množstvo 
krúžkov. Vlani to bolo 31, kto
ré pracovali v 60 skupinách. 
Až 894 vzdelávacích pouka
zov odovzdali žiaci a aj štu
denti na krúžkovú činnost' do 
našej školy. 
Najväčší záujem bol o prácu 

v týchto krúžkoch: príprava na 
prijímacie pohovory, florba/, 
stolný tenis, práca na počítači, 

internet, anglický, nemecký, ta
liansky, francúzsky jazyk, vý
tvarný, volejbal, turistický, lu
dové remeslá, tanečný, folklór
ny, akvaristický, atletický, ši
kovné ruky, Spoznaj svoje mes
to, Bystrá hlavička, šachový, 
cyklistický, tvorba časopisu, 
Čaro domova a dalšie. Želáme 
si, aby tak úspešne ako vlani, 
pracovali krúžky aj v tomto 
školskom roku. 
Začína sa nový školský rok, 

je to čas na zamyslenie a sta
novenie si cie/ov. 

Pre žiakov a učitelóv to zna
mená dosahovanie čo najle
pších výchovno-vyučovacích 

Výsledkov a pre rodičov to zna
mená, aby aj nado/ej boli opo
rou svojim detom, pretože nie 

školský rok 
je nič dôležitejšie ako ich dcé
ra, či syn. 

V minulom školskom roku 
sa nám vdáka vel'kej snahe uči
te/ov, žiakov, výbornému vzta
hu s rodičmi podarilo dosiah
nut' výborné výsledky. Na gym
názia bolo prijatých 41, na 
SOŠ 82, SOU s maturitou 9, 
bez maturity 15 žiakov. 

Vel'kým úspechom bolo pri
jatie 11 žiakov na osemročné 
gymnáziá. Priemerná známka 

na l. stupni bola 1,43 na ll. 
stupni 1,89. Samé jednotky na . 
l. stupni malo 152 {bez prvá
kov - hodnotia sa slovne} a na 
ll. stupni 77 žiakov. Najlepšie 
sa nám darilo v matematic
kých, geografických, jazyko
vých, speváckych, športových 
súložiach. 

Naša škola bude aj nado/ej 
pokračoval' v začatej medziná
rodnej spolupráci v rámci nie
kol'kých projektov. 

Aj napriek mnohým negatív
nym vplyvom sa vo vedení 
snažíme, aby sme na našej 
škole podporovali, napomáhali 
vytvára( dobré medzi/udské 
vztahy, aby naši žiaci boli po 
každej stránke čo najlepšie pri
pravení pre dalšie vzdelávanie, 
rozvíjanie svojich rozumových, 
citových, osobnostných daností. 

Aj v tomto školskom roku bu
dú všetky snaženia smerovo( k 
tomu, aby sme v žiakoch rozví
jali kladné vlastnosti a negatív
ne, vhodnými metódami mini
malizovali, odstraňovali. 

Vedenie školy na Ul. l. Bu
kovčana 3 želá všetkým svojim 
žiakom úspešný školský rok, 
rodičom ve/á radosti zo svo-

čo robieva prváčikom na 
začiatku najväčšie ťažkosti? 

Sú to adaptačné problémy 
• nevie si nájsť kamaráta (už 
pri zápise treba požiadať o 
zaradenie do tej triedy, kde 
má kamaráta), 
• bojí sa neúspechu, je plačli
vé (treba vel'a povzbudzovať, 
chváliť, aspoň jedno písme
no, netreba mať vel'ké požia
davky, ak na to nemá pred
poklady, postupne mu bude 
stúpať sebavedomie a neskôr 
môže byť úspešné), 
• nechce sa mu chodiť do 
školy (treba sa s ním vel'a roz
právať, zisťovať dôvody, čo 
najskôr sa poradiť s triednou 
učitel'kou), 

• nevie si udržať poriadok na 
mieste (viesť k poriadkumi
lovnosti aj doma, nerobiť za 
neho to, čo sám zvládne). 

Problémy v rozumovej ob
lasti - nečitatel'ne píše, chyb
ne číta, píše, nevie sčítavať, 
odčítavať .. . aj napriek vel'ké
mu úsiliu. Pravdepodobne 
ide o špecifickú vývinovú po
ruchu, bude potrebné čo naj
skôr vyhl'adať odbornú po
moc u školského psychológa. 
Plynulé čítanie slabík je zá
klad celého vzdelávania . 
Nedovoliť čítať dvojito- naj
skôr potichu a potom nahlas. 
Takéto chybné osvojenie sa 
vel'mi ťažko odstraňuje a 
dieťa postupne stráca chuť 
do čítania ... 
Ako by mal rodič dieťa 
správne motivovať k tomu, 
aby sa mu chcelo čítať? Má 
mu pomáhať pri učení? 

Treba sa s dieťaťom vel'a 
rozprávať (také deti majú 
dobrú slovnú zásobu, vedo
mosti o prírode .. . ), nekritizo
vať pred ním učitel'a (ani uči
tel' rodiča) , sú to preň naj
väčšie autority, nebiť ho (bité 
dieťa pri pohladení v škole 
uhýba hlavou, má strach, že 
namiesto pohladenia dosta
ne úder). 

Hlavne do Vianoc sa treba 
prvákovi intenzívne venovať, 
dôsledne kontrolovať, byť 
mu oporou a nezabúdať 

chváliť. Ak píše ako "kocúr" 
stačí nájsť aspoň jedno pís-

jich detí, učitelom ve/á spokoj
nosti z dobre vykonanej práce. 

Mgr. Ladislav Jaško, 
riaditel' ZŠ o MŠ no Ul. l. Bukovčono 3 

meno a to pochváliť. Treba 
ho viesť k tomu, aby mal pre
sný režim, najskôr napísať 
úlohy, aj v piatok, neodkla
dať na nedel'u večer. Najskôr 
povinnosti a potom zábava . 

Dôsledne to od neho vyža
dovať, l'útosť nepomoze, 
naopak. Približne v januári 
treba klásť väčší dôraz na sa
mostatnosť dieťaťa a kontro
lovať až vtedy, keď pol'avilo, 
alebo má problémy. 
V memorande dieťaťa sa píše 
(výber) 
• Nerozmaznávajte ma. Viem 
vel'mi dobre, že nemusím 
dostať všetko, čo pýtam. Iba 
vás skúšam. 
• Nebojte sa na mňa byť ráz
ni. Mám to radšej . Umožňuje 
mi to vedieť, na čom som. 
• Nepoužívajte voči mne silu . 
To ma učí, že všetko sa dá 
dosiahnuť silou . 
• Neprotirečte si. To ma mä
tie a núti vyhýbať sa . 
• Nedávajte sl'uby, ktoré ne
môžete neskôr splniť. 

• Nesnažte sa, aby som sa cí
til menší, než som. 
• Nerobte za mňa veci, ktoré 
dokážem aj sám urobiť. 
• Nepripustite, aby sa veno
valo privel'a pozornosti mo
jím "zlým" zvykom. To ma 
iba povzbudí v nich pokračo
vať. 
• Nenapomínajte ma pred 
cudzími l'uďmi. 
• Nesnažte sa diskutovať o 
mojom správaní ešte počas 
konfliktu. 
• Nesnažte sa mi "kázať". 
Boli by ste prekvapení, ako 
dobre viem, čo je dobré a čo 
nie. 
• Nevenujte privel'a pozor
nosti mojim drobným ocho
reniam . Môžem si zvyknúť 
tešiť sa z chorôb, ak sa mi 
pritom venuje vel'a pozornos
ti. 
• Nebojte sa, že trávite so 
mnou málo času. Ráta sa, 
ako ho spolu trávime . (Stačí 
denne sa 15 m)núť rozprávať 
tak, že pri tom sa neroz
ptyl'ujeme inou činnosťou .) 
• Nezabúdajte, že sa mi ne
môže dariť bez vášho vel'-

(Dokončenie na 6. strane) 
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ISTRACENTRUM · Knižnica, lstrijská 6, Devínska Nová Ves e Moj11 prtízdnlnovtí ltn1'll11 
Milí žiaci, 
prázdniny sa skončili a vy máte is· 
te vela zážitkov. V mesiaci jún sme 
pre vás vypísali sMaž, ktorá bola o 
niečo (ažšia ako po iné roky, pre
tože sme vám určili dvoch spisova
telov, ktorí mali v tomto roku l OO a 
200 - ročné jubileá a toJ. Verna 
a H. Ch. Andersena . Ak ste si od 
uvedených spisovatelov prečítali 

niektorú knihu, podel'te sa s nami a 
napíšte nám, čo sa vám páčilo. 

Vaše práce očakávame do 30. 
septembra 2005 v našej knižnici. 
Najlepšie z nich odmeníme pek
nou knihou. Výsledky budú ozná
mené prostredníctvom základných 
škôl, ktoré navštevujete. · 
Tešíme sa na vaše literárne práce. 

Pracovníčky knižnice 

Det>ká tvovivá o\iel~a 
Krúžok je poriadaný !stra

centrom. Navštevujú ho deti 
rôznej vekovej skupiny, deti ka
marátske a navyše tie, ktoré si 
vážia svoj vo/'ný čas a nechcú 
ho len tak ledabolo premrhať. 
Ak aj ty patríš do tejto skupiny 
detí a baví ťa niečo nové vy
mýšl'ať a vyrábať z papiera, lát
ky, máš rád (rada) vychádzky 
do prírody s cie/'om nazbierať 
materiál ponúkaný prírodou a 

následne z neho vytvoriť pekné, 
tak neváhaj a príď medzi nás 
do lstracentra od septembra a 
uvidíš, že neo/'utuješ. Okrem 
práce, ktorá ťa baví tu stretneš 
ve/'a nových, dobrých kamará
tov, ktorých nikdy nie je dosť. 
Tak nerozmýšl'ať dlho a príd! 

Začíname: 8. septembra 2005 -
štvrtok - 15.00 až l ZOO h -
lstrijská 6 - dvere napravo. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave - DNV poriada 

spojené s výstavau a kultúrnym programom pri príležitosti 
70. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej 

Súčasťou programu bude odhalenie pamätnej tabule 
na budove ISTRACENTRA (vtedajšieho potravinového družstva), 

kde sa konalo l. septembra 1935 
Valné zhromaždenie zakladajúcich ~enov Miestneho odboru Matice slovenskej 

v Devínskej Novej Vsi. 

Pozývame všetkých členov a občanov na toto podujatie, ktoré bude 
25. septembra 2005 (nedelo) o 15.30 hod. 

v ISTRACENJRE na Hradištnej ul. č. l 

KULTÚRA A ČISTOTA 

Pamätám sí, ako sme deti, keď bolí ešte 
malé, viedli k tomu, aby na zem neodhadzo-

DEVEX4 

vali ani len papierik od cukríkov. Potom sme 
niekol'kokrát navštívili tzv. západné krajiny, 
kde sme sa nestretli so špinou na uliciach, po· 

lstrijská 22, 84107 Bratislava- Devínska Nová Ves 

oznamuje, že záujemcovia o štúdium sa môžu ešte prihlásiť najneskôr 

Bližšie informácie Vám poskytneme priamo v škole, na lstrijskej 22, 
telefonicky na čísle 0216476 1142, 

alebo prostredníctvom e mailu - zus_istríjska@zoznam.sk 

Základná umelecká škola 
lstrijská 22, 841 07 Bratislava • Tel./Fax: 02/6476 1142 

e-mail : zus_istrijska@stonline.sk • (zus_istrijska@zoznam.sk) 

za tancom do Talianska- Cervia 2005 
Naše Tanečné Centrum sa 

konečne dostalo aj na jednu z 
najväčších svetových súťaží na 
už 22. ročník tanečného festiva
lu v Talianskej Cervii. 

Cestovala pekná výprava v 
zložená z dvoch párov: Martin 
Lazík - Stanislava Vyskupová a 
Filip Németh - 0/'ga Gabrielová, 
jedného obetavého rodiča (L 
Némethová - ďakujem - pozn. 
autora) a tréner. 

Za týždeň pobytu sme videli 
vel'a krásneho, či pláže v Cervii, 
či nočný život v uliciach alebo 
perfektný zábavný park. To však 
nebolo hlavným cielom tohto 
výjazdu. Bola ním jedna z naj
prestížnejších súťaží na svete. 

Pár Filip Németh · 0/'ga Gab
rie/ová tancovali dva krát. V 
súťaži Amateur Rising Star Latin 
nastúpili na svoju premiéru vo 
svetových súťažiach a skončili 
na 127 .mieste. Bez potrebného 
kvalitatívneho aj kvantitatívne
ho nárastu výkonu je šanca 
o lepšie umiestnenie nepravde
podobná. 

Samozrejme nemenej dôleži
té je aj pravidelné sa objavova
nie na svetových tanečných 
parketoch, aby sa pár tzv. do
stal do oka. Druhá súťaž Jouth 

[ Opät' reorganizácia] 

V ostatnom čase opä( počúva
me, či čítame o pripravovanej re
organizácii Základných umelec
kých škôl vo vel'kej Bratislave. 

Bez zanietených učitelov a ve
denia, len administratívnym rio-

letujúcími papiermi a odpadkami, žiadnymi 
stenami zohyzdenými sprayermi. Doma sme si 
už "zvykli". Celý rok špiníme, potom vymýšla· 

Latin bola už, čo sa týka výsled
ku, o niečo lepšia. Vytancovali si 
84.miesto. Po sérii víťazstiev na 
Slovensku a v čechách to bola 
studená sprcha. No my sme 
tam išli, aby sme sa porovnali 
so svetovou špičkou a lepšie 
uvideli naše klady a nedostatky, 
aby sme sa učili od tých najle
pších. 

Martin Lazík - Stanislava Vys
kupová tancovali len jedinú 
súťaž - /DSF Open Standard. 

Táto súťaž ich nezastihlo v 
dobrej forme a tak skončili až 
na 79.mieste aj keď papierovo 
patrili niekde okolo 50.miesta. 
Osobne som presvedčený, že 
podcenili záverečnú · fázu prí
pravy a to hlavne po fyzickej 
stránke. To sa na takýchto sve
tových súťažiach neodpúšťa. 

Aj keď tohtoročná Cervia sa 
našim párom bohvieako nevy
darila, bola prínosom, pretože 
sme mohli vidieť tie najlepšie 
svetové páry v plnom nasadení 
a taký súboj majstrov a vice
majstrov Európy v kategórii pro· 
fesionálov by som prial vidieť 
všetkým priaznivcom tanečného 
športu. 

Ing. Milan Bačíak 

dením, a od "miesta činu" vzdia
lenom, čo dosiahneme? Asi ako 
v jednej malej obci poslanci sa 
vyjadrili, že keď lekár chce ordi
novať, nech sa stará. Veď je de
mokracia a trhové hospodárstvo. 

"Aj tak še dá". 

rb 

me akcie od Jarného upratovania až po 
Vyčistíme ... Trvalí, či trvajú týždeň. Ostatné dni 
k našej kultúrností nepočítame? tm 

Ing. Ján PAŠTRNAK 
a Ing. Ivana MAŠKULKOVÁ 

Ing. Roman SLABEJ 
a Ing. MarianajURÁKOVÁ 

Richard ADAM/K 
a Mgr. Lívia CHŇAPEKOVÁ 

Blahoželáme! 

Michal DVOiUK 
Mária LENGYELOVÁ 

Eduard MAtvš 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Poplatky za 

hrobové 
miesta 
Výňatok z cenníku 

Poplatky za prepožičanie 
hrabového alebo urnového 

miesta môžu oprávnené osoby 

k hrobovým alebo urnovým 
miestom uhradiť poštovou po

ukážkou, alebo v pokladni na 
adrese: 

Správa cintorínov 
MARIANUM • pohrebníctvo 

mesta Bratislavy, 
Svätoplukova 3, 821 08 

Bratislava 2 
Ďalej je možné uhradiť po

platky v prospech účtu orga

nJzacJe MARIANUM č.ú.: 

38130062/0200 vedeného 

vo Všeobecnej úverovej banke. 

Pri poukazovaní platby treba 

uvies( označenie cintorína, 

príslušné oddelenie v ktorom 

so predmetné hrobové miesto 

nachádza. 

SLOVO MAJÚ t· -- ~ NOVOVESTANIA 

Vážení zástupcovia MÚ ONV 
Nevieme ako často chodíte do určitých 

častí ONV, ale k nám na sídlisko Kostolné, 
konkrétne na ulicu J. Poničana asi vôbec. 
Voľakedy kl'udná, čistá a hlavne zelená uli
ca sa pomaly ale isto mení na naj rušnejšiu 

T
á sobota, zo začiatku 

tohtoročného septem
bra, zostane deťom z 

Devínskej, ale aj hosťom z 
Detského domova v Pečeňa
doch, nezabudnutel'ným zážit
kom. V priestoroch ZŠ a MŠ 
na ulici Pavla Horova videli a 
zažili v jeden deň, a na vlast
né oči, tol'ko, čo sa nestáva 
niekedy ani za celé roky. 

V programe Zrniečko ra
dosti prišli deti potešiť od 
mažoretiek z Devína, DFS 
Grbačieta, H and T hip-hopo
vá skupina, kakaovníci z televí
zie, a ... aj hviezda SuperStar 
Samo Tomeček. 

Bez predmetných informácií 

nie je možné správne priradiť 
platbu k hrabavému alebo ur

novému miestu. 

V prípade, že platitelia ne

poznajú tieto informácie, je 

nevyhnutné, aby skôr než rea
lizujú platbu si overili potrebné 
informácie na správe cintorí

nov {tel. : 5070 0145). 
Poplatky sú spoplatňované v 

zmysle platného cenníka z 
29.3.2005. 

Výška poplatku za: 
hrobové miesto: l 90 Sk/ rok 

detské hrobové miesto: 
180 Sk/ rok 

urnové miesto s epitefnou dos 
kou 70 x 100 cm: 

160 Sk/ rok 
urnové miesto s epitefnou dos
kou 50 x 50 cm: 

130 Sk/ rok 
dvojhrob pozostáva z dvoch 

hrobových miest a poplatok je 

vyberaný vo výške dvojnásob

ku jedného hrabového miesta. 

a najšpinavšiu časť ONV. čo sa týka ruš· 
nosti, vymenujme si, čo všetko sa nachá
dza vzdušnou čiarou od pizzerie lstrija po 
ul. J. Poničana: výstavba nových rodinných 
domov, zavážanie pieskoviska (špina, 
prach, blato, premávka nákladných áut), 
výroba asfaltu, benzínové čerpadlo 

Slovnaft, kotolňa ONV, Oenova, železničná 
trať, garáže, autoservis Valúšek a medzi 
tým šesť krčiem. 

Ako sa zrodil nápad? 
To sme oslovili mladú štu

dentku Pedagogickej fakulty v 
Trnave , absolventku Hotelovej 
akadémie Stanku Mrázovú, 
inak rodenú Devínskonovo
vešťanku, aby nám prezradila · 
ako sa podarilo nevšedný ná
pad pripraviť. 

V období, keď mnou pre
chádzala puberta a niektoré 
chvíle premýšl'ania nemali kon
ca kraja, som sa zamestnala 
ako brigádnik v Devínskonovo
veskej cukrárni . Práca nie je 
vždy najl'ahšia, ale človek zabi
jé myšlienky na samého seba 
a začne počúvať najmä iných . 

V tomto čase som sa spo
znala aj s mojim dlhoročným 
kamarátom Fatmirom Zenu
nim, ktorý mi vnukol nápad 
pomôcť slabým. Tol'ko sme to 
preberali , až sme sa dostali 
o pár rokov ďalej a zhodli sme 
sa na tom, že už je čas zorga
nizovať náš spoločný sen, po
môcť tam, kde je to potrebné. 
A tak v júni roku 2005 sme 
spojili sily a peniaze a začali 
sme spájať program, zliepať 
ho po čiastkach ako detskú 
skladačku - no nie tak jedno
ducho . Nazvali sme ho "Zr
niečko radosti ". Našli sa aj 
sponzori, ktorí podporili pre
važne materiálne a pomohla i 
mestská časť. Vyšli nám v 
ústrety. Všetky ostatné zdroje 

My vieme, že "ľudí" idúcich z týchto krčiem 
nikto nenapraví, ale životné prostredie by 
sme si mohli trošku viac vážiť. 

Hlavne, čo nás primälo k napísaniu toh
to článku, je už do neba volajúca nevšíma
vosť Oddelenia životného prostredia v ONV. 
Od januára do marca sa na lúke pri Oenove 
likvidujú vianočné stromčeky (drvičkou, 

kiorú veľmi dobre počuť dosť ďaleko), od 
marca do ... si urobila Oenova z lúky hnoj is· 

sme čerpali z nášho rozpočtu, 
čo je koniec koncov prirodze
né, veď tak sme to plánovali . 
V programe vystupovali l'udia -
osobnosti ako napríklad Maj
ster N, Grbačieta, H and T 
hip-hopová skupina, mažoret
ky z Devína, vel'mi nás potešila 
aj návšteva pána Studeniča s 
autami a dokonca som dotiah
la zubami nechtami aj Sama 
Tomečka a Kakaovníkov -
Igora Adamca a Martina Va
neka. Všetkým menovaným 
"Ľ.UĎOM" chcem touto cestou 
srdečne poďakovať. A prečo 
vravím l'uďom a nie osobám? 
Ciel'om tohto podujatia bolo vy
čarovať úsmev na tvárach de
tí, ktorých život naučil plakať 
častejšie ako nás, ktorí sa 
máme možnosť oprieť o čle
nov našej rodiny. A myslím, že 
práve samota je jedným z ne
priatel'ov, proti ktorým musí
me bojovať spolu s deťmi z 
detských domovov. Ďakujem 
všetkým, ktorí nám držali pal
ce a pričinili sa o to, aby sa 
táto nádherná akcia uskutoč
nila . 

r 

ko a močovka, ktorá vzniká z navozených 
rastlinných odpadov z celej ONV je nielen 
neestetická, hygienicky závadná, ale najmä 
" veľmi voňavá". 

Máme jeden návrh pre predstavitel'ov 
ONV, keď budú zase nejaké slávnosti v DNV 
priveďte návštevníkov aj sem k nám, nech 
sa pokochajú pravým dedinským hnojiskom 
a smradom. Zo zapchatými nesmi Vás zdra
via občania z ul. J. Poničana 

DEVEXS 
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kého pochopenia a povzbu
denia. 
čo by mali deti vedieť ešte 

v predškolskom veku, aby 
nemali v škole problémy? 
Prvák l'ahšie zvládne školu, 
ak bude: 
• poznať farby, geometrické 
tvary (kruh, štvorec, obdfž
nik, trojuholník), 
• vie k povedanému číslu do 
S priradiť počet 
• jasne a správne vyslovovať, 
• pozorne počúvať rozpráv
ky, nebude skákať do reči, 
• sústredene vykonávať prá
cu a aj ju dokončí, 
• denne splní malé úlohy pri 
domácich prácach; 
po hre uloží hračky, po obe
de taniere, 

• pozdraví, poprosí, poďaku
je, 
• dodržiava pravidelný režim 
keď vstáva, chodí spať {spá
nok 1 O hodín), 
• rýchlo sa obuje, oblečie, 
• pamätá si adresu bydliska ... 

Najväčšiu zásluhu na tom, 
aby škola ,.nebolela" má sa
mozrejme učitel'. 

Učitel', ktorý je na vyso
kej profesionálnej, morálnej 
úrovni, je spravodlivý, trpezli
vý, láskavý, pokojný, vtipný, 
tvorivý ... ktorý sa teší na svo
jich žiakov, povzbudzuje, váži 
si ich, ktorý prijíma každého 
žiaka takého, aký je. 

Vo vzťahu žiak- učitel', uči
tel' má rád ako prvý aj vtedy, 
ak sa primeraný výsledok 
ihneď nedostaví. 

Mgr. Anna Sliacka-Čepáková, 
zást. riad. školy 

na ul. l. Bukovčana 3 

Úspešní deviataci 
V školskom roku 20041 

2005 sa prijímacieho kona
nia na našej Zš zúčastnilo aj 

90 žiakov z tried 9. C, D, E, F. 
Do kritérií na prijímacie ko
nanie boli zahrnuté aj výsled-

ky celoslovenských monito
rovacích testov zo sloven
ského jazyka a matematiky. 

:liaci využili možnosť po
dávať si viac ako len jednu 
prihlášku na štúdium. 

Po usmernení výchovnou 
poradkyňou L. Németovou a 
po dôkladnom rozhodovaní 
sa, bolo rozhodnuté. 

:liaci týchto štyroch tried 
sa umiestnili v prijímacom 
konaní výborne. 

Na gymnáziá bolo prijatých 
23 žiakov, z toho dvaja žiaci 
na bilingválne štúdium, na 
matematické gymnázium je
den žiak, na všeobecné od
bory 13 žiakov, cirkevné 
gymnáziá 4 žiaci, informatiku 
budú študovať 2 žiaci a je
den žiak bude navštevovať 
súkromné gymnázium. 

Na stredné odborné školy 
bolo prijatých 54 žiakov. Na 
umelecké školy bolo z tohto 
počtu prijatých 5 žiakov, na 
obchodné akadémie 17 žia
kov, na hotelové akadémie 4 

žiaci, na pedagogickú a· so. 
ciálnu akadémiu 2 žiaci, na 
SPŠ 24 žiakov, na SZS 1 žiak 
na súkromnú veterinárn~ 
školu 1 žiak. 

Na SOU bolo prijatých 13 
žiakov, z toho na štvorročné 
štúdium 6 žiakov a na troj ro. 
čné štúdium 7 žiakov. 
Najväčší záujem bol o študij
né odbory obchodný pracov
ník, pracovník v marketingu, 
čašník, mechanik a opravár. 

Až 42 žiakov, čo je 57% z 
celkového počtu, bolo ús
pešných na dvoch stredných 
školách. 

Všetci žiaci úspešne zvládli 
svoje študijné povinnosti, ús
pešne vykonali prijímacie po
hovory a teraz ich čaká ús
pešný štart na ceste, ktorá 
im otvorí brány stredných 
škôl. Vš~tci im želáme ve/'a 
úspechov a držíme im palce, 
aby takto úspešne pokračo
vali aj naďalej. 

Zš a Mš l. Bukovčana 3, 
Soňa Škulová 

······································································································································································································································································ 

Prevádzkový 
režim 

miniihriska s umelou trávou 
pri ZŠ Horova 16 

Rozdelenie užívania: 
Počas školského roku: 
Pracovné dni: 
8.00 - 15.00 h - ZŠ Horova 
15.00 - 20.00 h -
verejnosť a športové kluby 
Soboty: 10.00 - 20.00 h -
verejnosť a športové kluby 
Nedele a sviatky: 
10.00- 18.00 h-
verejnosť a športové kluby 

Počas školských prázdnin 
Pondelok - sobota 
10.00 - 20.00 h -
verejnosť a športové kluby 
Nedele a sviatky 
1 0.00 - 18.00 h - verejnosť 
Nájomné pre verejnosť a 
športové kluby: 
Skupina nad 1S rokov 

400,- Sk/hod 
skupiny do 15 rokov: 

100,-Sk/h 
Pri zmiešaných skupinách 

rozhoduje prevažná časť sku
piny. Pri dlhodobom nájom
nom (viac ako jeden mesiac), 

DEVEX6 

alebo pri turnajových akciách 
presahujúcich 4 hodiny zl'ava 
20%. 

Nájomné sa platí vždy do
predu u správcu miniihriska, 
alebo u konatel'a DNV ŠPORT, 
s.r.o. Užívatelia obdržia kópiu 
dokladu o zaplatení. 

Dlhodobý prenájom a turna
jové akcie je potrebné do
hodnúť s konatel'om DNV 
ŠPORT. 

POVINNOSTI UŽÍVATE[OV: 

Dodržiavať všetky pokyny 
správcu miniihriska. 

Na ihrisko vstupovať v špe
ciálnej športovej obuvi na 
umelú trávu, alebo v športo
vej obuvi s hladkou podráž
kou (tenisky). 
Hrať výlučne len futbal s 

ohl'adom na podmienky a na 
zdravie svojich súperov. 
Nahradiť všetky škody uží

vatel'mi priamo spôsobené. 
Chrániť a šetriť majetok mi

niihriska a zariadení športo
vého areálu. 

UPOZORNENIE: 
Všetci užívatelia miniihriska 
športujú na vlastné riziko. 

Kontakty:- správca miniihris
ka: Jozef Dúbravčík: 

0905 406 355 
konatel' DNV ŠPORT: 
Ing. Marián Jurčák: 

0905 209 225. 

DNV ~PORT, s.r.o. rieši prob
lémy okolo futbalového ihris
ka. 

K t ", omu pa .rl • 
Dňa 1.mája 2005 prevzala 

spoločnosť DNV ŠPORT. s.r.o. 
zmluvou o výpožičke do správy 
okrem iného aj areál futbalo
vého štadiónu na Vápencovej 
ul. Súčasťou tohto areálu je fut
balové ihrisko. V rámci tejto 
správy zabezpečuje údržbu a 
starostlivosť o futbalové ihrisko 
vrátame jeho práva prenájmu aj. 
tretím osobám. 

Pri rokovaniach konatel'a DNV 
ŠPORT, s.r.o. s WV Slova-kia, a.s. 
o prenájme futbalového ihriska 
mužstvu vw; zástupca vw 
predložil nájomnú zmluvu o 
prenájme futbalového ihriska 
na rok 2005 a zároveň sa preu
kázal úhradou nájomného za 
rok 2005 na účet FC Lokomotí
va. 

Dozorná rada DNV Šport, s.r.o. 
a konateľ prijala na svojom za-

sadnutí uznesenie, že pomerná 
časť nájomného od VW od za
čiatku mája do konca roka pri
náleží DNV Športu, s.r.o. 

Na spoločnom rokovaní do
zornej rady DNV Šport, s.r.o. s 
novozvoleným výborom FCL 
dňa 16. 09. 2005 bolo dohodnu
té, že FCL vyzve bývalého štatu
tárneho zástupcu FCL p. Ko
varika, aby predložil doklady 
oprávňujúce k podpísaniu ná
jomnej zmluvy s VW 
DNV ~port, s.r.o. má záujem o 
pozdvihnutie úrovni futbalu v 
mestskej časti Bratislava - DNV 
vytváraním dobrých podmie
nok a riešením problémov oko
lo futbalu v spolupráci s výbo
rom FCL. 

Dozorná rada DNV Šport, s.r.o. 
a Ing. M. Jurčák - konateľ 

FUTBAL® 
6.kolo- 11.9. 
Vrakuňa - ONV 
g: Šubín 

l.ko/o- 18.9. 
ONV- Tomášov 
g: Forgáč · 

5:1 (3:0) 

1 :4 (1: 1) 

ms 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 

02- Predaj 

03 - Voľné miesta (ponúka, hlodá) 

OA - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 - Nehnuteľnosti 

07 - Rozličné 

*Ovčie kožušiny- predložky 
-dostanete kúpiť v Devexe 

* SOU strojárske, Pilotné cen
trum ZAP SR, J. Jonáša S, Ba 
ponúka prácu pre učitel'ov 

slovenského jazyka a litera
túry, anglického jazyka, in
formatiky a odborných pred
metov pre autoprofesie. 

Ponúkame ubytovanie vo 
vlastnom Domove mládeže 
na Saratovskej ul. v Bratisla-
ve. 

Kontakt: skola@soujj5.sk 
tel: 02/ 64S3 7831 

6477 9473 

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

Tel/zázn. 6477 6963 
* Murárske, obkladačské prá
ce, sadrokartón, mal'ovky. 
l nteriér-exteriér. 

Tel: 0908-543-991 

* Filtre a fltračné zariadenia 
do firiem a domácnosti. Zdar
ma vám zmeriame tvrdosť vo
dy a navrhneme riešenie. 

S nami viete, akú vodu pi
jete. abcvitality@centrum.sk, 

0903-030 124 
* Vyhl'adávam vodu, prame

ne, na kopci a hfbku. 
Tel: 0910-989 498 

* Penzista (VŠ) doučujem 
AJ,NJ na dome denne, od 
1 O r. vyššie, všetky úrovne, 
200 Sk/2x 45 min. 

SMS 0903-227 457 
odkaz: 02/6477 8835 

* Účtovníctvo. 
Tel: 090S-452 131 

* Predám 1-izb. byt, 39 m', 
loggia,1 0/12, omietka, vel'ká 
kuchyňa. 

Info: 0903-301 967 
* Predám 12-ročný rod. dom 
v Lozorne. 

Tel: 0903-431 134 

* HERBA- ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darče
ky. Na grbe 55. Tel: 6477 4642 
* Dovolenka na chate v 
Tatrách. Lokalita Hybe, cena 
260 Sk osoba/deň. Kontakt: 
0903-105 924, www.pedia-
ter.wz.cz/1 
* Dám do prenájmu garáž na 
š. Králika 3. 

Tel: 0905-587 946 

K.ALENVÁRE 2006 
z kompletnej ponuky kalendárov 

stolových, nástenných; plánovacích diárov, podložiek na stôl, 

si môžete vybrat' v DEVEXe 

Kalištnó 9, 841 07 Bratislava, e-mail: krug@mail.viapvt.sk, 0903 429 485 

pre finny ponúkame dotlač loga a textov pri väčších odberoch zlávy 

PEČIATKY 
klasické drevené, samonamačacie Trodat, 

náhradné gumy, náhradné podušky 
dostanete v DEVEXe na Novoveskej 14 

ez škodUvébo UVA 

O PÁLENIE 
za 5 minút! 
~/ 

objednávky 
0905.257 901 
0903. 799 899 

·Lahôdky pod terasou 
Nákupné strediskoM. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti slden:íku) 

Teplé jetllá., mäso., 

údeniny., šaláty., syry., ~ 
mliečne výrobky., 

Kuracie trupy chlad. 

Kuracie prsia chlad. 

Bravčové stehno 

Hovädzie zadné 

Pražská šunka 

Kuracia šunka 

Viedenské párky 

Eidam tehla 45% 

23 Sk/kg 

179 Sk/kg 

149 Sk/kg 

199 Sk/kg 

199 Sk/kg 

145 Sk/kg 

109 Sk/kg 

159 Sk/kg 

Ceny platia od 24.9.2005 do vypredania zásob 

Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po-pia: 8°0-18°0
, So: 700 ·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Postelilá bielizeň 
uteráky a osušky 
• Froté elastické poste/né 

plachty 
• Bavlnené poste/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= 1,30 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. = 10 850. Sk. l c~- 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pn pat a v1ac 10%,

0 
cel~r~cne 20°/~. Pon~ka detskych vec1 bezplat~e. 

Zamestnanie hľadám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, ma ako mze~lna strana !6?l . + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). po-pia : 15.00-18.00, e-mail: krug@mad.vlapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápisnika 

- V noci zo 4. na S.9. neznámy 
páchate/' ukradol na ulici M. 
Ma rečka 7 8 zo Škody Octavia 
štyri kolesá. Majitel'ovi spôsobil 
škodu 20-tis. Sk. 

- V pondelok S.9. na Žehliarskej 
neznámy páchate/' na pravé po
ludnie vnikol cez okno do rodin
ného domu, ukradol rôzne ob-

lečenie, šperky a peniaze v celko
vej hodnote 8200 Sk. 
- Neznámy páchate/' vo štvrtok 
8.9 . na ulici š. Králika, tiež cez 
obed, sa vlámal do bytu, kde 
ukradol rôznu elektroniku v hod
note 11 SOO Sk. 

- O deň neskôr v piatok 9.9., na 
ulici P. Horova neznámy páchate/' 
vnikol do bytu cez pootvorené 
okno. Ukradol mobilný telefón, 
CD - prehrávač a peniaze v cel
kovej hodnote 1 O SOO Sk. 

OOPZDNV 

Nebuďte ľahkou obeťou 
Šikovný zlodej potrebuje iba pár sekúnd na to, aby nás okra

dol a spôsobil nám vel'a ťažkostí. Niekedy sa stáva, že páchate!' 
namiesto peňaženky vytrhne obeti celú tašku, dokonca s po
užitím násilia alebo s hrozbou násilia - vtedy už ide o lúpežné 
prepadnutie. 

Ku krádeži alebo lúpežnému prepadnutiu môže dôjsť kdekol'
vek a kedykol'vek. Snažme sa preto správať aspoň tak, aby sme 
nezvyšovali nebezpečenstvo, že sa staneme jednou z obetí: 

• nikdy sa pred nikým nechvál'te 

svojím majetkom, ani tým, kol'ko 
máte peňazí, 

• nepožičiavajte peniaze cudzím 

ludom, ktorých dobre nepoznáte 

a nedávajte ani žiadne zálohy 

podomovým obchodníkom, 
• nedôverujte telefonátom, v kto

rých vás "vnuci či vnučky" žia
dajú o finančnú pomoc, pre kto
rú si pošlú priatela alebo priatel'

ku - trvajte na osobnom kontak

te, 
• nenoste so sebou väčšiu sumu 

peňazí počas bežného nákupu a 

na platenie využívajte radšej 

platobné karty, 

• pokia!' potrebujete uloži( alebo 

vybra( viac peňazí, zoberte si so 
sebou radšej niekoho blízkeho, 

• buďte ostražití v peňažných 
ústavoch (banka, sporitelna, po

šta}, ale aj pri peňažných ban

komatoch, 

• doklady, peniaze, kl'úče a cen

nosti nikdy nenechávajte bez do

hladu - noste ich v príručnej uza

vretej taške alebo kabelke a ne

odkladajte ich spolu s odevom v 

šatni, u lekára, v reštaurácii, na 
úradoch a pod., 

• venujte vel'kú pozornos( svojej 

taške alebo kabelke hlavne v hro

madných dopravných prostried

koch, nákupných centrách a vša

de tam, kde je väčší počet l'udí, 

• peňaženku ani doklady nene

chávajte na vrchu nákupnej tašky 
alebo kabelky, 

• svoju kabelku noste blízko tela, 

nedávajte si ju do nákupného vo
zíka, 

• vyhýbajte sa neosvetleným 

miestam, tmavým podchodom, 

neupraveným a neosvetleným 

parkom, odlahlým uličkám, hlúči
kom podgurážených l'udí a hluč
ným krčmám, 
• vyhýbajte sa čakaniu na osa

melých zastávkach, hlavne po zo

tmení, 
• nechoďte v tesnej blízkosti vcho

dov do domu a rohov, kde môže 

čaka( niekto neznámy, 

• neprijímajte ponúkaný odvoz 

alebo sprievod l'udí, ktorých ne

poznáte, 

• pri vstupe do domu alebo bytu 

buďte pozorní a nevpúš(ajte do 

bytu nikoho neznámeho, 
• do výťahu nevstupujte s nez

námou "podozrivou" osobou, 

radšej počkajte na prázdny vý(ah, 
• keď cestujete autobusom alebo 

hromadnou dopravou, sadnite si 

blízko vodiča alebo výcho

du, vo vlaku si hlodajte miesto v 

blízkosti ďalších cestujúcich, 

• pokia!' si myslíte, že vás niek-· 

to sleduje, nevystupujte sami 

na opustenej zastávke, radšej 

pokračujte v jazde a vyhladaj
te pomoc od vodiča alebo 

dalších cestujúcich. 

Informácia o zásahovej činnosti Hasičského a záchranného zboru v 
36. kalendárnom týždni 2005 

V 36. kalendárnom týždni 200S uskutočnili príslušníci Hasičského a 
záchranného zboru 489 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a 
ostatným udalostiam. 

V týždni od S.9.200S do 11.9.200S vzniklo na území SR 194 požia
rov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčís
lené na 8 062 200 Sk. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená 
a päť zranených. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 43 160 2SO Sk. 

Od 1.1.200S do 71.9.200S vzniklo na území SR 8 47S požiarov, kto
rými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 
41S 604 900 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 41 osôb usmrtených a 7 7 4 
zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím r. 2004 je počet požia
rov v tomto roku vyšší o 7 S44 prípadov a priame škody spôsobené po
žiarmi sú vyššie o 26 676 490 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 11 osôb 
a zranených osôb je o 12 viac ako vlani za to isté obdobie. 

Ponúkame v aktuálnom čase 

( Hubový paprikáš) 
200 g húb, 200 g smotany, 2 PL 
miešanej múky, 1 cibul'a, 1-2 KL 
mletej sladkej papriky, sol', 1 PL 
oleja, mlieko alebo voda podl'a 
potreby. 
Huby udusíme na oleji, cibul'ke a 
paprike. 

( l(orenie života J 
- Manželka ma nabovára, aby 
sme nájomné platili cez banku. 
- je to dobrý nápad. Veď banka 
má určite viac peňazí ako my. 

*** 
- Ach, chcela by som zomrieť v 
tvojom náručí, hovori deva mlá
dencovi 
-Neblázni, čo by som robil s mŕ
tvolou? 

*** 
- Cím je tvoj otec? 

Prilejeme smotanu rozmiešanú s 
múkou, podl'a potreby rozriedime 
tekutinou, privedieme do varu a 
odstavíme. 
Podávame s celozrnnými haluška
mi. 

Obmena: 
Po odstavení z ohňa môžeme pri
dať roztlačený cesnak. Môžeme 
podávať s varenou sójou. 

- Stomatológ v jednej agrárnej spo
ločnosti. 

- Vyjadri sa bližšie. 
- Opravuje zuby na brabliach. 

*** 
Pride zúfalý fanúšik do obchodu 
a hovorí: 
- Dajte mi prosím vás nejaký tele
vízor, na ktorom naši vyhrá
vajú. .. 

*** 
Dekan: "Takže, kolega, prečo ste si 
vybrali práve našu fakultu?" 
Student: 
"Ale,. oci, načo tie hlúpe otázky?" 
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Ka lištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@rnail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 
(z dvora) po-pio : 15.00-18.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

41.- 42. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Stretol som mládenca v 
čiernom, spôsobne uvoľňu
júc miesto v dave ľudí. Odi
šiel ktosi z rodiny. 

V autobuse staršia pani 
uvoľnila miesto krívajúce
mu mladíkovi. Magister v 
lekárni upozorňoval mla
dého muža na nutnú úpra
vu stravy aby mu pečeň 
zvládla množstvo liekov. 
Babička pred Ternom si ne
vedela poradiť so zle fungu
júcim zariadením na ná
kupnom vozíku. Pomohol 
"výrastok", dokonca s "Páči 
sa". Nadránom, o pol tretej 
ma zobudila hlučná partia 
mládencov. 

Tak ako nás aj my ovplyv
ňujeme, dni a hodiny, pri 
stretnutiach s ľuďmi. Vní
mame a sme vnímaní, dáva
me alebo berieme. Do akej 
miery si uvedomujeme mie
ru svojej dobroty, ochoty, 
alebo ich opakov, záleží od 
mnohého. Vizitky však, ako 
svedectvá, sa zatajiť nedajú. 

Nestačí vari len čakať na 
príležitosti, "osláviť" jeden 
deň, či mesiac, trebárs Úcty 
k starším, a ostatné príleži
tosti nepostrehnút: Iba ak 
nám nezáleží... 

Vydavatel' 

[e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 
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7.10. 2005 Ročník: XV. Číslo: 16 bezplatne 

V čísLE: O Družobné rokovania *Vzorový dom 
O Z radnice () J. Zavadil O Kultúra 

* Dôstojne oslávili * Príležitosti 
O Spoločenská kronika O Slovo Novovešťanov 

O Inzercia O Z policajného zápisníka 
* Súťaž pol'ovníkov 

Rokovanie zástupcov obecnej 
delegácie obce Sv. Ilja, Varaž
dínskej župy a mestskej časti 
Bratislava • Devínska Nová Ves. 

V mestskej časti Bratislava • 
Devínska Nová Ves 23.9.2005 až 
25.9.2005 sa zúčastnili za Chor
vátsko zástupcovia obce Sv.llja l. 
Domislovič, M. Hajdinjak, R. Ma· 
kaj a Varaždínskej župy, E. Tka· 

Obytný súbor Bystrická -Mečíková 
v MČ Brolislovo - Devínska Nová Ves. 

Devínska - vzorový rodinný dom. 
Investor výstavby Obytného súboru 

Bystrická - Mečíkovó, lokalito Blížne Zo-

lee. Za Mč ONV V. Mráz starosta, 
F. Baňas, Miroslav Encinger, M. 
Beláček, R. Šeliga, L. Jaško, M. 
Marko, l. Ludvigová, B. Kissová, l. 
Zaťková. 

V rámci VÚC Bratislava a Mč 
Bratislava • Devínska Nová Ves 
bolo zrealizovaných viacero pro
jektov zameraných na školstvo 
spolupráca v oblasti školstva a 
kultúry Koménius, Sokrates, infor-

mojerské spoločnost' Dona Developmen! 
14. septembra o l 0,00 hod. otvorilo vzoro
vý rodinný dom. Zo investora výstavby mol 
príhovor Ing. l. Hrnčár, konolel'. Zo MČ DNV 
mol príhovor zástupco sloroslu JUDr. F. 

Moinost' rekreácie 
pre dôchodcov 

O možnostiach pobytov so 

štátnou dotáciou v prevádz

kach SOREA, (Liptovský Ján, 

Piešťany, Demänovská Dolina, 

Štrbské Pleso, Starý Smokovec, 

Tatranská Lomnica, Ždiar, Ľu
bovnianské kúpele) na 2. pol

rok 2005, sa môžete informo

vať v Klube dôchodcov v DNY, 

na lstrijskej l 09, pondelok, 

stredu, piatok, v čase 14.00 -
16.00 h. bj 

matiku, environmentálne, náučné 
chodníky, cyklotrasy. Realizujú 
sa spoločné projekty v oblasti ži· 
vetného prostredia. 

Zástupcovia VÚC Bratislava a 
Mč Bratislava -Devínska Nová 
Ves informovali svojich skúse
nostiach zo získavania pred vstu
pových fondov Eú. 

amč mb 

Boňos. V novom obytnom súbore v lokalite 
Blížne Zamojerské sú dvojdomy o dva by
tové domy. 

Dvojdom s podlahovou plochou eco 140 
m2 a plochou pozemku od 300m2 do 
450m2

• 

Rodinné domy o byty v bytovom dome 
sú realizované tradičnými materiálmi, nos
né o obvodové sieny o priečky murované. 
Strechy sedlové s dreveným krovom. Okná 
o dvere no !erosu plastové s izolačným 
dvojsklom. 

M. Beláček AMČ 

Uzavierka dnešného čísla 
bolo 29.9. 2005. 

Uzovierka nasledujúceho 
čísla bude 13.1 O. 2005, 
čí sl o vyjde 21. 1 O. 2005. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves (MČ ONV) sa zišlo 20. 9. 2005 
na svojom riadnom zasadnutí, na 
ktorom prerokovalo celkom 40 bo
dov. Do pôvodného programu bolo 
doplnených dálších 7 bodov. Z pre
rokovaných materiálov a prijatých 
uznesení vyberáme tieto závery : 
MZMČDNV 
-zobralo na vedomie informáciu o 
plnení rozpočtu Mestskej časti 

Devínska Nová Ves, lstracentra, 
Základných škôl s materskými ško
lami, Obecného hasičského zboru, 
Oenovy, Oevínskonovoveskej tele
vízie s. r. o., Domu sociálnych slu
žieb n. o., ONV Šport, spol. s r. o. 
za prvý polrok 2005 v znení pripo
mienok, 
-zobralo na vedomie informáciu o 
stave rozpracovanosti investičných 
akcií za 1. polrok 2005 v znení pri
pomienok, uložilo prednostovi MÚ 
MČ ONV a zástupcovi starostu MČ 
ONV predložiť písomnú správu o 
vykonaných krokoch k zápisu areá
/u na Bystrickej ul. na LV MČ ONV, 
a uložilo prednostovi MÚ MČ ONV 
pripraviť zmeny zásad financovania 
rozvodov TKR, 
-schválilo prioritné financovanie z 
rozpočtu MČ ONV na rok 2005 na
sledovných stavieb v poradí: 
1. KSC s úhradou 695.984, - Sk do 
konca roka 2005, 
2. OSS s úhradou 1,709.000,- Sk do 
konca roka 2005, 
3. Pasáž DOVINA s úhradou 
7,500.000,- Sk do konca roka 
2005, 
4. Komunikácia Pod Ska lou s úhra
dou 250.000,- Sk do konca roka 
2005, 
5. Polievací vodovod - športový 
areál ZŠ s MŠ P. Horova 16 s úhra
dou 487.000,- Sk do konca roka 
2005, 
6. Trávnatá plocha -športový areál 
ZŠ s MŠ P. Horova 16 s úhradou 
540.000,- Sk do konca roka 2005, 
7. Chodník Mlynská ul. s úhradou 
80.000,- Sk do konca roka 2005, 
8. Polievací vodovod na štadió
ne Vápencová ul. s úhradou 
500.000,- Sk do konca roka 2005, 
9. Sadové úpravy MÚ ONV do kon
ca roka 2005, 
1 O. Chodníky v Dendroparku do 
konca roka 2005, 
11. Koše na psie extrementy do 
konca roka 2005, a 

DEVEX2 

uložilo prednostovi MÚ MČ DNV v 
spolupráci s konatelom ONV Šport, 
spol. s r. o. zrealizovať výberové 
konanie na po/ievací vodovod na 
štadióne Vápencová ul., 
- zobralo na vedomie predloženú 
správu o stave súdnych sporov a 
prehľad o neplatičoch nájomného v 
obecných bytoch a nebytových 
priestoroch, 
- schválilo návrh Zmluvy o združe
ní finančných prostriedkov na do
pravné riešenie Eisnerova ul. v 
ONV, uzatvorenú s hl. m. SR Bratis
lavou, 
- neschválilo riešenie náhradných 
parkovacích miest spojených so 
zmenami dopravnej situácie na 
Eisnerovej ul., a požiadalo pred
nostu MÚ MČ ONV hľadať náh
radné alternatívy parkovacích miest 
a tieto prerokovať v komisiach 
KVADa KŽP, 
- schválilo, aby získané ďalšie fi
nancie nad stanovený rozpočet v r. 
2005 za zavážanie dobývacieho 
priestoru Glavica boli viazané na 
osobitnom účte pre biologickú re
kultiváciu Glavice (sadenie stro
mov, krov a trávy) a vybudovanie 
športovísk v lokalite Glavica, a 
uložilo prednostovi MÚ MČ ONV 
po zavŕšení navážky Glavice 
predložiť konečnú bilanciu projek
tu s ohl'adom na výnos a jeho vy
užitie, 
- schválilo podmienky vypísania 
nájmu na budovu " Radnice" na 
lstrijskej ul. č. 49 takto : 
a) cena nájmu je minimálne 
100.000,- Sk mesačne so splatno
sťou nájmu 3 mesiace vopred, 
b) in vestície nájomcu do vnútor
ných úprav budovy nebudú zoh/ád
nené v nájme, 
c) do ceny nájmu nie sú zahrnuté 
náhrady za energie a služby spoje
né s užívaním objektu, 
d) dÍžka nájmu do 1 O rokov, 
e) možnosť podnájmu tretím oso
bám, ktorý podlieha predchádzajú
cemu súhlasu MČ ONV, 
f) kritériom pre výber uchádzačov 
je predloženie podnikateľského zá
meru využitia a ponúkaná cena 
nájmu, 
- schvaľuje výpožičku športového 
areálu a stavieb pri ZŠ s MŠ P. Ho
rova 16 na dobu 1 O rokov pre ONV 
ŠPORT, spol. s r. o. s tým, že ONV 
Šport, spol. sr. o. je povinná uzav
rieť so školou osobitnú zmluvu na 
využívanie športového areálu na 
školské účely a športové aktivity, a 
uložilo prednostovi MÚ MČ ONV 
pripraviť zmluvu o výpožičke a po-

veru je MR MČ ONV zmluvu schvá
liť, 

- schválilo Dodatok č. 2 k Zmluve o 
zabezpečení verejnej informovanos
ti - DEVEX v znení pripomienok, 
-schválilo splátkový kalendár na do
financovanie DSS podlá doteraz 
platnej zmluvy vrátane jej dodatkov 
ku dňu 06.09.2005, 
- schválilo Dodatok č. 4 k Zmluve o 
dielo na stavbe "Prestavba MŠ 120 -
OSS" v hodnote 1,499.995,- Sk vrá
tane DPH, 
- schválilo Dodatok č. 5 k Zmluve o 
dielo na stavbe "Prestavba MŠ 120 -
DSS" v hodnote 7,980.000,- Sk s 
podmienkou, že tento výdavok bude 
krytý príjmami, uložilo prednostovi 
MÚ MČ ONV zapracovať výdavok 
vo výške 1,980.000,- Sk do rozpočtu 
MČ ONV pre rok 2006, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ ONV predložiť 
prehľad zmluvne dohodnutých cien 
podľa jednotlivých dodatkov a ich 
krytia rozpočtu MČ ONV pri Zmluve 
č. 1/2004 zo dňa 5. 5. 2005 "Pres
tavba MŠ 120 Na Grbe 2" na Dom 
sociálnych služieb, 
- zobralo na vedomie manuál na vý
počet úhrad za sociálne služby v 
OSS n. o. od 7. 1 O. 2005, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ ONV pripraviť 
rozpočtové opatrenia na rok 2005 
vo výške 500.000,- Sk ako účelovú 
finančnú návratnú výpomoc na 
spustenie prevádzky OSS n. o., 
-schválilo Dodatok č. 2 k mandát
nej zmluve č. 43/04 z 27.6.2004 o 
výkone stavebného dozoru na stav
be OSS, 
- neschválilo Zakladateľskú zmluvu 
a stanovy obch. spoločnosti " TKR, a. 
s." v znení pripomienok SBD IV. , 
schválilo skúšobnú prevádzku novej 
hlavnej vysielacej stanice vo vlast
níctve MČ ONV v technicky mož
ných rozvodoch MČ ONV od 1. 1 O. 
2005, a uložilo prednostovi MÚ MČ 
ONV vyčleniť finančné prostriedky 
na prepojenie možných rozvodov 
MČ ONV, 
- požiadalo starostu MČ ONV zo 
závažných právnych dôvodov pri
kročiť k rokovaniu o zmenách zmlúv 
s Tenergom, a. s. OZ Martin, a v prí
pade neúspechu rokovania zmluvy 
vypovedať v súlade s uznesením MZ 
MČ ONV č. 210/9/2004, 
- zobralo na vedomie správu o výs
tavbe, financovaní a prevádzke fut
balového miniihriska v športovom 
areále ZŠ s MŠ P. Horova 76, a od
poručilo ONV Šport, spol. s r. o. 
uplatňovať platby za prenájom fut
balového mini ihriska nasledovne : 
1 - skupina do 15 rokov 100,- Sk/h 

2 - skupina od 15 do 18 rokov 
200,- Sk/h, 
3 - skupina nad 18 rokov 400,
Sk/h, 
- zobralo na vedomie informáciu 
zástupcu starostu MČ ONV o pre
h/áde získaných návratných finanč
ných prostriedkov podlá UMZ č. 

87/4/2005/3 a UMZ č. 11 4/6/2005 
v súvislosti so stavbou futbalového 
mini ihriska s umelou trávou v rámci 
športového areálu ZŠ s MŠ P. Ho
rova 16, 
-zobralo na vedomie informáciu o 
zaradení MŠ a Š} P. Horova 3 a Mš 
a Š} M. Ma rečka 20 do siete škôl a 
školských zariadení k 1. 9. 2005, 
- zobralo na vedomie informáciu o 
realizácii projektu Phare- Otvorená 
samospráva v znení pripomienok, 
-zobralo na vedomie informáciu o 
projekte Phare- "Kompost namiesto 
odpadu", a požiadalo prerokovať v 
KVAD a KŽP možnosť zapracova
nia prirodzených nánosov z rybníka 
do kompostov ich vyťažením a de
poniciou po začatí prevádzky kom
postárne v r. 2006 (2007), 
-zobralo na vedomie informáciu o 
organizačno - technickom zabez
pečení volieb do orgánov samo
správnych krajov, 
- schválilo dočasné umiestnenie 
OHZ (has iči) podľa predloženého 
návrhu v objekte bývalých kasární 
na Bystrickej ul. s vyčlenením šty
roch garážových boxov pre gará
žovanie techniky OHZ a ostatných 
priestorov podlá návrhu architekta 
MČ bez stavebných úprav, 
- schválilo Obchodnú zmluvu o 
dielo na reštaurovanie Pomníka 
padlých z l. a ll. svetovej vojny v 
Devínskej Novej Vs i s termínom 
ukončenia do 3 1. 3. 2005, 
- schválilo predfženie Zmluvy o 
zabezpečení poskytovania sociál
nych služieb v MČ ONV Privilé
gium , n. o. do37. 12.2005, 
-schválilo nájom pohotovostného 
l-izbového bytu č. 6 na ul. P 
Horova č. 7 na dobu určitú 1 rok 
od 1. 10.2005, 
-schválilo vyslanie na zahraničnú 
pracovnú cestu do Rakúska týchto 
poslancov a občanov MČ ONV : 
JUDr. F. Baňasa, Ing. arch. E. Var
govú, Ing. K. Dedinského, PhDr. 8. 
Tfískovú, Mgr. B. Kissovú, Ing. /. 
Zaťkovú, RNDr. M. Šimonovú aM. 
Oslancovú, dňa 16. 9. 2005 do ra
kúskej obce Grosskrut. 

Spracoval: 
jUDr. František Baňas, 

zástupca starostu MČ o NV 

Popis budovy : 
Budova sa: nachádza v cent

rálnej časti Devínskej Novej Vsi. 
Ide o 3-podlažnú budovu, kto

rá je kultúrnou pamiatkou. 
Doteraz budova slúžila ako sídlo 
Miestneho úradu v Devínskej 
Novej Vsi . 

Budova je napojená na všetky 
inžinierske siete a na kábelový 
televízny rozvod. K budove patrí 
prilahlý /oplotený/ pozemok o vý
mere 382m'. 
Budova má celkovú výmeru 707 
m' z toho: 
Suterén: 
skladá sa z klenbových miest
ností o celkovej výmere 184 m'. 
V časti suterénu sú umiestnené 
kotle na vykurovanie budovy. 
1.) nadzemné podlažie má 7 
miestností, výmera 171 m' 
2.) nadzemné podlažie má 7 
miestností, výmera 197 m' 
3.) nadzemné podlažie má 6 
miestností, výmera 155 m' 

Preferujeme prenájom budovy 
ako celku. 

Podmienky Mč na prenájom rad-

(unes predstauujeme) 

Úsilie o objasnenie začiat
kov našich národných dejín v 
súvislosti s ve/komoravskými 
tradíciami sa začalo objavo
vať už v 17. storočí. Vtedy sa 
do popredia dostal aj Devín. 

Hlavným prameňom poz
natkov o tejto lokalite boli 
Fuldské letopisy, kde sa spo
mína po prvýkrát Devín ako 
Dowina kniežaťa Rastislava. 
V období národného obrode
nia bol Devín predmetom 
rozsiahlej diskusie práve s 
otázkou jeho identity v spo
mínaných letopisoch. 
Začiatkom 20. storočia 

vzniklo úsilie doložiť historic
ké úvahy faktami za pomoci 
archeologických výskumov. 
Išlo však nielen o plochu hra
diska nad sútokom Dunaja a 
Moravy, ale o celý priestor 
Devínskej brány ako dôležitej 
lokality zo strategického aj 
geografického h/'adiska. 

Prvým bádate/om v tejto 
oblasti bol práve JUDr. Jo
sef Zavadil. Narodil sa 1 7. 
augusta 1855 v Záhliniciach 

nice ako celku s priľahlým dvo
rom jednému nájomcovi : 
- cena minimálne 100.000,- Sk -
mesačne 

- prípadné investície nájomcu do 
vnútorných úprav budovy nebu
dú zohľadnené v nájme 
- do ceny nájmu nie sú zahrnuté 
poplatky za energie a poplatky 
zaOLO 
- dÍžka nájmu max. 1 o rokov s 
možnostbu predíženia 
- možnosť prenájmu tretej os.obe 
po odsúhlasení v orgánoch sa
mosprávy Mč 

Požiadavky na prenájom priesto
rov žiadame predložiť na Miest
ny úrad do 31.10.2005 na adre
su Bratislava - Devínska Nová 
Ves, Miestny úrad Devínska No
vá Ves, Novoveská 17/A, 843 10 
Bratislava 49. 
Obhliadka nehnuteľnosti je mož
ná vždy v pondelok v čase od 
14,00 hod do 16,00 hod. 

Bližšie informácie obdržíte na 
Mú v DNV na Oddelení správy a 
údržby majetku, tel. č. 64538367 
kl.119 Mgr.Kissová. 

Miestny úrad Devínska Nová Ves 
vyhlasuje 

SÚŤAŽ 
Vyhradené parkovacie miesta 
Lokalito: Pavla Horova 26 
Počet vyhradených parkovacích miest: 4 
Obdobie: l. ll . 2005- 31. l O. 2006 
Žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta 
je potrebné doručil' v zalepenej obálke s 
označením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE - NEOTVÁRAŤ" 
na Miestny úrad v Devínskej Novej Vsi, 
Novoveská 17/ A, 843 l O Bratislava. 
Žiadost' musí obsahoval': 
meno, priezvisko o adresa trvalého poby
tu žiadatelo, 
typ automobilu, farba, ŠPZ 
kto je vlastnikom automobilu, 
v prípade, že vlastníkom je fyzická oso
ba, údaj o tom, či sa využíva alebo nevy
užíva na podnikatelíkú činnost', 
cenovú ponuku za vyhradené parkovacie 
miesto na obdobie jedného roka. 

záujmom bola história, ktorú 
mal nesmierne rád a ktorej 
sa velmi intenzívne venoval. 
Poznal a zamiloval si 
Slovensko už v mladších ro
koch a ked' po odchode do 
dôchodku sa konečne mohol 

JUDr. Jozef Zauadil -

v okrese Kromefíž. Vyštudo
val klasickú filológiu a právo 
vo Viedni. Pracoval na najvy
ššom kontrolnom úrade vo 
Viedni najprv ako dvorný rad
ca, od r. 1907 ako sekčný 
šéf a roku 1912 bol vyme
novaný za tajného radcu. 
Svoje bohaté skúsenosti vy
užil pri organizácii tohoto 
úradu i v Československej re
publike. 

Bol členom mnohých vlas
teneckých spolkov, Slovan
skej besedy, Akademického 
spolku, Speváckeho spolku a 
ďalších . Jeho celoživotným 

na Slovensku aj usadiť, vy
bral si Devínsku Novú Ves 
kde sa svojej milovanej histó~ 
rii aj venoval. Dokladom jeho 
neúnavnej práce bolo v roku 
1925 objavenie rozsiahleho 
slovansko - avarského pohre
biska zo 7. - 8 . storočia prá
ve v Devínskej Novej Vsi. 

Lokalita sa nachádzala ne
ďaleko stanice v priestore, 
kde sa ťažil piesok medzi 
traťou a riekou Moravou se
verne od ústia potoka 
Stupávky, ktorý je posledným 
prítokom Moravy z l'avého 
brehu. 
Archeologický výskum sa 
tam potom realizoval v ro
koch 1928 - 1933 pod ve
dením Univ. prof. Jána fis
nera. Dalším jeho význam
ným objavom bolo situovanie 
Rastislavovej Dowiny do De
vínskej brány na sútok Duna
ja a Moravy, čo sa mu poda
rilo usilovným topografickým 
štúdiom. 

Tieto svoje výsledky a názo
ry J. Zavadil publikoval roku 

Poplatok za 1 parkovacie miesto: 
Paušálna suma poplatku so urči pre 

všetky vyhradené parkovacie miesta no 
jednom parkovisku rovnaká pre všetky 
vyhradené parkovacie miesto, o to vo 
výške priemernej cenovej ponuky uchá
dzačov, ktorým bolo parkovacie miesto 
na donom parkovisku pridelené. 

Paušálna suma poplatku nemôže byt' 
nižšia oko 7200,- Sk/ročne o nemôže 
byt' vyššia oko 40 000,- Sk/ročne. 

Fyzické osoby, ktoré nepoužívajú 
osobný automobil na podnikanie, majú 
znížený poplatok za vyhradené parkovo
cie miesto pre osopný automobil, ktorý 
nie je vo vlastníctve právnickej osoby, no 
jednu tretinu. Znížený poplatok je možné 
uplatnil' obyvotel'mi jedného bytu spolu 
iba jedenkrát. 
Uzávierka prihlášok: 17. l O. 2005 o 
14.00 h - v tomto termíne so zároveň 
uskutoční na miestnom úrode verejné 
otvorenie obálok. 

EO MÚ DNV 

1912 v práci Velehrady De
vín a Nitra. Jeho poznatky 
tak zapôsobili, že sa už v ro
ku 1913 pri Moravskom ar
cheologickom klube utvorila 
osobitná komisia pre odbor
ný výskum Devína a v tom is
tom roku začal l. L. červinka 
prvý archeologický výskum. 

Josef Zavadil bol členom 
viacerých historických spol
kov, bol podpredsedom spo
ločnosti prehistorikov v Pra
he a prvým čestným členom 
spoločnosti Vlastivedného 
múzea v Bratislave. Jeho 
zásluhou bol založený spolok 
Devín - spolok pre stavbu 
Národného domu a ochranu 
devínskeho hradiska. 

JUDr. Josef Zavadil zomrel 
v apríli roku 1938 v Prahe 
vo veku 8 1 rokov. Tohto roku 
uplynulo 150 rokov od jeho 
narodenia. Spomíname si na 
neho s obdivom a úctou ako 
na významného bádate/'a a 
váženého človeka. 

V Devínskej Novej Vsi je po 
ňom pomenovaná ulica, ško
da, že sa dodnes nepodarilo 
osadiť aspoň skromnú pa
mätnú tabu/ku či na Devíne, 
ktorý mal tak rád alebo v 
Devínskej Novej Vsi, kde po
budol dlhší čas za svojho po
merne dlhého a plodného ŽI~ 
vata. 

PhDr. Veronika Plachá, 
Hrad Devín 

DEVEX 3 
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/....... Pre dell ·--.... -\ 
Milé deti, od septembra 

1

1 

šk. r. 2005/2006 sme otvorili 
v lstracentre krúžok: i 

Detská tvorivá dielňa. l 
Ak máte vol'ný čas a 1

1 

chcete ho stráviť zaujímavo 1 

a užitočne, tak príďte me- l' 

dzi nás. Každý štvrtok od . 
15.00 h do 17.00 h- lstrij- l 

, ská 6, dvere vpravo. ) 
'-... -

lstracentrum - Centrum pre volný čas 
ponúka v školskom roku 2005/2006 

pravidelné aktivity 

Pondelok 
Tanečné štúdio 16.00- 16.45 h 
Kobylka 17.00-19.00 h 
Dramatické štúdio 15.30- 17.00 h
lstrijská 6 

Utorok 
ČRIP 18.00- 20.00 h -veľká sála 

Streda 
Tanečné štúdio 15.15 -16.45 h -
veľká sála 

Kobylka 17.00- 19.00 h 
Dramatické štúdio 14.30- 17.30 h -
lstrijská 6 

štvrtok 
AFRODITA 1117.00- 18.00 h ·veľká sála 

ČRIP 18.00- 20.00 h 

Paličkovanie 18.00 -20.00 h 

Detská tvorivá dielňa 15.00- 17.00 h -

lstrijská 6 

Piatok 
AFRODITA 1117.00- 19.00 h- veľká sála 

ROSICA 19.00- 21 .00 h 

DEVEX4 

ženia Miestneho odboru Matice 
slovenskej v obci. 

Slávnostný program, ktorý ma
tičiari pripravili, otvorili odhale
ním pamätnej tabule na budove 
lstracentra a výstavou dokumen
tov o vzniku a činnosti miestnej 
organizácie, získané z archívov 
MS v Martine i od pamätníkov. 

V spoločenskom programe naj
skôr matičiari hodnotili dlhé se
demdesiatročné obdobie či nnosti 
na poli zachovávania tradícií, 
obrany jazyka a spoločensko
kultúrnych hodnôt, ale aj o 
súčasnosti. 

O pozitívnom pôsobení Matice 
slovenskej v oblasti vedy, umenia 
a popularizácie kultúrneho de-

70 rokov Miestneho odboru Matice slovenskej v ONV 

Vnedeľu 25. septembra si 
obyvatelia Devínskej Novej 

Vsi pripomenuli 70. výročie zala-

(....__P_R_ÍL_EŽ_IT_OS_T_I ~> 
Združenie VOTUM oznamuje, že sa 

presťahovalo do priestorov Materskej 
školy na ulici Milana Marečka 16 -
vchod vo dvore. Zároveň pozýva všet
ky tvorivé deti aj dospelých do novo
otvorenej 

KERAMICKEJ DIELNE 
Práca s hlinou, glazúrami, aj na 

hrnčiarskom kruhu. Ponúkame mož
nosť navštevovať dielňu aj v dopolud
ňajších hodinách pre mamičky s deť
mi vždy v pondelok od 10.39 do 
11.30 h. 

dičstva, ale aj o prínose 
Miestneho odboru MO MS v 
DNY hovoril prvý tajomník MS 

Deti aj dospelí si môžu vybrať z týchto 
termínov: 

Pondelok: 14.00 - 15.30 deti 
Utorok 15.30 - 17 .OO h deti 
15.30-17.00 h deti 
17.00- 18.30 h deti 
18.30 - 20.00 dospelí 

Prihlásiť sa môžete vždy v ponde
lok osobne u lektorky od 15 .30 -
17.00 h (vchod cez terasu vo dvore), 
alebo telefonicky na č. t.: 6477 0390. 
Takisto si deti svoju zručnosť môžu 
vyskúšať v 

16. augusta 1935 členovia 
MS požiadali ústredie MS v 
Martine o založenie miestne
ho odboru. Odpoveď s od
porúčaním prišla obratom a 
tak na l. septembra bolo 
zvolané Valné zhromaždenie, 
na ktorom sa zúčastnilo l 7 
zakladajúcich členov a pri
pojilo sa 24 novvch členov. 
Na tomto zhromaždení sa eš
te zúčastnilo asi 250 obča
nov. 

Valné zhromaždenie si zvo
lilo 9-člennv vvbor, ktorého 
predsedom sa stal uč/tel' 
Jozef Samko. Zakladajúca 
schôdza a potom činnosť MO 
MS sa konali v tejto budove -
vtedajšieho "Potravinárske
ho družstva". To je dôvod 
umiestnenia pamätnej tabu
le na tejto budove. 

Alexander Števík, ktorý odovzdal 
predsedovi Miestneho odboru 
Pamätnú medailu Matice sloven
skej ako ocenenie zásluh za se
demdesiatročný aktívny príspe
vok Miestneho odboru na poli 
udržiavania zachovávania a 
rozvoja matičiarskych tradícií v 
DNV.Bohatú činnos( miestneho 

{Pokračovanie na 5. strane) 

TEXTILNEJ DIELNI 
v stredu od 15.30- 17.00 h 
a 

VÝTVARNEJ DIELNI 
v piatok od 15.00- 16.30 h 
Dielne sú integrované - zdravé deti 
pracujú spolu s deťmi s postihnutím. 

JAZYKOV~ KURZY: 
Nemčina- dospelí- mierne pokročilí
v utorok 18.00 - 19.30 h 
Angličtina - deti - pondelok, streda, 
štvrtok po 17.00 h (aj predškoláci) 
Informácie: tel. č.: 6477 0390, alebo 
osobne v Združení VOTUM, ui.M. Ma
rečka 16 (vchod vo dvore) 

Ing. Rastislav čAPKOVIČ 

a Katm·ína TÓTHOVA 

]aromil· FERIANC 

a NikoletajURčAKOVA 

Martin BILKA 

a Mária DUDIKOVA 

Pavol BLAŽEK a 

Miroslava KRATOCHVILOVA 

Vladimír STULANčAK 

a Lenka SCHULDESOVA 

Rastislav KYTKA 

a Andrea VRABLIKOVA 

FilipKyzEK 

a Barbora ZLOCHOVA 

Blahoželáme! 

A lex HIPZSKI 

Nina BLAŽEKOVÁ 

Karolína KOMAčKOVA 

Vmzesa]ENIŠOVA 

Lenka KISZELOVA 

Vitajte! 

(Q~i$J~ ~~~l!~~ f~~~:~v 
Ing. Ján FACUNA 

Rudolf KOŠIREL 

Micbal GLOS/K 

]ánPLAVKA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Ďakujeme všetkým, ktorí na 
poslednej ceste odprevadili 
nášho drahého 

Rudolfa KOš/RELA 

Ktorý nás opustil 22.9.2005. 
Ďakujeme za prejavy sús
trasti a kvetinové dary. 
Spomínajte s nami. 

Smútiaca rodina 

Drabej mamičke, babičke, 
prababičke 

Eve GRANCOVEJ 

k 70-tinám praje všetko naj
lepšie rodina a priatelia 

Dostojne osldr~ili 
(Dokončenie zo 4. strany) 

odboru, najmä od obnovenia jej 
činnosti po vzniku samostatného 
Slovenska zhodnoti l jej súčasný 
predseda Jozef Slovinec. 

Prínos Miestneho odboru Ma
tice slovenskej v oblasti kultúry 
ocenil v mene MČ DNY zástupca 
starostu F. Baňas. 
Zároveň vyslovil presvedčenie, 

že MO MS bude úspešne po
kračova( v udržiavaní matičiar
skych tradícií ich prezentáciou aj 
v budúcom období. 

V rovnakom duchu prišli po
zdravi( slávnostné zasadanie 
MO MS Dr. Fr. Švába, hlavný 
radca Ministerstva školstva SR, 
Dr. E. Benčová, riaditeľka Domu 
MO MS v Bratislave a další hos
tia. 

Potom už na pódiu lstracentra 
privítala pani Eva Vargová, gra
ciózne moderujúc celý program, 
účinkujúcich v kultúrnom progra-

po tehelni mizne 

Dlhoročný problém, ktorý 
bývalé Západoslovenské te
helne zanechali Devínskej 
Novej Vsi, sa stráca nielen ob
razne, ale aj doslova - jama 
po bývalej pieskovni sa zo 
dňa na deň zapfňa, o pár ro
kov to bude zelený terasovitý 
svah. 

Problém vyriešila stavebná 
aktivita spoločnosti Skanska, 

me. V úvode bolo potešením po
čúval' obdivuhodný poetický pre
jav Evy Kristínovej, na ktorý nad
viazali tatranskými pastorále 
Ras(o Šimkovič, kúzelným pás
mom detský folklórny súbor Ma
tičiari k a v závere programu na
plnila poslucháčov dobrým poci
tom ojedinelá prechádzka chod
níkmi dejín Devínskej, Cesty -
dramaticko-literárnym pásmom o 

príchode starých Slovanov, auto
ra Františka Granca, ktoré pred
stavili členovia MO MS. 

Pri príležitosti slávnostného za
sadnutia členovia a priaznivci, 
ktorí prispeli svojou nezištnou po
mocou k rozvoju matičného hnu
tia od jej obnovy v roku 1991 do
stali dakovné listy: 

Mgr. Lucia Bizoňová, Daniela 

ktorá sa potrebovala zbaviť 
materiálu vyťaženého pri 
stavbe tunela. 

Po rokovaniach a analý
zach, či možno v tejto lokalite 
použiť na zasypanie materiál 
zo Sitiny, padlo na Obvod
nom banskom úrade kladné 
rozhodnutie. 

Devínska Nová Ves začiat
kom roku 2004 zrazu mala 
materiál a nielen to - za jeho 
uloženie v zmysle zákona in
vestor platí. 

Nie sú to horibilné sumy, 
ale mestskej časti pomôžu, 

Danielovičová, František Gro
nec, MUDr. Juraj Hanzen, Teré
zia Ivanová, Zuzana Kadíková, 
Mgr. Peter Krug, Martin Mikulá
šek, Ing. Vladimír Mráz, Irena 
Olgyayová, Mária Slovincová, 
Olga Šubínová, Anastázia Vebe
rová, Ing. Peter Weiss, kolektív 
súboru Matičiarik. 

r 

hoci samospráva naozaj po
kladá za kľúčový problém lik
vidáciu bane. Zasypanie jamy 
sa pravdepodobne skončí do 
konca marca. 

To však neohrozí biologickú 
rekultiváciu lokality, ktorá je 
naplánovaná na budúci rok. 
Potom samosprávu čakajú ro
kovania s devínskym Družs
tvom podielnikov, ktorému 
územie bývalej bane patrí. 

Mestská časť chce časť toh
to priestoru využiť na vybu
dovanie rekreačno-športo
vého areálu. 

DEVEX S 



Nec 

c 

! 
; 
je 
n. 
ze 
re 
tof 

Dtit 8. 
roJ pri, 

op z. da; 
do, 
pov 

Kt me rr 
zdar 
lada 

Pri 
•!•· kova1 

daňa1 
nčenic 

jeho d 
ukonče 
tu a jel 
automc 
mieste~ 
9. Daň 
lova- o, 
tomaty, 1 
jej územi 
IO. Daň, 

somnú e1 

matov, pr 
mestskej~ 

Nov~ Ves, 
miesto umi 
ného autor 
nenia 0 zo 

druh predá, 
11. Každý 

ík pc 

týc 
fin 

Dl 

SLOVO MAJÚ 
NOVOVEŠŤANIA 

Spomienka 
na pána učitel'a 
Bolo to dávno, 1. septembra 

1942, keď 65 mamičiek priviedlo 
svoje ratolesti do 1. triedy Ľudovej 
školy v Devínskej Novej Vsi. Bolo 
nás 36 chlapcov a 29 dievčat. 

Naše mamy mali plné oči slz od 
dojatia a my plné očká strachu, čo 
nás v tej ozajstnej škole čaká. Mali 
sme však vel'ké šťastie, lebo práve 
vtedy nastúpili na našu školu dvaja 
mladí učitelia - snúbenci, Albert 
Hlaváč a Anna Krajčovičová. Pani 
učitel'ka dostala do vienka die
včenskú triedu, ktorú učila päť ro
kov a pán učitel' chlapcov piatakov, 
kde v tom čase učili všetky pred

mety. 
V jedno novembrové ráno prišla 

pani učitel'ka do školy s vel'kou 
krabicou koláčov a povedala, že už 
sa volá Hlaváčová. Mladí učitelia 
začali svoj spoločný život v 
Devínskej Novej Vsi. 

Na druhom stupni -vtedy to bola 

"meštianka" sme už boli spojená 
trieda a triednym nám bol posled
né dva roky pán učitel' H l aváč. 

Všetky roky na meštianke nás učil 
fyziku, chémiu a chlapcov telocvik. 
Najmä fyzika bola jeho vel'ká lás
ka. Neskôr napísal aj niekol'ko kníh 
o fyzike. Pre nás to bola výhoda v 
tom, že nám vedel zložité prírodné 
javy odborne vysvetliť. Bol k nám 
vel'mi prísny,vyžadoval, aby sme 
sa fyzike a chémii seriózne venova
li. To sa neskôr ukázalo ako výho
da pri našom ďalšom štúdiu. 

la zbytočná, a že nám vera dal. 
Všetci sme sa v živote dobre uplat

nili. 

[ Vybrali sme z pošty ] 
sadby ak nedokážeme udržať v 
poriadku živú prírodu a smeti 
vyhadzujú ľudia priamo z 
okien, zo dverí vlastných za
parkovaných áut hocikde na 
chodníkoch. Veď v oblasti J. 
Smreka, P. Horova, Š. Králika 
je toľko motorových vozidiel, 
že nestačia chodníky. Ich par
kovanie vo večerných, nočných 
i ranných hodinách je katastro
fálne a nemáte o chvíľu kadiaľ 
chodiť. V rodinách sú po dve aj 
tri autá, ale garážovanie zabez
pečené nie je. 

Pán uč i tel' okrem svojho učitel's
kého povolania bol v našej obci i 
organistom a viedol aj chrámový 
spevokol. Venoval sa aj kultúrnej 
činnosti - režíroval divadelné hry, 
dokonca i operety s miestnym 
ochotníckym krúžkom. 

S nami nacviči l za pomoci svojej 
manželky v poslednom ročníku di
vadelnú hru "Strati l sa hlásnik 
Cibula". V hre smer účinkova l i 
všetci žiaci, okrem hovorených úloh 
chlapci boli duchovia, dievčence ví
ly, motýle divé žienky. Na javisku 
bol zrazu celý rozprávkový svet. Od 
samej krásy vypadla elektrina a my 
sme hru odohrali na druhý deň 
pred plným hl'adiskom. 

Takto krásne sme sa rozlúčili s 
našou školou no bohužial' i s našimi 
učitel'mi. V päťdesiatych rokoch, 
ktoré boli charakteristické tým, že 
sa u nás politické pomery vyvíja li 
vel'mi zvláštnym spôsobom po 9-
ročnom pôsobení v našej obci boli 
manželia Hlaváčovci preložení do 

Vajnor. 
Odchádzalo sa im ťažko, veď tu 

prežili prvé roky ich šťastného ma
nželstva a narodili sa im tu aj všet

ky tri deti. 
Odišli, no my žiaci sme s nimi po 

celé roky kontakty neprerušili. Radi 
sme sa s nimi stretávali na pravi
delných stretnutiach našej triedy a 
žiadne oslavy ich životných jubileí 
sa neobišli bez účasti zástupcov 
nás, bývalých žiakov. Boli to krásne 
stretnutia, na ktorých sme spoločne 
spomínali na roky prežité v škole. 
Vel'mi sme si vážili ich záujem o 
naše osudy - naše úspechy i problé
my a cenili sme si ich rady, ktorými 
nás usmerňovali aj v období dospe

losti. 
Pred niekol'kými týždňami sme sa 

s pánom učitel'om Hlaváčom, ktorý 
sa dožil takmer 86 rokov života 
rozlúčili naposledy. Bohužial', nie 

všetci. 
Dvadsaťšesť našich spolužiakov 

ho predišlo na ceste do večnosti. 
Nám ostatným ostali na neho len 
pekné spomienky. 

Vážení, 
ako dlhoročná obyvateľka ONV 
vám dávam do pozornosti 
otázku životného prostredia v 
časti G/avica, pod ňou, a Srd
ce. Začnem Zavadi/ovou uli
cou, ktorá má síce krásne nové 
rodinné domy, ale nám obyva
tel'om zo sídliska chýbajú pri 
nich kontajnery na smeti. 
Obyvatelia týchto domov, či rá
no alebo z večera, odnášajú 
smeti do najbližších kontajne
rov na smetisku. 

Navyše, ak majú pred svojimi 
rodinnými domami ukradnuté a 
prelepené dopravné značky na 
"Prísny zákaz vstupu - súkrom
né pozemky", nuž mali by sa 
správať tak, aby nezneužívali 
ostatných obyvatel'ov ONV. 

Prechádzajúc na Srdce ne
upravená cesta vás privedie 
odbočením doprava smerom 
späť do ONV k niekoľko rokov 
starému neodpratanému kon
tajneru, ktorý asi ONV zabudol 
najmenej 5 rokov vyprázdniť a 
sused naproti - nuž na to treba 
žalúdok. A nová zberňa dreva, 
kovu a papierov, ktoré strážia 
dvaja diví psi večne vrieskajúci 
od rána do večera vyrábajúc 
každoročne nekontrolovane 
svojich potomkov? Ten vreskot 
na okoloidúcich sa ozýva až na 
sídlisko denne od rána do 
večera a nikto neurobí poria
dok. Prosím na toto svinstvo 
iba hygienikov. 

Hlavne, že máme Dendro
park! A komáre nech nás po
žerú! Na postrek, ktorý bol uro
bený iba čiastočne a veľn1i 
oneskorene ste vyčlenili tak 
málo peňazí, že sa nemuselo 
robiť nič. Nech teda požerú 
najmä tých nespokojencov, 
ktorým sa neporiadok v ONV 
nepáči a bude život plynúť ďa
/aj. Myslím si, že sa zbytočne 
vyhadzujú peniaze na rôzne vý-

Parkovacie plochy - na tie sa 

nemyslí a nuž na čo máme me
dzi domami plochy trávnikov 
nevyužité - nedá sa minimum 
ukrojiť a urobiť parkoviská? 
Veď ľudia nemajú ako využiť 
chodníky, ale chodia po ces
tách. Až sa niekto zabije, po
tom budete múdri? Prečo plo
cha za Fitnes centrom nie je 
využitá už niekoľko rokov? Veď 
tam by sa pomestilo áut, ale 
burina je krajšia. A na záver sa 

chcem opýtať, kam a ako sa 

dajú a použijú peniaze za ne
smierne tony zeminy navezené 
na Glavicu? Nemožno urobiť 
prístupovú cestu do ONV 
zjazdnejšiu? čo získajú za tie 
obrovské príjmy ľudia z ONV? 
Očakávam, že zvýšenie daní z 
pozémkov a nehnute/'ností tak 
ako na začiatku roka 2005. 

Iba starosta Lamača sa za
choval voči svojim súkmeňov
com tak, že tieto dane nezvy
šoval. Dávam vám tieto pripo
mienky a postrehy k nahliadnu
tiu a riešeniu. Prosím rokujte 
na vašich zhromaždeniach o 
týchto problémoch a riešte ich. 
Zároveň to posielam DTV i 
nášmu časopisu. Rozprúďte 
diskusiu, či sa nemôže pre ob
lasť ONV zabezpečiť čisté, hy
gienické spolužitie na úrovni za 
odstránenie pálčivých nedo
statkov sídliska. 

S pozdravom, obyvatel'ka ONV 

v budúcoJm čísle: Ak9uálne o psoch 

Poiiarovost' 
na území hlavného mesta SR Bratislavy 

v auguste 2005 

ného mesta SR Bratislavy. Dňa 3. 8. 2005 na 
Kosatcovej ulici v MČ Devínska Nová Ves vzni· 
kol požiar odpadu pri opustenom objekte bý· 
valých potravín. 

Pekné spomienky viažu chlapcov 
k hodinám telocviku. V tom čase 
sme nemali v škole telocvičňu, ani 
žiadne cvičebné náradie. Našou te
locvičňou boli lúky pri rieke 
Morave, či na úpätí Devínskej 
Kobyly, kde sme sa ako deti do vô
le vyšantili. Na hodinách telocviku 
chlapci v trenírkach s odretými ko
lenami pochodovali okolo škol
ského dvora (terajšie Farské cen
trum) a spievali si pri tom Od 
Pol'any vietor veje- raz dva ... 

Dnes, keď nám ťahá už na se
demdesiatku, na to všetko s vďa
kou spomíname. l na to, že prísno
sť pána učitel'a na hodinách nebo-

Na pána učitel'a spomínali bývalí 
žiaci, dnes už takmer sedemdesiat

nici. 

Okresné rioditelstvo Hasičského a záchran· 
ného zboru zaregistrovalo na území hlavného 
mesta SR Bratislavy v auguste 2005 celkom 
52 požiarov, pri ktorých vznikli priame škody 
vo výške 5 116 000 Sk. Pri týchto požiaroch 
bola usmrtená jedna osoba a jedno osoba bola 
zronená. Najviac požiarov ( 14) bolo zaregis· 
trovaných v okrese Bratislava V. Požiare, ktoré 
najviac ovplyvnili požiarovosť no území hlav· 

Vplyvom požiaru došlo k poškodeniu budo· 
vy, pričom škoda spôsobená požiarom bola 
odhadnutá asi no 300 000 Sk. Šetrením prí1i· 
ny vzniku požiaru bolo zistené, že príčinou 
vzniku požiaru bolo zapálenie odpadu zatial' 
neznámou osobou použitím otvoreného ohňa . 

Okresné riaditelstvo Hasiiského 
a záchranného zboru v Bratislave Eva Krížová 

DEVEX6 

Vám ponúka tieto služby: 

cJr predaj Vašej nehnutelhosti (vyhladanie kupujúceho) 

cJr právny servis (zmluvy, vklad do katastra, 
stavebné konania) 

cJr poradenstvo pri financovaní 

cJr v spolupráci Vám zabezpečíme geodetické služby a 
znalecké posudky 

KALENDÁRE 2006 
z kompletnej ponuky kalendárov 

stolových, nástenných, plánovacích diárov, podložiek na stôl, 

si môžete vybrať v DEVEXe 

Kalištná 9, 841 07 Bratislava, e-mail: krug@mail.viapvt.sk, 0903 429 485 

pre finny ponúkame dotlač loga a textov pri väčších odberoch z1ávy . 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01 · Kúpa 

02 · Predaj 

03 · Vol'né miesta (ponúka, hlodá} 

04 - Služby (ponúka) 

05 · Byty 

06 · Nehnutelr10sti 

07 · Rozličné 

* Predám 6 mesiacov používaný stocionór
ny kotol LEI BER KN 30 (polo turbo). Cena 
22 000.· Tel: 0903·464 O ll 
* Ovčie kožušiny · predložky - dostanete 
kú pit' v Devexe 

Posteľná bielizeň 
· uteráky a osušky 

• Froté elastické poste/né 
plachty 

• Bavlnené poste/né plachty 
• Bavlnené obliečky krepové 

• Antialergický set 
• Froté osuška, uterák 

ponúka fo OSMA Luka Jihlava 
v predajni DEVEX, 

Novoveská 14 (z dvora), 

po · pia: 15.30- 18.00 

* Prijmem outoklompioro, automechanika v 
Devíne. Tel: 0907-789 095 

* TV servis Bolóž · oprava televízorov. 
No grbe 43. Tel/zózn .. 6477 6963 
*Murárske, obkladačské práce, sodrokor· 
tón, mal'ovky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908·543·991 
* Vyhl'odávom vodu, pramene, no kopci 
a hlbku. Tel: 0910-989 498 
*Účtovníctvo. Tel: 0905-452 131 

* Kúpim 3-izb. byt v tichu ONV. 
Tel: 02/5477 2212 

* Kúpim 3-izb. byt v OV, sídlisko Stred. 
Tel: 6477 6552 

* Dóm do prenájmu 4-izb. byt, 13 000 Sk. 
Tel: 6477 8194 

®! !!! [!! P~it R~~~~~~~ lll ! i;·llô 
* HERBA- ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný 
tovar, darčeky. No grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
* Dovolenka no chate v Tatrách. Lokalito 
Hybe, cena 260 Sk osobo/ deň . 

Kontakt: 0903·1 05 924, 
www.pedioter.wz.cz/l 

• ŠPECIÁLNA PONUKA 
Potre~ujete nový výťah, chcete opraviť strechu a fasádu? Využite našu 
šp~c1alnu ponuku pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 
pnestorov, bytové družstvá alebo iných správcov bytových objektov. 

• STAVEBNÝ ÚVER LEN ZA 2,9% 
Ponúkame vám teraz veľmi výhodný stavebný úver s ročnou úrokovou 
sadzbou len 2,9 %, ktorú garantujeme počas celej doby splácania. 

• RÝCHLEJŠIE FINANCOVANIE 
Pr~- rýchle ~n~ncova~~e opráv a rekonštrukcie vášho bytového domu 
mozete vyuz1t medz1uver s vkladom už od 10 % cieľovej sumy 
a výhodnými podmienkami zabezpečenia. 

• 0ALŠIE VÝHODY PRE VÁS 
·úročenie vašich vkladov garantovaným úrokom až 2 % ročne 
·ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia pre celý• bytový 
dom len 400 Sk, 

-ochrana vašich vkladov až do výšky prepočtu 20 000 eur v slovenských 
korunách. 

• KONTAKTUJTE NÁS 
Radi pre vás vypracujeme plán financovania modernizácie vášho domu. 
Navštívte kanceláriu obchodných zástupcov PSS, a. s. v lstracentre 
na lstrijskej ulici č. 6 v Bratislave. Sme tu pre vás v pondelok a v stred~ 
od 14.00 do 18.00 h, pripadne po telefonickom dohovore aj v inom čase. 
Kontakt: Mgr. Božena Sevčíková, tel. č.: 0903 213 466 0915 740 001 
Ján Gáll, tel. č.: 0915 890 420. ' ' 

PRVÁ STAVEBNÁ 
SPORITEĽŇA 

Ponuka na prenájom budovy kina Devín 
na Opletalovej ul. 4 

Popis budovy : 

Objekt kina Devín sa nachádza V Devínskej Novej Vsi na parcele č. 
545 o výmere 513 rn'. K budove patrí priľahlý pozemok p.č. 547 o vý
mere 1408 m' . 

Podmienky MČ na prenájom kina Devín: 
stručný podnikateľský zámer, oprávnenie na podnikanie 
návrh vložených investícií nutných na sprevádzkovanie objektu 
cenovú ponuku nie nižšiu ako minimálne sadzby pre MČ DNV pre rok 
2005 
predpokladaný termín sprevádzkovania celého objektu 
akceptovanie v nájomnej zm luve povinnosť nájomcu poskytnúť časť 
objektu prenajímateľovi počas konania volieb do orgánov samosprá
vy a štátnej správy 

predloženie časového harmonogramu sprevádzkovania objektu 
sprevádzkovan ie objektu podľa podn i kateľského zámeru najneskôr 
do 1 roka 

Požiadavky na prenájom priestorov žiadame predložiť na Miestny 
úrad do 31.10.2005 na adresu Bratis lava· Devínska Nová Ves, Miestny 
úrad Devínska Nová Ves, Novoveská 17 jA, 843 10 Bratislava 49. 

Obhliadka nehnuteľnosti je možná vždy v pondelok v čase od 14,00 
hod do 16,00 hod. 

Bližšie informácie obdržíte na MÚ v DNV na Oddelení správy a údržby 
majetku, tel. č. 64538367 kl.119 Mgr.Kissová. 

lnzerc~a • Cenník:_ l ~no~ - !,30 Sk, l/1,6 str. =. 678 S~, 1!8 str. = 1360 Sk, l/4 str. = 2720 Sk, l/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. 1 cm = 22 Sk. 
K cenom . tre bo, p~1poutot, 19% D~H. Zl~vy: In uvere1nen1a zo sebou S%, pri pät' o viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestname, hladom: ~la~o 50%. Pnplotky: 1._ strano + l 00%, posledná stro no + 50%, iná oka inzertná strano (6,7) + 30%. 
lnzertna kancelar1a: DNV Novaveska 14 (z dvora nod poštou), po-pio: 15.00-lB.OO, e-mail: krug@moíl.viopvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

- V stredu 21. 9. na parkovisku 
na ulici Na hriadkach kontrolo
vala hliadka PZ ONV mladého 
muža . 

Pri kontrole našli v aute sáčok 
s neznámou látkou. Ak pri kon
trole v Kriminalistickom a exper
tíznom ústave zistia, že ide o 
psychotropnú látku, začnú proti 
drž itel'ovi trestné stíhanie pre ne
dovolené držanie omamných lá
tok. 
- O deň neskôr 22. 9., v objekte 

Že naša mestská časť a predo
všetkým jej obyvatelia žijú ču
lým spoločenským životom, v 
rámci ktorého si premieňajú 

svoje záujmy v konkrétne vý
sledky, svedčí aj jedno úspešné 
spoločenské podujatie, na kto
rom sa stretli predovšetkým tí, 
ktorí majú radi súperenie v stre
rbe z porovníckych zbraní. v so
botu 24. 9. 2005 sa uskutočnilo 
družobné porovnícke podujatie 
v priestoroch strelnice susednej 
mestskej časti - Záhorskej Bys
trici, ktoré je organizované už 
tradične na začiatku porovníc
kej sezóny. Akcie sa zúčastnili 
porovníci, ktorí vykonávajú po
rovnícke právo na obhospoda
rovaných plochách Družstva po
dielnikov Devín a Štátnych lesov 
Slovenskej republiky v tejto 
,.záhoráckej časti" hl. m. SR Bra
tislavy. Išlo o porovnícke združe
nie zo Záhorskej Bystrice, po
rovnícke združenie Devín -
Kobyla a porovnícku spoločnosť 
z našej mestskej časti. Tohto po
dujatia porovníkov sa zúčastnilo 
aj S-členné družstvo porovníkov 

jazdeckého areálu Pegas, medzi 
Dúbravkou a ONV, neznámy pá
chate/' ukradol z vozidla Škoda 
Fabia rôzne veci v hodnote 9-tis. 
Sk. 
- Neznámy páchate/' sa v dňoch 
22. - 24. 9. vlámal do dielne na 
ulici Na kaštieli, ukradol motoro
vú pílu, rozbrusovačku, okružnú 
pílu a uhlovú brúsku. Poškodenej 
organizácii spôsobil škodu 66-tis. 
Sk. 
- V čase 23. - 26. 9. sa neznámy 
páchate/' vlámal do garáže na uli
ci Š. Králika, z ktorej ukradol štyri 
zimné pneumatiky v hodnote 11 
800 Sk. 

OOPZDNV 

z Chorvátska, z mesta Varaždin, 
ktoré nadviazalo družbu práve s 
porovníkmi z našej porovníckej 
spoločnosti. 

Tejto vydarenej akcie, po orga
nizačnej aj spoločenskej stránke 
sa zúčastnilo 53 porovníkov -
strelcov, a asi 150 priaznivcov tej
to záujmovej činnosti. Z dosiah
nutých výsledkov nás teší, že na 
prvých dvoch miestach poradia 
sa umiestnili práve porovníci -
strelci z našej mestskej časti. Ako 
celkový víťaz Oliver Pistovčák a 
druhý, v poradí strelcov, Pavol 
Mráz. Ferdinand Vyhnálek sa 
umiestnil na celkovom 7. mieste. 
Že táto športová disciplína v stre
rbe na asfaltové terče má v našej 
mestskej časti dlhodobú tradíciu, 
a to ešte z bývalej strelnice, ktorá 
bola umiestnená v lokalite ,.Srd
ce", svedčia aj výsledky, ktoré do
sahuje víťaz týchto streleckých 
pretekov, Oliver Pistovčák. Pán 
Pistovčák je úspešným reprezen
tantom Slovenskej republiky na 
vrcholových podujatiach u nás aj 
v zahraničí. Za zmienku stojí spo
menúť, že je držiterom 3- násob-

ného titulu Majstra Slovenska z 
rokov 2002, 2004 a 2005 v tejto 
disciplíne. 

Úspešne reprezentoval a re
prezentuje Slovensko aj na vr
cholových podujatiach v zahra
ničí, v roku 2005 aj na Majstrov
stvách Európy v Belehrade, kde 
skončil celkovo na 22. mieste a 
to len 2 terče za celkovým víťa
zom, ako aj na Svetovom pohá
ri a Majstrovstvách sveta v 
Taliansku, kde sa umiestnil na 
30. mieste zo 135 účastníkov. 

Družobného streleckého po
dujatia porovníkov sa zúčastnili 
aj čelní predstavitelia našej 
mestskej časti - Ing. Vl. Mráz, 
starosta MČ DNV, JUDr. F. Baňas, 
zástupca starostu MČ DNV a po
slanec MZ MČ DNV p. Miroslav 
Encinger, ktorí mali oprávnenú 
radosť z úspechov porovníkov
strelcov z našej mestskej časti. 
Celková dobrá atmosféra a 
nálada sa po ukončení strelec
kého podujatia porovníkov z 
uvedených porovníckych zdru
žení, porovníckej spoločnosti a z 
Chorvátska potom preniesla aj 
na záver na posedenie pri ho
dovej zábave v mestskej časti 
Dúbravka. 

Dovorte mi zaželať naším po
rovníkom do budúcnosti len sa
mé presné zásahy, pri strerbe na 
asfaltové terče, ale aj pri orga
nizovaných porovačkách v po
rovných revíroch. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňas, 

zástupca starostu MČ DNV 
Foto: Jordan Pistovčák 

Tržby VW SK 
za 1. polrok klesli 

Spoločnosť Volkswagen 
Slovakia, a. s., skončila v pr
vom polroku toho roka s cel
kovými tržbami 80 mld Sk. 

V porovnaní s rovnakým 
obdobím vlaňajška je to po
kles o viac ako 16 %. 
Počas prvých šiestich me

siacov roka vyrobila automo
bilka takmer 110-tisíc vozi
diel, necelých 189-tisíc pre
vodoviek a 11,2 milióna sú
čiastok pre nápravy a prevo
dovky. 

Dovoz dosiahol hodnotu 
takmer 45 miliárd korún, pri
čom vývoz produkcie auto
mobilky predstavoval viac 
ako 79 miliárd korún. Ku kon
cu júna spoločnosť zamest
návala 7732 pracovníkov. 

FUTBAL ~ 
8. kolo - 25. 9. 
Trnávka - ONV 
g: Sith 

9.kolo-2-10. 

ONV - Malinovo 

g: Sith 

5:1 

l :2 

ms 

( l(orenie života J 

Predstav si, včera prišiel 
muž v noci domov a padol 
mi k nohám! 
Aj ten môj prišiel tiež po
riadne opitý! 

Chcem byť milionárom ako 
môj otec! 
Tvoj otec je milionárom? 
Nie, ale aj on chce byť. 

*** 
Blondínka nechápavo: Ako 
mám urobiť volské oko zo 
slepačích vajec? 

*** 
Drahý, - osloví pani Danka 
svoju polovičku, - dnes môžeš 
robiť, čo len chceš, povysávať, 

umyť riad, vyprať. .. 
*** 

Prečo chodíme hosťa vypre
vádzať? 

Aby sa náhodou nevrátil 

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 : 15.00·18 .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 

DEVEXS 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

43.- 44. týždeň 

Príhovor 
vyd ava telá 

"Byť neinformovaný je 
hanba. Je to horšie ako byť 
mŕtvy", tvrdí v Bodke jed
ného z týždenníkov Milan 
Lasica. 

Nemusíme podrobne ho
voriť o informovanosti. Ne
musíme predstavovať Mila
na Lasicu. Nemusíme hovo
riť o tom ako štát, uvedo
mujúc si dôležitosť tohto fe
noménu, zákonnými pro
striedkami nariadúje, upra
vuje, usmerňuje, riadi .. . 

Nemusíme sa opierať o 
trendy vo svete, kde lokálnej 
- miestnej informovanosti 
prikladajú mimoriadny (nie 
bežný) význam. 

Vážia si vydavatel'ov vy
tvárajúcich imidž, formujú
cich čitatel'ov-obyvatel'ov v 
prospech rozvoja, súdržnos
ti a spolupatričnosti v loka
lite. Získavajú ich, najednej 
strane pre volebné progra
my, na druhej vytvárajú 
kontrolné mechanizmy ich 
plnenia prostredníctvom 
ohlasov, pripomienok, názo
rov. Občan-volič je informo
vaný. 

Pred pätnástimi rokmi 
sme zobrali na seba neláhkú 
úlohu-službu, informova( 

Nemusíme sa teda hanb it; 
pretože sa nemusíme radiť 
medzi "mŕtvych ", či nečin
ných. V jubilejnom roku 
(zavŕšenie 15 rokov by malo 
byť až v lete budúceho ro
ka) nastane čas, aj keď ma
lého, ale bilancovania. Od 
až po. To necháme na zain
teresovaných.(kto nimi sú?) 

Vydavateľ 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk / 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES 

21.10. 2005 Ročník: XV. Číslo: 17 bezplatne 

V číslE: O Stredná škola v DNV 

O O Z radnice O Kultúra * Spolužitie 

9 Spoločenská kronika 0 O Inzercia 

O Z policajného zápisníka * Šport 

Informácie sú schody k poznaniu 

Vyhodnotenie reprezentatívneho prieskumu na zistbvanie 
záujmu o štúdium na strednej škole v rámci Mč ONV 

Stredná škola
v Devínskej chýba 

Mestská časť Bratislava · Devín· 
ska Nová Ves vykonala na základe 
uznesení Miestneho zastupiteľstva 

Mč ONV reprezentatívny prieskum 
záujmu o možnosti pokračovať v štú· 
diu na strednej škole v ONV 
Zároveň bol požiadaný starosta MČ 

ONV, a bolo uložené prednostovi 
miestneho úradu MČ ONV, preroko· 
vať možnosť spolupráce v oblasti 
zriadenia strednej školy v rámci MČ 
ONV s predsedom Vyššieho územ· 
ného celku Bratislavského samo
správneho kraja a so starostami MČ 
Záhorská Bystrica a Mč Devín. 

Reprezentatívny prieskum na zisťo· 
vanie záujmu o štúdium na strednej 
škole v prípade jej zriadenia v rámci 
Mč ONV bol vykonaný na základných 

školách v ONV v čase od 1. 1 O. do 1 o. 
10. 2005. 

Pripravené otázky boli prerokované 
aj v komisií školstva, mládeže, športu 
a vzdelávania. Výsledky prieskumu vy· 
hodnotili triedny učitelia a riaditelia ZŠ 
s MŠ v ONV. O výsledkoch reprezen
tatívneho prieskumu boli informovaní aj 
poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ 
ONV na zasadnutí 18. 10. 2005. 

otázky prieskumu: 

1. Máte záujem, aby v rámci Mč 
Bratislava - Devínska Nová Ves bola 
zriadená stredná škola /štátna, sú
kromná, cirkevná/ ? 

(Pokračovanie na 3. strane) 

(~T~ SPRÁVY) 
Nové kino 

Kino & Café Galaxy na ulici 
Štefana Králika 15/B slávnostne 
otvorili v piatok 14.10.2005 . 

Program na tento mesiac nájdete 
už v dnešnom čísle. .... 

V Podunajských Biskupiciach 
má mestská čas( vyčlenených 

600 tis. Sk ročne len na tlač, 

mzdu redaktora a distribúciu 
miestnych novín. Ako je to u 
nás, niekedy nabudúce. .... 

Pred blížiacou sa zimou sa so 
zateplovaním pousilovali v byto

vom dome na ulici M. Marečka . 
Hoci šetrenie zateplovaním je 

všeobecne známe, a často publi

kované, obytný dom na M. Ma

rečka je zatial' jedinou lastovič
kou v Devínskej. .... 

Huby rastú 
Hoci hubárske sezóno sa nez

adržatelne blíži k svojmu koncu 

ešte aj v týchto dňoch možno 
stretnú( úspešných hubárov ne

súcich plné košíky, najmä zo 
Záhoria. .... 

Nová ponuka čínskej reštaurá
cie na lstrijskej zaznamenáva pr
vých spokojných gurmánov. 

Futbalisti Lokomotívy ONV 

v IV lige už dlho nevyhrali a 
so ziskom 4 bodov sú na 
predposlednom mieste. 

Uzovierka dnešného čísla 
bola 13. 1 O. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 27.10. 2005, 
číslo vyjde 4. ll. 2005. 
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Z radni:ce 
Miestna rada Miestneho zastu

pite/'stva mestskej časti Bratisla
va Devínska Nová Ves (MR MČ 
ONV) sa zišla 4. 7 O. 2005 na 
svojom riadnom zasadnutí. Z 31 
prerokovaných materiálov a pri
jatých uznesení predkladáme tie
to závery: 
MRMČDNV 
-zobrala na vedomie predlože
nú informáciu o podmienkach 
predaja nehnute/'nosti na lstrij
skej 68, odporučila MZ MČ ONV 
schváliť podmienky predaja tejto 
nehnute/'nosti, a vyjadrila ne
stíhlas s kúpou časti pozemku p. 
č. 1400/1 o výmere cca 600m', 
-zobrala na vedomie predlože
nú informáciu o predajoch po
zemkov v roku 2005, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť VZN o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu MČ ONV v znení pripo
mienok, a uložila prednostovi 
MÚ ONV prerokovať návrh VZN 
v legislatívnej komisii v termíne 
do 78.10.2005, 
- odporučila prerokovať VZN o 
určen í úhrad za sociálne služby v 
OSS v sociálnej komis ii, finanč
nej komisii, legislatívnej komisii 
a v správnej rade DSS a následne 
predložiť do MZ v termíne do 
15. 11.2005, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť zmenu financovania mimoroz
počtových fondov MČ ONV od 
1. 1.2006, a uložila prednostovi 
MÚ ONV pripraviť zmenu štatú
tov mimorozpočtových fondov a 
po prerokovaní vo finančnej ko
misii a legislatívnej komisii pred
ložiť do MR 3.17.2005, 
-zobrala na vedomie informáciu 
- 1. čítanie - o návrhu rozpočtu 
na rok 2006, uložila prednostovi 
MÚ ONV prerokovať materiál vo 
finančnej komisii, a uložila pred
nostovi MÚ ONV predložiť mate
riál ako informáciu na rokovanie 
MZ MČ ONV 18.10.2005, 
-zobrala na vedomie informáciu 
starostu MČ ONV o rokovaní 
Mestského zastupite/'stva hl. m. 

Postavia priemyselnú zónu? 

Novú priemyselnú zónu by mali postavil' v 
lokalite Blížne Zamajerské v blízkosti Volks
wagenu .... 
informóciu, ktorú sme prevzali z Bratislav· 

DEVEX 2 

SR Bratislavy o správe daní a po
platkov na rok 2006, 
- uložila prednostovi MÚ ONV ro- · 
kovať s SB D IV o zmene podmie
nok v zak/adatef'skej zmluve TKR, 
a. s., odporučila MZ MČ ONV pre
rokovať znenie zak/adate/'stkých 
listín TKR, a. s. v znení pripomie
nok, a uložila prednostovi MÚ 
ONV zabezpečiť informáciu o po
zícii vlastníkov bytov SBD IV v jed
notlivých obytných domoch sídlisk 
Podhorské, Kostolné a Stred, 
- odporučila MZ MČ ONV prero
kovať návrh na vybudovanie náh
radných parkovacích miest za stra
tu kapacity vyvolanú zmenami do
pravnej situácie na Eisnerovej ul. v 
znení pripomienok, a uložila pred
nostovi MÚ ONV rokovať s RKC o 
zámene pozemku p. č. 2148/80, 
-zobrala na vedomie informáciu o 
krokoch vykonaných v súvislosti s 
opravou strechy nad pasážou Oo
vina, 
-zobrala na vedomie informáciu o 
prerokovaní Územnej štúdie sever
nej časti MČ ONV s dotknutými or
gánmi, orga nizáciami a verejno
sťou, odporučila MZ MČ ONV 
pokračovať v územnoplánovacej 
príprave spracovaním čistopisu 

Územnej štúdie - zapracovaním 
pripomienok z prerokovania v 
súlade s platnou celomestskou do
kumentáciou, 
- odporučila MZ MČ ONV schváliť 
spôsob financova nia primárnych 
rozvodov TKR v novovybudova
ných obytných celkoch podlá bodu 
1 písm. b) za podmienky, že MČ 
ONV vypracuje projektovú doku
mentáciu, 
• odporučila MZ MČ ONV zrušiť 
UMZ č . 172/9/2005, a odporučila 
MZ MČ ONV schváliť Zmluvu o 
nájme športového areálu pri ZŠ P 
Horova 16 pre ONV ŠPORT, spol. s 
r. o. na základe stanoviska Magist
rátu na dobu 1 O rokov, 
· zobrala na vedomie prehlad o 
schválených grantoch z EÚ pre MČ 
ONV, 
·zobrala na vedomie informáciu o 
-stave prevodu vlastníctva areálu 
Bystrická na MČ ONV, a odporuči
la starostovi MČ ONV napísať list v 

ských novín nemusí byt' pravdivá. Ak aj nie v 
celom znení, tak MČ O NV ešte nedala vypra
cova!' územný plán zóny, ako sme uviedli zo 
zdroja. 

Čitatelom sa ospravedlňujeme. 
Redakcia 

predmetnej veci ministrovi spravod
livosti, 
·zobrala na vedomie informáciu o 
ukončení e/ektr. revízií s pripomien
kami, 
· zobrala na vedomie predloženú 
informáciu o predaji pozemku pri 
VÚZ, a odporúča MZ MČ ONV ne
schváliť odpredaj pozemku p. č. 

2878/80 a 2878/491 spoločnosti 

Dona Development, 
·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
kontrolnú správu o hospodáren í 
lstracentra, 
·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
kontrolnú správu čerpan ia fondu 
kultúry za rok 2004 po doložení 
chýbajúcich dokladov, 
·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
kontrolnú správu prečerpania účelo
vej dotácie pre DEVEX za rok 2004 
po prerokovaní vo finančnej komi
sii, a žiada konate/á DEVEX-u pred
ložiť návrh vysporiadania dotácie za 
rok 2004 vo vzťahu k platnej zmlu
ve, 
-odporučila MZ MČ ONV schváliť 
kontrolnú správu in vestičnej akcie 
Stavebné úpravy terasy M. Ma rečka, 

uložila architektovi MČ ONV a 
prednostovi MÚ ONV predložiť no
vý návrh technického riešenia opra
vy povrchu terasy a jej využitia v 
termíne do 3. 17.2005, uložila pred
nostovi MÚ ONV zazmluvniť každú 
investičnú akciu nad 250 tis. Sk vo 
vzťahu k organizáciam zriadených 
MČ ONV, a uložila prednostovi MÚ 
ONV preveriť majetkové pomery te
rasy- konštrukčné prvky domu a in
formáciu priložiť ku kontrolnej sprá
ve, 
·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
kontrolnú správu hospodárenia 
OHZ za 1. polrok 2005, a uložila 
ve /ite/ovi OHZ zaviesť analytické 
členenie účtovníctva na príspevko
vú a podnikate/'skú činnosť, 

• schválila program MZ MČ ONV 
dňa 18. 10.2005 po zapracovaní pri
pomienok, 
·zobrala na vedomie správu zástup
cov MČ ONV, obce Sv. Ilja, Varaž
dínskej župy a VÚC Bratislavského 
samosprávneho kraja, schválila 
rozšírenie spolupráce MČ ONV a 
obce Sv. Ilja o oblasť vzdelávania, 

-- Požiarovost' --
na území hlavného mesta SR Bratislavy v mesia
ci september 2005. Okresné riaditeľstvo Hasič
ského a záchranného zboru zaregistrovalo na 
území hlavného mesta SR Bratislavy v mesiaci 
september 2005 celkom 64 požiarov, pri ktorých 

školstva a partnerstva u oboj
stranne prospešných projektov fi
nancovaných z predvstupových 
fondov EÚ, a schválila odbornú 
skupinu pre túto spoluprácu v 
zložení: 
Ing. Vl. Mráz, Miroslav Encinger, 
Ing. arch. M. Beláček, l. Ludvi
gová, Mgr. M. Marko, Mgr. L. jaš
ko, Mgr. B. Kissová, 
• odporučila starostovi MČ ONV 
vydať predbežný súhlas na uza
vretie zmluvy s fy. Carostav, a 
uložila zástupcovi starostu MČ 
ONV predložiť Zmluvu na do
dávku trávnika s fy. Carostav do 
MZ MČ ONV spolu s návrhom 
rozpočtových opatrení, 
· vyjadrila súhlas so zámerom 
prenájmu nebytového priestoru v 
MŠ). Smreka 8 pre Emit, n. o. 
Bratislava o výmere cca 200m', 
žiada budúceho nájomcu o 
predloženie podnikateľského zá
meru s ekonomickým vyčíslením 

zmluvného nájmu, a odporuči

la MZ MČ ONV sch vá liť prená
jom nebytových priestorov v MŠ 
). Smreka 8 pre Emit, n. o. po 
predložení podnikate/'ského zá
meru, 
• schválila prenájom nebytových 
priestorov 1. nadzemného pod
lažia M. Marečka 2,4,6 o výme
re cca 60-1 ODm' na vytvorenie 
prevádzky regeneračného centra 
s nasledovnými podmienkami: 

AJ MČ ONV uzavrie s nájomcom 
zmluvu na dobu neurčitú, 

B) nájomca vybuduje prevádzku 
na vlastné náklady podlá spoloč

ného návrhu v koordinácii s MČ 
ONV a uhradí alikvótny podiel 
nákladov na spoločnú projekt. 
dokumentáciu, 

C) cena nájmu za m' podlá mini
málnych sadzieb schválených 
MZ MČ ONV na rok 2005 s plat
bou ihneď po podpise zmluvy. 

Spracoval: 
jUDr. František Baňa s 

zástupca starostu MČ ONV 

vznikli priame škody vo výške 5 562 300 Sk. 
Pri týchto požiaroch došlo k zraneniu jednej oso· 
by. Najviac požiarov (22) bolo zaregistrovaných 
v okrese Bratislava V. 

Okresné rioditelstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Bratislave 

Stredná Skola __ 
v Devínskej chvba 

3. O aký druh strednej školy má Vaše 
dieťa záujem po ukonče ní základnej 
školy? 

Rozmlestnenle ltontttjnerov · 11. polrolt 21JIJS 

?~nov~ v snahe p;edís~ vytváraniu nelegálnych skládok a pritom po
mod obecnom Devrnske1 Novej Vsi pri upratovaní domácností 0 do
~ov,.poskytne vel'kokapacitné kontajnery na objemný odpad z ro· 
dmnych domov a domácností. 

(Dokončen ie z 1. strany) 

2. Chcete, aby Vaše dieta po ukonče
ní základnej školy pokračovalo v štú
diu na strednej škole v prípade jej 
zriadenia v Mč Bratislava - Devínska 
Nová Ves ? 

- gymnázium štvorročné 

- gymnázium osemročné 

- stredná odborná škola stavebná 

- stredná odborná škola strojnícka 

- stredná odborná škola iná 

1. Počet vydaných hárkov ;eprezentatívneho prieskumu: 802 100 % 
2. Počet vrátených hárkov reprezentatívneho prieskumu: 646 80,6% 

3. Odpoveď na 1. otázku prieskumu: 646 100% 
- počet odpovedi .,áno": 608 94,12% 
- počet odpovedi .,nie": 38 5,9% 
- záujem o štátnu SŠ: 460 71,2% 
- záujem o súkromnú Sš: 14 2,16% 
- záujem o cirkevnú Sš: 11 1,7% 
- neuvedený druh Sš: 161 24,92% 

4. Odpoveď na 2. otázku prieskumu: 646 100% 
- počet odpovedi uánoll: 586 90,7% 
- počet odpovedi uniell: 60 9,29% 

5. Odpoveď na 3. otázku prieskumu: 646 100% 
- záujem o štvorročné gymnázium: 28 1 43,5% 
· záujem o osemročné gymnázium: 54 8,36% 
- záujem o Sš stavebnú: 29 4,49% 
- záujem o SŠ strojnícku: 38 5,88% 
- záujem o Sš inú : - obchodná akadémia: 96 14,86% 
- elektrotechnická: 31 4,80% 
·umelecká: 14 2,17% 
-hotelová: 

9 1,39% 
- zdravotnícka: 

7 1,08% 
- športového typu /futbal/: 6 0,93% 
- stredné odborné učilište : 17 2,63% 
- neurčený typ Sš: 60 9,29% 

... . ; ~;e~~~ý~~ . ~~~l~d~~~ . ~~~;e~~;;~,;;neho ~ri~sk~~~ . j ~ . ~;ej~~ •. Ž~ . ~~~j~~ . ~ 
zna~en1:, stredneJ. skoly v ra~c1 MC ?NV j_e evide_ntný. Nasvedčujú tomu jedno
zn~cne Cisl~~ ktore poukaZUJU na to, ze v ramci MC DNV nesporne stredná škola 
chyba .. ~ sucasnom obd?bí nie sú problémy ani s priestormi, kde by mohla byť · 
stredna skola um1est?en_a. ~e le~. na ko~petentných Mč DNV ako budú výsled· 
ky tohto pne~ku_m~ zurocen_e, a c~ ~a det1 z našej MČ dočkajú možnosti pokračo
vať po skonce~1. zak/adneJ ~-koly st~d1om na strednej škole. V prípade jej zriade
ma ?Y sa vynes1/? _v~ra ďals1ch ve_c1, napr. len pretaženosť MHD stredoškolákmi 
klon ces!UJU za stud1om mimo MC DNV. ' 

z ate(iér(J 
are h i+e((ta 
MČ Bratislava - Devínska 

Nová Ves sa snaží o obnovu 
lstrijskej ulice - historického 
jadra ONV. Pôvodné vidiecke 
sídlo bolo narušené asanácia
mi pri výstavbe sídlisk. Nás
ledne bola v jadre ONV vyhlá
sená Pamiatková zóna v 
r. 7 990. V ostatných dňoch bo-

Spracoval: JUDr. František 8 a ň a s, 
zástupca starostu Mč DNV 

la Ministerstvom kultúry Pa
miatková zóna zrušená. MZ 
MČ ONV schválilo spôsob ob
novy a dostavby lstrijskej ulice 
- historického jadra ONV, po
číta sa s dobudovaním pôvod
nej ulicovej štruktúry a vytvo
rením námestia pred Poštou. 

Prepojením lstrijskej ul. a 
areálu Sch losshof sa vytvoria 
podmienky pre cestovný ruch, 
existencia mostu je zdoku
mentovaná už v roku 7277 . 

Stav lstrijskej ulice je nevy-

Nepoužíva( na chemický odpad, staré železo, 
sklo, lístie a orezy stromov ! 

Harmonogram rozmiestnenia vel'kokapacitných kontajnerov : 

21.10.·24.10.2005 

28.1 0.·31. 10.2005 

ul. Delená-Charkovská, Rybník, 
Pieskovcova, Bystrická 

ul. Novoveská - J. Poničana, 
nám 6. apríla, Na kaštieli 

"Súčasne začne Denova dňom 19.9.2005 rozmiestňova( "Z 1 · 
k t · " b" l . • " e ene 
• o~ a1nery " na . ro ~g•cký.odpad" spôsobom ako minulý rok s tým, 
ze mtervaly prem1estnovama budú zmenené na dva dni, t.j. ponde
lok-streda-piatok. 

Pr!st~ven~e na dve stanoviská v jeden deň: 
Den pnstavema : ulica : · ulica : 
21.10.2005 15. križovatka Charkovská-Delená Š.Králika (pri rodinných domoch) 
24.10.2005 16. Jasencova Zavadilova 
26.10.2005 l. Mečiková k ·• k N k 28 1 nzovat a ovoves á-J.Poničana 

· 0.2005 2. Bystrická (koniec) Kosatcova 
31.10.2005 3. Jonšáková križovatka Na Grbe-Novoveská 

2.11 .2005 4. križovatka Opletalova-Bystrická križovatka Slovinec·Podhorská 
4.11.2005 5. križovatka Opletolova-Janšáková No hriadkach 
7.11.2005 6. Poniklecova Pieskovcovo 
9.11.2005 7. Záhradná križovatka Slovinec-Na skale 

11.11.2005 8. Rybník Pod lipovým 
14.11.2005 9. Vápencova Podhorská 
16.11.2005 l O. Na Kaštieli želiarska 
18.11.2005 ll. lstrijská (pri Zbrojnici) Mlynská 
21.11.2005 12. križovatka na Vyhliadke-No Grbe križovatka Bridlicová-J.Poničano 
23.11.2005 13. Na Vyhliadke (stred) Pod lipovým (pri škole) 
25.11.2005 14. križovatka Delená· Samova (tenis) lstrijská (Pri trojici) 
28.11 .2005 15. križovatka Charkovská-Delená S.Králika (pri rodinných domoch) 
30.11.2005 16. Jasencova Zovadilova 

hovujúci, Mč Bratislava - De
vínska Nová Ves zača la s re
konštrukciou chodníkov zele
ne a dažd'ovej kanalizácie v 
časti ulice medzi ul. Novoves
ká a Na vyhliadke. 

Na lstrijskej ul. je potrebné 
dobudovať aj splaškovú kana
lizáciu, ktorú pripravujeme zá
roveň s dostavbou preluky -
dobudovaním pôvodnej ulica
vej štruktúry zároveň s vybu
dovanie chýbajúcich podzem-

ných a nadz emných parkova
cích miest, chýbajúcej tech
nickej infraštruktúry, vytvore
ním námestia pred Poštou. 

V súčasnosti na Námestí 6. 
apríla prebieha obnova Pom
níka padlým l. a ll. svetovej 
vojny, ktorý je zapísaný v 
Ústrednom zozname kultúr
nych pamiatok 
Slovenska. 

M.Beláček, architekt Mč 

DEVEX 3 
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t$Tlft.A 
centrum pre voľný čas 

27. 10. Lampionáda 
·... od 17.00 h . ·.· .. · ................ ,,., .. , .. . 

disk~pardda a súťaž o najkrajší svetlonos vyrezanf.z práb~jt~ll- i 

vice, diskotéka so Sašom Marošom, hostia: kúzelnfk, taiié~riä.i · 
školaAfrodita ll, vaše súťažné tekvicové svetlonosy p(ÍrJ~~ttt 

• > pred budovu Jstracentra o 16.30 h, · .,. ····· · ; i 

vo velkej sále, vstupné 40,- Sk, deti s tekvicovým svetlonôsonf i 
majú vstup .zdarma. · ·· · 

V utorok 11. 1 O. vyhlásili v 
miestnej knižnici vítazov li
terárnej súťaže, v tomto roku 
autorov prác o H. Ch. Ander
senovi a J. Verneovi. Odborná 
porota posúdila 52 prác. 
/.kategória-mladší žiaci 
1. miesto: Niko/ Cernáková 
2.miesto: Alexandra Horvát
hová 
3. miesto Terézia Dajčová 
Všetky zo Zš l. Bukovčana 3 
Medzi ďalších ocenených v 

O psoch trochu inak 

Dlho som zvažovala, ako vás 
pracovníci DTV a Devexu oslo
viť na pálčivú tému spolužitie 
so zvieratami, spolunažívanie s 
l'uďmi. K napísaniu týchto pár 
riadkov ma donútilo neustále 
kritizovanie chovu zvierat a ich 
majitelbv. Dovol'te preto, aby i 
opačná strana doslova postiho
vaných majitel'ov zvierat mala 
na stránkach Devexu a aj v 
DTV miesto na obhajobu a 
priestor na existenciu zál'uby 
chovu domácich zvierat. 

Konkrétne v Devínskej Novej 
Vsi začiatkom tohto roka ale i v 
jeho priebehu neustále vyvstá
va otázka kritiky ich chovu a vy
rastajú problémy ich výbehu 

DEVEX4 

tejto kategórii sa dostali: 
Martina Kostková, Lucia šma
hovská, Daniel Bukovský a 
Peter Pa/čo zo Zš l. Bukov
čana 3 a Timea Csonková zo 
Zš P.Horova 16. 

ll. kategória-starší žiaci 
1. miesto:Mária Matiaášová 
2. miesto: Romana Bandová 
3. miesto: Matej Zbončák 
Všetci zo Zš i. Bukovčana 3 
Medzi ďalších ocenených v 

medzi občanmi. Najviac však 
rezonovala požiadavka pracov
níkov Terna neuväzovať psov 
pred vchod do ich predajne po
čas nákupov ich majitel'om pod 
pokutou 1000,- Sk Mestskými 
policajtmi. Títo namiesto toho 
aby im nekradli autá a majetky 
občanov sa zaoberajú banali
tou do neba volajúcou. Ako by 
iné predajne v ONV ani neboli. 
To nie je všetko , potrebné je 
pouvažovať nad tým, ako sa 
správajú spoluobčania k týmto 
štvornohým priatelbm svojich 
susedov, nad ich agresivitou 
voči majitel'om psov podporova
nou zrejme aj vašimi článkami 

. a informáciami, pretože za po
sledné roky psov a ich maji
tel'ov iba potláčate. Pýtam sa, 
ako vchádzame do Európy? 
Obmedzovanie osobnej slobody 

- Pre deti -"' 
Milé deti, od septembra šk. 
r. 200512006 sme otvorili v 
Jstracentre krúžok: 

Detská tvorivá dielňa. 
Ak máte vol'ný čas a chcete 
ho stráviť zaujímavo a uži
točne, tak príďte medzi 
nás. Každý štvrtok od 15.00 
h do 17.00 h - Jstrijská 6, 

, dvere vpravo. , 
''-············································································/ 

tejto kategórii sa dostali: E.va 
Me/išková, Michaela Daneko
vá, Monika 1/iťová, Jana Ada
miková a Maximilián Kubač zo 
Zš l. Bukovčana 3 

Poďakovanie patrí všetkým 
učitel'om za spoluprácu, všet
kým pisatel'om za ich pekné 
práce a žiakom ZUŠ za pekný 
hudobný program. 

Pracovníčky knižnice IC 

občanov a pohybu so psami je 
vôbec možné v 21 . storočí? 
Kdesi ustal zdravý rozum a 
miesto, aby sme sa učili od vy
spelejších európskych štátov. 
kráčame kdesi na Východ, kde 
cenu psa poznajú podl'a kvality 
kožušiny a množstva mäsa v 
hrncoch. Naopak v spomenutej 
Vel'kej Európe sú domáce zvie
ratá spoločníkmi zdravých i 
chorých a starých l'udí, sú po
važované za čosi ako terapia 
zdravia návratu k mladosti, za 
spoločníkov a najlepších pria
tel'ov človeka . 

Treba si priznať , že ONV je 
zatial' iba jedna vel'ká dedina a 
v nej si zopár rudí nevidí na kraj 
nosa. Tí, čo obmedzujú takto 
spoluobčanov a ich štvorno
hých priatel'ov, nech si prosím 
zájdu hoci do AU PARKU. vo 

Program 
Kino&Café Galaxy 

š. Králika 5/B 

Tel. pre rezerváciu: 64 7 6 1600 

1 5.,16.1 o. 
Posledný samuraj; 16.00

, 19.00 

Cesta okolo sveta za 80 dní; 

17.,18.,19.1 o 
Baba na zabitie; 16.oo, 19.oo 
20.,21.,22.1 o 
Bratstvo vlka 16.oo, 19.oo 
22.10. 
Palček; 1o.oo, 13.Jo 
23.10. 
loď duchov; 16.oo, 19.oo 
Palček; 1o.oo, J3. lo 
24.,25.10. 
Loď duchov; 16.oo, 19.oo 
26.,27.,28.1 o. 
Posledný samuraj; 16.00

, 19.00 

29.,30.10. 
Baba na zabitie; 16.00

, 19.00 

Cesta okolo sveta za 80 dní; 

10.oo, 13.Jo 
31.10. 
Baba na zabitie; 

KALENDA RE 
2006 

objednajte 

vDEVEXE 

vstupných halách, ale najmä 
pred predajňou Terno uvidia na 
prechádzkach rodiny s deťmi, 
ich psíkmi a život pulzuje bez 
emócií. Nech zájdu do Viedne -
nie ďaleko - žiaden problém so 
psami, mačkami, nikoho ne
ohrozujú, naopak dotvárajú 
bežný kolorit života. Všade na 
Západe - teda v civilizovanejšej 
časti Európy má pes - priatel' 
človeka svoje nezastupitel'né 
miesto v doprave - aute, lietad
le, doma, v hoteloch, reštaurá
ciách, obchodoch. 

Pochodila som vel'ký kus sve
ta a nestalo sa, aby si dovolil 
cudzí človek na psa vrieskať, 
revať, kopať ho, neakceptovať 
jeho život. Ten pes prišiel na 
svet tak, ako každý z nás, je to 

(Pokračovanie na 5. strane) 

Peter FABšič 

a Denisa CSALAVOVA 

Rastislav MORA VEK 

a Martina HRICKO VA 

Ing. Oto KYSELIČKA a 

jaroslava HOLZHAUSEROVA 

Blahoželáme ! 

Tamara NOVOTNA 

Oliver PLAŠEK 

Nina MARTINKOVIČOVA 

Sarah ULEHLOVA 

LukášMADER 

Lea STUDEN/ČOV A 

Vitajte! 

(~~~§~~ ~r; 11~~~~~ r4~6~0 
Stefan VLAŠIČ 

Michal jANKOVIČ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Dakujem všetkým, ktorí na po
slednej ceste odprevadili nášho 
drahé bo 

Michala jANKOVIčA, 
ktorý odišiel do večného pokoja 

2. 10. 2005. 
Dakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

Spomínajte s nami. 
Smútiaca rodina 

So zármutkom v srdci sme si 
dňa 28. JO. 2005 pripomenuli 
prvé výročie úmrtia nášho 
priateľa, syna, brata, krstného 
otca 

Petra BALÁŽA 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Priatelia a rodina 

Klub darcov v Komunitnej na
dácii Bratislava má za sebou už 
druhé úspešné rozdelenie finanč
ných prostriedkov. V stredu, 12. 1 O. 
na slávnostnom ukončení druhého 
ročníka fungovania Klubu darcov 
bolo podporených 15 projektov, z 
celkových 34 prihlásených. 

Komunitná nadácia Bratislava 
sa rozhodla vytvorením Klubu dar
cov spojiť IUdí, ktorým naša Bratis
lava prirástla k srdcu a záleží im na 
tom, kde a ako ľudia žijú. Vďaka 
partnerom Slovenskej sporiteľni a 
Kontu Orange mohol byť každý po
skytnutý dar od akéhokol\tek darcu 
trojnásobne vyšší. Suma, ktorá sa 
podarila vyzbierať dosiahla 199 700 
Sk a bola k dispozícii pre podpore
nie zaujímavých aktivít Bratislavča
nov. O rozdeľovaní finančných pro
striedkov rozhodovali samotní dar
covia - teda ľudia, ktorí do Klubu 
darcov finančne prispeli. 

Medzi obdarovanými sú napríklad 
Materské centrum Bublinka v 

. Devínskej Novej Vsi, sútaž zručnos
tí IUdí s mentálnym postihnutím or- · 
ganizovaná združením Lepší svet, 
podujatie Korzo deťom pre integrá
ciu hendikepovaných a zdravých 
detí alebo stredoškoláčka z viacdet
nej rodiny uchádzajúca sa o štipen
dium. Bratislavské regionálne a 
ochranárske združenie oboznámi 
Bratislavčanov s jedinečným prírod
ným prostredím Chorvátskeho ra
mena prostredníctvom zaujímavých 
exkurzií a chystá sa aj predstavenie 
pre školákov Tajomstvá starého 
Prešporka. 

Rodina bratislavských filantropov 
je teda aj vďaka členom Klubu dar
cov opäť väčšia. 

Daniela Danihelová 

Sieste ho októbra sme si pripo
menuli desiate výročie odchodu 
do večnosti spisovateľa 

Rudolfa SLOBODU 
Dvadsiateho októbra sme si pri
pomenuli druhé výročie smrti 

štefana HORN/KA 
bývalého predsedu Miestnebo 
odboru Matice slovenskej v 
DNV 

(Dokončenie zo 4. strany) 

súčasť prírody a treba ho ak
ceptovať tak ako každého člove
ka - myslím slušného človeka. V 
ONV sú - podotýkam - nie všetci 
- ale l'udia akýsi iní. Ich nevraži
vosť voči zvieratám je priam 
psychicky zakódovaná, okrem 
toho že sa ich štítia a sa im 
hnusia, žial', majú z nich strach 
a niektorí obrovský! Pýtam sa , 
prečo sa nepostavia pred zr
kadlo a nepoložia si otázku, pre
čo je to??? Čo tie psy robia, že 
ich nenávidím, neznášam, vybí
jam si zlosť na nich i maji
tel'och? Prečo je vo mne 
strach, obavy zo života, nevy
rovnanosť, alkohol, nenávisť, 
zloba. Takýmto l'uďom nič nena
povie zelený strom, červená 
ruža a život v lone prírody im 
uniká bez radosti a priatel'ov, 
nevedia sa pozdraviť . Ano, pes 
má svoj šiesty zmysel. Už zďale
ka pozná zlobu, alkohol, krik a 
vidí strach v očiach okoloidúce
ho, cíti nenávisť. Je to pravda. 
Nuž, píšme a hovorme o tom 
drahí redaktori v tom zmysle, 
že ak človek má takéto charak
terové vlastnosti, nech teda 
majitel'a i psa obíde bez pozná
mok, nech si ich nevšíma, ne
zazerá a nekričí , veď kričí na 
mysliacich tvorov. Mal by si už 
konečne uvedomiť, že pes ne
má záujem l'uďom ubližovať, on 

má záujem na spolužití s člove
kom. Každému sa treba naopak 
skôr prihovoriť, pozdraviť suse
da, je to v etike. 

Uhryznutie - nuž vo väčšine 
prípadov sa na stránkach časo
pisov i v televízii dozvieme o ne
šťastiach takéhoto druhu, ale 
pravú príčinu napadnutia člove
ka psom už neskúmame a som 
presvedčená, že na 99 % to 
bol vstup do chráneného teritó
ria, napadnutia človekom, krik a 
kopance a následne obrana 
psa vyúsťujúca v neprospech 
zvieraťa. 

K poslednému článku v novi
nách Devex len tol'ko, pisatel' 
nehovorí o kladnom postoji k 
zvieratám, v každom riadku vid
no jeho pretvárku. Ano , psy ne
majú znečisťovať verejné prie
stranstvá, výkaly sa majú od
strániť , ale musia mať i výbeh. 
Vodilo i náhubok potrebujú psy 
nezvládnutel'né [ak sa zle vycho
vajú). ale čo potrebujú naši spo
luobčania , ktorí napádajú zá
merne aj majitel'ov psov už len 
preto, že sú s nimi vonku, na 
vzduchu? Stratila sa tolerancia, 
rešpekt človeka voči človeku, 
kde je morálka a etika , keď sa 
ani medzi sebou nedokážu po
zdraviť l'udia , bývajúci v jednom 
vchode? 

Je to článok o intolerancii 
hrubého zrna. ktoré žial' podpo
rujete plnou mierou , prosím 
preto prehodnotiť svoje články 
a vyjadrenia. 

Nečitatel'ný podpis 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 

pre zdravotne postihnutých · 
Stredné odborné učilište pre telesne 
postihnutú mládež, Mokrohájska 1, 

842 40 Bratislava 
Tel. : 02/5465 1354-55/kl. 230 

p. Borza, 02/5465 0062, 
fax: 02/5465 0063 

Učebné a študijné odbory v SOU 
pre TPM 

Trojročné učebné odbory 
2433 2 01 obrábač kovov 
- univerzálne obrábanie 
2466 6 02 mechanik opravár 
-stroje a zariadenia 

2683 2 04 elektromechanik 
- stroje a zariadenia 
2686 2 

- mechanik elektronických zariadení 
3195 2 01 krajčírka 

- odevná konfekcia a bielizeň 

6453 2 01 knihár- ručná výroba 

8545 2 

zlatník a klenotník 
6475 2 

technicko-administratívny pracovník 

~tvorročné študijné odbory 
6446 4 kozmetička 

2411 4 mechanik nastavovač 
Dvojročné denné nadstavbové štú
dium 
2675 4 03 

elektrotechnika - elektronické zaria
denia 
3125 4 
odevníctvo 
8501 4 
umelecko-remeselné práce 
2414402 
strojárstvo 
6476 4 
technicko-ekonomický pracovník 

(Pokračovanie na 6. strane) 
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Predaj: 
2 izbový byt na š. Králika, 5/8, zrekonštruovaný, cena. 1,85 mil 
Záhrada s chatkou v Dev. Jazere, 4á, voda, el. cena: 700 tis. 
Záhrada, lstrijská, vstup od Moravy, 1035 m2 cena: 650 Skfm• 
Orná pôda - záhrada, pri družstve, v celku 3287 m2

, alebo po 
Castiach (9,5 á, 8á, 3,66 á) cena: 400,- Skfm• 
Kúpa: 
Rodinné domy, byty, pozemky, záhrady v DNV 

~o~uka vtaíleiito~ti 
(Dokončenie z 5. strany) 

2675 4 02 elektrotechnika -výroba 
a prevádzka strojov a zariadení 

štvorročné študijné odbory a nad
stavbové štúdium končia maturit
nou skúškou, absolventi získavajú 
úplné stredné odborné vzdelanie a 
môžu pokračovať v štúdiu na vyso
kej škole. 

Prípravná trieda - trvá 1 rok a po
máha uchádzačom zvládnuť vedo
mostné prekážky, ktoré im neumož
nili zaradenie do učebného odboru. 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou je špeciálne zariade
nie s celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktoré má viac ako 40 rokov trvanie 
a svoju tradíciu. SOU pre TPM, kto
ré je súčasťou Výcvikového stredis
ka pre občanov so zdravotným po
stihnutím (ZP), zahájilo vyučovanie 
v roku 1981. 

Zriaďovatel'- Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v roku 
1991 na jeho základoch zriadilo 
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu 
občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou, inštitúciu s dokona
lejšou a vyššou formou pomoci. 

Okrem vzdelávania v trojročnom 
učebnom odbore, štvorročnom štu
dijnom odbore a dvojročnom den
nom nadstavbovom štúdiu, posky
tuje aj vzdelávacie kurzy a služby. 

Tieto pomáhajú mládeži i dospe
lým občanom so zdravotným po
stihnutím pri začlenení sa do pra
covného procesu na trhu práce. 

vzdelávacie kurzy: 
krajčírka odevnej konfekcie a bieliz-
ne, 
knihár - ručná výroba, 
jednoduché účtovníctvo, 
základy práce na počítači, 
prevíjanie a opravy elektromotorov, 
základný kurz zvárania elektrickým 

DEVEX6 

oblúkom, základný kurz zvárania 
plameňom. 

Vzdelávacie kurzy sú uhrádzané 
úradmi práce, sociálnych vecí a ro
diny v mieste bydliska. 

Pre občanov so ZP, ktorí sa týchto 
kurzov zúčastnia, sú bezplatné. 

Inštitút pre pracovnú rehabilitá
ciu občanov so zmenenou pracov
nou schopnosťou okrem pracovnej 
rehabilitácie, ktorá zahŕňa infor
mačné a poradenské služby pre vor
bu povolania občanom so zdravot
ným postihnutím vo veku od 15 do 
45 rokov poskytuje: 
• celodennú lekársku starostlivosť a 
komplexnú liečebnú rehabilitáciu 
• psychologickú starostlivosť 
• celodenné stravovanie 
• moderné internátne ubytovanie 
• športovo-rekreačnú činnosť 
• široké spektrum kultúrnych 

programov 
• činnosť v záujmových krúžkoch. 

Príprava na povolanie a poskyto
vané služby vrátane ubytovania a 
stravovania sú pre žiakov SOU so ZP 
bezplatné. V zmysle predpisov MŠ 
SR poskytujeme finančnú odmenu 
mesačne do výšky 300,- Sk. 

Podmienky prijatia 
(po ukončení ZŠ): 

• Žiadosť o prijatie. 
• Nález odborného lekára 

o zdravotnom stave. 
• Kompletná zdravotná 

dokumentácia. 
• Psychologické vyšetrenie. 
• Kópia vysvedčenia z 8., 

resp. 9. roč. ZŠ. 
• Stručný životopis. 

Po doručení potrebných dokladov 
je uchádzač pozvaný do 5 dní do 
poradne pre vol'bu povolania. 

Na základe odporúčania pracovní
kov poradne pre vol'bu povolania a 
vlastného záujmu je uchádzač prija
tý do najvhodnejšieho učebného, 
resp. študijného odboru. 

obchody a služby pre obyvatel'ov ONV 

Vydavatel'stvo Devex pripravuje už 14. vydanie osvedčen ého 
Katalógu obchodov a služieb pre viac ako 17-tisíc obyvatel'ov 

DN V. 
Formát: l Ox 15 cm 
Termín odovzdania podkladov pre inzerciu: 21. ll . 2005, 

vypracovanie podkladov, tlač: do 30. l. 2006, 
distribúcia do každej domácnosti v DNY bezplatne: do 20. 2. 

2006. 
Objednávky: 

Inzertná kancelária Devex, Novoveská 14 {z dvora) 

po- pia: 15.00 - 18.00 h. 
Poštou: DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 

e-mai l: krug@mail.viapvt.sk 

Potrebné dodať: 
objednávku s kompletnými fakturačnými údajmi, 

grafický návrh na diskete, CD + vytlačený náhlad. 
Rozmery: š x v: l strana 8x l 2 cm, l /2 str. 8 x 6 c, 

l/ 4 str.: 3,8 x 6 cm, l /3 str.: 8 x 3,8 cm, 
l /8 str.: 3,8 x 2,7 cm, l /1 6 str.: 3,8 x l ,2 cm. 

JAZYKOVÉ KURZV pre začiatočníkov a pokročilých: 
• angličtina, nemčina. francúzština, 

ta l iančina. ruština 
KDE? lstrácentrum ONV 
OD? 1 . 11 . 2005 
PRIHLÁSIŤ SA? 

Mailom: agenturamega@yahoo.com 
Tel.: 0903 780 032 
Osobne: 24. a 26. 1 O. 
od 16 - 18. hod. v lstracentre 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti sldeníku) 

Tet•lé jedlá., mäso., 
údeniny., šaláty., sy•·y., 
mliečne vý••obky., 

Kuracie trupy chlad. 

Kuracie prsia 

Kuracia pečeň chlad. 

Bravčové stehno 

Kuracia šunka 

Pečeňový syr 

Viedenské párky 

Slovenská točená 

Bryndza 

23 Sklkg 

179 Sk/kg 

89 Sk/kg 

145 Sk/kg 

145 Sldkg 

95 Sldkg 

109 Sk/kg 

69 Sldkg 

159 Sldkg 

Ceny platia od 24.10.2005 do vypredania zásob 

Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po-pia: 8°"-18°0
, So: 7""·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

GA.RÁŽE 

Predaj do vlastníctva 

Prenájom 

š. Králika 3-5 
(Polyfunkčný dom) 

Al 
64 537 693 

0903 722448 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 

02- Predaj 

03 ·_ Volné miesto (ponúka, hlodá) 

04 - Služby (ponúka) 

05- Byty 

06 · Nehnutelnosti 

07 · Rozličné 

• K pamiatke zosn ulých pnú kam kochl íkové chryzantémy 
rôznych farieb. Šubín, Na grbe 30. 

Tel: 6477 0109 
• Predám bielych, kučeravých miláčikov do rodiny- fenky 
Bichon a poi l Fri sé s PP. Tel: 0905-538 639 
• Predám nepoužitý odšfovovač, detský plel. stroj, koberce 
90 x 200. (perz. vzor). Tel: 6477 8610 
• Ovč i e kožušiny - predložky · dostanete kúpi( v Devexe. 
Možnos( a j objedna( 

• Pri jmem autoklampiaro, automechan ika v Devíne. 
Tel: 0907-789 095 

• Príjmeme brigádni kov na nárazové práce do výroby, 
možnos( i pre vitá lnych dôchodcov, výhodné platové pod
mienky. Vola( v pracovné dni od l 0.00 do 16.00 

na te l. č.: 0910-369 053 

• TV servis Baláž- oprava televízorov. Na grbe 43. 

www.flexlhypoteka.sk • KONTAKT 0850 123 ooo 

doprajte si viac miesta 
do 5 dní alebo bez poplatkov 

• Dovolenka na chate v Tatrách . 
lokalita Hybe, cena 260 Sk oso
ba/deň. Kontakt: 0903-105 924 

Tel/zázn .. 6477 6963 

• Dám do prenájmu 4-izb. byt, 
13 000 Sk. Tel: 6477 8194 

( <?ú 071 ROZLIČNE . ·. >) 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
roz l ičný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

www.pediater.wz.cz/l 
• PENZIÓN ubytovanie, stravovanie. 
962 71 DUDINCE, Viničná 62. 

• Murárske, obk ladačské práce, sadrokartón, malovky. 
Interiér-exteriér. 
• Vyhladávam vodu, pramene, na kopci a hlbku. 
• Účtovníctvo. 

Tel: 0908-543·991 
Tel: 0910·989 498 
Tel: 0905-452 131 Tel: 6477 4642 

Tel: 045/ 55 830 55 
0903-250 113 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, l/16 str. = 678 Sk, l/8 str. = 1360 Sk, l/4 str. = 2720 Sk, l/2 str. = 5430 Sk, l str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám tre bo pr i počítal' 19% DPH. Z lovy: tri uverejnenia zo sebou S%, pri pät' o viac 1 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplot~e. 
Zamestnanie hl'odám: zl'ovo 50%. Príplatky: l. stro no + l 00%, posledná strano + 50%, iná oko inzertná stro no (6/) . + 30\ 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pio : 15 .00-18 . 00, e-mail: krug@mad.viopvt.s 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápisnika 

- V čase od 10. 9. do 2. 10. 
2005 dosial' neznámy páchate/' 
ukradol z bytu na š. Králika 
najskôr 20 eur, potom 150 eur. 
Majitel'ovi spôsobil škodu 
13 720 Sk. 
- V utorok 4. 1 O. neznámy pá
chate/' ukradol zaparkované au
to š 120 L z ulici P. Horova . 
Cenu ukradnutého auta majite/' 
stanovil na 17-tis. Sk. 
- Zo vstupnej haly reštaurácie a 
fitnes centra Rolanda ukradol 
5. 1 O. neznámy páchate/' konfe-

renčný stolík v hodnote 20-tis.Sk. 
- V ten istý deň neznámy pácha
tel' polial drevenú bránu na ga
ráži na ulici Pod lipovým a za
pálil ju . Spôsobil škodu 25-tis. 
Sk. 
- Na parkovisku reštaurácie Kar
patia sa 11. 1 O. sa neznámy pá
chate/' vlámal do vozidla Fiat 
Tipo, ukradol autorádio, taxa
meter, nabíjačku. Majitel'ovi 
spôsobil poškodením škodu 6-
tis. Sk, krádežou 17 800 Sk. 
- O deň neskôr 12. 1 O. nezná
my páchate/' ukradol z parkovis
ka na ulici}. jonáša auto Š 120 
L v hodnote 17-tis. Sk. 

OO PZ DNY 

Nerozumiem, že nerozumejú 
Študujem jazyky (angličtinu a 

nemčinu) a tiež jednu z humanit
ných vetiev, čo ole nie je podstat
né. Štúdiu so venujem kedy so 
dá, teda oj večer o v noci . Študu
jem pri otvorenom okne o .. . vní
mam, čo so deje pod oknami. 
Chápem, že sme rôzni, ole žas
nem nad niektorými· dialógmi, 

ktoré občas počujem. To snáď 

oni nie je možné?! Ľudia pod ok
nami prechádzajú, alebo so oj 
pristovio o debatujú. Všetko de
tailne poču( o rozumie( Sídliská 

sú už tok nešťastne riešené, že 
rozhovor pod oknami jednodu
cho so nedá prehliadnu(, počuje
te o rozumiete každému slovu. 

Nechce so mi veri(, že táto 
našo republiko disponuje tol'ký
mi ... chudobnými duchom. 

Preboha veď možností no 
vzdelávanie je, podl'o mňa vel'o, 

každý má minimálne základné 
vzdelonie ... ole úroveň tých rečí, 
čo občas, bo nezriedka, počujem 
pod oknami je otrasná . A tok 
uvažujem, čo si vlastne taký 
občan zaslúži? Pozornosť o sta
rostlivost'? Prečo? A načo? Pre 

mnohých by bolo lepšia diktatú
ro, vymedzujúca možnosti, ob
medzujúca, no jednej strane slo
bodu, ole osi no druhej strane 
hranice by boli pochopitel'né, pre 
nechápojúcich. 
Tom stočí: odlial' polial' je dovo-

lené, odtiol' potiol' je zakázané. 
Zostalo by osi malé percento ne

prispôsobivých, s ktorými by mu
sel otázky nepochopenia, či ne
chápania ktosi rieši( Kto?, to je 

otázka. 
Najzaujímavejšie je, že prob

lém, ktorý som načrtol, pochopia 
tí, od ktorých pochopenie, či po
rozumenie neočakávame. Tí, kto

rých so týka, žiol', no pochope
nie, či porozumenie nemajú o vy
vstáva otázka oko ho rieši(? Nič 
iné mi no um neprichodí iba re
presia. Sú jednoducho kategórie 
",'udí", ktorí ničomu inému nie sú 
ochotní, bo oni schopní porozu
mie( Nakoniec nám to dokumen

tujú dejiny, prípady, ktoré spoloč
nost' nedokázalo vyrieši( oni dob

rým slovom, oni dobrým príkla
dom, oni .. .. jednoďucho, domnie
vam so, že gény človek nezaprie 
o treba s tým čosi robiť . 

Jednoducho sú tupci, ktorých 
neprerobí nikto o nič. Myslím tým 
legálne metódy pre normálne 
občianske spolunažívanie. 

Ba, novrhujem no túto tému 
diskusiu. Cez Devex, cez DTV, 

prijmem i inú formu, oj keď nie 
som schopný uveri( že riešenie 
ktosi dokáže ponúknu( Aspoň 
pre čiastočné zmiernenie rozši
rujúcej so, mierne povedané, ne
všímavosti časti obyvotel'stvo, a 
nielen tejto našej lokality. atetr 

Teenagerom vyhovené 
Miestne zastupitel'stvo Devínskej Novej Vsi vyhovelo požiadavke 

teenagerov na zníženie nájomného pre ich vekovú kategóriu a od

poručilo konatelovi DNV ŠPORT, s.r.o. vytvorit' novú kategóriu uží

vatelov futbalového minihriska s umelým trávnikom pri ZŠ Horova 

od 15 do 18 rokov s nájomným .200,- Sk/hod., čo som s radosťou 
bezprostredne vykonal. 

FUTBAL® 
IV. liga seniori 

10. kolo- 9. 10. 
SFM Senec - ONV 2:0 
11. kolo - 16. 1 O. 
ONV- Štart 1:4(1:3) 
g: Maďar 

Vyžrebovanie jesennej 
časti súťaží 

DNV- Rača 
12. kolo (22. októbra): 

Stupava - DNV 
13. kolo (29. októbra): 

D NV - Petržalka 
14. kolo (5. novembra): 

D. Lužná - DNV 
...., 

Ing. Marián Jurčák 
konatel' DNV ŠPORT. 

15. kolo (12. novembra): 
DNV- Vrakuňa 

1 O. kolo (22. októbra): 
DNV- ŠKP 

11. kolo (29. októbra): 
Vrakuňa- DNV 

1 O. kolo (22. októbra): 
Petržalka- DNV 

11. kolo (29. októbra): 
DNV- Vajnory 

12. kolo (5. novembra): 
Vrakuňa - DNV 

13. kolo (12. novembra): 
DNV- Ružinov 

ms 

PECIATKY 
klasické drevené, samonamačacie Trodat, 

náhradné gumy, náhradné podušky 
dostanete v DEVEXe na Novoveskej 14 

( l(orenie života J 
- ja strašne rád hrám na 
husliach. 
-ja viem, že hráš. Aj to, že 
strašne. 

*** 
- Ráno som šiel po ulici a tu ti 
mi spadla plechovka rovno na 
hlavu. 
- A čo v nej bolo? 
-Nič. 

-A v tej plechovke? 
*** 

- Smädný väzeň vymení útul
nú celu za preprav ku dob
rého piva. Zn.: Basu za basu 

*** 

-Ako sa povie walkman po ja
ponsky? 
- Ničiuši. 

*** 
Konateľ spoločnosti rozdal 
prémie a pýta sa: 
-Majster, čo si za ne kúpil? 
- Prerábam chalupu, tam sú 
nejaké koruny. 
-A ostatné? 
- Tie som dal do banky na 
knižku. 
-Ide konateľ za robotníkom a 
pýta sa, kde dal on pelliaze. 
-Kúpil som si nové montérky. 
-A ostatné peniaze? 
- Ostatné som si musel dolo-
žit: 

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: 15.00-18.00. 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 

DEVEX8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

45.- 46. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Ako perfektne sa príroda · 
zahalila do jesenných farieb, 
zachovávajúc svoje zákonitos
ti!? Kytice chryzantém, vôňa 
horiacich sviečok, spomienky 
na našich blízkych ktorí odišli 
z času ... Padajúce suché lístie 
nám pripomína odchody. 

Mnohí ľudia zatúžia po po
koji vo vlastnom vnútri. 

Starší ľudia - staré mamy i 
starí otcovia - nás učili neča
kať na príležitosť. Na cintorí
ne sa zastavili kedykoľvek. 
Keď šli náhodou okolo, alebo 
bol čas vysadiť nový kvietok, 
čo to upravil; opraviť ... A vždy 
v tichej modlitbe, spomínali i 
plánovali. Trpezlivosť a zod
povednosť akoby sa rodili i 
odchádzali s nimi. 

K zákonitostiam súčasnosti 
teda možno pripočítať slabé 
právne vedomie našich obča
nov, zabúdanie na udalosti 
tvoriace míľniky našej histó
rie, trieštenie síl, ako novodo
bé hobby vládnucich lobby, vo 
voľbách súťaž strán a nie 
osobností, povýšenectvo a 
arogancia na piedestáloch 
súčasných úspešných metód 
podaktorých úspešných, a 
ako sa vyjadril bývalý minis
ter kultúry: ignorantstvo kul
túry je kolosálne, spoločnosť 
komerčná, konzumná a gýča
vá ... 

K zákonitostiam však mož
no pripočítať aj návraty. Náv
raty k trpezlivosti i k zodpo
vednosti. Kedy? Ak ľudia za
túžia po pokoji vo vlastnom 
vnútri. Ciest ponúkajúcich 
východiská je neúrekom. 

Nestrácajme čas nehľada-

ním. 
Vydavateľ 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

4.11. 2005 Ročník: XV. Číslo: 18 bezplatne 

V čísLE: O Vol'by O Z radnice *Z diára ... 

O Školy O Kultúra O Spoločenská kronika 

* Babička roka * Dostavba lstrijskej 

O O Inzercia O Z policajného zápisníka 

Babičkou roka 2005 sa stala Mária Šubínová 

(KRÁTKE SPRÁVY ) 

--- Voľby ---

do orgánov 

samosprávnych kraiov 

Rozhodnutím č. 235/2005 Z. 
z. z 3. júna 2005 uverejnených v 

Zbierke zákonov Slovenskej re

publiky dňo 9. júna 2005 vyh lá

sil predsedo Národnej rody 

Slovenskej republiky vol'by do 

orgánov samosprávnych krojov 

o určil deň ich konania na sobo

tu 26. novembra 2005. 
V DNV budú v čase 7.00 -

22.00 vo volebných miestnos

tiach podl'o miesto bydliska tok, 

oko ich občania dostali do 

schránok. 
••• 

V bratislavskej zoologickej 
záhrade na jar pribudne uni
kátny pavilón šeliem. ... 

Náklad Devínskonovoves
kého Expresu vzrástol v týchto 
dňoch o ďalších 70 ks pre oby
·vatel'ov bytovky na ulici Ople
talová. 

••• 
Dopravný podnik mesta Bra

tislavy dostane 200 mil. Sk 
určených na nákup nových au
tobusov. Je pravdepodobné, 
že sa utvorí nová trasa ONV -
Devín - Nový most. 

••• 
Vo štvrtok 17. novembra o 

11.00 sa bývalí politický väzni 
komunizmu stretnú pri pamät
níku popravených a umuče
ných na bratislavskom Ruži
novskom cintoríne, na pietnej 
spomienke v súvislosti s Dňom 
boja proti totalite. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 27.10. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 10.11. 2005, 
číslo vyjde 18.11. 2005. 
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Z radni~ce 
Rokovanie Miestneho zastu

pite/'stva MČ ONV bolo v uto
rok 7 8. 7 0.2005. Z rokovania a 
uznesení vyberáme 
Miestne zastupiteľstvo: 
- schvaľuje stanovisko MČ 
ONV na dopracovanie urbanis
tickej štúdie severnej časti Ba 
ONV (od Tehelne po VW), 
- súhlasí s pozastavením práce 
na odpredaji pozemkov na ul. 
). Poničana (pri kotolni) z dôvo
du zámeru - životného prostre
dia vybudova ť v tejto lokalite 
hromadné garáže, 
- sch vaľuje VZN o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu MČ ONV a 
mimorozpočtových fondov MČ 
ONV fyz ickým osobám-podni-

katel'om a právnickým osobám, 
ktorých zriad'ovatel'om nie je 
obec, 
- schvaľuje návrh zmluvy o náj
me šport. areálu pri zS P Horova 
7 6 pre ONV Sport s.r.o. na dobu 
určitú 7 O rokov, 
- schvaľuje zmluvu o dielo na 
zatrávnenie futbalového ihriska v 
areály zS P Horova 7 6, 
-schvaľuje umiestnenie parkova
cích miest pri VÚB za líniovým 
centrom, za podmienky udelenia 
súhlasu prevádzkovate/a TEZ a 
ukladá prednostovi a architektovi 
MČ vypracovať informáciu pre 
MZ MČ ONV o možnostiach vy
budovať parkovacie domy pre 
vylepšenie parkovacích možnos
tí, 
• zobralo na vedomie návrh na 
vysporiadanie dotácie Devexu za 

Z diára s tarostu 
MČ DNV Ing. V. Mráza 

- Starosta sa stretol s predno
stom Krajského stavebného 
úradu pánom Prokopom s 
cieľom urýchliť výkup pozem
kov pod stavbou komunikácie 
Pre/ažko Mlynská. 

Stavbu pod gesciou hl. m. 
SR Bratislava pripravuje Ge
nerálny investor mesta Bratis
lavy, ktorý vypísal súťaž na 
zhotovite/'a diela. 
Začatie stavby v tomto roku 

je finančne kryté v rámci prio
ritných investičných stavieb hl. · 
m. SR Bratislavy v objeme vy
še 4. mil. Sk. 

Celkový rozpočtový náklad 
stavby predpokladá krytie v 
objeme 2 0 mil. Sk. 
- Starostovia bratislavských 

mestských častí sa stretli na 
regionálnom združení v MČ 
Nové mesto. 

Konferencia prijala vyhláse
nie, v ktorom konštatuje oba
vu s vedením mesta navrho
vanou zmenou štatútu hl. m. 
SR Bratislavy vo veci správy 
daní z nehnute/'ností z jed
ného centra a odňatia výnosu 
tejto dane z príjmov rozpočtov 
mestských častí. 

Väčšina mestských častí vy
konávala správu tejto dane 
i za predchádzajúceho reži
mu, ako samostatné obce, 
ktoré boli administratívnym 
politickým rozhodnutím pri
členené k tzv. velkej Bratisla
ve. 

Samosprávu hlavného mes
ta, v zmysle súčasného záko-

Rozmiestnenie ltonttljnerov · ll. po/roli 2005 
rozmiestňovanie ZELENÝCH kontajnerov 

na bilogický odpad 

spôsobom ako minulý rok s tým, 

že intervaly premiestňovanie 
budú zmenené na dva dni, t.j. pondelok-streda-piatok. 

Pristavenie na dve stanoviská v jeden deň : 

DEVEX2 

rok 2004 a uložilo prednostovi 
MÚ vyhotoviť novú zmluvu s vy
davate/om na rok ·2005, 
- schvaľuje spôsob financovania 
primárnych rozvodov TKR v no
vovybudovaných obytných cel
koch, 
-schvaľuje rozpočtové opatrenia 
kapitálového rozpočtu MČ ONV 
pre . Rekonštrukciu terasy M. 
Marečka zo 4 650 tis. na 5 400 
tis. Sk, vytvorenie novej položky 
Futbalové miniihrisko P. Horova 
7 6, zníženie pre položku komuni
kácia Pod skalou o 92 tis. Sk, 
- odporúča riadite/ovi zS s MS P 
Horova 7 6 uzavrieť zmluvu o spo
lupráci s novovznikajúcim ob
čianskym združením Bublinka 
(starostlivosť o deti do 3 rokov za 
účasti rodičov), 

- nesúhlasí s odpredajom pozem-

na o hl. m. SR Bratislave tvorí 
17 miestnych zastupitel'stíev, 
17 starostov, mestské zastupi
tel'stvo a primátor hl. m.m SR 
Bratislavy, hierarchicky na jed
nej úrovní riadenia, bez prvkov 
nadradenosti. 
- So zástupcami VÚC bratislav
ského samosprávneho kraja 
sa stretol starosta vo vecí oča
kávaného dokončenia stavby 
Domova sociálnych služieb v 
ONV. Predpoklad kolaudácie 
stavby je v mesiaci november 
tohto roka. Mestská časť ONV 
očakáva využitie dotácií Z VÚC 
na prevádzkovanie tohto za
riadenia. 
- Starosta sa zúčastnil na roko
vaní finančnej komisie hl. m . 
SR Bratislavy a zasadnutia 
mestskej rady, ktoré preroko
vávalí materiály na rokovanie 
mestského zastupítel'stva hl. 
m. SR. Očakávaný návrh zme-

7.11.2005 6. Poniklecovo 
9.11.2005 7. Záhradná 

11.11.2005 8. Rybník 
14.11.2005 9. Vápencova 
16.11.2005 10. No Kaštieli 
18.11.2005 ll. lstrijská (pri Zbrojnici) 

kov spoločnosti Dona Deve
lopment s.r.o. , 
- berie na vedomie informáciu 
o príprave rozpočtu MČ ONV 
na rok 2006 a informáciu z 
Mestského zastupite/'s tva hl. m. 
SR Bratislavy o správe daní a 
poplatkov a informáciu o pro
jektoch (grantoch) pre Mč 
ONV z EÚ, 
- ukladá zástupcovi starostu a 
prednostovi MČ ONV a žiada 
starostu MČ ONV prerokovať 
výsledky prieskumu s možnos
ťou zriadenia strednej školy
štvorročného gymnázia v ONV 

. s predsedom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja s dislokáci
ou v priestoroch zS s MS P 
Horova 16. 

ny štatútu hl. m. SR Bratislavy 
nebol na rokovanie orgánov 
mesta predložený. 
- MC ONV navštívili zástupco
via Slovenského národného 
múzea, ktorí sa zaujímali o 
stav dokončenia stavby KSC
chorvátske múzeum. Stavba 
je v súčasností pred dokonče
ním a prebieha kolaudácia po 
jednotlivých objektoch. V 44. 
týždni je predpokladaná návš
teva prezidenta Chorvátskej 
republiky pána Mesíča v ONV, 
súčasťou ktorej má byť aj ob
hliadka tohto objektu. 
- Starosta MČ ONV stanovil 
volebné okrsky pre vol'by do 
orgánov VÚC bratislavského 
samosprávneho kraja. 
Zároveň stanovil do voleb

ných miestností zapisovatel'ov 
volebných komisií. Voľby sa 
uskutočnia 26. novembra toh
to roka. -AZ-

Pieskovcovo 
križovatka Slovinec-No skole 
Pod lipovým 
Podhorská 
Želiarsko 
Mlynská 

21.11.2005 12. križovatka no Vyhliadke-Na Grbe križovatka Bridlicová-J.Poničono 
23.11.2005 13. No Vyhliadke (stred l Pod Lipovým (pri škole) 
25.11 .2005 14. križovatka Delená-Samova (tenis) lstrijská l Pri trojici) 
28.11 .2005 15. križovatka Charkovská-Delená Š.Králiko (pri rodinných domoch) 
30.11.2005 16. Josencovo Zovodilovo 

KOLA VOLA 
Vybrali sme z tlačových 

informácií 

Na koho sa obrátiť v kraj
ských pedagogicko-psycholo
gických poradniach 

Bratislavský kraj: 
Jarmila Gajdošová, 

Brnianska 47 . 
811 04 Bratislava, 
02/5477 3868, 

e-mail: kpppbrba@svsba.sk 

Príspevky pre žiakov 
základných škôl 

• príspevok na stravu 
25 Sk obed, 6 Sk desiata 
[určené deťom v hmotnej nú
dzi) 
• dostáva škola 
žiadať treba u riaditel'a [mení 
sa ministerským výnosom) 
• príspevok na pomôcky 
1000 Sk ročne [určené de
ťom v hmotnej núdzi) 
• vypláca úrad práce škole 
žiadať treba u riaditel'a [mení 
sa ministerským výnosom) 
• sociálne štipendiá 
výška závisí od prospechu 
(dostávajú deti z rodín, ktoré 
poberajú dávky) 
• poskytuje úrad práce 
žiadať treba u riaditel'a (mení 
sa každý polrok podl'a vysved
čenia) 

Sociálne štipendiá na ZŠ 

• do prospechu 1 , 5 je to 
500 Sk, 

• s prospechom najviac 2,5-
300 Sk, 
• 200 Sk získa žiak, ktorý si 
za polrok zlepšil známky as
poň o 0,5, 
• štipendiá sa vyplácajú raz 
mesačne, 
• k štipendiu je potrebné vy
svedčenie, 
• o príspevok žiada školské. 
zariadenie alebo obec , 
• treba mať doklad z úradu 
práce o tom, že rodina po
berá dávky v hmotnej núdzi. 

S akými poplatkami 
treba počítal! 

základná škola 

niektoré školy, aj štátne, vyža
dujú pri zápise poplatok. Ten 
nie je povinný, ale dobrovol'ný, 
na začiatku školského roka 
môžu školy žiadať od rodičov 
dobrovol'ný príspevok, 

• za školské kluby detí, bývalé 
družiny, sa platí do 350 Sk 
mesačne, 

• stravné je mesačne asi 
500 až 600 Sk, 

• školské pomôcky vyjdú asi 
1000 Sk ročne, v septembri 
aj 3000 Sk, 

• menšie školské pomôcky 
500 až 1000 Sk ročne, 

• hygienické potreby 500 Sk 
ročne. 

o krok vpred ... 
Vždy bolo trendové by( o 

niečo dopredu pred ostatný
mi... V súčasnosti to zrejme 
platí ešte o čosi viac. Avšak až 
natol'ko, že v októbri už vládne 
veselý duch Nového roka a po
maly prichádza vláda "pani 
Jari"? Kdeže sa to tak po
náhlajú? 

V materskej škole M.Marečka 
20 si asi všetci obuli sedem
mílové rozprávkové čižmy a 
usilovne pripravujú medziná
rodný detský kalendár, ktorý 
bude výstupným produktom pr
vého polroku spolupráce s ta
lian skou a francúzskou MŠ, s 
ktorými už druhý školský rok 

spolupracujú na školskom pro
jekte programu EÚ Comenius. 
Téma: Staviame hrad a hovorí
me o ňom je téma široká a vel'
mi blízka detskému naturelu. 

V posledných októbrových 
dňoch 'sme ukončili výtvarné 
práce, prípravu dokumentácie 
a skompletizovali sme súbory 
talianskych, francúzskych a 
našich detí, zadali do tlače fir
me pána Savku. Chceme sa mu 

podakova( pretože veríme, že 
nepochybne rozprávkovo krás
ne hradné kalendáre budú ho
tové do 29. 11., t deň začiatku 
tretej pracovnej návštevy, ktorá 
bude tento krát u nás v ONV 

Počas štyroch dní našim za

hraničným kolegyniam chceme 
odovzda( maximum informácií, 
zážitkov a dojmov, aby odchá
dzali od nás rovnako spokojné, 
ako my, po návšteve MŠ v ta

lianskom Turíne a francúzskom 
Neuilly sur Marne pri Paríži. 

Pripravujeme pre nich hod
notný program, v ktorom ich 
chceme oboznámi( s našou 
školou i prácou. 

V dnešných dňoch už znejú 
škôlkou talianske, francúzske a 

anglické pozdravy a privítania, 
najstaršie deti sa úspešne pasu
jú s cudzojazyčnými riekanka
mi a deti sa tešia možnosti 
predstavi( svoje znalosti a zruč

nosti. 
Prirodzene plánujeme počas 

pobytu našich hostí aj celý rad 
spoločenských a kultúrnych 
stretnutí. 

Hostom chceme, okrem zau

jímavostí ONV, predstavi( aj 
najbližšie okolie od čarovnej 
scenérie starodávneho Devína, 
bratislavského hradu po čarov
né zákutia hlavného mes ta 

Bratislavy. 

Tak teda VITAJTE 
- WELCOME - BENVENUTI 

IN NOSTRO - LA BENVENUE ! 

... veríme, že všetko dobre do 
padne a v prvú adventnú nede
/'u si budeme môct' vyzu( záz
račné topánky a uloži( ich 
kamsi do police. Nie príliš do
zadu, len tak, aby sme ich opä( 
mohli vybnra( keď ich budeme 
potrebova( na nové projektové 
akcie ... 

l. Š. za kolektív MŠ M. 
Marečka 20 

Ntii 8U-BU deň a ti a 
Skutočne nám svitol 

deň, aký ? Predsa BU
BU deň! Premenili sme 
sa zaraz na odvážne 
strašidlá - za šera sme 
súťaž ili , tmavý močiar, 
suchou nohou prekro
čili. Štartoval i sme aj 
metly, dračie vajcia 
hl'adal i, duchovia aj 
tancovali, veselo sa 
zabávali. Zasadli sme 
k večeri-dobre sa po
silnili . S baterkami v 
tmavej škôlke odvážne sme svietili , na potulkách hore-dole vzácny ~o
klad hladali. Ako správni kamaráti , svorne sme sa delili, za odmenu ca-
rovné jab[čko, všetky deti dostali . . . 

Na oblohe zasvietili trblietavé hviezdičky, opäť sme sa premenil l na 
usmiate detičky. 

Lie nky z MŠ J. Smreka 

DEVEX 3 



vo 

Vi 
tu rl 

V sobot 
al špc 

Al žiačk 
hráčky) 
B/ juniol 
hráčky) 
Cl mix ( 

Hralo 
každým 
V tridsi 
bali dn 
né zása 
konečr 

Maj st 
rate 

BrO' 
VSI 

[ 

_! .kultúrá '.• kultúro~ kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • kultúro • 
~· "'<r • • ' 

i 11. - 15. výročie zciloz~nia Chorvát~keho kuttú.rnEiho 

a chorvátskych spolkov na Slovensku vo velkej 

6. 11.- O kohútikovi a sliepočk~ ·· 
detská divadelná scéna, velká sála o 16.00 h, ucrttnn•<> •···~ 

18.- 19. 11.- Hľadajú sa gajdy 
umelecký program k 15. výročiu založenia detského 

súboru Kobylka, vo velkej sále o 18.00 h 

18. 11.- velká sála o 18.00 h 

19. 11.- velká sála o 16.00 h 

24. -25. 11.- Výchovné koncerty pre základné školy v ... 
Novej Vsi, vo velkej sále zoo -73.00 h, organizovan~ • . 

lstracentrum -
Centrum pre vo/'ný čas 

ponúka v školskom roku 
2005/2006 

pravidelné aktivity 

Pondelok 
Tanečné štúdio 

16.00- 16.45 h 
Kobylka 

17.00- 19.00 h 
Dramatické štúdio 

15.30 - 17.00 h - lstrijská 6 

Utorok 
CRIP 

18.00- 20.00 h- vel'ká sála 

Streda 
Tanečné štúdio 

15. 15 - 16.45 h - ve/'ká sála 

Žiaci ZŠ na ul. P. Horova 16 prežili 
v pondelok 24. 1 O. zaujímavé literár
ne popoludnie pri príležitosti Medzi
národného dňa školských knižníc. 
Žiakov 5-7 ročníkov privítal aj pekný 
maskot Litatel'ko Horováčik autora 
Juraja Jahodníka. 

Medzi jednotlivcami i triedami za
čala súťaž o najaktívnejšieho čita
tel'a. Neďaleko nástenky stojí nád-
herná bútl'avá vŕba. · 

Do jej vel'kého otvoreného bruška 
budú žiaci vhadzovať prezentácie 
kníh, ktoré prečítali. Za každú vypo
žičanú a prečítanú knihu získajú žiaci 
bod v podobe maskotíka na vel'kú 
nástenku. 

Hlavnou časťou popoludnia bol zá-

DEVEX4 

Kobylka 
17.00- 19.00 h 

Dramatické štúdio 
14.30 - 17.30 h - lstrijská 6 

štvrtok 
AFRODITA ll 

17.00- 18.00 h- ve/'ká sála 
CRIP 

18.00-20.00 h 
Paličkovanie 

18.00- 20.00 h 
Detská tvorivá dielňa 

15. OO - 17. OO h - lstrijská 6 

Piatok 
AFRODITA ll 

ROS/CA 

17.00- 19.00 h 
- ve/'ká sála 

19.00-21.00 h 

bavný literárny kvíz, v ktorom súťaži
lo šesť trojčlenných družstiev, mode
rovaný Vladkou Stankovou. Kvíz 
spestrili, v úvode i v závere, vtipnými 
dramatizáciami bájok žiaci 6. A trie
dy. Prestávky medzi jednotlivými ko
lami vyplnili čítaním vlastnej tvorby 
a prezentáciou prečítaných kníh. 
Zaujímavé bolo aj riešenie l'udových 
hádaniek. 

A kto bol víťaz? Zvíťazili vlastne 
všetci, ktorí prišli. Spoločne sa zaba
vili a poučili. Dokázali, že aj v dneš
nej modernej dobe počítačov radi 
siahnu po dobrej knihe, radi čítajú a 
aj navonok dokážu vyjadriť svoje či
tatel'ské pocity. 

Z. Balajová 

.. 
Kino & Café Gala~ 

Nové kino na ulici š. Králika 
5/8 má kapacitu 30 miest, je vy
bavené digitálnym prenosom fil
mu a OTS ozvučením. 
Počas projekcií je možné 

občerstvenie teplými a studený
mi nealkoholickými nápojmi, ako 
aj toastom a pod. V sále je po 
celý čas prítomná hosteska. 
Miestnosť je výlučne nefajčiar
ska. 

V pracovné dni budú premieta
nia o 19.'' h pre dospelých, cez 
víkendy o 1 0." pre deti a mládež 
a pre dospelých o 16." a o 19.00 

h. 
Počas dňa budú priestory kina 

využívané na rôzne semináre, 
kurzy, školenia, najmä v oblasti 
konverzačných kurzov a rekvali
fikácií. O tom však niekedy na
budúce. 

5 

Kino Galaxy 
štefana Králika 5/8 

Info a rezervácie: 
02 l 64761600 

mail: kinogalaxy@stonline.sk 
web: www.kinogalaxy.com 

časy predstavení: 
denne o 19:00 cez pracovné dni 

víkendy a sviatky: 
1 0:" detské 

a mládežnícke filmy 
16:00 a 19:" 

••• 
November 2005: 

01.11. - 03.11. Pán prsteňov
Spoločenstvo prsteňa 

(The Lord Of The Rings: The 
Fellowship Of The Ring), 
fantasy, USA. 178 minút 
04.11.- 06.11. Otcom na plný 
úväzok 
(Jersey girl), 
komédia, USA, 102 minút 
07.11.- 09.11. Loď duchov 
(Ghost Ship), 
horor, USA, 87 minút 
10.11. -12.11. Kamoš 
(Buddy), 
komédia, Nórsko, 100 minút 
Sympatický snímok, ktorý zís-

kal ocenenie Cena divákov na 
MFF Karlove Vary 2003. 
13.11. -15.11. 
Purpurové rieky 2 
(Les Riviéres pourpres 2 -. Les 
anges de l'apocalypse), 
thriller, Francúzsko, 100 min. 
16.11.- 18.11. Otcom na plný 
úväzok 
(Jersey girl), 
komédia, USA, 102 minút 
19.11. - 21.11. Pán prsteňov -
Spoločenstvo prsteňa 

(The Lord Of The Rings: The 
Fellowship Of The Ring), 
fantasy, USA, 178 minút 

Detské a mládežnícke filmy: 

05.11. - 06.11. Spy kids 2: 
Ostrov stratených snov 
(Spy Kids 2: The Island Of Lost 
Oreams), rodinný, USA, 99 min. 
12.11.- 13.11. Pán prsteňov
Spoločenstvo prsteňa 

(The Lord Of The Rings: The 
Fellowship Of The Ring), 
fantasy, USA, 178 minút 
19.11. - 20.11. Spy kids 2: 
Ostrov stratených snov 
(Spy Kids 2: The Island Of Lost 
Oreams), rodinný, USA, 99 min. 

KALENDÁRE 2006 
z kompletnej ponuky kalendárov 

stolových, náslenných, plánovacích diárov, podložiek na stôl, 

vianočné fX>Zdravy 

si môžete vybrať v DEVEXe 

Kalištná 9, 841 07 Bratislava, e-mail: krug@mail.viapvt.sk, 0903 429 485 

pre firmy ponúkame dotlač loga a lex1ov pri väčších odberoch zlávy 

Mário HAJKO 

ajanaPILOVA 

Ľudovít WEINBERGER 

a Michaela MORAVČÍKOVA 

Blaboželáme! 

FUTBAL~ 
IV. liga - seniori 

12. kolo- 23. 10. 
Blatné - ONV 2:0 

13. kolo- 30. 10. 
Králová pri Senci- ONV 6:1 
g: Adam (2:1) 

ms 

~~6Í1t 
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V pollitri vody krátko povarí
me štyri vetvičky tuje, lyžicu 
rasce, tri strúčky cesnaku. 

Po vychladnutí scedíme, pri
lejeme 1/4 litra domácej slivovi
ce a dáme do fl'aše . 

Prípravkom si tri mesiace na
tierame chrbticu, ramená aj ko
lená. Túto kúru opakujeme o 
rok. 

Anna Klimáčková, 
Ourcova dolina 

ftl/fsle/a som, že som za
eli ~budia, ako sa drží dieťa, 
ale moje ruky si to pamätajú. 
Raz si pomyslíme, že sme kone
čne pretrhli putá s deťmi, ich 
starosťami, požiadavkami. 

Potom pocítime slabé šklbnu
tie - a už sme zviazaní, dvojná
sobne, s potrebami našich vnu
kov. A ich láskou. Stať sa starou 
mamou je prekrásne. Staré ma
my a deti si užívajú život každú 
hodinu, každého dňa. Onedlho 
sa vás vnučka spýta, čo bolo v 
čase, keď ste boli mladá a za-

. pracuje to zo svojej úlohy z his
tórie. Sikovná, múdra, schopná, 
zručná. Ve/'rrli zaujímavá dáma. 
A najväčšmi vtedy, keď sedí na 
zemi s vlasmi plnými peria. Milá 
manželka, .skvelá matka a teraz 
perfektná stará mama. Staré 
mamy si ani nevšimnú, že sú 
staré, kým ich vnúčatá nepod
robia kontrole, pozorne regis
trujú vrásky, hnedé škvrnky, 
modré žilky a poklesnutú bra
du. Na to velmi milo pozname
najú: "Si velmi stará, však star
ká?" Nuž ako inak, je čas to pri
pustiť. Staré mamy majú roz
manité tvary, počet vrások, rod
né jazyky a sú v rozličnom štá
diu starnutia. 

No v srdci cítia lásku všetky 
rovnako. 

telám si, aby každé vystraše
né dieťa, keď je samo, choré, 

alebo načisto vyl'akané, malo 
starú mamu za ktorou by mohlo 
bežať." 

JJa6ičKa 
ro/ta .2006 
Tieto dojímavé 
slová prednies
la na tohtoroč
nej BABIČKE 
ROKA 2005 v 
Klube dôchod
cov v nedeľu 

23. októbra 
2005 

súťažiaca babič

ka pani Marta 
Cisárová, a ver
te, nenechali 
suché ani jedno 
oko prítomných 
na tomto krás
nom tradičnom 
podujatí našich dôchodcov. 

Teplé jesenné lúče nedeľ

ného popoludnia privítali v 
Klube dôchodcov nielen vypará
dené babičky a deduškov, ale 
prišiel nás pozdraviť aj pán sta
rosta Ing. Vladimír Mráz, zástup
ca starostu pán JUDr. František 
Baňas a účinkujúci žiaci zo ZU$. 

V troch súťažných disciplínach 
sa predstavilo šesť babičiek a 
všetky svojou krásou, šikovno
sťou a skúsenosťami boli vyrov
nanými súperkami. Ako poveda
la moderátorka tohto programu 

Príprava dostavby lstrijskej ulice 
Vo štvrtok 27.10.2005 rokova

la Komisia výstavby arch., dop., 
úP, MZ MČ DNV o dostavbe 
Istrijskej ul.. Ocenila predlože
nú profesionálne spracovanú ar
chitektonickú štúdiu dostavby 
ulice, ktorej cieľom je dosiahnu
tie vyššej kvality priestorového 
a výtvarného stvárnenia ťažisko
vej zástavby hlavného uličné

ho priestoru Istrijskej ul. so zre
teľom na zachovanie (nenaruše
nie) charakteristickej urbanistic
kej štruktúry Devínskej Novej 
Vsi. Navrhovaná architektúra má 
tvoriť primeraný pandant k za
chovanému západnému domora
diu, pričom významnú úlohu 
hrá mierka urbanistickej štruktú
ry a jej včlenenie do panorama
tickej siluety obce. 

MČ Bratislava- Devínska Nová 

Ves sa snaží o komplexnú obno
vu Istrijskej ulice - historického 
jadra DNV Komisia požiadala o 
doplnenie architektonickej štú
die. Stav Istrijskej ulice je nevy
hovujúci, začala sa rekonštruk-

ciou chodníkov, zelene, kanalizá
cie, časti ulice medzi ul. Novo
veská a Na vyhliadke. Ďalej je po
trebné dobudovať chýbajúce inži
nierske siete, hodnotnú ekologic
kú zeleň, parkoviská a garáže. 

a sucasne vedúca Klubu dô
chodcov pani Danka Lipková 
.,veď to ani nie je súťaž, ale je to 
náš tradičný pekný program ba
bičiek a všetky si právom za
slúžia rovnaké uznanie a poďa
kovanie." Najviac hlasov však od 
prítomných získala a babičkou 
roka 2005 sa stala 76-ročná milá 

babička pani Mária šubínová, 
ktorej strieborné šediny sa snú
bili s ligotavou korunkou krásy, 
až pripomínala babičku z roz
právky. 

Za tento krásny program patrí 
vďaka všetkým organizátorom a 
sponzorom. Dakujeme aj všet
kým členom Klubu dôchodcov 
za to, že si nachystali občerstve
nie, napiekli výborné koláče a 
spríjemnili tak slávnostné chvíle. 
Tešíme sa na Babičku 2006! 

lb k 

V existujúcom a navrhovanom 
obytnom prostredí doplniť prí
rodné prvky, dosiahnuť kvalitne
jšiu mikroklímu. Z hľadiska pries
torovej regulácie komisia potvr
dila hladinu zástavby do ulice 
dve nadzemné podlažia a pod
krovie, za uvažovaným námestím 
pred Poštou - tri nadzemné pod
lažia a podkrovie. 

Ďalšou podmienkou rozvoja 
Istrijskej ulice je aj jej prepoje
nie na areál Schlosshof, vytvore
nie podmienok pre cestovný 
ruch. Starosta MČ Bratislava- De
vínska Nová Ves vyvíja veľké úsi
lie na realizáciu tohto cieľa. 

Podmienky pre rozvoj cestov
ného ruchu súvisia s otvorením 
Chorvátskeho múzea - pobočky 
SNM, informačného centra a ďal
ších služieb na Istrijskej ulici a 
má aj svoj ekonomický rozmer. 

M.Beláček, 

architekt Mč 

DEVEX 5 
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obchody a služby pre obyvatel'ov ONV 

Vydavatel'stvo Devex pripravuje už 14. vydanie osvedčeného 

Katalógu obchodov a služieb pre viac ako 17-tisíc obyvatelov 
DN V. 
Formát: l Ox 15 cm 
Termín odovzdania podkladov pre inzerciu : 21. ll. 2005, 
vypracovanie podkladov, tlač : do 30. l. 2006, 
distribúcia do každej domácnosti v DNY bezplatne: do 20. 2. 
2006. 

Objednávky: 
Inzertná kancelária Devex, Novoveská 14 (z dvora) 

po - pia: 15.00- 18.00 h. 

Poštou: DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 
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. 8 x 6 c, 

l/ 4 str.: 3,8 x 6 cm, l /3 str.: 8 x 3,8 cm, 
l /8 str.: 3,8 x 2,7 cm, l /16 str.: 3,8 x l ,2 cm. 

vypisuje výberové konanie 
na odpredaj nehnutel'ností v 
katastrálnom území Bratislava 
- Devínska Nová Ves na 
lstrijskej ulici č. 68 
stavba na parcele č. 1397/1, 
súpisné číslo 5033, 
• pozemok parc. č. 1397/1, zas
tavaná plocha o výmere 754 
m', 
• pozemok parc. č. 1397/2, zas
tavaná plocha o výmere 1041 
m', 
• pozemok parc. č. 1398, 
záhrada o výmere 519 m', 
• pozemok parc. č. 1397/9, zas
tavaná plocha o výmere 244 
m'. 

Minimálna kúpna cena 
nehnutel'ností je 12 mil. Sk. 

Stavba postavená na parce
le č. 1397/1 je prízemná a na 
základe nájomných zmluv (s 
trojmesačnou výpovednou le-

. hotou)je užívaná ako prevádz
ková stavba, v ktorej sú t.č. 
umiestnené nasledovné pre
vádzky: 

1. kvetinárstvo Begra 
spol. s r.o. 

2. Jarmila Lovasová 
- kaderníctvo 

DEVEX 6 

3. Ing. Drahomíra Ludvigová -
pekáreň, potraviny, 
reštaurácia 

Hore opísaná budova a po
zemky budú odpredané v ta
kom stave, v akom sa nachá
dzajú v súčasnosti. 

V ponuke záujemca predloží 
podnikatel'ský zámer ( v súla
de s generelom lstrijská ul.), 
spolu s návrhom kúpnej ceny. 

Ponuky je potrebné doručil' 
na adresu vypisovatel'a v ter
míne do 30.11.2005 do 
11.00 hod. ( vrátane ponúk 
doručených poštou) v zalepe
nej obálke s označením "Kúpa 
lstrijská 68- NEOTVÁRAŤ". 

Ponuky doručené po tomto 
termíne nebudú prijaté do vý
berového konania. 

Výsledky konania budú záu
jemcom písomne oznámené 
do 45 dní od vyššie uvede
ného termínu. Vypisovatel' si 
vyhradzuje právo neprijal' ani 
jednu ponuku. Bližšie informá
cie je možné získal' na interne
tovej stránke www.devinska
novaves.sk, alebo osobne na 
Miestnom úrade Bratislava -
Devínska Nová ves,Novoveská 
17/A, 843 10 Bratislava, odd. 
správy a údržby majetku. 

Novtí 11dres11 

PNEUSERVIS - BRÓDy 
STARÁME SA O VAŠE "OBUTIE" 

Radi Vás privítame v našej novej 
prevádzke so sídlom 
na Istrijskej ul.č. 71, Dev. Nová Ves 

NAŠA PONUKA: 
l Predaj pneumatík 
l Predaj diskov 
l Predaj doplnkového sortimentu 
l Opravy pneumatík a duší . . . 
l Opravy ocel'ových a zliatinových ~~BICA'3 

diskov 
l Likvidácia ojazdených pneumatík 
l Plnenie pneumatík inertným 

plynom - SECUR PNEUS 'F••e•toae 
·~ KormorCJn l Mimosezónne uskladnenie 

pneumatík 
AKCIE na zimné pneu a disky 
OTVARÁCIA DOBA: 
Pon- Pia : od 8:00 do 18:00 hod 
Sobota: od 8:00 do 13:00 hod 

Tel. číslo : 02 l 64 53 64 44 
Fax : 02/ 64 53 64 46 
www.pneuservis-brody.sk 

MATADOR 
ta a tt!Btut:l 

SEMPERIT 

YOKOHAMA 
A INÉ 

Lahôdky pod terasou 
Nákupné strediskoM. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti sldeníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syt•y, ... 
mliečne výrobky, ~ 

Kuracie trupy chlad. 23 Sk/kg 

Kuracie prsia 179 Sklkg 

Kuracia pečeň chlad. 89 Sk/kg 

Bravčové stehno 145 Sklkg 

Hovädzie zadné 199 Sklkg 

Kuracia šunka 145 Sklkg 

Pečeňový syr 95 Sklkg 

Viedenské párky 109 Sklkg 

Slovenská točená 69 Sklkg 

Syr Niva- výkroj 221 Sk/kg 

Ceny platia od 7.11.2005 do vypredania zásob 

Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po-pia: 8°0-1800
, So: 7""·12°0 

Nákup možný aj na gastrolístky 

GA.RÁŽE 

Predaj do vlastníctva 

Prenájom 

VÚB Je ~hnom Gruppo B•nuo lnteu www.vub.sk • KONTAKT 0850 123 000 

š. Králika 3-5 
(Polyfunkčný dom) Imrich S. 

autoservis 
400 000 za 1 deň 

Darina N. 
súkromná ambulancia 

720 000 za 1 deň 
oprava obuvi 

150 000 za 1 deň 

Al 
64 537 693 

0903 722448 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 

Vladimír M. 
reštaurácia stavebná firma 

250 000 za 1 deň 02 · Predaj 1 300 000 za 2 dni 

03 · Vol'né miesta (ponúka, hlodá} 

04 · Služby (ponúka} 

05 · Byty 

06 · Nehnutelnosti 

07 · Rozličné 

• Ovčie kožušiny - predložky - dostanete kúpií v Devexe. 
Možnosí aj objednaí. 

• Prijmeme brigádnikov na nárazové práce do výroby, 
možnosí i pre vitálnych dôchodcov, výhodné platové 
podmienky. Volaí v pracovné dni od l 0.00 do 16.00 

na tel. č.: 091 0-396 053 

• TY servis Baláž- oprava televízorov. Na grbe 43. 
Tel/zázn .. 6477 6963 

• Murárske, obkladačské práce, sadrokartón, malovky. 
Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543-991 
• Angličtina ráno. 

Tel: 6477 1377 

• Vymením 4-izb. byt v OV v Dúbravke (zrekonštruovaný) za 3-izb. byt v DNY
sídlisko Stred (pošta, kostol}. perspektívne aj formou predaja a kúpy. 

Tel: 6428 7827 
' Kúpim v DNY 3-izb. byt. Tel: 02/ 5477 2212 
• Vymením 1-izb. byt v OV v Karlovej Vsi (zrekonštruovaný) za 1-izb. byt v 
DNY-sídlisko Stred (pošta , kostol). prípadne na inom mieste, perspektívne aj 

formou predaja a kúpy. 
Tel: 6428 7827 

~1!!!!1!!!\;;;o Z!~ RC>Z~r.~~~ ! ii!;!iy 
' HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
rozličný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
• Dovolenka na chate v Tatrách. 

aj vám 
odklepneme 

úver na 
podnikanie 

bez 
papierovania 
už za 1 deň 

Lokalita Hybe, cena 260 Sk oso
ba/deň. 

Kontakt: 0903·105 924, 
www.pediater.wz.cz/l 

• PENZIÓN ubytovanie, stravovanie. 
962 71 DUDINCE, Viničná 62. 

Tel: 045/ 55 830 55, 
0903-250 113 

Inzercia • Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/8 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 pripočítal' 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po·pia : 15.00-18 .00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 
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Z policajného 
zápis nika 

-Vo štvrtok 13 . 70. nez námy 
páchate/' ukradol výstroj né sú
čiastky v Strednej odbornej ško
le PZ na Vápencovej v hodnote 
S-tis. Sk 
- V piatok 21 . 1 O. z adrž ala 
hliadka OO PZ ONV páchate/á 
o 4.30 h, bezprostredne po vlá
maní sa do predajne železiar
stva. Páchate/' mal tovar v hod
note 20-tis. Sk. 
- O deň neskôr 22. 1 O. nezná
my páchate/' vnikol do kancelá
rií firmy na Tehelnej, kde ukra
dol notebook v hodnote 50-tis. 
Sk. 
- Neznámy páchate/' v areá/i 
VW Sk, v pondelok 24. 1 O. poš-

kadil plachtu na návese v hod
note 1 O-tis. Sk a z návesu ukra
dol tlmiče v hodnote 136-tis. 
Sk. 
- O deň neskôr 25. 1 O. hliadka 
OO PZ ONV zadržala pácha
telá krádeže v rodinnom dome 
Pod lipovým. Nakradnuté veci 
mali hodnotu 26-tis. Sk. 

V záhradkárskej oblasti 
Glavica sa neznámy páchate/' 
26 . 1 O. vláma l do záhradnej 
chatky. Rozbil okná a tým maji
te/ovi spôsobil škodu 6500 Sk. 
-Vo štvrtok 27. 10. sa neznámy 
páchate/' vlámal do spoločných 
garážových a pivničných pries
torov na ulici Š. Králika. 

Ukradol štyri kolesá na Fabiu, 
tri bicykle, dvoje korču le a sadu 
go/a kf'účov v celkovej hodnote 
38 800 Sk. 

OO PZ DNY 

Jesenné a zimné mesiace prinášajú so sebou aj zvýšený počet do
pravných nehôd na cestách 

..... .. .. .. ......... Vidieť a byť videný .................. .. 
štatistiky dopravných ne

hôd zaznamenávajú každoroč
ne v jesenných a zimných me
siacoch zvýšený počet do
pravných nehôd a ich násled
kov s účasťou nemotorových 
účastníkov cestnej premávky. 
K týmto dopravným nehodám 
prichádza hlavne vo večer

ných hodinách alebo za zníže
nej viditel'nosti, resp. v zhorše
ných svetel'ných podmien
kach. 

V období od januára do kon
ca septembra tohto roku priš
lo na území obvodu Bratislava 
IV (mestské časti Dúbravka, 
Karlova Ves, Devínska Nová 
Ves) k 972 dopravným neho
dám, pri ktorých 3 účastníci 
utrpeli smrtel'né zranenia, 17 
ťažké zranenia a 71 účastní
kov skončilo s l'ahkými zrane
niami. Pri 23 dopravných ne
hodách bol zistený vodičovi 
alkohol v krvi, škoda na majet
ku bola vyčíslená na 78 milió
nov Sk. Medzi najčastejšie 

príčiny dopravných nehôd 
možno záradiť nesprávny spô
sob jazdy neprimeraná rýchlo
sť jazdy a nedanie prednosti v 
jazde. K najčastejším príči
nám dopravných nehôd zo 

strany chodcov je náhle vstú
penie do vozovky na priecho
de pre chodcov, spoza pre
kážky alebo nerešpektovanie 
svetelnej signalizácie. 

Najnehodovejšie úseky v 
obvode Bratislava IV boli ulice 
Lamačská, Karloveská, Bota
nická, Mlynská dolina. Vzhl'a
dom na uvedené skutočnosti 
doporučujeme: 

chodcom: 

- rešpektovať svetelnú signa
lizáciu na priechode pre chod
cov, 
- vstupovať na vozovku tam, 
kde je dostatočný rozhl'ad, 
- na vyznačených priecho
doch pre chodcov nevstupo
vať náhle bez rozhliadnutia na 
vozovku pred prichádzajúce 
vozidlo, 
- vo večerných hodinách ale
bo za zníženej viditel'nosti po
užívať oblečenie výraznej far
by doplnené reflexnými prvka-
mi, 

cyklistom: 

~~~~ .·'~ (Sl~( Q) ~ Q;) <3\'QJ 
- dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky, 

- jazdiť po cestičke pre cyklis
tov, kde nie je cestička, po 
pravom okraji vozovky, ak sa 
neohrozujú a neobmedzujú 
chodci, smie sa jazdiť po pra
vej krajnici vozovky, 
- jazdiť len jednotlivo za se
bou, na jednomiestnom bicykli 
nesmú jazdiť dve osoby, 
- nejazdiť bez držania riadidiel 
alebo držať sa iného vozidla, či 
viesť počas jazdy iný bicykel, 
vozík, zviera ... 
- pri zníženej viditeľnosti ne
jazdiť bez osvetlenia bicykla, 
- ak je vybavený bicykel po
mocným sedadlom na prepra
vu dieťat'a s pevnými opierkami 
na nohy, smie osoba staršia 
ako 15 rokov viesť osobu mla
dšiu ako 1 O rokov, 
- za bicykel sa smie pripojiť 
vozík, ktorý nie je širší ako 800 
cm, má vzadu dve červené od
razky netrojuholníkového tvaru 
umiestnené k bočným obry
som vozíka a je spojený s bi
cyklom pevným spojovacím 
zariadením. 

vodičom motorových vozidiel: 

- dodržiavať najvyššiu povole
nú rýchlosť a v blízkosti prie
chodu pre chodcov znížiť 
rýchlosť _. vozidla v zmysle 
zákona č. 315/1996 Z. z. o pre
mávke na pozemných komuni-

( l(orenie života ) 
Príde bezdomovec do krč
my, stretne tam známeho, 
zo škatul'ky na stole vybe
rie jednu cigaretu a hovo
rí: 

Jano, ja som ti zobral ciga
retu, tak ty choď a zober 
mi pol deci. 

*** 
V preplnenom autobuse sa 

rozčulítje pani: 

čo sa tak práve na mňa 

tlačíte? 

Prepáčte, ale v takej tlačenici 

si naozaj nemôžem vybe

mť. .. 

*** 

káciách je vodič povinný dať 
prednosť chodcom prechá
dzajúcim cez priechod pre 
chodcov, pritom ich nesmie 
ohroziť ani obmedziť a na ten 
účel je povinný zastaviť vozid
lo, 
- v čase od 1 5. októbra do 15. 
marca musí mať idúce vozidlo 
počas celého dňa rozsviete
né ustanovené osvetlenie v 
zmysle § 30 zákona o premáv
ke na pozemných komuniká
ciách _. yodič nesmie jazdiť s 
obrysovými svetlami, ak nemá 
súčasne rozsvietené stretáva
cie svetlá alebo diaľkové svet
lá, alebo predné svetlá do 
hmly, ak je nimi vozidlo vyba
vené. 
- dodržiavať bezpečnú vzdia
lenosť medzi vozidlami, 
- pre väčšiu bezpečnosť, ale i 
bezpečnosť ostatných účastní
kov cestnej premávky, použí
vať počas zimných mesiacov 
zimné pneumatiky, 
- nariadiť vozidlo pod vplyvom 
alkoholu či iných omamných 
alebo návykových látok, 
- používať pri jazde autom 
bezpečnostné pásy _. bez
pečnostné pásy používate k 
ochrane svojho života a zdra
via a nie preto, aby ste nedo
stali pokutu od polície. 

Okresné riaditelstvo 
PZ Ba IV 

Angličan má ženu a milen
ku. Ľúbi ženu. 
Francúz má ženu a milen
ku. L'úbi milenku. 
Žid má ženu a milenku. Ľú

bi matku. 
Slovák má ženu a milenku. 

Ľúbi si vypit: 

*** 
Najlepšie číslo Martina cirku

.santa bolo vložiť ruku do pa

pule leva. Volali ho Nebojác

ny Martin. 

Teraz ho volajú jednoruký 

Martin. 

*** 
Príde Arab do mäsiarstva 
a predavač sa pýta: 
Sáláma čo? 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

47.- 48. týždeň 

Príhovor 
vyda vate/á 

Včera bol 17. november -
štátny sviatok. Mnohí si tento 
dátum pamätajú ako Deň štu
dentstva, mnohí ako začiatok 
novodobých dejín našej re
publiky, v súčasnosti si tento 
deň pripomíname ako Deň 
boja proti totalite. Nehovorí 
sa ktorej, hoci každý tuší. 
Napokon u dejinách ich bolo 
neúrekom. Ani jedna nepro
spieva/a. 
Boj proti totalite. Dnes? 

Nuž trúfam si domnievať 
. sa, že aj dnes by sa našlo dosť 
bojovníkov nielen proti demo
kracii ale dosť bojovníkov 
proti všetkému a všetkým. 
Nájsť recept na jednotu, či 

zjednotenie nie je jednodu
ché. 

Pokúšal sa o to Svätopluk 
príkladom povestných troch 
prútov a mnoho, mnoho dál
ších od počiatku sveta dodnes. 
V spleti návodov, návrhov a 
odporúčaní sa stráca dobrá 
rada: Bez dobrých základov ... 
Teda poznať ich, ctiť si ich, 
praktizovať ... od základu, od 
detstva, z rodiny ... môže pri
nášať úspech. 
Vytváranie podmienok mô-že 
napomáhať štát, inštitúcie 
vzdelávania, občianske zdru
ženia. Postihy prichádzajú 
zvyčajne neskoro a ... a nezmy
selné počínanie násilníkov, 
končiace vraždami, volajú, 
kričia, žiadajú: Konajte proti 
násiliu!!! 

Aby každý deň bol sviat
kom ... k tomu treba ochotu a 
jasné pravidlá. 

Vydavateľ 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

][)~~ínskonovove~~ 
spravodajca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

18.11. 2005 Ročník: XV. Číslo: 19 bezplatne 

V číslE: 0 f) Prezidenti v ONV f) 0 Z radnice 

* Vol'by do VÚC O Kultúra O Spoločenská kronika 

* Kandidáti na predsedu VÚC (;) G Inzercia 

O Z policajného zápisníka * Čo viete o éčkach? 

Prezidenti v Devínskej 
Vo štvrtok 3. novembra sme v Devínskej Novej Vsi privítali 

vzácnych hostí - prezidenta Chorvátska Stjepana Mesiča a 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča. 

Predstavitelia Chorvátskej 
republiky navštevujú našu 
mestskú časf pravidelne, už 
niekoľko rokov, a aj preto mô
žeme hovorif o prehlbujúcej sa 
tradícii. Dôvodom je prirodze
ne chorvátska menšina žijúca 
na Slovensku, ktorá práve tu, 
v našej mestskej časti, našla 
prirodzené kultúrno - spolo
čenské centrum. Dôkazom sú 
nielen pravidelné festivaly 
chorvátskeho folklóru, ale aj 
vybudovanie stánku kultúry, v 
ktorom jedna časť je vyhrade
ná stálej expozícii múzea, do
kumentujúca historický vývoj 
života Chorvátov na Sloven
sku. 

Starostlivosť o príslušníkov 
chorvátskej menšiny u nás vy
zdvihol vo svojom príhovore aj 

prezident Chorvátskej republiky 
pán Stjepan Mesič, ktorý prišiel 
pozdravif potomkov krajanov, 
ktorí, takmer pred poltisícročím 
osídlili toto územie. Pripomenul, 
že v očiach Chorvátov, je práve 
táto prímorská krajina tou naj
krajšou na svete a práve jej ma
lebnosťou a pôvabom si on 
osobne vysvetľuje všetky tie 
vojny a boje, ktorým musela če
lif, aby si ubránila svoju svojbyt
nosť a samostatnosť. 

Potešenie s veľmi dobrou úrov
ňou Chorvátsko - Slovenských 
vzťahov a prehlbujúcou sa spo
luprácou oboch krajín vyjadrila 
aj veľvyslankyňa Chorvátskej 
republiky na Slovensku pani 
Andrea Gustovič Ercegovac. 

(Pokračovanie na 2. strane) 

V piatok 3.11. zavraždili 
na parkovisku na Tyršovom 
nábreží v Bratislave študen
ta FF UK Daniela Tupého. 
Prípad vyšetruje polícia. 

Pracovníci Denovy dokon
čili čistenie starého kanála na 
lstrijskej, čaká ich odstraňo
vanie spadnutého lístia. 

Od 15.11. začína pre nich 
zimná hotovosť. Ukončujú 

prípravu techniky a zabez
pečenie posypového mate
riálu. 

Obyvatelia domov SBD Ba 
IV, ktorí si objednali posypo
vý materiál na zimu, majú 
tento už vo svojich vcho
doch. 

Kam so starými domácimi 
spotrebičmi? 

Info: 
www.envidom.sk 

v DNV. Centroservis, 
M.Marečka 1 

MESTSKÁ ČASŤ DEVÍNSKA 
NOVÁ VES 

oznamuje občanom, že oficiálne 
ukončenie rybárskej sezóny 

v roku 2005 na miestom rybníku 
bude 19. 11.2005 

Povolenie lovu bude 
7.00 - 17.00 h 

PREDAJ POVOLENÍ 
na rybolov v roku 2 O O 6 
bude včas zverejnený v DTV 

a DEVEX 
PETROV ZDAR "PF - 2006" 

Uzavierka dnešného. čísla 
bola 10.11. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 24.11. 2005, 
číslo vyjde 2.12. 2005. 
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Miestna rada mestskej časti 

Bratislava Devínska Nová Ves 
(MR Mc ONV) sa zišla 3. 11 . 
2005 na svojom riadnom za
sadnutí, na ktorom prerokovala 
26 bodov programu. Z prero
kovaných materiálov a prija
tých uznesení predkladáme tie
to závery: 

- odporučila MZ Mé ONV 
zobrať na vedomie plnenie 
rozpočtu Mé ONV, Oenovy, 
lstracentra, OHZ, a plnenie 
plánu ONV ŠPORT, spol. s r. 
o., OSS n. o., OTV, s. r. o. za 
mesiace január až september 
2005, 
- odporučila MZ MČ ONV 
zobrať na vedomie informáciu 
o stave plnenia a rozpracova
nosti investičných akcií za me
siace január až september 
2005, 
• odporučila MZ MČ ONV 
schváliť návrh rozpočtových 

opatrení rozpočtu MČ ONV na 
rok 2005 po zapracovaní pri
pomienok, 
• odporučila MZ MČ ONV 
schváliť výsledky prieskumu tr
hu na zabezpečovací systém -
Chorvátske múzeum, a odpo
ručila MZ Mé ONV schváliť 
návrh ZoO na dodanie a inšta-

láciu elektronického zabezpečo
vacieho zariadenia v objekte 
KSC uzavretej s firmou HI-SEC v 
cene 95.800.- Sk vrátane DPH, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť návrh VZN hl. m. SR 
Bratislava o nájme bytov a obyt
ných miestností určených na tr
valé bývanie v znení predlože
ných pripomienok, 
- odporučila MZ Mé ONV 
schváliť návrh zmlu vy o budú
cej zmluve na rozšírenie siete 
TKR - Blížne Zamajerské, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť dodatok č. 1 k zmluve a 
nákupe informačného systému 
CORA-CEO s pripomienkami, 
- odporučila MZ Mé ONV 
schváliť nové znenie Zásad mi-

konzultáciách s príslušnými od
borníkmi, a uložila obom predlo
žiť variantné riešenie spolu s mo
žnosťou prek rytia terasy a zakry
tia spodnej časti terasy. Súčasťou 
návrhov bude aj cenová kalkulá
cia, 
- odporučila MZ Mé ONV zobrať 
na vedomie návrh na predaj ne
hnute/'nosti a pozemkov vo vlast
níctve a správe MČ ONV v roku 
2006 s pripomienkami, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o rozpise nákladov na stavebnú 
prípravu mini ihriska v areáli ZŠ 
P. Horova 16, a odporučila MZ 
MČ ONV zobrať na vedomie po
ložkový rozpis nákladov na 
stavebnú prípravu mini ihriska v 
areáli ZŠ P: Horova 16 v znení 

morozpočtových fondov, kritérií pripomienok, 
na pride/ovanie návratných prí- -schválila prenájom cca 50 m' v 
spevkov z Fondu pre rozvoj M( __ 1.nadzemnom podlažíM. Mareč-
ONV a z Rezervného fondu, ka ·2-6 na umiestnenie prevádzky 
• odporučila materiál Trendy Alianz- Slovenská poisťovňa pri 
rozvoja školstva v Mé ONV na dodržaní navrhnutých podmie-
roky 2005-2009 prerokovať v ko- nok a doplnení písomnej žiadosti 
misií školstva, mláídeže, vzdelá- budúceho nájomcu, 
vania a športu, ako aj vo finanč- - schválila poskytnutie finančnej 
nej komisií, a po pripomienkova- podpory pre občianske združenie 
ní MZ Mé ONV materiál zobmť Bublinka vo výške 30.990.- Sk 
na vedomie, na 1 rok od 1.11.2005 do 31. 
·zobrala na vedomie informáciu 10.2006 na úhradu nájomného 
o návrhu technologického spô- pre ZŠ s MŠ P. Horova 16, 
sobu opravy terasy M. Marečká, -zobrala na vedomie predložený 
uložila prednostovi MÚ a archí- materiál o vypracovaní programu 
tektovi Mé ONV pripraviť návrh hospodárskeho a sociálneho raz-
technologického riešenia po voja obce, 

Prezidenti v Devínskej. 
(Pokračovanie z 1. strany) 

Keďže pôsobí na Slovensku už 
dlhší čas, Devínsku navštívila 
už niekol'ko krát, tak priamo 
sleduje osudy tunajšieho chor
·vátskeho etnika. 

Ocenila predovšetkým našu 
starostlivosť o týchto spolu
občanov, o čom svedčí aj fakt 
zachovania si svojej kultúry a 
jazyka, napriek takmer poltisíc
ročného odstupu od príchodu 
ich predkov na naše územie. 
"Prostred ie, v ktorom sa ocitli 
im prialo", povedala a ocenila 
pomoc, ktorej sa im u nás do
stávalo i dostáva. 

Prezident Slovenskej republi
ky pán Ivan Gašparovič v roz-

DEVEX !2 

hovore tiež "priznal", že z otco
vej strany má tiež chorvátske 
korene, a hoci sa pri oficiálnych 
príležitostiach nezaobíde bez 
tlmočníka, tento jazyk mu nie je 
cudzí. Vo svojom príhovore 
zdôraznil nevyhnutnosť rozvoja 
života národnostných menšín, 
zachovať si svoj jazyk a kultú
ru, ale ako povedal, vel'mi si 
u chorvátskej menšiny váži 
fakt, že hoci nezabudli na svoje 
korene a historicky sa cítia byť 
Chorvátmi, chápu, že ich prí
tomnosť je tu na Slovensku. 

S priebehom celého poduja
tia (obaja prezidenti okrem -
stavby budúceho múzea chor
vátskej kultúry sa zúčastnili v 
lstracentre aj seminára k 15. 

výročiu založenia Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu a chorvát
skych spolkov na Slovensku) 
vyjadril spokojnosť aj predseda • 
Chorvátskeho zväzu na Slo
vensku pán Juraj Cvečka: 
" Som vel'mi rád, že nás svojou 
návštevou poctili tak významné 
osobnosti ako sú prezidenti 
Chorvátskej a Slovenskej re
publiky. Je_ V(jilmi prijemné vypo
čuť si z ich úst slovfiDtnania ·a 

- žiada členov /etopiseckého 
výboru a kronikára MČ ONV, 
aby predložili na najbližšie za
sadnutie MZ ML ONV správu 
o činnosti výboru a stave kro
niky, 
·uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV, vo vzťahu k výsledkom 
súťaže na vyhradené parkova
cie miesta na ul. P. Horova 26, 
preschválenie predloženého 
materiálu na najbližšom MZ 
Mé ONV, 
• odporúčila MZ MČ ONV 
schváliť odpustenie penálov vo 
výške 66.534.- Sk za byt č. 30 
na ul. P. Horova 5 nájomcovi 
za podmienky odkúpenia bytu, 
- schválila program MZ MČ 
ONV dňa 15. 11. 2005 po za
pracovaní pripomienok, -
-uložila prednostovi MÚ Mč ' · 
ONV zabrzpečiť doplnenie 
osvetlenia v poradí: 1. pri cin
torínskom mú~ ul. Hradišt
nej, 2. Na Skale, .3. ul. Podhor
ská- medzi Pieskovcovou a 
Slovincom, 4. ul. Kosatcová-}. 
Poničana, 5. ul. /strijská 11 O v 

· termíne do 7 2/2005, 
· odporučila zakúpenie marin
gotky pre správcu športového 
areálu ZŠ s MŠ P. Horova 16 z 
prostriedkov ONV ŠPORT, 
spol. s r. o., 

Spracoval: 
jUDr. František 8 a ň a s, 

zástupca starostu Mé ONV 

chvály na adresu našej práce. 
Verím, že aj vybudovanie Chor· 
vátskeho múzea, tu v Devínskej 
Novej Vsi sa časom ukáže ako 
velmi, velmi dobrá investícia, 
ktorá len pomôže prehíbiť ve· 
domie historickej kontinuity 
u príslušníkov chorvátskej 
menšiny žijúcej na Slovensku." 

Ing. Vladimír Mráz 

- Rozdelenie volebných okrskov pre vol'by do -
orgánov samosprávny rajov 

mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves 

Volebná Volebný Ulice patriace do volebného okrsku miestnosť okrsok 
Opletalova, Devínske Jazero, Poniklecová, Byst-

železničná rická, Ílová, Kremencová, Tehelňa, 
stanica 1 Tehliarska, Mečíková, Jána Jonáša, Janšákova, 

Mlynská 6 Záhradná, M. Pišúta, Jasencová, Ľ.ubovníková , 
Bledul'ová 

Na vyhliadke, Samova, Spádová, uL 1. mája, 
Na Grbe, Novoveská- rodinné domy, Na kaštie-
li, Magnezitová, Mlynská, Brežná, Bridlicová, 

Zš 2 Vápencová, Záveterná, lstrijská rodinné domy 
Charkovská 1 párne čísla a nepárne od č. 71, 

Delená, Kosatcová, Charkovská 

3 
lstrijská 8,1 O, 12, 14, 16, 18, Kalištná, Novo-
ves ká 1 O, 12, 14, 16, 18, Uhrovecká, Hradištná 

lstrijská rodinné domy nepárne čísla 1 až 69, 
Kultúrne str. Na mýte, Eisnerova 1, Slovinec, Pod Lipovým, 

4 Prímoravská, Želiarska, Na hriadkach, Na skale, 
lstrijská 2 Nám. 6. apríla, Podhorská, Pieskovcová, Vá-

penka 

5 Ivana Bukovčana 

ZŠ l. 6 Jána Poničana , Milana Marečka 1 ,3,5,7,9, 
Bukovcana 3 

Eisnerova 3,5,7,9, 11, 13, 15, 17,19,21 
7 

Milana Ma rečka 2,4,6,8, 1 O, 12, 14, 16,18,20,22 

8 
Jána Smreka 2,4,6,8, 1 O, 12, 14, 16, 18,20,22, 
š. Králika 3,5 a rodinné domy, Zavadilova ulica 

9 štefana Králika 2,4,6,8, 1 O, 12, 14, 16,18,20 

Zš 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 1,3,5,7,9,11,24,26 

-- Kandidáti na poslancov Bratislavského -
samosprávneho kraja 

Trvalý 
Názov politickej 

Priezvisko Meno Titul Vek Povolanie poby strany, pol. hnutia 
alebo koalície ps a ph 

Ba ďura Peter 20 študent Matejkova č . 2, Komunistická strana 
BA· Karlova Ves Slovenska 

Baňacký Lukáš Ing. 26 ekonóm Stanekova 12/A, KDH 
BA·Lamač 

Ba nik Dušan Mgr. 46 podnikatel' Pribišova 23, Misia 21·Nová 
BA kres. demokracia 

Bobovnícka Oľga 60 ekonómka Jurigovo Slovenská národ. 
nám 437/7, BA jednota 

Bóna Marián Ing. 28 novinár Gabčíkova 4, Koalícia SDKÚ, ANO, 
BA·Karlova Ves SMK, DS, Strana 

zelených na Slovensku 
Borgul'ová Anna 51 ekonóm Silvánska 25, Koalícia LS·HZDS, 

BA·Karlova Ves Pravá SNS, 
Ziednotená SNS 

Borgul'ová Monika PhDr. 59 podnikatel' Studenohorská 22 Slovenská národná 
Bratislava-Lamač strana 

Buzáš Peter 44 živnostník Majernikova 32, Občianska konzerva-
BA·Karlova Ves tívna strana 

Csa bay Roman Ing. 40 ed. školskéh Pribišova 21, Nezvislý kandidát 
oddelenia 841 05 BA 

Carnogursk Marta Ing. 60 tav. inžinierk K. Adlera 1 O, KOH 
BA·Dúbravka 

Cernák Ján Ing. 52 riaditel' Veternicova č. 8, Koalícia LS-HZDS, Pra~~ 
CSc. BA-Karlova Ves SNS, Zjednotená SNS 

Dem ková Jarmila 43 dipl. zdravotná J. Poničana 1, Slovenská národná 
sestra BA· ONV strana 

Derkay Pavel Ing. 43 ekonóm H. Meličkovej 19, Koalícia SDKU, ANO, 
BA·Karlova Ves SMK, DS, Strana 

zelených na Slovensku 
Dubček Peter Ing. 55 ekonóm Pribišova 8, SMER-SD, SF, HZD 

BA·Karlova Ves 
Encinger Miroslav 52 elektrotechnik Pod Lipovým 47, Koalícia SDKÚ, ANO, 

BA·DNV SMK, DS, Strana 
zelených na Slovensku 

Fašungová Anna Ing. 48 ekonómka Zhorínska 31, SMER·SD, SF, HZD 
BA·Lamač 

Ferenčák Tomáš 22 študent Beniakova 1, Občianska konzervatívna 
BA·Karlova Ves strana 

Galanda Milan JUDr. 42 právnik Veternicová 12, Hnutie VPRED 
BA· Karlova Ves 

1 Grom t-'eter JUDr. 31 advokát Studenohorská 61, Slovenská narodna 
BA-Lamač strana 

Hanulíková Iveta Ing. 41 ekonómka Donnerova 9, SMER·SD, SF, HZD 
BA·Karlova Ves 

Han zen Juraj MUDr. 43 lekár Kremencova 26, SMER·SO, SF, HZD 
BA·ONV 

Harvančík Jozef Ing. 58 prednosta t: Fullu 3, KDH 
BA·Karlova Ves 

Hollý Bystrík Ing. 55 starosta Púpavová 48, KDH 
BA· Karlova Ves 

Horvátová Eva - Doc.lng. 47 vysokoškolská L Fullu 60, Hnutie VPRED 
CSc. pedagogička BA·Karlova Ves 

Hrabina Jozef RNDr. 43 jadrový fyzik Pri Kríži 36, Koalícia SDKÚ, ANO, 
BA-Dúbravka SMK, DS, Strana zelených 

na Slovensku 
Klimik Michal Doc. Ing. 66 ekonóm K horanskej studni 14, Koalícia tS·HZDS, 

CSc. BA·Dúbravka Pravá SNS, Zjednotená SNS 
Kollár Marian MUDr. 46 lekár Rajtákova 33, Nezvislý kandidát 

BA·Lamač 

Kos náč Gabriel Ing. 45 manažér Jamnického 6, KDH 
miestneho úrad BA·Karlova Ves 

Kremmerová Anna 55 zamestnanec Fedákova 4, Koalícia [S·HZDS, 
BA·Dúbravka Pravá SNS, 

Zjednotená SNS 
Kubov1c Vlaalmlr 37 starosta Nam. sv. Petra SlovensKa narod na 

a Pavla 12, strana 
BA · Záhorská Bystrica 

Laz or Vladimir Ing. 58 technik Na hriadkach č. 9, Komunistická strana 
BA-DN V Slovenska 

Michalička Otto RNDr. CSc 51 manažér Pribišova 3, KDH 
BA·Karlova Ves 

Mokráň Viliam Ing. 47 stav. inžinier Majern~ova 3041/38, Kresťanská l'udová 
BA·Karlova Ves strana 

Mráz Vladimir Ing. 49 inž. ekonómie Janšákova 22, Nezávislé Fórum 
BA·ONV 

Navrátilová Lubica prom.mat. 59 informatik Ušiakova 2, SMER·SD, SF, HZD 
BA·Dúbravka 

Ondriaš Karol DrSc. 53 poslanec NR SR ul. L Fullu č. 54, Komunistická strana 
BA·Karlova Ves Slovenska 

Opaterný Branislav RNDr. 42 programátor Hargašova 23, SMER·SD, SF, HZD 
BA-Záhorská Bystrica 

Paroš Andrej 36 št. zamestnanec Veternicova č. 8, Komunistická strana 
BA· Karlova Ves Slovenska 

Paštinský Pavol Ing. 54 prednosta Kpt. Rašu 17, lovenská národná strana 
BA·Devín 

Petrovič Juraj 34 podnikatel' Hlaváčikova 35, Občianska konzervatívna 
BA·Karlova Ves strana 

Petrovič Stefan Ing. 63 strojný inžinie Landauova 30, Slovenská ľudová strana 
BA·Dúbravka 

Rác Miroslav JUDr. 54 právnik Csl. tankistov t 96, Koalicia r.S·HZDS, 
BA·Záhorská Bystrica Pravá SNS, 

Zjednotená SNS 
Rajkovič Peter Ing. 45 podnikatel' S. Králika 16, KDH 

BA·Lamač 

Ryška Slavomír 44 technik J. Poničana 13, lovenská národná strana 
BA·DNV 

(Pokračovanie na 6. strane) 
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l$TJ&A 
centrum pre 

. 6. 11. - O kohútikovi a sliepočke 
.detská divadelná scéna, velká sála o 16.00 h, v-><Lij..lm::: · ""~ 

18.- 19. 17.- Hľadajú sa gajdy 
tifl}elecký program k 15. výročiu založenia detského 
···· .·. .. · súboru Kobylka, vo velkej sále o 18.00 h, 

18. 17. - veľká sála o 18.00 h 

19. 17.- veľká sála o 16.00 h 

24.-25. 11.- Výchovné koncerty 
pre základné školy v Devínskej Novej. Vsi 

vo velkej sále ZOO- l · . . .· 

27. 11.- Ga~1DalrkociJ.ailh:o 

.Pr~. c::f119lkc::~ ...... . 
Bc. JÁN DOBŠOVIČ 

člen mimovládneho výboru Naše Tatry 

Ochrana prírody v NP Bavorský les 

30. november 2005 o 18.00 
DAPHNE - Ekocenlrum v Devfne 

No príklade Šumavy, Bavorského leso a 
nášho TANAP-u sa dozviete o medzinárodne 
uznávaných národných parkoch IUCN. Stočí 
ak nés navštívite v Ekocenlre-Daphne v 
Devíne. 

Tešíme sa no Vás. 

Vstup: voľný 

DAPHNE - Ekocentrum, Dom kultúry Devín, Rytierska 2, 844 1 O Bratislava- Devin 
Tel./Fax: 657 300 50 

E-mail: ekocentrum·daphne@changenet.sk 

Jesenné mec6ec6e s najmenšími 
V Devínskej Novej Vsi začalo 

svoju činnos( novozaložené Ma
terské centrum Bublinka. 

Kedže zatia l' nemá vlastné 

DEVEX4 

priestory, jeho prvá akcia sa ko
nala na betónovom ihrisku upro
stred sídliska. 

Dlhý rad zaparkovaných kočí-

Kino Galaxy 
Stefana Králika 5/B 
Info a rezervácie: 

02 l 6476 1600 
mail: kinogalaxy@stonline.sk 
web: www.kinogalaxy.com 

časy predstavení: 
denne o 19""cez pracovné dni 

víkendy a sviatky: 
1000 detské a mládežnícke filmy 

1600 a 19°0 

November 2005: 

kov, usmievajúce so mamičky o 
pobehujúce ratolesti premenili be
tónovú plochu no miesto plné ži
vota o zábavy. 

V novembrovom chlade rozvo
niavali koláčiky, ktoré mominy rá
no upiekli , o studenú zem zdobi
lo obrovské slniečko. Jeho lúče 
vytváralo suché lístie, šípky, gaš
tany, orechy a kamienky, podlo 
toho, čo kto priniesol . 

Malým drobcom sa páčili naj
mä žlté listy zo stromov a gašta
ny, ktoré im čoskoro padli za 
obe( 

Vel'ký úspech zožalo aj Kolo 
kolo mlynské, Zahrajme sa na ha
da, či sMaž družstiev modrých a 
červených lupienkov pre väčšie 
deti. 

Ako odnaučiť dielo od plienok, 
·zážitky z pôrodu, recepty na ko-

16.11. -18.11. 
Otcom na plný úväzok 
(Jersey girl), komédia, 

USA, 102 minút 

19.11.- 21.11. Pán prsteňov 
- Spoločenstvo prsteňa 

(The Lord Of The Rings: The 
Fellowship Of The Ring), 
fantasy, USA, 178 minút 

Detské a mládežnícke filmy: 
19.11. - 20.11. Spy kids 2: 

Ostrov stratených snov 

láčiky- aj to boli témy rozhovo
rov prítomných mamičiek. 

Nechýbala ani narodeninové 
torta pre Tamarku, ktorá práve v 
tento deň oslávila svoje druhé na
rodeniny. Určite mnohým napad
lo, že toto štvrtkové dopoludnie 
ubehlo akosi rýchlejšie a príjem
nejšie ako po iné dni. Hojná 
účas( mamičiek, dobrá organizá· 
cia a spokojnos( no tvárach všet· 
kých zúčastnených svedčila 
o tom, že materské centrum má 
v Devínskej svoje miesto. 
Bublinka, sme radi, že si tu a teší
me sa na dalšie stretnutie. 

Fotografie z akcie si môžete 

pozrie( na www.azet.sk, 

Fotoalbumy, vyhladaj: 

Udalosti - spoločenské, Jesenné 

mecheche 05 

volebného obvodu Bratislava IV. patria mestské časti: 
Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Devín. Za okres Bratislava N. sa volí 8 poslancov. 

1. Riešenie dopravneJ situácie v celom okrese rozvoJom cestneJ infraštruktúry. 
2. BoJ s kriminalitou, prevencia násilneJ a maJetkoveJ trestneJ činnosti. 
3. Zvyšovanie kvality stredných škôl na území okresu. 
4. Podpora vytvárania rekreačných a oddychových zón, športovísk a detských ihrísk. 
5. Podpora fungovania neštátnych sociálnych zariadeni slúžiacich obyvatelam okresu. 
6. Protipovodňová ochrana územia. 
7. Podpora spolup ·ce mestských časti v Bratislave IV v záuJme riešenia spoločných problémov. 

RAVICOVA KOALICIA 

~ ~~OAÚCIÓ PÁRnA 
STRANA MAÔARSKEJ KOAÚCIE 
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Demokratická strana 
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Predstavujeme kandidáJov na poslancov Vúc 
za koalíciu SDKU, ANO, SMK, DS, SZS 

Volebný obvod Bratislava IV 

Marlin Bána 
Ing. 

28 rokov 

PaveiDerkay 
Ing. 

43 rokov 

52 rokov 

Jozef Hrabina 
RNDr. 

Gabriela Sedavé 
Mgr. 

44 rokov 

Ing. 

PRAVICOVA KOALICIA 

u. 
~~OAÚCIÓ PÁRTJA 

STRANA MA6ARSKE.J KOALICIE 

nr. 
iiJ~ 

Demokratická strana 

Anton Vrtlel 
Ing. 

( zô~obási{!. sa i\ ...... J 
Stefan RIOžAR 

a Lívia FAJNOROVA 

Peter ZEMAN 

a Ing. arch. Petra GAŠPAROV A 

Blahoželáme! 

(oilišZ! ~~a~;'b~ f.~~~~j 
Marta POLGAROVA 

Zuzana CIFROVA 

vypisuje výberové konanie 
na odpredaj nehnutel'ností v 
katastrálnom území Bratislava 
• Devínska Nová Ves na 
lstrijskej ulici č. 68 
stavba na parcele č. 1397/1, 
súpisné číslo 5033, 
• pozemok parc. č. 1397/1, zas
tavaná plocha o výmere 754 
m', 
• pozemok parc. č. 1397/2, zas
tavaná plocha o výmere 1041 
m', 
• pozemok parc. č. 1398, 
záhrada o výmere 519 m', 
• pozemok parc. č. 1397/9, zas
tavaná plocha o výmere 244 
m'. 

Minimálna kúpna cena 
nehnutel'ností je 12 mil. Sk. 

Stavba postavená na parce
le č. 1397/1 je prízemná a na 
základe nájomných zmluv (s 
trojmesačnou výpovednou le· 
hotou)je užívaná ako prevádz
ková stavba, v ktorej sú t.č. 

umiestnené nasledovné pre
vádzky: 

1. kvetinárstvo Begra 
spol. s r.o. 

2. Jarmila Lovasová 
• kaderníctvo 

Ešte z: návštevy 
prezidentov 

Prezident Chorvátsko S. Mes i č i 
prezident Slovensko l. Gašparovič 
so 3. ll . zúčastn i l i v lstrocentre 
seminá ra k 15. výroči u CHKZ no 
Slovensku. 

Okrem družných rozhovorov o 
rokovaní so po skončen í stretli oj s 
občanmi Devínskej Nove j Vsi pred 
lstrocentrom. 

3. Ing. Drahomíra Ludvigová • 
pekáreň, potraviny, 
reštaurácia 

Hore opísaná budova a po
zemky budú odpredané v ta· 
kom stave, v akom sa nachá· 
dzajú v súčasnosti. 

V ponuke záujemca predloží 
podnikatel'ský zámer ( v súla· 
de s generelom lstrijská ul.), 
spolu s návrhom kúpnej ceny. 

Ponuky je potrebné doručiť 
na adresu vypisovatel'a v ter
míne do 30.11.2005 do 
11.00 hod. ( vrátane ponúk 
doručených poštou) v zalepe· 
nej obálke s označením "Kúpa 
lstrijská 68 ·NEOTVÁRAŤ". 

Ponuky doručené po tomto 
termíne nebudú prijaté do vý
berového konania. 

Výsledky konania budú záu
jemcom písomne oznámené 
do 45 dní od vyššie uvede· 
ného termínu. Vypisovatel' si 
vyhradzuje právo neprijať ani 
jednu ponuku. Bližšie informá· 
cie je možné získať na interne· 
tovej stránke www.devinska· 
novaves.sk, alebo osobne na 
Miestnom úrade Bratislava • 
Devínska Nová ves,Novoveská 
17/A, 843 10 Bratislava, odd. 
správy a údržby majetku. 

Kandidáti na predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja 

Priezvisko Meno Titul Vek Povolanie Trvalý pobyt Názov politickej 
strany, pol. hnutia 

alebo koalície ps a ph 

Bajan Vladimír Ing. 45 ekonóm Lenárdova 2, Nezávislý kandidát 
BA 

Cuper Ján doc. JUDr. 59 vysokoškolský Búdkova cesta 32, Koalícia LS·HZDS, 
pedagóg BA Pravá SNS, 

Zjednotená SNS 

Dvofák David Ing. 30 podnikateľ Mamateyova 6, Občianski liberáli 
BA- Petržalka 

Martančík Rudolf JUDr. 60 právnik Nábr. ÚSVIT 
L. Svobodu 4305/36, 

BA 

Mokráň Viliam Ing. 47 stavebný inžinier Majerníkova 3041/38 , Kresťanská ľudová 

BA- Karlova Ves strana 

Ondriaš Karol DrSc. RNDr. 53 poslanec NR SR ul. L Fullu 54, Komunistická strana 
Slovenska 

Roman Lubomír Mgr. art. 61 predseda Fraňa Kráľa 25, Koalícia SDKÚ, 
Bratislavského BA-Staré Mesto ANO, SMK, DS, 
samosprávneho Strana zelených na 

kraja Slovensku 

švejna Ivan Ing. 40 ekonóm Šťastná 13, Hnutie VPRED 
Bratislava 

Tatár Peter MUDr. CSc. 52 lekár Palisady 34, Občianska 

BA-Stare Mesto konzervatívna strana 

Trnovec Andrej RNDr. 42 riadiaci pracovník Drevená 6, Slovenská ľudová 
BA-Staré Mesto strana 
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Sadloň Pavel RNDr. 52 riaditel" školy Tilgnerova 6, Hnutie VPRED 

šandor Milan 44 

Sedová Gabriela Mgr. 44 

šimko Ivan 20 

Srámek Marián Ing. 24 

Sramko Peter Ing. 50 

štefík štefan Ing. 49 

šujan Vladimír Ing. 54 

Tobiašová Alena 39 

Tóthová Mária 44 

Vaňová Eva 43 

Vargová Eva Ing. arch 47 

Vician Martin Ing. 25 

Vrtiel Anton Ing. 58 

Wagnerová Helena 67 

Wälfl Richard Ing. 42 

Záhradník Branislav PhDr. 32 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predaj 
03- Vol'né miesta (ponúka, 

hlodá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 

BA-Karlova Ves 
vlak vedúci Valachovej 1, Združenie robotníkov 

BA-Dúbravka Slovenska 
poradca Rajtákova 21, Koalícia SOKU, ANO, 

námestníka BA-Lamač SMK, OS, Strana zelených 
primátora na Slovensku 
študent Majerníkova 3, Misia 21-Nová kresťanská 

BA demokracia 
programátor Jána Raka 5, Občianska konzervatívn 

BA-Záhorská Bystric strana 
starosta Heyrovského 6, KDH 

BA-Lamač 

súkromný ~tefana Králika 27 Hnutie VPRED 
podnikateľ BA-ONV 
riaditeľ Ožvoldíkova 13, SMER-SD, SF, HZD 

spoločnosti BA-Dúbravka 
zástupkyňa Homolova 1 O, Koalícia SDKÚ, ANO, 

starostu BA-Dúbravka SMK, DS, Strana zelených 
na Slovensku 

živnostník J. Smreka 12 t:.udová strana 
BA-ONV 

robotníčka J. Poničana 1, lovenská národná stran 
BA-ONV 

architekt 1. Mája 3, Nezávislé Fórum 
BA-ONV 

účtovník L Fullu 5, Občianski liberáli 
BA-Karlova Ves 

podnikateľ K. Adlera 1 O, Koalícia SDKÚ, ANO, 
BA-Dúbravka SMK, DS, Strana zelených 

na Slovensku 
dôchodkyňa Bakošova 28, Občianska konzervatívna 

BA-Lamač strana 
manažér Beniakova 1, SMER-SD, SF, HZD 

BA-Karlova Ves 
zástupca Veternicová 12, Koalícia SOKU, ANO, 
starostu BA-Karlova Ves SMK, DS, Strana zelených 

na Slovensku 

• lY servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 
• Murárske, obkladačské práce, 
sadrokartón, malovky. Interiér-exte
riér. Tel: 0908-543·991 

• Angličtina ráno. 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, 
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, 

ponúka na prenájom nebytové priestory 
v samostatne stojacom objekte Viacúčelového zariadenia 

na ulici S. Králika l. 

Ide o kancelárske priestory na poschodí o výmere 21 m2, 

23,4 m2
, 16,67 m2

, s možnosťou začatia podnikania ihneď. 
Ide o priestory využívané ako krajčírska dielňa na poschodí o 
výmere 58,8 m2

, s možnosťou začatia podnikania ihneď. 
Minimálna cena nájmu pre rok 2005 : 
peňažníctvo, poisťovníctvo, herne 5.200,- Sk 
pohostinské zariadenia 3.000,- Sk 
obchody, kancelárie, stávkové kaneelárie 1 .800,- Sk 
iné služby 1.800,- Sk 
výroba, samostatné sklady 2.000,- Sk 
Zmena účelu využitia nemá vplyv na výšku a odklad platenia 
nájmu. 

K písomnej žiadosti priložte - podnikatel'ský zámer, výpis z 
OR, oprávnenie k podnikaniu, prípadne ďalšie doklady súvi
siace s podnikatel'ským zámerom. 
Termín prebratia žiadosti je 15.11.2005 na Miestny úrad DNV, 
oddelenie OSUM, Novoveská 17 l A, 843 107 Bratislava 49. 

V prípade potreby vám informácie poskytnú pracovníci 
oddelenia správy a údržby majetku - Mgr. Kissová 

kontakt : Miestny úrad DNV- tel. 64 775 250, 64 776 250, 
64 777 250, 64 778 250, 64 53 83 67, 64 53 83 68 

t!IJ'fíii sa záver ro/ta, neza6u~nife 
'\g, .· 
~~~ svojich obchodných partnerov 

KatJ óg ponuky darčekových 
žia~)te v Devexe, Novoveská 14 (z 
,, po-pia: rs.oo- r8.oo 

,,~)ô6dáme až k vám, aj s potlačou vášho 
perá, zapaľovače, prívesky. .. a ďalších roo 

Tel: 6477 1377 

E It á IlP~ ťlR~~~!fl'Ií!lffl!1!Jjy ::~~:~m 3~i-~~\~~~ vD~~'v P~~sb;:~t~~n~~~k~~:~~ 
• Ovčie kožušiny - predložky - do- predaja a kúpy. 
stanete kúpi( v Devexe. Možnos( aj Tel: 6428 7827 
objednať. • Kúpim v DNV 3-izb. byt. Tel: 02/5477 2212 

Q I. ~~ ~t~~~~~~~(~$[l !!!lllliJ • Prenajmem 4-izb. byt Sk 13 000. Tel: 6477 8194 

• Súkromná ZŠ 1.-4. roč. s MŠ v 
Lamači prijme pracovníčku na 
upratovanie a vydávanie stravy na 
5 h úväzok. 

Info na tel.č.: 02/6478 0383, 
0910 969 449 

• Príjmem autoklampiara, autome· 
chanika v Devíne. 

Tel : 0907 789 095 

DEVEX6 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, 
darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 
260 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903·1 05 924 
www.pediater.wz.cz/ l 

• PENZIÓN ubytovanie, stravovanie. 962 71 DUDIN
CE, Viničná 62. 

Tel: 045/55 830 55, 0903·250 113 

PREDAJ 
PREMÁJOM 

GARAi l 

KataL~ 10QC? 
obchody a služby pre obyvatel'ov ONV 

Vydavatel'stvo Devex pripravuje už 14. vydanie osvedčeného 
Katalógu obchodov a služieb pre viac ako 17-tisíc obyvatelov 
DN V. 
Formát: l Ox 15 cm 
Termín odovzdania podkladov pre inzerciu: 21. ll . 2005, 
vypracovanie podkladov, tlač : do 30. l. 2006, 
distribúcia do každej domácnosti v DNV bezplatne: do 20. 2. 
2006. 

Objednávky: 
Inzertná kancelária Devex, Novoveská 14 {z dvora) 

po - pia: 15.00- 18.00 h. 
Poštou: DEVEX, Kalištná 9, Bratislava 841 07 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
Potrebné doda(: 

objednávku s kompletnými fakturačnými údajmi, 
grafický návrh na diskete, CD + vytlačený náhlad. 
Rozmery: š x v: l strana 8x 12 cm, l /2 str. 8 x 6 c, 

l/ 4 str.: 3,8 x 6 cm, l /3 str.: 8 x 3,8 cm, 
l /8 str.: 3,8 x 27 cm, l /16 str.: 3,8 x l ,2 cm. 

Divízia najväčšej finančnej 
inštitúcie na svete 

hľadá agentov na externú spoluprá· 
cu pri predaji finančných produktov 
v Bratislavskom kraji. 

Skúsenosť s predajom pôžičiek pre bankov~ 
a nebankové inštitúcie. vítaná. Atraktív 
duk:t, zaujímavé odmeňovanie. Ä.l ... . ··.· 
živnostenského listu. . · 

Kontaktujte nás ··· 
(9:30 -17:00)•· n·· élf~ll):i..IV; 

Novtí t1dres11 

PNEUSERVIS - BRóDy 
STARÁME SA O VAŠE 

Radi Vás privítame v našej novej 
prevádzke so sídlom 
na lstríjskej ul.č. 71, Dev. Nová Ves 

NAŠAPONUKA: 
l Predaj pneumatík 
l Predaj diskov 
l Predaj doplnkového sortimentu 

IJFGoodricli 
. • ŕ,W: 

~AVON 
'PNE U 

l Opravy pneumatík a duší . . . ii' 
l Opravy ocel'ových a zliatinových "':!fljf!fJ~BICA 

diskov 
l Likvidácia ojazdených pneumatík 
l Plnenie pnewnatík inertným 

plynom - SECUR PNEUS 
l Mimosezónne uskladnenie 

pneumatík 
AKCIE na zimné pneu a disky 
OTVARÁCIA DOBA: 
Pon- Pia: od 8:00 do 18:00 hod 
Sobota: od 8:00 do 13:00 hod 

Tel. číslo : 02 l 64 53 64 44 
Fax : 02/ 64 53 64 46 
www.pneuservis-brody.sk 

f'••••tone 
~Kormoran 

MATADOR 
'M'I., 

~:lr!ltiddfC.il 

SEMPERIT 

YOKOHAMA 
A INÉ 

komplexný servis • záruka 5 rokov 
• certifikát kvality 

Chcete ušetriť na účtoch za kúrenie? 
Navštívte naše obchodné miesto na Eisnerovej 5 a my Vám 
navrhneme zdarma optimálne riešenie Vašich okien a dverí. 

Otvorené: 
Pondelok- Piatok 7,30 hod. - 11,30 hod. 

a 17,00 hod.- 20,00 hod. 
Sobota 7,30 hod. -12,30 hod. 

Kontakt: mob.tel. : 0905973555 
e-mail: dnv@hertop.sk • www.hertop.sk 

Mapu tohto územia dostanete kúpit' za 85 Sk v Devexe 
na Novoveskej 14 (z dvora) 

po-pia: 15.00 - 18.00 

všetky druhy a príslušenstvo "- , , 
dostanete v Devexe, Novoveská 14 

Inzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, 1/8 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 pripočítal' 19% DPH. ZJavy: tri uverejnenia za sebou S%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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Z policajného 
zápis nika 

Neznámy páchateľ v 
Základnej škole P. Horova 16 
ukradol, v piatok 4.11. športo
vú kabelku s mobilmi a do
kladmi, čím spôsobil poškode
nej osobe škodu 28 400 Sk. 

- O dva dni neskôr, 6. 11. sa 
neznámy páchater vlámal do 
striebornej "škody Oktávia, 
ukradol vstavané autorádio, 
CD nosič a čiernu koženú 
bundu. Poškodením vozidla 
spôsobil škodu 35 tis. Sk, krá
dežou 39 tis. Sk 

- V stredu 9. 11. sa neznámy 
páchateľ vlámal do medzipos
chodia na ui.P. Horova, kde 
ukradol horský bicykel v hod
note 12 800 Sk. 

-V sobotu 12. 11. sa na parko
visku penz1onu Pegas na 
Vápenke vlámal neznámy pá
chater do úžitkového vozidla, z 
ktorého ukradol rôzny textil, 
kožiarske výrobky, hotovosť vo 
výške 50 tis. Sk, dary pre sva
dobčanov. Poškodením spôso
bil škodu 6 tis. Sk, krádežou 
114 800 Sk 

OOPZDNV 

Mestskej polícii 
pribudnú právomoci 
* čo sa má zmeniť na postavení 
mestskej polície a mestských po
licajtov? 
- Oprávnenia metropolitného 
policajta upravuje osobitný zá
kon. Takýmito oprávneniami je 
požadovať preukázanie totož
nosti, požadovať vysvetlenie, 
otvoriť byt, odňať vec, obmedziť 
osobnú slobodu podozrivej oso
by pristihnutej pri trestnom čine 
na zabránenie úteku alebo za
bezpečenie dôkazov. 

Dôležitým oprávnením j . 
kázať každému, aby na e Pn. 
h t . • ne~n. 

nu ny cas nevstupoval na :r 
né miesta. urce. 

Na zvýraznenie oprávnen· 
zodpovednosti a kariérneho 1• 
stupu sa ustanovujú hodn P<>: 
"'It . ostl urcene p a ovou tnedou a d 

bou výsluhy. Mimoriadne dôle:.· 
té bude zaradenie metropol· l· 
ného policajta v pracovnej Po~~~ 
cii okrskár, čím sa sleduje Záz1_ 
jem stabilizovať ich vo vzťahu uk 
občanom a dôvere v službu Pr
v~~~ ~ont~~tu~ ~a to majú 
sluz1ť aJ stab1hzacne príspevky. 

Rozmiestnenie kontajnerov -ll. polrok 2005 
Pondelok-streda-piatok: 

Pristavenie na dve stanoviská v jeden deň: 
v • 

Co v1ete o éčkach? ................................ . 18.11.2005 ll. lstrijská (pri Zbrojnici) 
Mlynská 

Éčka si vyslúžili neblahú po
ves( ai preto, že často maskuiú 
lacné náhradky, ktoré sa použí
va i ú pri výrobe potravín a vy
volávaiú pocit, že výrobok ob
sahuie drahé prírodné zložky -
ovocie, oriešky alebo smotanu. 
Umožňuiú výrobcom, aby do 

svoiich výrobkov dali len mini
mum mäsa alebo zeleniny. 

Farbivá vyvolávaiú klamný 
doiem, že výrobok obsahuie 
vaicia, dokážu urobi( zo slad
kei vody pomarančový nápoi, 
premenia tuk na lahôdkové mä
so. Máme pocit, že ieme, aby 
sme do tela dostali potrebné 
látky a vitamíny, a pritom v le
pšom prípade získavame len 

. nepotrebné náhradky. 

Prečítaite si napríklad, čo sa 
píše na obale žuvačiek, ktoré 
kupuiete detóm. 

Niektoré druhy iogurtov ob
sahu i ú Farbivá, ktoré nás maiú 
presvedči{, že ie v nich ovocie, 
ktoré tam v skutočnosti nie ie. 

Niektoré ľahké iogurty obsa
huiú náhradné sladidlo acesui
Fam {E950). Tieto nízkokaloric
ké iogurty nie sú vhodné pre 
deti. 

Farbivá E 1 JOC 

Nemusíte sa bá(: 

E 1 OO kurkumín - získava sa z 
rastliny príbuznei zázvoru 

E101 riboFavín- vitamín 82 

E 140 - 141 chloroFily - zelené 
Farbivo z rastlín a ieho mecfnaté 
komplexy 

21.11.2005 

23.11.2005 

25.11.2005 

28.11.2005 

30.11.2005 

12. križovatka na Vyhliadke-Na Grbe 
križovatka Bridlicová-J.Poničana 

13. Na Vyhliadke (stred) 
Pod lipovým (pri škole) 

14. križovatka Delená-Samova (tenis) 
lstrijská (Pri trojici) 

15. križovatka Charkovská-Delená 
Š.Králika (pri rodinných domoch) 

16. Jasencova 
Zavadí lova 

E160a - c, F prírodný žltý pig- V 
ment 45. kalendárnom týždni 2005 uskutočnili 

FUTBAL~ 
E170 uhličitan vápenatý sa vy
skytuie v mnohých nerastoch . 

Radšej sa vyhni te: 

E102 citrónovo-žlté Farbivo 
E104, {E107) 

E 11 O žlté až oranžové Farbivo 
{E121, E128) 

piÍs/ušníci Hasičského o záchranného zboru 4 l 5 
výiozdov k požiarom, dopravným nehodám o 
ostatným udalostiam. 

POŽIARE 
V týždni od 7.1 1.2005 do 13.1 1.2005 vzniklo no 

území SR 212 požiarov. ktorými boli spôsobené pria
me materiálne škody predbežne vyčíslené no 8 730 
050 Sk. Pri týchto požiaroch nebolo žiodno osobo 
usrnrtenó o tri osoby botl zronené. Uchránené hodna
ly botl vyčísleoé no 38 345 700 Sk. 

IV. liga seniori 

14. kolo- 6.11. 
Bernolákovo- ONV 4:0 {1 :0) 

15. kolo - 13.11. 
ONV- BCT 2:3 {1 :1) 
g: Horváth, Hájek 

ms 

E122 - 124, 127 červené Farbi- ( Korenie života ) 
vá - · 

s láskou sa pritisla k svojmu nič netušiace
mu mužovi. Do konca života jej zostávali 
ešte tri hodiny. 

E 129 - 133 modré Farbivá 

E142, E151, E154, E155, E173 
- 175, 180, 182 

Konzervačné látky E2xx 

Nemusíte sa bá(: 

prirodzených postupov - suše
nia, sterilizácie a podobne. 

• Pán doktor, elte stále nemôžem pri 
svojej chorobe pif alkohol? 
- Veru nie. Ved' som vám to pred Uyrmi 
mesiaani vysvetlil. 
-A odvtedy neurobila medicina nejaké 
pokroky? . .. 
O druhej hodine v noci sa tichučko vkradla 
do susednej izby. Kladivom rozbila monitor. 
cédéďca poliala lepidlom, skrinku počítača 
vyhodila von oknom a tlačiareň utopila vo 

{Pokračovanie v budúcom čísle} vani. 
Potom sa vrátila do izby, do teplej postele, 

••• 
- Ako ste sa opovážili kopnúť môjho 
psa len preto, že vás oňuchával? 
- A mám vari čakaf, kým ma začne 
ochutnávať? 

Nad alkoholom sa ešte nikomu nepodarilo 
zvíťaziť, iba východniarom sa podarilo re
mizovať. 

-Aký je najdlhší jedálenský príbor? 
-Infúzia. 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 BratislaVa, 
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Príhovor 
vyda vate/á 

V čase uzávierky tohto čísla 
práve prebiehali vol'by do vyš
ších územných celkov. Všetci 
svorne predpovedali nízku 
účasť voličov. Na tomto mies
te vám výsledky neprezradí
me, budeme ich možno vedieť 
až pri posledných úpravách. 
Priestor sme rezervovali. 

V súčasnom predvianočnom 
ruchu, alebo skôr predvianoč
ných ponúk a nákupov ma 
však "oslovujú" rôzne zlacne
nia a ponuky "zadarmo ". 
Vlastne v ostatnom slove by 
úvodzovky byť nemuseli, pre
tože ponúkajúci to myslia 
smrtelne vážne. 

Pritom už deti na prvom 
stupni základných škôl, a bez 
kalkulačky, vedia, že zadarmo 
nič byť nemôže. Ak banány 
niekto dovezie do republiky 
trebárs po 3 koruny za kilo
gram a k nám spotrebitel'om 
sa dostanú po 39 až 54 korún, 
je jasné, že "rezervy" aj po 
odrátaní nákladov sú parád
ne. Každý farebný leták, či 

katalóg, čo dostaneme "za
darmo" zaplatíme v cene to
varu. Chápeme ... Výrazné zlá
vy a tovar "zadarmo" nám 
predsa len hovorí o spôsobe 
tvorby cien. Tiež o likvidácii 
stredných a malých živnost
níkov. Keď tí nebudú, zosta
neme celkom odkázaní .. . Ču
duj sa slovenský spotrebitel; 
ale vo svete už začínajú kam
Paň na záchranu malých pre
dajcov. Dúfajme, že sa toho 
dožijeme aj u nás. Pre nás. 

Vydavateľ 

e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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Dom sociálnych služieb Na grbe 2 - dokončená stavba 

Až do 23. decembra potr
vajú už trináste Vianočné trhy 
v Bratislave na Hlavnom ná
mestí. 

Medzinárodný filmový fes
tival v Bratislave ponú
ka v dňoch 2. - 10.12. 2005 
v bratislavskom Auparku 
v multiplexe Palace Cíne
mas v siedmych kinosálach 
177 filmov z celého sveta. 

Od decembra budú sprís
tupnené v Bratislave pre ko
rčuliarov mobilné l'adové plo
chy na Hviezdoslavovom ná
mestí, v Petržalke na 11-juši
novej, v P. Biskupiciach a v 
Ružinove na Strkovci. 

Počas víkendového sne
ženia zabezpečovalo zjazd
nosť komunikácii a čistenie 
príestoro'v pre peších v DNV 
päť mechanizmov a osem 
pracovníkov Denovy. 

ZMENA 
Voľba predsedu bratislavského 

samosprávneho kraja, župana, 
sa bude opakova( l O. 12. 2005, 
pretože ani jeden z kandidátov 
nezískal potrebný počet hlasov. 

Do druhého kola sa dostali 
Vl. Bajan-starosta Petržalky a 
L Roman-súčasný župan. 

Volebné okrsky i volebné 
miestnosti v Devínskej zostávajú 
ako pri vol'bách v sobotu 26.11 . 
Jedinou zmenou je: č l enovia 4 
volebného okrsku, ktorí voli li v 
lstracentre vo vel'kej sále budú 
voli( v učebni na lstrijskej 6. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 24.11. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 8.12. 2005, 
číslo vyjde 16. 12. 2005. 
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Z radnice 
Miestne zastupitelstvo mest

skej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves (MZ MČ ONV) sa zišlo 
22. 71. 2005 na svojom riadnom 
zasadnutí. Z prerokovaných ma
teriálov a prijatých uznesení vy
beráme tieto závery: 

MZ MČ ONV: 
- požiadalo starostu MČ ONV 
vyda( rozhodnutie o zastavení 
stavby "Priemyselný park ONV-
1/.etapa, SO 02.2 Práčovňa HTS" 
pre porušenie stavebného záko
na, vyjadrilo nesúhlas s navrho
vaným zámerom využitia stavby 
"Priemyselný park ONV- 1/. eta
pa SO 02.2 Práčovňa HTS", ulo
žilo predsedom KVa O a KŽP po
súd it' podmienky technické, hy
gienické a vplyv stavby na život
né prostredie a pripravit' záväzné 
stanovisko MČ ONV, 
- uložilo hlavnému kontrolórovi 
MČ ONV vykona( kontrolu súla
du rozhodnutí stavebného úradu 
MČ ONV s prijatými uznesenia
mi MZ MČ ONV a záviiznými 
stanoviskami MČ za rok 2005, a 
požiadalo starostu MČ ONV od
volať vedúcu stavebného úradu z 
dôvodu odbornej nespôsobilosti, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o prijatých uzneseniach MR MČ 
ONV medzi jednotlivými riadny
mi zasadnutiami MZ MČ ONV, 
- zobralo na vedomie plnenie 
rozpočtu ONV ŠPORT spol. s r. 
o. za obdobie 7 .-9.2005, plnenie 
finančného plánu DTV spol. s r. 
o. za obdobie 7 .-9.2005, plnenie 
rozpočtu De novy za obdobie 1.-
9.2005, plnenie rozpočtu /stra 
Centra za. obdobie 7 .-9.2005, pl
nenie rozpočtu OSS SENEC/On. 
o. za obdobie 7 .-9.2005, 
- uložilo veliteľovi OHZ predlo
žiť novú správu o hospodárení 
OHZ za obdobie 7.-10.2005 v 
zmysle pripomienok, 
- zobralo na vedomie tvorbu a 
čerpanie rozpočtu MČ ONV za 
obdobie 7 .-9.2005, 

- zobralo na vedomie informáciu o 
stave rozpracovanosti investičných 
akcií za obdobie 1.-9.2005, 
- schválilo Dodatok č. 3 k mandát
nej zmluve stavebného dozoru pre 
DSS SENEC/On. o., 
- požiadalo starostu MČ ONV a 
uložilo prednostovi MÚ ONV za
bezpečiť dopracovanie Dodatku č. 
1 k Zmluve o nákupe informač
ného systému Cora GEO v zmysle 
pripomienok a po prerokovaní v 
legislatívnej komisii predložiť zno
vu do MZ na schválenie, 
- uložilo riaditeľovi Denovy pred
ložiť MZ MČ ONV podrobný roz
pis nákladov na stavebnú prípravu 
miniihriska, po prerokovaní v 
KVaD, a finančnej a legislatívnej 
komisii, 

- vo vzťahu k Návrhu zmeny Šta
tútu hl. m. SR Bratislavy k dani z 
nehnuteľnosti 

1. vyjadrilo nesúhlas s návrhom 
dodatku Štatútu hl. m. SR Bratisla
vy k zmene čl. 49 predloženého 
primátorom hl. m. SR, nako/'ko 
nejde o komplexnú zmenu určenia 
príjmov dane z nehnute/'nosti a 
rozdelenia príjmov z tejto dane a 
zároveň ide o zmenu, ktorá je v 
rozpore s platným znením Štatútu 
hl. m. SR Bratislavy (čl . 6, čl. 45, 
čl. 47 Štatútu), 
2. zaviazalo poslancov meststkého 
zastupiteľstva zastupujúcich mest
skú časť Bratislava Devínsku Novú 
Ves (p. Encingera, p. Rajkoviča a 
p. Mráza) presadzovať toto zápor
né stanovisko pri hlasovaní o 
predloženom návrhu v mestskom 
zastupiteľstve, 

3. neodporúčilo starostovi MČ 
ONV pod písa( predložené návrhy 
delimitačných protokolov (infor
mačná databáza, spisová agenda, 
personálna agenda) pred platnou 
právnou úpravou Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy schválenou mestským 
zastupitel'stvom hl. m. SR Bratisla
vy, 
4. zaviazalo poslancov mestského 
zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy 
(p. Encingera, p. Rajkoviča a p. 
Mráza) za MČ ONV predlož it' na 
zasadanie mestského zastupitel'-

Z diára starostu 
MČ ONV Ing. V. Mráza 

Piatok 18. novembra priví
tal starosta MČ DNV Ing . V. 
Mráz, v priestoroch vily Koštá-

DEVEX 2 

lová zástupcov medzinárod
ného vzdelávacieho progra
mu Priatel'stvo. Na projekte 
spolupracujú pedagógovia a 
žiaci ZŠ l. Bukovčana 3, spolu 

stva hl. m. SR Bratislavy návrh na 
prijatie uznesenia o ponechaní spô
sobu výberu daní z nehnute/'ností v 

· roku 2006 v mestských častiach až 
do doby prijatia zmeny Štatútu hl. 
m. SR Bratislavy a Zákona o Bratis
lave, 
- odporučilo, mestskému zastupite/'
stvu hl. m. SR Bratislavy schváliť 
"Návrh všeobecne záväzného na
riadenia hl. m. SR Bratiislavy o náj
me bytov a obytných miestností v 
zariadeniach určených na trvalé bý
vanie s nasledujúcou pripomien
kou: - V§ 5, ods. 5, "písm. d" -
zmeniť alebo vypustiť celý odsek, 
nakol'ko § 4 ods. 1 neobsahuje 
"písm, d" , 
- schválilo Zmluvu o budúcej kúp
nej zmluve o položení televízneho 
kábla s firmou Dona Development 
s.r. o., 
- schválilo návrh Zmluvy o dielo na 
dodanie a inštaláciu elektronického 
zabezpečovacieho zariadenia v ob
jekte KSC- Chorvátske múzeum s 
firmou Hi-SEC Róbert Kupček, Na 
kopci 40, Bratislava, v cene 
95.800,- Sk vrátane DPH, 
- zobralo na vedomie správu letopi
seckého výboru o svojej činnosti, a 
požiadalo kronikára MČ ONV v 
spolupráci s O TV, spol. s r. o. a !stra 
Centrom nahrávať dokumenty a vy
tvárať pracovné materiály a v spolu
práci s archivárkou MČ ONV uložiť 
výsledky historickej prieskumnej 
činnosti na elektronické média, 
-zobralo na vedomie predložený 
materiál "Projekt rozvoja a reštruk
turalizácia ZŠ s MŠ na roky 2005-
2009, a uložilo riaditeľom škôl a 
školských zariadení predložiť na 
schválenie MZ MČ ONV po prero
kovaní v Radách škôl dokumenty a 
návrhy za jednotlivé školy a školské 
zariadenia v súlade s § 5. ods. 7, 
písm. a) až i) zákona č . 596/2003 
Z. z. v znení neskorších predpisov, 
- deleguje do Rady školy MŠ M. 
Marečka 20: poslancov MZ MČ 
ONV - Ing. P. Cvečka, j. Turzu a 
Mgr. M. Kel/ovú a do Rady školy 
MŠ P. Horova 3: poslancov MZ MČ 
ONV - Ing. arch. E. Vargovú, F. 
Pokorného aj. Molnára, 
-zobralo na vedomie informáciu o 

so svojim partnermi z Vel'kej 
Británie, Španielska a Nemec
ka. Pri prijatí hostí na radnici 
ich oboznámil s historickými, 
geografickými, demografický
mi a hospodárskymi danosťami 
Devínskej Novej Vsi. Riaditel' ZŠ 
Ivana Bukovčana 3, Mgr. L. Jaš-

technologických možnost· 
fach 

opravy terasy a o ~ríprave OfJra. 
vy terasy M. Marecka, 
-uložilo ťrednostovi Mú DN\1 
spolu s navrhom rozpočtu na r 
2006 predloži( prehl'ad preda ok 

' l . k . ]OV a navn ma;et opravnych vys 
. d . l /' PO-na an1 ne lfJUte ností v správ 

mestskej časti v znení pripom · e _ 1e. 
nok z MZ MC ONV, 
- zobralo na vedomie informáciu 
o m_ožnostiach prenájmu neby. 
tovych pnestorov v objekte kina 
Devín na Op/eta/ovej č. 4, a 
uložilo prednostovi Mú DN\1 
predložiť návrh minimáfnyc/, 
rozpočtových nákladov na spre
vádzkovanie objektu kina Devín 
na športovo- spoločenské cen
trum vol'ného času, 

- schválilo vyhradené parkovacie 
miesta na obdobie od 1.71.2005 
do 31.12.2005 na ulici P Ho
rova 26 podlá predlohy, a u/oži
lo prednostovi MÚ ONV predlo
ži( nový aktualizovaný návrh 
"Zá-sad na prenájom vyhrade
ných parkovacích miest na rok 
2006", 
- odvolalo z členstva v komisií 
ochrany verejného poriadku p. 
Or. juraja Zábojníka a p. Ing. 
Miroslava Záborského na vlast
nú žiados(, zvolilo občana p. 
Róberta Bardáča za člena legis
latívnej komisie MZ MČ ONV, 
zvolilo poslancov MZ MČ ONV 
p. Ing. jozefa Dobríka a p. Ing. 
Petra Zukala za členov legislatív
nej komisie, 
- schválilo služobnú cestu v 
dňoch 12.-13 .1 1. 2005 poslan
cov MZ MČ ONV jUDr. Fr. 
Baňasa a Ing. P. Rajkoviča 

a občana MČ ONV Ing. M. 
Be/áčka do družobnej obce 
Sv. Ilja v Chorvátsku s nástupom 
cesty v ONV 12. 7 7.2005 
a ukončením v ONV 7 3. 7 7.2005 
s finančnou úhradou vreckové
ho vo výške 40% v cudzej me
ne. 

Spracova l: 
JUDr. František Ba ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

ko poďakoval predstavitel'orll 
radnice za doterajšiu ústr:· 
tovosť a pomoc pri rea llza· 
cii podobných medzinár~d
ných projektov, zame ra~yc~ 
na vzdelávanie detí a mlade 
že. Hostia sa so záujmon; 0~~ 
známili s projektom MC D 

zš Ivana Bukovčana 3, finan
ého z Európskeho so

lneho fondu, vo vzťahu k 
yužitiu moderných informač

~ ých technológií, k vzdeláva
~iU všetkých vrstiev občanov 
pN V. 
. v pondelok 21. novembra sa 
tarosta našej mestskej časti 
~l)častnil rokovania na klube 
starostov, v mestskej časti Ru
sovce. Na programe bola j~di
ná téma : návrh dodatku Sta
tútU hlavného mesta SR Bra
tislavy, predložený jednotli
vým Miestnym zastupitel's
tvám mestských častí hl. m. SR 
Bratislavy, primátorom h_lav
ného mesta Andrejom Dur
kovským, ktorý sa zaoberá 
zmenou rozpočtového člene
nia príjmov hlavného mesta a 
jeho mestských čast( Zatial' čo 
pán primátor trvá na tom, že 
jediným vyberatel'om daní na 
území Bratislavy má byť ma
gist rát hlavného mesta, sta
rostovia si jednomysel'ne stoja 
za svojim -a to, že daň z ne
hnutel'ností je potrebné Do
datkom štatútu preniesť na 
mestské časti. Ak sa má výber 
dane z nehnutel'ností odo
vzdať mestu treba očakávať 
vzdi alenie verejnej služby od 
občana a miesta jeho trvalého 
bydl iska. 

Podl'a starostov, magistrát 
pristupuje k celej problemati
ke nekvalifikovane a zároveň 
aj poukázali na celý rad rizík, 
ktoré by táto zmena priniesla. 
Naprík lad, ak mesto preberie 
agendu dane z nehnutel'ností, 
tak pre dlžníka prestane byť 
mestská časť partnerom, z po
hl'adu správneho daňového 
orgánu a pohl'adávky sa stanú 
nevymáhatel'nými. 

AREÁL KULTÚRNO 
SPOLOČENSKÉHO CENTRA • 

CHORVÁTSKE MÚZEUM 

( Ukončená výstavba ) 

V rámci areálu Kultúrno spoločenského cen· 
Ira, lstrijská ul. 68, je ukončená výstavba 
Chorvátskeho múzea. Objekt okrem sídlo časti 
Slovenského národného múzea- Kabinetu chor
Vátskej kultúry -bude plniť kultúrno spoločenské 
lunkcie v Mč ONV. Poskytne priestor pre bohaté 
aktivity CHKZ no Slovensku, výslovnú činnosť, 
prezentáciu živej kultúry o servis pre cestovný 
ruch. 

Na dofinancovanie objektu prispelo vládo 
Chorvátske j republiky. 

Starosta MČ Brotislovo-Devinsko Nová Ves o 
CHKZ rokuje s budúcimi uživotelmi o sprevádz-

Centrálny výber dane z ne
hnutel'ností hlavným mestom 
nedosiahne efektivitu, akú 
dosahovali mestské časti po
čas uplynulých 15 rokov, tvr
dia starostovia. 

Podl'a ich názoru, by zdro
jom príjmov pre hlavné mesto 
mali byť podielové dane z 
príjmu fyzických osôb a pre 
mestské časti dane z nehnu
tel'ností. Prerozdel'ovať mest
ským častiam financie, ktoré 
magistrát dostane od štátu 
(podielové dane z príjmu fy
zických osôb) a dane z nehnu
tel'ností centralizovať považu
jú za nespravodlivé. 

Pretože, nech sa už prijme 
akýkol'vek kl'úč, nikdy sa ne
dosiahne taký stav, ktorý by 
zohl'adňoval špecifiká tej kto
rej mestskej časti a jej skutoč
né potreby. 

Navyše tieto peniaze už v 
Bratislave sú a primátor by 
mal, podl'a ich názoru bojovať 
o peniaze, ktoré v meste nie 
sú. Mal by sa zasadiť, aby v 
štátnom rozpočte získala Bra
tislava samostatnú kapitolu z 
titulu svojej štátoprávnej 
funkcie, ktorú ako hlavné 
mesto zastáva, hlavne na pl
nenie funkcií hl. mesta SR pre 
všetkých občanov tohto štátu. 

Ďalší dôvod prečo starosto
via nesúhlasia s centrálnym 
výberom dane z nehnutel'nos
tí je ten, že to nie je v súlade s 
princípom subsidiarity - za
bezpečovať veci verejné v 
bezprostrednom vzťahu a sty
ku s jej obyvatel'mi. Takto na
vrhovaná centralizácia je v 
príkrom rozpore s celoštát
nou tendenciou decentralizá
cie verejnej správy. 

Hoci starostovia pozvali na 

kovaní múzea. Slávnostné otvorenie bude zo 
účasti predsedu vlády Chorvátskej republiky o 
predsedu vlády Slovenskej republiky. 

Seniorom 
DOM SOCIALNYCH SLUŽIEB -NA GRBE 2 

Je d'olšio významná stavba, ktorú so podarilo 
v týchto dňoch dokončiť. 

Bude poskytovať sociálne o zdravotné služby 
pre seniorov z MČ DNY o bratislavského regiónu. 
Ide o dôstojne zariadenie, ktorým splácame 
dlh našim seniorom v oblasti sociálnej starostli
vosti. 

Rekonštrukcia lstrijskej 
Staré nevyhovujúce prístrešky MHD budú vy

menené zo nové typy ož začiatkom budúceho 
roku po zimnom období. No jar bude pokračo
vať oj rekonštrukcia chodníkov. 

rokovanie aj primátora hlav
ného mesta SR Bratislavy An
dreja Ďurkovského, ten sa ho 
nezúčastnil a zastupovali ho, 
riaditel'ka magistrátu Anna 
Pavlovičová a vedúci finanč
ného oddelenia Juraj Bulík. 

Na záver starostovia konšta
tovali, že už väčšina miestnych 
zastupitel'stiev mestských častí 
má prijaté uznesenia, že ne
súhlasia s prechodom správy 
dane z nehnutel'ností na hlav
né mesto, a že trvajú na za
chovaní správy a spôsobu vý
beru tak, ako tomu bolo v ro
ku 2005 a dosial' od existencie 
samosprávy. 

Týmto problémom sa ok
rem iného zaoberali aj pos
lanci miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves, na svojom pravidelnom 
rokovaní, ktoré sa konalo v 
utorok, 22. novembra 2005. 

Pôvodne mal byť tento ma
teriál zaradený až do septem
brovej schôdze. Starosta mest
skej časti Bratislava - Staré 
Mesto Peter Čierni k, z povere
nia všetkých starostov a v me
ne všetkých starostov predlo
žil, ich vlastný návrh na zmenu 
štatútu, ktorý upravoval výber 
dane z nehnutel'ností, podl'a 
stanovísk jednotlivých miest
nych zastupitel'stiev mestských 
častí a starostov. Pán primátor 
však zaradil do programu ro
kovania aj ten, ktorý vznikol 
na pôde magistrátu a ktorý 
centralizuje túto verejnú služ
bu do rúk magistrátu hl. mes
ta SR Bratislavy. 

Návrh predložený pánom 
starostom Čiernikom v dôvo
dovej správe uvádza, že sprá
vu dane z nehnutel'ností a jej 
vyberanie vykonávali mestské 

časti od vzniku samosprávy, v 
roku 1991. Túto kompetenciu 
im dávali príslušné zákony o 
dani z nehnutel'ností. Na rok 
2005 zákon o miestnych da
niach ustanovil, že mestské 
časti vykonávajú správu .tejto 
dane pre hlavné mesto. Čiže 
pre ďalšie roky - od roku 2006 
-zostáva správcom dane hlav
né mesto, tak ako každá iná 
obec. 

Avšak s využitím ustanove
nia poslednej novely zákona č. 
582 o správe miestnych daní a 
poplatkov a drobný stavebný 
odpad môže hlavné mesto tú
to kompetenciu preniesť šta
tútom na mestské časti, tak 
ako prenieslo doteraz desiatky 
iných kompetencií, a ktoré už 
15 rokov v prospech občana 
vykonávajú. 

Preto z predloženého mate
riálu vyplynul návrh uznese
nia, v ktorom sa požaduje aby 
mestské zastupitel'stvo usta
novilo Dodatkom štatútu hlav
ného mesta SR Bratislavy, že 
správu miestnych daní vykoná
vajú mestské čast i aj po roku 
2005. 

Tento návrh však poslanci 
mestského zastupitel'stva ne
prijali. Vzápätí nato odhlaso
vali návrh predložený pánom 
primátorom, na základe kto
rého správcom dane z nehnu
tel'ností bude výlučne hlavné 
mesto SR Bratislava. čo to v 
praxi naozaj prinesie občanom 
bratislavských mestských častí, 
z pohl'adu priblíženia verejnej 
služby a priamo volenej samo
správy pre voliča- občana Bra
tislavy, ukáže už vel'mi blízka 
budúcnosť. 

-AZ-

Výstavba Chorvátskeho múzea je ukončená 

Komisia výstavby architektúry, dopravy, ÚP, 

MZ MČ ONV bude v tomto týždni rokovať o do
stavbe ulice. O priestorovom stvárnení ložiskovej 
zástavby hlavného uličného priestoru lstrijskej 

ul. so zretel'om no zachovanie charakteristickej 
urbanistickej štruktúry Devínskej Novej Vsi. 

M. Beláček, architekt MČ ONV 

DEVEX 3 
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I$TI&.A 
centrum pre voľný čas 

5. 12. - Mikuláš náš 
otvorená scéna pred lstracentrom o 7ZOO h 
9. 12. - Posedenie jubilantov pri jedličke 

podujatie pod záštitou starostu mestskej častí a matriky 
v Devínskej Novej Vsi, vo velkej sále o 74.30 h 

1 O. 12. - Stretnutie pod stromčekom 
vianočné posedenie Slovenského zväzu telesne postihnutých -

základná organizácia v Devínskej Novej Vsí, 
vo velkej sále o 79.00 h 

1 O. 12. - Chorvátsky večer 
vo velkej sále o 20.00 h 

13. 12.- Vianočný koncert 
Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi, 

vo velkej sále o 78.00 h 
12. - 15. 12. - Vôňa Vianoc 

ukážky zdobenia perníkov, knižnica, pondelok, streda, štvrtok, 
75.00- 7ZOO h 

HIIJoltý ztížltolt -
V prvú adventnú nedeJú 27. 

novembra pripravili poslu

cháčom v kostole Ducha sv. v 

Devínskej hlboký umelecký 

zážitok Erwin Schänhauser, 
barytonista a Igor Bázlik, skla

date( dirigent, koncertný klavi

rista a pedagóg prednesom 

pásma hebrejských piesní. 

Večer pokračoval programom 

.v F-cenfre otvorením výstavy 

obrazov, ponukou výrobkov 

detskej keramickej dielne a po

hostením účastníkov. 

Dobrovolné príspevky hostí 
určili organizátori pre sociálne 

slabšie rodiny v Devínskej. 

Základná umelecká škola 
lstrijská22, 841 07 Bratislava 

6. december 2005 
Mikulášsky koncert malých detí 
O 18:00 hod- Koncertná sála školy 

7.december 2005 
Mikulášsky koncert 
o 18:00 hod- Kostol Ducha svätého 

S. december 2005 
Seminár klávesových nástrojov 
o 17.30 hod -Koncertná sála školy 

13.december 2005 
Vianočný koncert 
o 18:00 hod - lstracentrum 

&'redvianočná ponuKa ~ 
FRANIŠKÁNSKA SPIRITUALITA w 

knihy, ktoré nájdete v Devexe, 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia:15.00-18 .00 

hra Poď za mnou • Latinsko - slovenské Pel-mel • Chceli by 
sme vidieť Ježiša • Liturgia hodín ll • Serfínsky plamienok 
• Mračiť sa zakázané • Smiať sa zakázané ? • Buď pozdra
vená moja radosť • Rádio Damian • Žiariaci život • Stupne 
l'udského veku • Bezmocne mocný si • Osudná SMS-ka • 
Františkánsky ruženec • čo František nezažil • Stretnutie s 
Františkom 

DEVEX4 

r 

Kino Galaxy 
Program Kina Galaxy na december 2005. 

KINO & CAFÉ GALAXY - štefana Králika 5/B 

Kontakt: 02/64 761 600 

E-mail: kinogalaxy@stonline.sk • WEB: www.kinogalaxy.com 

01.12. Pulp fiction (Pulp fiction), 
thriller, USA 19:00 
02.12. Pulp fiction (Pulp fiction), 
thriller, USA, 19:00 
03.12. Jack Frost (Jack Frost), ro
dinný USA, 10:00 
Pán prsteňov: Návrat král'a (The 
Lord Of The Rings: The Return Of 
The King), fantasy, USA, 16:00 
Pán prsteňov: Návrat král'a (The 
Lord Of The Rings: The Return Of 
The King), fantasy, USA, 19:00 
04.12. Jack Frost (Jack Frost), ro
dinný USA, 10:00 
Pán prsteňov: Návrat král'a (The 
Lord Of The Rings: The Return Of 
The King), fantasy, USA, 16:00 
Pán prsteňov: Návrat král'a (The 
Lord Of The Rings: The Return Of 
The King), fantasy, USA, 19:00 
05.12. Pán prsteňov: Návrat král'a 
(The Lord Of The Rings: The Return 
Of The King), fantasy, USA, 19:00 
06.12. Santa je úchyl (Bad Santa), 
komédia, USA, 19:00 
07.12. Santa je úchyl (Bad Santa), 
komédia, USA, 19:00 

08.12. Santa je úchyl (Bad Santa), 
komédia, USA, 19:00 
09.12. Trója (Troy), historický, USA 
19:00 ' 
10.12. čert vie prečo (Čert vi 
proč), rozprávka, ČR, 10:00 
Trója (Troy), historický, USA, 16:00 
Trója (Troy), historický, USA, 19:00 
11.12. Čert vie prečo (Čert vi proč), 
rozprávka, ČR, 1 0:00 
Trója (Troy), historický, USA, 16:00 
Trója (Troy), historický, USA, 19:00 
12.12. Hladanie Krajiny - Nekrajiny 
(Finding Neverland), dráma USA, 
19:00 
13.12. Hl'adanie Krajiny- Nekra
jiny (Finding Neverland), dráma 
USA, 19:00 
14.12. Hl'adanie Krajiny- Nekra
jiny (Finding Neverland), dráma 
USA, 19:00 
15.12. Santa je úchyl (Bad Santa), 
komédia, USA, 19:00 
16.12. Santa je úchyl (Bad Santa), 
komédia, USA, 19:00 

Zmena programu vyhradená 

Chorvátsky Kultúrny Spolok 
Devínska Nová Ves a FS Črip 

Vás pozýva na 

CHORVÁTSKY DEŇ 

sobota 10.12. 2005 Program: 
o 19.00 v lstracentre 
Devínska Nová Ves 

KUD Bušcvec (HR) 
DFS Grbačieta 

.FS t:rip 

Od októbra tohto roka začalo v Devínskej Novej 
Vsi pracovať Materské centrum Bublinka. O tom, 
čo všetko sa v ňom dá robiť s malými drobcami 
napríklad počas chladných zimných dní, sa môžete 
presvedčiť sami. Na sobotu 17. decembra mater
ské centrum pripravilo svoj prvý Deň otvorených 
dverí. Od 15. do 19. hodiny sú prichystané pre naj
menšie deti tvorivé vianočné dielničky a zábavné 

hry, pre rodičov chlieb s masťou a cibul'ou a voňavý vianočný punč. 
Chýbať nebudú sviatočné koláčiky. Materské centrum Bublinka nájdete v 
budove materskej školy na Jána Smreka 8. Všetky informácie budú k dis
pozícii aj vo vitríne na Eisnerovej ulici pri pekárni. 

~~P() LO,Č E~S KA KRO N •!(i) ;~;;;~;:;: ::E::;:~:~~~;o kazom ich vysokei úrovne. Pani 
Zúbková mala dostatok energie 
ai elánu rozdáva( svoie vedo
mosti a odhalovat' detom krásy 
umenia, ale pre svoie nábožen
ské presvedčenie iu odvolali z 

( Zosobášilisa J Život zasvatila 
Martin a Anna 

HURBAN/ČOV/ 
Blahoželáme! 

Uvítali sme nových 
s oluobčanov 

Adam MATOŠOVÝCH 

Alex CANDRAK 

Táiía DANIELOV A 

E,-ika MORAVčiKOVA 

Samuel PADYCH 

Veronika MAGDOLENOVA 

Vitajte! 

(Odišli z našich radov J 

( 

Anna ČERŇANSKA 

Necb odpočíva v pokoji! 

Poďakovanie J 
PRAVICOVEJ KOALÍCIE SD

KÚ, SMK, DS, ANO, SZS 

Pravicová koalícia SDKÚ, 

SMK, DS, ANO, SZS dakuje 

občanom MČ DNV - voličom, 
za ich prejavenú podporu pri 

vol'bách do vyšších územných 

celkov na posty poslancov do 

parlamentu Bratislavského sa

mosprávneho kraja. 

J ú/ia Zúbková, dlhoročná 
členka výboru Slovenskej 

spoločnosti pre hudobnú 

výchovu, zakladatel'ka umelec

kei školy v Devínskej Novej Vsi 

' (r. 7 968), diriguje aj v súčas
nosti dva zm iešané zbory do

spelých, a fo oslávila už svoie 

83. narodeniny ( 18. 1 1. 2005). 
Ako organistka pôsobí už tak

mer pät'desiat rokov. Viere a 

umeniu zasvätila celý svoj život. 

Pred 6 rokmi - na impulz 

v.d.p. Juraja Augustína, keď vy

sväcovali katolícky kostol Krá

lovnej rodiny na Teplickei ul. v 

Bratislave, založila cirkevný 

zbor s rovnomenným názvom 

chrámu a účinkuje s ním na 

všetkých významných bohoslu

žbách. Tak tomu bolo aj v deň 
iej narodenín. Po omši jej členo
via zboru vyslovovali prianía 

naplnené láskou, uznaním, vdá

kou ai obdivom. 

Druhý zmiešaný zbor Nádej 

vedie v Devínskej Novej Vsi a 

účinkuie s ním naimä pri svä

tých omšiach v chráme Ducha 

svätého. Spoluúčinkuje takmer 
vo všetkých bratislavských kos

toloch a tiež na významných 

Pre chovatel'ov hydiny, holubov a vtákov, 
Žiadame všetkých chova

tel'ov hydiny, holubov a vtá
kov, držaných v zajatí, aby 
bezodkladne nahlásili na tu-
najší úrad nasledovné údaje: 

• Meno, adresu a telefón 
chovatel'a 

držaných v zajatí 
Súpis chovov hydiny vyko

návame na žiadosť Regio
nálnej veterinárnej a potravi
novej správy Bratislava -
mesto z dôvodu nákazovej 

situácie, výskytu vtáčej 
• Sídlo chovu .--- --' ·-,,, chrípky v Euró~e _a 
• Druh chovaných '- . . -

vta-kov a 1.ch pac-et ,í \ opatreni na zvysen1e 
\ biologickej ochrany 

• Podpis chovatel'a. \ j chovov hydiny prija-

- . _. . '"-. / tých Európskou Ko-
Udaje z1adame nahla- ,, ________ ,/ misiou, Ministerst-vom 
siť písomne poštou a le- pôdohospodárstva SR a 
bo e-mailom na adresu: štátnou veterinárnou a po-

Miestny úrad Devínska Nová travinovou správou SR. 
Ves, Novoveská 17 l A, 

843 1 O Bratislava, 
simonova. mudnv@stonline. sk 
a ovzp .mudnv@stonline.sk. 

Mú 
Devínska Nová Ves 

-· . vzere a urnenzu 

mi v Rakúsku, Nemecku, Bavor

sku a Madársku. 

Súčasnost' pani J. Zúbkovej je 

bohatý na umelecké pôsobenie. 

Treba však spomenút' aj jej 

predchádzajúce účinkovanie. 
Šestnást' rokov spievala v opere

tách Nedbala, Dusíka, Straussa, 

Dunajevského, či amerických 

muzikáloch na doskách Novej 

scény. 
Potom začala spôsobil' peda

gogicky. Zaslúžila sa o zrod už 

spomínanej umeleckej školy 

v ONV, ktorá svoju históriu za

čala písat' v roku 7 968. 

Vyučovala sólový spev a vied

la žiacky spevácky zbor. Po za
členení ONV do IV. bratislav

ského obvodu rozšírila umelecká 

škola pod jei vedením svoju čin
nost' aj na oblast' Dúbravky a 

zaznamenala prudký rozvoj. 
Z niekdajších 7 04 žiakov 

stúpla ich návštevnost' na 7 229. 

Aj počet učíte/ov vzrástol z pô

vodných na 47. Rozsahom aj 

náplňou sa škola - vtedy ľudová 
škola umenia - stala naiväčšou v 

Bratislave. 
Popri už spomínanom spevác

kom zbore mala súbor akordeó

nový, sláčikový, dychový a sú
bor zobcových fláut. 

Množstvo diplomov a pamät

ných medailí zo sút'aží bolo dô-

funkcie riaditel'ky. Jei sklamanie 

bolo vel'ké. Vedela, že vtedaišie
mu vedeniu KSČ, odboru škol

stva, bola jej viera známa, ale 

stačil ieden " judášsky" telefonát, 

že jej dcéra mala cirkevný sobáš 

a odvolali iu. 

Napriek jej mnohým vyzna

menaniam za prínos v oblasti 
umeleckého školstva. S t'ažkým 

srdcom odišla do dôchodku, ale 

v práci pokračovala na iných 

umeleckých školách. 

Založila na nich dalšie spe

vácke zbory. 

Aj keď neskôr rehabilitačná ko

misia na ZŠ Ivana Bukovčana 3, 

ktorej predsedal pán riaditel' 

Zvonimír Bartovič a ai ia som 

bola jej členkou, vyslovila pol'u
fovanie, že sa jej táto krivda sta

la, smútok pri spomienke na foto 

obdobie ostáva. 

V roku 7 986, keď iu zavolali 

na zastupovanie do speváckeho 

odd. na ZUŠ E. Suchoňa, zalo

žila v ONV spevácky komorný 

súbor Zúbky. 
V roku 7 992 s ním absolvova

la koncertné turné v Taliansku a 

účinkovali aj vo Viedni. 

Koncerty mali vel'ký úspech, 

takže hneď dostali pozvanie na 

dalšie koncertovanie. 

(Pokračovanie v budúcom čísle} 

DEVEX S 



Ako d'alej FCL? 
Po jesennej časti IV. futbalo-

vej ligy seniori FCL Devínska F u T B A L m 
Nová Ves zaujali poslednú W 
priečku, keď z 15 zápasov je-
den vyhrali a jeden remizovali. čiatku súťaže nachádzalo 22 
Futbalovú verejnosť zaujímajú hráčov. Z tohto kádra viac ako 
príčiny tohto stavu ale aj výh- 60% tréningov absolvovali: l. 
liadky do ďalšej časti súťaže. Rendek, M. Rendek, Polák, Ru
Oslovili sme preto člena výbo- žovič, Maďar aJ. Sašík. Ostat
ru FCL DNV Ing M. Spišiaka, ný hráči absolvovali menej ako 
povereného pre styk s média- 30% tréningov, čo znamená 
mi. ,p ·-maximálne 1 x týždenne. 

/// · : 'Pr~Qje taká nízka účasť na 
Redakcia: čo je p;íči trénitf~p~ff?,, 
tastrofálneho sthvli

1
vo fut S; Tot9 .. !l~~~Qr otázka pre sa-

v DNV? f.rtf ých llf~čó,v. Tento futbal je 
Ing. M·. Spišia'k~ Pb,kial' s, térsky, ~arryestnanie je pre 
tento problém pozé'ráte·th .... ·.········ ého z rticm prioritou. Da-
di~ka A-mu~stya. dospelý~t()e }!~tôl,.[~kto_~9~, ~'ú dlhodobé zra
~taz_ka na_ m1e:~~!~utbal ~ ~NY""' nem_e ·'~'9·b~~pby (M; Adam a 
Je vsak aJ ďals1c)l 7, muzst1$lt, Subm). f>iilšlm negat1vnym tak-
ktoré vo svojich ~l)fažiac torornJéi:zl pokial' sa hráč ne-
pohybujú od 4. do' atm.i~s. 6~'fa,9e:..CÍo základnej zostavy 
Takéto umiestnenie nepovažu--.vidí chybu len v trénerovi a 
jeme za katastrofálne. opustí mužstvo (Kiemensich, 
R: Nás však zaujíma situácia v Zeman a Csomor) ďalší hráči 
A-mužstve dali prednosť hosťovaniu vo 
S: A-mužstvo malo po skonče- VW (Arbet, Havel, Grožaj a 
ní uplynulého ročníka, kedy Woznjak) z rozličných dôvodov. 
skončilo na 5 mieste ciel' po- Nemá zmysel držať v mužstve 
stúpiť do Ili. ligy. Tento ciel' je niekoho, kto nechce hrať. Naj
vel'mi vzdialený, čaká ho opač- pozitívnejším javom je prístup 
ná úloha - záchrana v IV. lige. hráča Bystrianskeho, ktorý do 
Na súpiske mužstva sa na za- nášho klubu prestúpil a t.č. pra-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 
02. Preda j 
03. Valné miesta (ponúka, 

hlodá) 
04. Služby (ponúka) 
05. Byty 
06. Nehnutelnosti 
07 . Rozličné 

* Ovčie kožušiny- predložky 
-dostanete kúpiť v Devexe. 
Možnosť aj objednať. 

@ll n~ i ll~lé.llEill!ľľ!!11w 
* Súkromná ZŠ 1.-4. roč . s 
MŠ v Lamači prijme pracov
níčku na upratovanie a vy
dávanie stravy na 5 h úvä
zok. Info na tel.č.: 

02/ 6478 0383 
0910-969 449 

* Príjmem autoklampiara, 
automechanika v Devíne. 

Tel: 0907-789 095 

DEVEX6 

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

Tel/zázn .. 6477 6963 

* Vymením 4-izb. byt v OV v 
Dúbravke (zrekonštruovaný) 
za 3-izb. byt v DNV, perspek
tívne aj formou predaja a 
kúpy. Tel: 6428 7827 
* Kúpim v DNV 3-izb. byt. 

Tel: 02/ 5477 2212 

Q .ili ! ~~~~:rtl~~~~~~l!! ' ! ly 
* HERBA - ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, 
darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
* Dovolenka na chate v 
Tatrách. Lokalita Hybe, cena 
260 Sk osoba/deň. Kontakt: 
0903-105 924, www.pedia
ter.wz.cz/1 
* PENZIÓN ubytovanie, stra
vovanie. 962 71 DUDINCE, 
Viničná 62. Tel: 
045/ 55 830 55, 0903-250 113 

cuje v Rakúsku. Na každý zá
pas docestuje z Rakúska a po 
zápase sa vracia späť. Kiežby 
väčšina našich hráčov mala ta
kýto vzťah k futbalu a ku klubu. 
R: Ako ste riešili vzniknutú si-

dorastu: l. Rendek, Grňo, Kiri
novič, Jusko, Stiglic, Jánoš a 
Fiala. Objavili sa dva problémy: 
zvládnutie prechodu z dorastu 
k mužom nie je otázka jedného 
zápasu, vyžaduje si to svoj 

problémom bola chut' 
r~~ . .:;;;>:<F;;·;.,.~~" hrať za mužov. Za 

hrať, keď výjdu z 
do1raštú2 .. N~Ico budeme zriaďo

Výhovorky ty
prísť, ideme 

n"},ht-i·.-., a. 

v budúcom čísle) 

Nová dodávka posteľnej bielizne 
kožušiny llko predložky 
knihy, kalendáre, vianočné pohľadnice 

mramorové popolnfky, svietniky 

ale aj drobnosti za super nízke ceny 
baterky za 12.-, kľúčenky-

znamenia za 16.-
píšťalky za 5 .- a iné 

Nájdete v DEVEXe na Novoveskej 
14 (z dvora) 
po- pia: 15.00- 18.00 

OTS BRATISLAVA 
~ spol. s.r.o. 
~ Opletalova 65, 841 07 Bratislava 

www.ots.sk 

tel.: 02/64 77 53 75 
02/64 53 77 32 

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 špár • elektrocentrály • vysokozdvižné plošiny 
a výťahy • stroje na povrchovú úpravu betónu • čerpadlá • miešačky 

• dopravníky betónu a malty • univerzálne nakladaťe • hydraulické lopatové 
rýpadlá • recyklátory asfaltu • sklzy na stavebný odpad 

• elektrické ručné náradie 

Strediská OTS BRATISLAVA, spol. sr.o. 

Opletalova uL 65 

tel.: 02/64 53 77 32, 64 77 86 77 
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 

komplexný servis • záruka 5 rokov 
• certifikát kvality 

Novlí 11dres• 

PNEUSERVIS 
STARÁME SA O VAŠE "OBUTIE" 

Radi Vás privítame v našej novej 
prevádzke so sídlom 
na lstrijskej ul. č . 7 l, Dev. Nová Ves 

NAŠA PONUKA : 
l Predaj pneumatík 
l Predaj diskov 
l Predaj doplnkového sortimentu 

BRÓDy 

SFGoQclr.lqj 
~AVON 

'PN~U 

11111/I~E 

l Opravy pneumatik a duší . . .. ._ 
l Opravy ocel'ových a zliatinových -:m~BICA 

l t\~~~~ácia ojazdených pneumatík ,.DD:N,J';O.P 
l Plnenie pneumatík inertným 

plynom - SECUR PNE US 
l Mimosezónne uskladnenie ~Kormoran 

pneumatík 
AKCIE na zimné pneu a disky MATADOR 
OTVARÁCIA DOBA : '~'> , ~ ~ t 
Pon- Pia: od 8:00 do 18:00 hod tdai1• Hlff1L i• 
Sobota: od 8:00 do 13:00 hod ~1 g;, f ijij >}i; 
Tel. číslo : 02 l 64 53 64 44 
Fax : 02/ 64 53 64 46 
www. pneuservis-brody. sk A INÉ 

Skype je software umožňujDd 
internetové telefonovanie 

zadarmo cez náš USB te lefón 

Teto&fonujtl'J zadarmo 
~:~~.lJS E.l I.(Jhd<.~l1 

·Y.' ~1f·~f.,t;~>~ ~~l:~trMif.1tJ<;)il ~~l'~}f.~'J":i::{f'OO PQ· CU~ľf!: 
:~rt.'tl-t<~:1< ~--:..:ll(r#ťl X.{j"am-lťl 

:tŕ umob'Jf: V tlm OOWX'it' ao! $' ·5. p.>iu~~tml i:~ro!f'{) f, 
. .,...-. ~c.,·-8.l~~d l~it.I ~..<J· ?9 ..,.yti..:l~ a;;;.~.) jJ betná1~o ~~e~1.; 

Umožňuje volania do pevných 
v EU, USA. Kanade a Austrálii 
iba za O, 76 S k/m in s D PH ! 

P«-:!'*:~;.;v.:. 

f~~l'l',~~":z.."ltl;.• 
'~lYM!MW:t-~~~jl. .. 
•.t"_-""~ ;x;mw:tx_: . .,,,_""-._ J 
~~t~•xt>l ~*"~~ ·••t~<.C!i 
~ft .. ~·~~x.-.,•:.cún~t) 
w.~~k"~l414=H~,'J•:~Wx~~ 
~'I. ~M.-;u;atQú~·:ftW.~ ~ .......... 
u;bti ~~J.to(o.)~:AA~·to:~~ 
~--d~ý~·~~~~~ 
U'!I;$~ ... ~.J.·~~~j~~}l)_6_-ey ~--~ 
.~ľ"'f'~~·Jt!lll"*'>)o;c<<-~ 
~~· S,j:~~ t«.,<žF'tto:'!K~MS.-Iof~ .. --. ~"'~··) 
... ~~..e:.-i".~·~·~ ... 
~ft_, .~ W...di::l ~~~ 

~~~-:;~~~~:~;~~~ 
~f"'J'Ii"*'<J""::!: ~$~<}*'~~· 
,..~~,~~"'">~r t.~~: 
, .. ~(j(,~ :ote ;of t't.l<« . ~11:$3o'~ 1!1.~4.11;. . ~~. ~ .... lJ.I.t': ~·..M 

;~-~:.=~~~t::~-~~. 

Dostanete kúpiť v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 
po- pia: 15.00- 18.00 

lnzerda- Cenník: l znak= l 30 Sk 1/16 str.= 678 Sk 1/8 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 pripočíta!' 19% DPH'. Zlavy: tri uverej~enia za sebou 5%, pri _pät' a viac 1 0%,

0 
cel~r~čné 20°/~ . Pon~ka detských vecí bezplat~e . 

Zamestnanie hl'adóm: zl'ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledno strana + 50%, ma ako mze~lna strana (6:7) . + 30%. 
Inzertná kancelária : DNV Novoveskó 14 (z dvora nad poštou). po-pia : 15.00 -18.00, e-mail: krug@mail.vlapvt.sk 

DEVEX 7 



Z policajného 
zápisnika 

- Na Eisnerovej ulici 7 5. 7 7. 
neznámy páchate/' ukradol VW 
Golf v hodnote 300-tis. Sk. 
-V sobotu 79 . 77. neznámy 
páchate/' poškodil/ak na vozid
le VW Golf zaparkovanom na 
ulici Na hriadkach. Majite l'ovi 
spôsobil škodu 20-tis. Sk. 
- O deň neskôr 20. 7 7. nezná
my páchate/' ukradol občanovi 
ONV kl'úče a pokúsil sa s nimi 
dostať do bytu a vykradnúť ho. 
V byte však narazil na obyva
telov a ušiel. 

Vodičom motorových vozidiel 
V súčasnosti, na začiatku zi

my, keď denné teploty dosť ko
líšu je potrebné venovať zvýše
nú pozornosť jazde motorový
mi vozidlami, najmä prispôso
beniu rýchlosti kvalite a stavu 
vozovky. 

V priebehu nieko/'kých minút 
sa môžu zmeniť podmienky 
vplyvom mrazu a z pohodovej 

cesty sa môže stať šmyklavá kf
začka. Volkswagen, ktorý ne
dávno skončil v rybníku je toho 
svedkom. 

Ak vchádzame na neodhrnutý 
alebo zafúkaný úsek cesty treba 
spomaliť, pretože netušíme, čo 
je pod čerstvou vrstvou snehu. 

Pri dlhšej ceste je nutné vní
mať možné zmeny povrchu 
vplyvom prostredia: otvorené 
priestranstvá môžu byť zaviate, 
viac odkryté skôr zamŕzajú a 
pod. 

Záhradkárom 

N~musíte sa báť: 
E406 agaru, získava sa z mor
skej riasy 
E4 l O rastlinných gúm 

E440 pektínu, ktorý je aj v ovocí 
a zelenine 

Radšej sa v y h n i t e: 
(E430, E433, E480) 
E5xx 
Radšej sa v y h n i t e: 
(ES l 2, E520 - 523, E539, 
E541, E550) 

Chutové a povzbudzujúce látky 
E6xx 
Radšej sa vyhnite: 
E620 - 6725 glutamánom, ktoré 
sa nachádzajú najmä v nealko
holických nápojoch 
E9xx 
Radšej sa v y h n i t e: 
(E905a- c} 

E9 l 2 ošetrenie citrusov 
(E924 - 930, E940, E945, 
E946) 
E950 acesulfam - v nízkokalo
rických výrobkoch 
E954 umelé sladidlo sacharín 
El20i, El202, El520, El521 

Oovo/'te nám upozorniť maji- E554 v instantných zmesiach je 
te/ov záhradných chát v záhrad- to nosič aromatických látok 
kárskych osadách, aby v zim- E555, E556 protispekavé látky 
ných mesiacoch nenechávali v kypriacich práškoch alebo aj 
záhradky a najmä záhradné strúhaných syroch E558?, (Prevzaté z časopisu Báječná 
chatky bez kontroly. E559? žena č.45/05) 

Predovšetkým v nich nie je . . . . ........... ..... .... ...... , 
vhodné nechávať nič, čo môže ( ) 
lákať zlodejov a pravidelné . ŠNAPSER _ 

~------------------~ kontroly tiež poslúžia na ziste-
nie stavu svojho majetku, mož 
nosť hlásiť prípadné násilné 
zmeny, alebo aj odha lenie ne
ž iaducich návštev. 

OOPZDNV 

Reštaurácia U Michala De-
vínska Nová Ves usporiada 

10. 12. 2005 od 10.00 h 
24. ročník TURNAJA V 

ŠNAPSERI 
Systém súťaže: 

Na jednu alebo dve prehry 
podl'a počtu štartujúcich. 
Výsledky 23. ročníka: 
Miroslav Paríšek 
Peter Szabo 
Ľuboš Minárik 
Michal Asztaloš 
Tešíme sa na vašu účasť. 

Prajeme vám vel'a úspechov v 
turnaji. 

Čo viete o éčkach? 

Hrá sa vo dvojiciach na dva vy
hrané pumle vylučovacím spô
sobom. 

(pokračovanie z predchádza
júceho čísla} 

Nemusíte sa báť: 
prirodzených postupov - suše
nia, sterilizácie a podobne. 

Radšej sa v y h n i t e: 
(E209) 

E2 l O - 2 l 9 - kyseline benzo
ovej a jej soliam, je to najrozší
renejšia konzervačná látka. 
Nájdete ju v džúsoch , konzer
vách a flaštičkách s džemami, 
dresingmi, ale aj v sušenom 
ovocí 

E220 - 228 - oxidu síričitému a 
siričitanom, konzervuje najmä 
ovocie v džemoch, ale aj suše
né ovocie alebo džúsy 
E230 - 233 ošetrujú sa nimi cit
rusové plody 
E235, E239 nachádza sa v sy
roch dovezených z EÚ 

E249 - 250 - dusitanom, najmä 
v údeninách a ostatných mast
ných výrobkoch 
E284,E285 
Antioxidanty E3xx 

Nemusíte sa báť: 
E300 - 302 vitamín C a jeho so
li 
E306 - 309 takoferolov, získa
vajú sa z rastlín 
E322 lecitínu 
E375 vitamín 83 

Radšej sa v y h n i t e: 
E310- 312, E320 a E321 na
chádzajú sa v tukoch a olejoch 
pre hromadné výroby, v sypkých 
zmesiach na prípravu múčnikov, 
v obilninových snackoch, suše
nom mlieku pre automaty ... 
(E3 l 9, E324) 
Emulgátory, zahustovadlá, sta
bilizátory E4xx 

Rekreácie pre dôchodcov 
Výberová rekreácia so štátnou účelovou dotáciou 
v dňoch 

21. 12.-27. 12.2005 
vianočný turnus: 

Hotel Sorea J. Švermu ·Demänovská Dolina 

Hotel Sorea SNP · Demänovská Dolina 
Horský hotel Hrebienok · Starý Smokovec 
Hotel Sorea Urán· Tatranská lomnica 

2669,. 
4020,. 
3740,. 
3870,. 

~l(orenie života ) 
Keď bude niekto potrebovať isť na 

záchod, nech zdv!hne ruku a prihlási 
sa, hovorí učitel'ka prváčikom . 

Malý Jožko sa rozpačito pýta: 
A myslíte, že to pomôže? 
••• 

Pred sobášom mi Valter povedal, že 
chce byť pánom v dome. 
Prečo si si ho teda brala? 
Chcem mu dokázať, ako sa sakra
mentsky splietol. 

••• 

22. 12. -28.12.2005 
Hotel Sorea Máj -liptovský Ján 3980,. 
Hotel Sorea Stavbár ·Tatranská Štrba 2600,. 
Hotel Sorea Odborár ·Tatranská lomnica 3200,. 
Hotel Sorea Hutnik l ·Tatranské Matl iare 2900,. 
Hotel Sorea Hutnik 2 ·Tatranské Matliare 

2420,. 
Hotel Sorea Ľubovňa -Ľubovnianske Kúpele 

1940,. 

Kam pôjdeš na Vianoce na dovolen
ku? 
Do Anglicka. 
Tam si daj poor, tam sa jazdí vl'avo. 
Tak ako bolo v Anglicku? 
Nešiel som tam. To jazdenie vl'avo je 
vel'mi nebezpečné. Skúšal som to me
dzi Devínskou a Stupavou a je to úpl
né šialenstvo. 

••• 
Príde Fero k Mišovi, ktorý práve 

umýva podlahu. 
Teda toto by mi nikdy nenapadlo. 
Ani mne, to je manželkin nápad . 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 84 1 07 Bratislava, 
Ka lištná 9, tel./fax: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-bevínskct Nová Ves, Novoveská 14 
(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. 
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 

][)~~ínskonovove~~! 

51.- 52. týždeň 

Príhovor> 
vydavatelá 

Nakupujeme, upratujeme, 
varíme, pečieme ... a hovorí

me tomu zhonu čas predvia
nočný. 

Výbuchmi, aj radosti, víta
meNový rok. 

Medzi týmto ruchom a ná

porom prichádza Tichá noc, 

svätá noc. 

"Kol'ký raz, Bože, kol'ký raz 
prihováraš sa zemi tichom, 

aby si ľudóm mámivým 

do srdca pokoj vdýchol?" 

prihovára sa básnik. 

Aby pripomenul, že všetko 
má svoj pôvod i dôvod. 

Ak detóm ponúkneme iba 

bohatý stôl a hromadu dar

čekov, nebudú hľadať príči

nu, nezostane im nič, čo by 
odovzdali svojim det'om, ale
bo dálším generáciám. 

Aj o tom sú Vianoce. 
Najviac však zrejme o ro

dine. Tajomstvo vianočnej 

rodiny môcť i ak pre tavil' do 
vlastnej ... 

Pokojné a spokojné 

vianočné sviatky, aby vždy 

bolo čo a z čoho rozdávať, 

aj v tieto dni, 
všetkým čitatelóm želá 

Vydavateľ 

l e-mail: krug@mail.viapvt.sk l 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVA VES 

16.12. 2005 Ročník: XV. Číslo: 21 bezplatne 

V čísle: O Mosty priatel'stva * Novým 
županom Bajan Q 0 Z radnice 

O Kultúra O Spoločenská kronika 
0 Šport O Slovo Novovešťanov 

e 0 ~ z policajného zápisníka 

cJJrosfe priafe!Sfva 
V sobotu 3. decembra 2005 

slávnostne otvorili v Devínskej No
vej Vsi, premiéri Chorvátska - Ivo 
Sanader a Slovenska - Mikuláš 
Dzurinda, Múzeum chorvátskej 
kultúry. 

Popri múzeu sa postupne vybudu
je informačné centrum, knižnica, v 
ďalších priestoroch budú možnosti 
na kultúrno-spoločenské podujatia 
a krátkodobé výstavy. 

z Opletalovej, cez Devín 
pod most SNP, začne v no
vom roku premávať nová au
tobusová linka č. 28 v dvad
sať minútových intervaloch. 
Posilnenie dopravy v ONV ne
naruší autobusovú linku 29 z 
Devína pod most SNP, bude 
premávať ako špičková. 

***** 
Od nového roka budeme 

viac platiť za dokumenty pre 
vodičov a vlastníkov auta, 
stratu občianskeho, zbrojné 
pasy, povolenie na pobyt. 

***** 
Oslavy tohtoročného Sil

vestra v Bratislave ponúkajú 
na Hlavnom námestí produk
cie skupín, diskotéku pre 
všetky generácie na Hviez
doslavovom námestí, Nová 
scéna ponúkne hudbu niekol'
kých štýlov. 

Vyvrcholenie, s úderom 
polnoci, obstará svetel'no
aku sticko- py rotec h nic ká 
show s parádnym ohňostro
jom z dvoch lodí priamo na 
hladine Dunaja. 

Obaja premiéri poukázali na 
dobré vzťahy oboch krajín, o čom 
svedčí nielen vysoká návštevnosť 
Slovákov v prímorských letovis
kách Chorvátska a Chorvátov v 
našich Vysokých Tatrách, ale aj 
naša pomoc pri príprave vstup
ných rokovaní do EÚ. 

Novým županom Baian 

Múzeum začali stavať v roku 
1998 a na výstavbu prispeli slo
venská i chorvátska vláda po 150 
tis. eur. Predstavujú spoločné za
riadenie Zväzu Chorvátov na Slo
vensku, Slovenského národného 
múzea a mestskej časti DNV. 

Pre verejnosť bude múzeum sprí
stupnené po 6. januári 2006. Na 
ploche 930 m2 návštevníci budú 
môcť vidieť expozície venované 
chorvátskej menšine na Slovensku. 

Vítázom druhého kola vo
lieb županov, v sobotu 1 O. 12. 
2005, sa v Bratislavskom kraji 
stal Vladimír Bajan, súčasný 
starosta bratislavskej Petržalky. 

Získal67,4% hlasov, takmer 
o polovicu viac ako doterajší 
župan ľubo Roman. 

Celkových 11,07 % zúčast
nených voličov, v druhom ko
le, však svedčí o nepochopení 
oboch strán, voličov i vole
ných, akou mierou je potreb
né žiadat' i dávat: 

Uzavierka dnešného číslo 
bola 8.1. 2005. 

Uzavierka nasledujúceho 
číslo bude 5.1. 2005, 
číslo vyjde 13.1. 2005. 



MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ Mč DNV 

Miestna rada mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves 
(M R MČ ONV) sa zišla 29. 11. 
2005. na svojom riadnom zasad
nutí. Z prerokovaných mate
riálov (40 bodov) a prijatých 
uznesení predkladáme tieto zá
very: 
MRMČDNV 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť návrh rozpočtu MČ 
ONV na rok 2006 po zapraco
vaní pripomienok a prerokovaní 
v komisiách MZ MČ ONV, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV prepracovať prevádzkový 
poriadok-nebytových priestorov 
"DOVINA PASÁŽ" v znení pri
pomienok a predloži( do naj
bližšej MR, 
- odporučila MZ MČ ONV 
schváliť delimitáciu majetku MČ 
ONV príspevkovým organizá
ciam Oenova a /stra - centrum 
na základe vykonanej inventa-

MČ ONV Ing. V. Mráza 

* V stredu 30. novembra prijal 
starosta MČ DNV Ing. Vladimír 
Mráz, delegátov materských 
škôl z Talianska, Francúzska a 
Devínskej Novej Vsi, spolupra
cujúcich na európskom pro
jekte "Sokrates". 

Materská škola na Ulici M. 
Marečka 20 sa ako jedna z pr
vých na Slovensku, rozhodla 
zapojiť do tohto projektu, 
ktorého ciel'om je vštepovať 
deťom od najútlejšieho veku 
myšlienky znášanlivosti, tole
rancie a podnecovať v nich 
túžbu po poznaní. 

Riaditel'ka MŠ, pani Irena 
Ludwigová poďakovala staros
tovi Ing. V. Mrázovi za pomoc 
a podporu, ktorej sa mater
ským školám v našej mestskej 
časti zo strany samosprávy do
stáva, výsledkom ktorej sú aj 
dosiahnuté úspechy v tomto 
medzinárodnom projekte. 

Starosta MČ DNV poinfor
moval zahraničných hostí o 
situácii, v ktorej sa náš vzdelá
vací systém po prijatých refor-

DEVEX2 

rizácie majetku MČ ONV, a uloži
la prednostovi MÚ MČ ONV pri
pravi( inventarizáciu majetku MČ 

. ONV v OHZ, ONV ŠPORT, spol. s 
r. o., O TV, s. r. o. a predloži( na 
najbližšiu MR MČ ONV, 
- vyjadrila súhlas s prevodom di
gitálnej ústredne z "Radnice" do 
objektu OSS n. o. v zostatkovej 
hodnote 27.247,- Sk k termínu 
31. 12. 2005, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť návrh minimálnych sadzieb 
nájmov v MČ ONV na rok 2006 
podlá predloženého návrhu, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť predfženie nájomnej zmluvy 
s p. Drahomírou Ludvigovou na 
objekt pekárne: reštaurácie a ob
chodu na /strijskej 68 na dobu 3 
(slovom "troch ") mesiacov od 1. 
12. 2005 s možnosťou ďalšieho 
predfženia, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť Kúpnu zmluvu na kúpu TKR v 
lokalite Blížne-Zamajerské s VTR
Komunikačné systémy, spol. s r. o. 
- zrušila platnosť UMR č. 

1097/6/2001/1-2, a schválila pri-

mách nachádza. "Reforma,"
ako zdôraznil, "priniesla popri 
všetkých úskaliach aj jedno 
vel'ké pozitívum- priblížila sa
mosprávy k školstvu, čo obo
hatilo obe zainteresované 
strany. Aj vďaka tomu sa dnes 
môžeme spolupodiel'ať na ta
kýchto medzinárodných vzde
lávacích projektoch, ktoré na
pomáhajú k zvyšovaniu vedo
mostnej úrovne našich školá
kov a predškolákov." 

V závere stretnutia prítom
né zástupkyne predškol
ských zariadení Talianska a 
Francúzska, vyjadrili obdiv 
nad úrovňou, ktorú naše škol
stvo aj napriek pretrvávajúcim 
problémom dosahuje. 
* Vo štvrtok 1. decembra sa 
starosta MČ DNV Ing. V. Mráz 
zúčastnil na pracovnom stret
nutí s generálnym riaditel'om 
Dopravného podniku mesta 
Bratislavy, Ing. J. Zacharom, 
riaditel'om rezortu prevádzky 
a techniky Dopravného podni
ku Ing. B. Weiglom a vicepri
mátorom hl. mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 

delenie referentského vozidla MČ 
ONV, Ev. č. 249-KG pre potreby 
hlavného kontrolóra na celoročné 
používanie s povolením parkova
nia na domácej adrese, s možno
sťou používania tohto vozidla aj 
pre zástupcu starostu MČ ONV a 
prednostu MÚ MČ ONV s termí
nom od 1. 1. 2006, 
- odporučila MZ MČ ONV prero
kova( udelenie finančnej odmeny 
starostu MČ ONV, mimoriadných 
odmien poslancov MZ MČ ONV, 
hlavného kontrolóra MČ ONV, a 
navrhnutých občanov podlá pred
loženého materiálu, 
-zobrala' na vedomie informáciu o 
pozícii vlastníkov bytov SBD IV. v 
MČ ONV, a uloží/a prednostovi 
MÚ MČ ONV zvolať štatutárnych 
zástupcov vlastníkov družstevných 
bytov k prejednaniu možnosti pri
pojenia celej MČ ONV na nový 
systém TKR, 
- odporučila MZ MČ ONV schváliť 
návrh rozpočtových opatrení roz
počtu MČ ONV na rok 2005 po 
zapracovaní pripomienok, 
- schválila zriadenie vyhradených 

Témou rokovania bola kritic
ká situácia v oblasti mestskej 
hromadnej dopravy, ktorej už 
dlhé roky musia čeliť obyvate
lia našej mestskej časti. 

Ako nám povedal generálny 
riaditel' Dopravného podniku 
Ing . J. Zachar, sám si pred ča
som osobne overil čomu sú 
dennodenne vystavení obyva
telia Devínskej Novej Vsi, ces
tujúci do práce, či do škôl. Na 
základe tejto svojej skúsenosti 
konštatoval, že najbol'avejším 
miestom (z hl'adiska MHD), 
v Bratislave, je práve naša 
mestská časť. 

Na túto nepriaznivú skutoč
nosť upozorňoval starosta MČ 
Ing. V. Mráz kompetentné or
gány už vel'akrát. Po osobných 
interpeláciách na pána primá
tora i viceprimátora sa zdá, že 
konečne sa našlo reálne rieše
nie. 

Od 2. januára 2006 získa
jú Novovešťania ďalšiu linku 
MHD, č. 28, ktorá bude premá
vať v 20 minútových interva
loch z Opletalovej ulice, cez 
Devín pod most SNP. Linka č. 
29 z Devína pod most SNP zos
tane pritom zachovaná ako 
špičková. 

parkovacích miest pred hlav
ným vchodom ZŠ P. Horova 76 
podlá predloženého návrhu, 
- odporučila MZ MČ ONV pre
rokova( Zásady na prenájom vy. 
hradených parkovacích miest v 
MČ ONV na rok 2006, 
- schválila prenájom pozemku 
p. č. 1568 o výmere 147m' _ 
zastavaná plocha a nádvorie p. 
Marcelovi Bródymu v sadzbe 
200,-Sk/02/rok od 7. 12. 2005 
na dobu neurčitú za účelom vy
užívania príjazdovej cesty s 
podmienkou zachovania pre
chodu na susediace parcely č. 
7569 a 1573, 
-schválila presun príspevku, v 
položke 08.7.0. 644001 "Prís
pevky pre športové kluby v Mč 
ONV", z Karate klub na ONV 
ŠPORT, spol. s r.o. pre junior 
ONV ŠPORT, spol. s r. o. na ma
teriálové zabezpečenie tohto 
klubu, 

Spracoval: 
jUDr. František 8 a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

S výsledkom rokovania je 
spokojný aj starosta MČ DNV. 
l keď, ako povedal, situácia sa 
podl'a jeho názoru, riešila pri
dlho, dôležité je, že sa vyrieši
la. 

Napokon vyjadril presved
čenie, že táto nová linka sa 
osvedčí a spokojní budú pre
dovšetkým obyvatelia našej 
mestskej časti. 
* V sobotu 3. decembra sta
rosta MČ DNV Ing. Vladimír 
Mráz, za účasti premiérov 
Slovenskej a Chorvátskej re
publiky, zahraničných hostí 
ako i predstavitel'ov mestskej 
a miestnej samosprávy sláv
nostne otvoril budovu Kul
túrno-spoločenského centra, v 
ktorej priestoroch našlo svoje 
miesto aj múzeum dokumen
tujúce SOO-ročnú históriu 
chorvátskych prisťahovalcoV 
na našom území. 

Premiér Slovenskej republi
ky, pán M. Dzurinda sa verej
ne poďakoval za tento počin 
starostovi mestskej časti Ing. 
V. Mrázovi a poslancovi miest
neho zastupitel'stva MČ DNV, 
pánovi Miroslavovi Encinge
rovi, pôsobiacich v samosprá
ve už štvrté volebné obdobie, 

za ich neutíchajúci záujem a 
presadzovanie tohto zámeru 
výstavby. 

Obyvatel'om Devínskej No
vej Vsi azda ani netreba pri
pomínať, že realizácia tejto 
stavby, v hodnote 30 miliónov 
korún, ktoré investovala naša 
mestská časť za pomoci Chor
vátskej republiky a Ministers
tva kultúry SR, trvala viac ako 
jedno desaťročie. 

Ale dobrá vec sa podarila. 
Veď, ako povedal premiér SR, 
pán M. Dzurinda: "Tento stá
nok kultúry, bude slúžiť nielen 
našim spoluobčanom chorvát
skej národnosti, ale aj Slová-

kom a zahraničným turistom, 
ktorí sa tu môžu poučiť a ob
divovať chorvátsku kultúru. 
Výnimočnosť udalosti pod

čiarkol vo svojom príhovore aj 
starosta MČ DNV Ing. V. Mráz 
slovami: 
"Na Slovensku je to prvá a za
tial' jediná kultúrno-spoločen
ská ustanovizeň, kde sa po
tomkovia niekdajších chorvát
skych osídlencov môžu stretá
vať a udržiavať svoje zvyky. 
Môžu tak ukázať širokej verej
nosti, že ich SOO-ročná exis
tencia na tomto území mala a 
má svoj zmysel. 

-AZ-

~VIANOCE A NovY ROK 100~ PRICHÁvzAJú'1f 
Stretol sa znovu rok s rokom, 

a máme tu opäť vianočnú at
mosféru, sviatkov pokoja, pre 
malé ratolesti nesmierneho štas-

. tia z vianočnej výzdoby, ale pre
dovšetkým z toho, čo ich bude 
očakávať pod vianočným stro
mčekom. Prichádza nám teda 
doba najočákavanejších sviat
kov roka, na ktoré sa tešia pre
dovšetkým naše ratolesti. 

Je to doba kedy aj dospelí po 
celoročnom pracovnom zhone 
sa snažia si odpočinúť od kaž
dodennej práce a pobaviť sa v 
kruhu svojej rodiny. 

S týmito sviatkami, ale predo
všetkým s príchodom Nového 
roku a jeho oslavami súvisí aj 
prevádzkovanie rôznych ohňo
strojov a používanie pyrotech
nických výrobkov, niekedy aj tý
mi, ktorí nie sú ešte z hf'adíska 
veku na to oprávnené. 

Problematika používania py
rotechnických výrobkov je v 
rámci mestskej časti Devínska 
Nová Ves ošetrená vo Všeobec
ne záväznom nariadení (VZN) 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves č. 4/2001 z 12. 11. 2001, 
ktoré pojednáva o prijímaní oz
námení o uskutočňovaní ohňo
strojov. 

Podl'a tohto VZN "ohňostro
jom" sa rozumie súčasné alebo 
v krátkom časovom slede nasle
dujúce odpa/ovanie pyrotech
nických predmetov tried l až 111. 
V zmysle § 2 ods. 3 vyhlášky 
Slovenského banského úradu č. 
53611991 Zb. o pyrotechnických 
výrobkoch v znení neskor
ších predpisov, sa pyrotechnic
ké predmety na zábavné účely 
zaraďujú podla stupňa nebez
pečenstva do tried l, ll a 111. 

Pyrotechnické predmety trie
dy l a podtriedy TO smú nado
búdať a používať aj osoby mlad
šie ako 18 rokov, ak to nie je v 
návode na ich používanie zaká
zané. Pyrotechnické predmety 
triedy ll a podtriedy T1 smú na
dobúdať a používať iba osoby 
staršie ako 18 rokov. 

Pyrotechnické predmety trie
dy 111 smú nadobúdať a používať 
len osoby s kvalifikáciou odpa/o
vača ohňostrojov. 

Vo vztahu k používaniu pyro
technických výrobkov na verej
nom priestranstve sú "verejným 
priestranstvom" všetky miesta 
na verejné užívanie, najmä ulice, 
námestia, parky, cesty, chodníky, 
parkoviská, schody, zeleň, trho
visko, detské ihriská a terasy 
obytných domov - obytná časť 
mestskej časti. 

Ak niekto chce použiť pyro
technické výrobky na verejnom 
priestranstve, je "povinný" uve
denú skutočnosť, t. j. súčasné 
alebo v krátkom časovom slede 
nasledujúce odpa/ovanie pyro
technických predmetov písom
ne oznámiť na Miestny úrad 
mestskej časti Devínska Nová 
Ves (prednostovi Mú MC DNV) a 
to najneskôr 10 dní pred termí
nom vykonania ohňostroja na 
verejnom priestranstve. 

V zmysle čl. 3 ods. 1 Všeo
becne záväzného nariadenia MC 
DNV č. 412001 "ohňostroj", t.j. 
odpa/ovanie pyrotechnických 
predmetov sa "nesmie konať" 
v uzatvorených miestnostiach, 
v blízkosti kostola, detských za

riadení, zariadení pre dôchod
cov, v blízkosti škôl a pri športo
vých podujatiach. 

V rámci uvedenej problema ti-

ky je potrebné uviesť aj pod
mienky predaja týchto pyrotech
nických výrobkov. 

Predaj pyrotechnických pred
metov sa riadi ustanovením § 8 
vyhlášky č. 53611991 Zb. o pyro
technických výrobkoch v znení 
neskorších predpisov, pričom na 
predaj sa vzťahujú osobitné 
predpisy, konkrétne zákon č. 

4011964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 45511991 Zb. o živnos
tenskom podnikaní (živnosten
ský zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 51311991 
Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

Podla čl. 4 ods. 1 VZN MC DNV 
č. 4/2001, každý, kto používa py
rotechnické výrobky na verej
nom priestranstve bez oznáme
nia Miestnemu úradu MC DNV 
sa dopúšta priestupku proti ve
rejnému poriadku podl'a § 48 zá
kona č. 37211990 Zb. o priestup
koch v znení neskorších predpi
sov. 

Za spáchanie priestupku podla 
uvedeného ustanovenia zákona 
o priestupkoch, teda porušenia 
ustanovení Všeobecne záväz
ného nariadenia MC DNV č. 
412001 je možné fyzickej osobe 
podla § 48 zákona o priestup
koch uložiť pokutu do 1.000,
Sk, ale aj prepadnutie veci v 
súlade s § 15 zákona o priestup
koch alebo zhabanie veci podla 
§ 18 zákona o priestupkoch. 

Na záver mi dovone, aby som 
požiadal všetkých rodičov detí, 
predovšetkým ešte "predškol
ského a školského veku", aby 
venovali maximálnu pozornosť 
tomu, akým spôsobom trávia 

vof'ný čas v prázdninovom a via
nočnom období ich deti, najmä z 
dôvodu možnosti používania py
rotechnických prostriedkov bez 
ich dozoru. 

Deti, ale aj mládež školského 
veku, nie sú ešte dostatočne 
schopné posúdiť nebezpečen
stvo, ktoré im neodbornou mani
puláciou s pyrotechnickými pro
striedkami hrozí. 

Myslíte na to, že zdravie Va
šich detí je nenahradite/'né a 
ničím nezaplatitel'né, teda ani ra
dostou z "výbuchov a prskania 
pyrotechnických výrobkov". 
Veď už nie jedna ruka, oči či 

iný orgán tela dietata boli práve 
neodbornou manipuláciou s py
rotechnickými výrobkami poško
dené. 

Majte to, najmä v tomto obdo
bí vianočných sviatkov a osláv 
príchodu Nového roku, maximál
ne na zreteli. 

Záverom mi dovol'te, vazení 
spoluobčania - obyvatelia mest
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves vám v mene svojom, 
ako aj v mene poslancov Miest
neho zastupitef'stva mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová 
Ves, a všetkých ostatných členov 
samosprávy mestskej časti Bra
tislava Devínska Nová Ves po
priať krásne, srdečné a ničím 
nerušené prežitie vianočných 

sviatkov, detom "bohatého Je
žiška" a všetkým nám spoločne 
čo najviac zdravia v Novom roku 
2006. 

JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MC DNV 

DEVEX 3 



centrum pre voľný čas 

Program na január 2006 
8.1. Medovníková rozprávka 
hrajú herci divadielka Dunajka 

vo velkej sále od 16.00 h, vstupné 25 Sk 

14. 1. PLES MAT/ť:IAROV 
otvorenie plesovej sezóny, vo velkej sále od 19.00 h, 

vstupné 500 Sk 

28. 1. Ples VOTUM 
vo veľkej sále od 20.00 h, informácie v OZ Votum 

Ing. Jana Hodeková ' 

Veselé Vianoce a šťastný Nový ro~ 2006 
vám telá kolektív pracoimfkov lstrqceiitra 

Veľká sút'až v tanečnom športe 
Cena Alexandra Dubieka 2005 

No sút'oži Cena Alexandra Dubčeka 
ktorá so konalo v dňoch 26.-27.11 .200S 
malo Tanečné Centrum Elegonzo zoslúpe· 
nie v piatich pároch. 

Milan Hojos · Gabriela S!onková lanca· 
voli kategóriu "Hlavná neregislrovoný". 

Z ll párov obsadili úspešné 3.mies
to, keď vo finále boli len dva slovenské 
páry o štyri zo zahraničia. 

Tomáš Molúšek · Veronika Volko
vičová so vďaka stálemu zlepšovaniu 
umiestnili no peknom, oj keď trochu 
smolnom ll. mieste v štandardných 
loncoch, keď im no postup do dolšieho 
kolo chýbali 3 krížiky. V latinsko-orne· 
rických tancoch skončili no 14.miesle. 

Premiéru v kategórii Junior 2 "C" 
moli Milan Duchoň · Vladislava Stanko
vá. V štandardných loncoch skončili no 
výbornom S.miesle, keď do finále po· 
stúpili štyri páry. (no postup chýbal len 
l krížik). V lolinsko-omerických tancoch 
skončili no peknom 9. mieste. Ako pre
miérové vystúpenie lo bolo vel'mi dobré 
o teším so no ich ďalšie pôsobenie v tejto 
kategórii. 

Filip Németh · Olgo Gobrielová loncovo
li svoju kategóriu "A". V štandardných Ion· 
each sú jasní finalisti, dobre viditel'ný pár o 
skončili lrelí, čo pokladám zo vel'ký úspech 
v lejfo silnej konkurencii. V latinsko-orne· 
rických tancoch prešli do semifinále, kde so 
umiestnili no 12.miesfe. 

V najsilnejšej konkurencii párov medzi· 
národnej triedy bojoval v štandardných 
tancoch náš pár Martin lazík · Stanislava 
Vyskupová. 

DEVEX4 

V konkurencii 30 párov z 8 štátov svelo 
postúpili priamo do druhého kolo, čo so 
napríklad nepodarilo oni minuloročným fi· 
nolisfom Mojslrovsfiev Slovensko o oni 
majstrom Slovensko v mládeži. V druhom 
kole potvrdili svoju dobrú formu o skončili 

Stanislava Vyskupová a Martin Lazík 

no 18 . mie~fe. Je lo vel'mi pekné umieslne· 
nie. 

Sme rodi, že páry z TC Elegonzo opät' 
potvrdili svoju vysokú úroveň, ktorá je už 
porovnolelhá nielen no Slovensku, ole oj v 
medzinárodnej konkurencii. 

Ak chcete vediet' viac o našom Tanečnom 
Centre Elegonzo, alebo Vás zaujíma foneč· 
ný špori či krúžky spoločenských tancov, 
pozrite so no nošu stránku 

www.eleganza.sk. 

Ing. Milan Bačiak 

Program Kina Galaxy na december 2005. ma.. 
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zmena programu 
v nasledujúcich dňoch 

09.12. Drž hubu! (Tais-toi!), komé
dia, Francúzsko/Taliansko 19.00 

10.12. Cert vie prečo (Cert ví proč), 
rozprávka, CR 10.00 
Drž hubu! (Tais-toi!), komédia, 
Francúzsko/Taliansko 16.00 
Drž hubu! (Tais-toi!), komédia, 
Francúzsko/Taliansko 19.00 

11.12. Cert vie prečo (Čert ví proč), 
rozprávka, CR 10.00 
Drž hubu! (Tais-toi!), komédia, 
Francúzsko/Taliansko 16.00 
Drž hubu! (Tais-toi!), komédia, 
Francúzsko/Taliansko 19.00 

21.12. Drž hubu! (Tais-toil) k . 
dia F . k . , orne-

' rancuzs o/Taliansko 19.00 

~~-1 ;- Drž. hubu! (Tais-toi!), ko mé
Ja, rancuzsko!Taliansko 19.00 

23.12. Drž. hubu! (Tais-toi!), komé
dia, Francuzsko/Taliansko 19.00 

2? .12. Spy Kids 2. Ostrov strate
nych snov, rodinný, USA 1 o.oo 
Hl.ad~nie Krajiny _ Nekrajiny 
(Finding Neverland),dráma USA 
19.00 

30.12. Cert vie prečo (Čert ví proč) 
rozprávka, ČR 10.00 ' 
Alexander Vef'ký (Alexander), histo
rický, USA 19.00 

Život zasvätila 
• • VLere a umentu 

Júlia Zúbková, dlhoročná 
členka výboru Slovenskei spolo
čnosti pre hudobnú výchovu, 
zakladatel'ka umeleckei školy v 
Devínskei Novei 
Vsi (r. l 968}, di· 
riguie ai v súčas· 
nosti dva zmieša
né zbory dospe· 
lých, a to oslávi· 
la už svoie 83. 
narodeniny (l 8 . 
l l. 2005). 
Ako organistka 
pôsobí už takmer 
pätélesiat rokov. 
Viere a umeniu 
zasvätila celý 
svoi život. 

(pokračovanie z predchádzaiú
ceho čísla) 

Neskôr založila a dirigovala 
v ONV spevácky zbor Matičia
ri k, ktorý navštevovali žiaci od 
3. ročníka ZŠ a cirkevný zbor 
Náde( Repertoár Matičiarika 
tvorili slovenské lúdové, národ· 
né, umelé piesne a hymny ai 
iných národov, ale nechýbali 

ani vianočné koledy a pašie. 
Ich vystúpenia obohacovali 
významné oslavy, ako boli 
napr. Štúrov Devín a dálšie. 

Treba spomenú!' ai scenáris· 
tické schopnosti J. Zúbkovei-

V štyroch obrazoch pod náz
vom Vianoce, ste darom všet· 
kých krás napísala a nacvičila s 
detŕni adventno·vianočnú insee· 
náciu spoienú so spevom a čast' 
z nei odvysielala STV l v prog· 
ra me Ráno 5. l 2. l 997. 

(dokončenie v budúcom čísle} 

]ánLUKAč 

a Zuzana KOčiSOVA 

Martin HOMOLA 

ajanaKLESTINCOVA 

Branko GOMBAS 
a Ing. Alena TOMASEKOVA . 

Blahoželáme! 

Anna ČERŇANSKA 

Alexander ENCINGER . 
Marta DONATHOVA 

Nech odpočívajú v pokoji! 

Vianočný príhovor starostu 

Kedysi som počul, že pra
vé Vianoce sa odohrávajú 
v tých niekol'kých hodi

nách medzi štedrou večerou v 
našich domácnostiach a polno
čnou sv. omšou v kostoloch. 
Naozaj, je to podivné, ako vel'a 
do týchto chvíl' investujeme -
organizačne pred večerou a ci· 
tovo potom. Prečo vlastne, čo 
také od týchto chvíl' očakáva
me? 

Mnohí z nás predsa hovorie
vajú, že pravé Vianoce sú vte
dy, keď sa zídu dobrí l'udia a 
keď sa majú radi -jedno, či sa 
to udeje v marci, auguste ale
bo 24. decembra . Súhlasím, 
že sa máme mať radi po celý 

Pre: teplo domov 
Vážení spoluobčania, 
stál som v obchode pred palicou s darmi a rozmýšl'al som, čo 
kúpim vnučke pod stromček. Ci to bude bábika, hra, alebo biely 
plyšový psík, je to vlastne jedno. Poteší ju všetko. No nesmiem 
zabudnúť na jednu vec. Povedať jej ako vel'mi ju l'úbim a že na 
Vianoce by sme to zo srdca mali povedať vždy tým, ku ktorým to 
v skutku cítime. 

Tak ako každý rok, stretávame sa aj teraz, v spojení písom
nom, prostredníctvom tohto článku. 

Vždy vravím, že Vianoce sú sviatkom nádeje v lepšie začiatky. 
sviatkom rodín, radosti a lásky Tento rok by som vám rád pripo
menul, že Vianoce sú najmä sviatkom našich detí. To deti tvoria 
to krásne na Vianociach. Tie, ktoré vedia, že aj keď neposlúchali 
na výbornú, Ježiško ich neobíde, lebo l'úbi všetky deti. A keďže 
sme aj my boli deťmi, vytvorili sme si určitú predstavu, ako vy
zerá taký Ježiško. A s troškou fantázie ho môžeme vytvoriť tým 
malým lesklým očkám, ktoré sú plné očakávaní. 

Pamätám si červené studené nosíky, ktoré na Vianoce po 
večeri trčali z pivničných dverí a čakali, kým zazvoní zvonček, lebo 
Ježiško chodil v dome, a nesmeli sme ho vyrušiť. Moje deti vtedy 
boli najkrajším darom. Najmä keď zazvonil zvonček a cupkali po 
schodoch tak opatrne, nie kvôli darom, ale aby toho bradatého 
pána ešte stihli pozdraviť. 

Deti tvoria vianočnú nádej, deti tvoria aj spomínanú lásku. My 
sme boli deťmi rovnako ako oni, a preto sme čiastočkou, ktorá 
tvorí úplnosť tohto sviatku a jeho nádheru. Pretože vytvárame 
celok. To puto, ktoré robí rodinu rodinou, je teraz najsilnejšie. 

Myslím, že v tomto prípade nejde len o naše deti. Ide o deti na 
celom svete. Ak sa dá spraviť niečo pre všetky deti tohto sveta, 
aby ani jedno necítilo samotu cez tieto sviatky. spravil by som to. 
A nielen ja. Je vel'a takých ... 

Venujme im pod vianočný stromček, spolu s našimi deťmi, as
poň teplú spomienku a v duši im vytvorme oporu. Nech cítia, že 
vždy prídu nové udalosti s novými l'ud'mi a budú mať koho l'úbiť, 
budú milované. 

Rád by som vám pripomenul, že toto sú pre mňa sviatky nielen 
rodinné, ale sviatky. keď si uvedomím ako vel'mi mám rád 
Devínsku Novú Ves, svoj domov a svoju prácu, a aj napriek to
mu, že Ježiško nenosí vo vreci trpezlivosť a silu, chcel by som 
aby mi kúsok z nich vhodil cez komín. Nech mám dosť síl vytvoriť 
v Devínskej Novej Vsi to, po čom túžim. Vytvoriť vám domov. na 
ktorý budete hrdí. 

Ing. Vladimír Mráz, starosta mestskej časti 

rok - lebo, ak by to fungovalo 
len na Vianoce, potom nemusí 
aj vôbec ... Neodpustím si však 
malú otázku: Z čoho by sa mala 

zrodiť tá celoročná dobrota? Z 
čoho sa rodí aspoň občas pre
lom z nepokoja a problémov do 
pohody? Kresťania poznajú 
starý príbeh: Príbeh o Jozefovi 
a Márii, o pastieroch a anje
loch, o zlom Herodesovi a dob
rých mudrcoch z Východu ... 
A najmä o dieťati Ježišovi . 
Poznáme aj staré známe vy
svetlenie: V tom dieťati sa naro
dil Záchranca, dôsledkom jeho 
narodenia bude oslava Boha a 

pokoj pre l'udí dobrej vôle. 
Príbeh poznáme, vysvetlenie je 
nám už vzdialenejšie. Keď nie 
inak, môže byť aspoň podnetom 
na premýšl'anie : čo nám dnes 
stojí za oslavu? Kde sa dnes ro
dí dobrá vôl'a? 

Prajem všetkým obyvatelbm 
Devínskej Novej Vsi, aby sa po
tešili a oddýchli si počas vianoč
ných sviatkov. Tým, ktorí sú 
osamelejší a ktorých trápia cho· 
roby. prajem, aby pocítili, že ich 
niekto má rád. 

A nám všetkým spolu želám, 
aby sme aj prostredníctvom to
horočných Vianoc objavili viac z 
toho, čo celému životu dodáva 
chuť a zmyse/. 

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave - ONV 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v Bratislave - Dev. N. Vsi vo via
nočnom období 2005/2006 

24. 12. 
25. 12. 

26. 12. 
31 . 12. 
1. 1. 
6. 1. 

Polnočná sv. omša -o 23.00. 
Narodenie Krista Pána [1. sviatok vianočný]
o 8.00, 1 0.30, 18.00. 
Sv. štefan [2. sviatok vianočný]- o 8.00, 10.30. 
Silvester- o 16.30, 18.00. 
Nový rok- o 8.00, 1 0.30, 18.00. 
Zjavenie Pána [Troch král'ov]- o 8.00, 10.30, 18.00. 

Nedel'né bohoslužby sú v zimnom čase vždy o 8.00, 10.30, 
18.00. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi si Vás 

dovoluje pozva( 

na otvorenie plesovej sezóny 

~IIČIARSKY PLES 
14. januára 2006 od 19 .OO h v lstracentre 
Do tanca i na počúvanie hrá hudobná skupina Tip. 

Vstupné 500 Sk (vrátane večere) 

Bohatá tombola 

Predpredaj vstupeniek: 

6477 6818' 0903 305 41 8 
a 12. - 13. l . 2006 od 17.00 h v lstracentre. 

Tešíme sa na vašu účast: 

Želáme príjemnú zábavu. 

Každý ich pozná · tradície v čase adventu. 
Ale už málokto tuší, kde sú ich korene. Už 
Kelti moli vždy zelené rastliny oko symbol ži· 
volo. Od 17. storočia zdobili preto nemecké 
príbytky vianočné stromčeky. K nám prišli 
zhruba po roku 1900 o vytlačili dovtedy velmi 
obl'úbené staročeské jasličky. 

Tie prvé stromčeky so zdobili jabfčkomi pre· 
špikovonými peniazmi. Boli znamením vypo· 
vedonio Evy o Adama z roja. Dnes ich nohro· 
dili vianočné gule. Okrúhly veniec, oj no vcho
dových dverách, je symbolom večného života 
a znovuzrodenia. A obliíbený zvyk · bozkáva
nie pod imelom · k nám dorazil z Anglicko. 

DEVEXS 



Ako dll/ej FCL? 
Po jesennej časti IV. futbalovej 

ligy seniori FCL Devínska Nová 
Ves zaujali poslednú priečku, keď 
z 15 zápasov jeden vyhrali a je
den remizovali. Futbalovú verej
nost" zaujímajú príčiny tohto stavu 
ale aj výhliadky do ďalšej časti 
sút"aže. Oslovili sme preto člena 
výboru FCL ONV Ing M. Spišiaka, 
povereného pre styk s médiami. 

V minulom čísle sme tému otvo
rili, dnes prinášame ďalšiu čast". 

ci zimnej nri•nro,.;· .. 

sústredenie a 
turnaji BFZ. 
R: Budú takéto riešenia ., .. ,,..,.." .. 
záchranu? 
S: Celý futbal resp. jeho kvalita sa 
odvíja od financií. Hráči sú ochot
ný príst" do nášho mužstva, ich 
podmienka je odmena 5 000 Sk 
mesačne. Pri štyroch hráčoch je 
to 120 000 Sk za pol sezóny. 
Takouto astronomickou čiastkou 
klub nedisponuje. 
R: Keď už sme načali túto tému, 
aká je finančná situácia v klube? 
S: Začnem sumárom položiek ne
vyhnutných na chod klubu: vkla
dy do sút"aží a rozhodcovia 
(150 000 Sk), režijné náklady, ces
tovné, občerstvenie (50 000 Sk), 
nájomne telocvične (20 000 Sk), 
športová výstroj a lopty (70 000 
Sk). To je spolu 290 000 Sk. Túto 
čiastku pokrýva príspevok MC 
ONV. Mzdové prostriedky 
kvalitný chod klubu sú nn.rrcr'"" 

vo výške 400 000 Sk. Tieto 
me ako pokryť a všetci v 
pracujú bez nároku na od . 
Prečo? Preto, že nechcú 
mládež potulovala bezcie 
obci, posedávala v reštau 
a bola lacným sústom rtrronnv\ir,h 

dílerov. Kiežby obdobný 
panoval aj inde. 
R: Co máte na mysli, keď 
te inde? 
S: Odpoviem vám príkladom: 
Miestne zastupitel'stvo v Kráľo

vej pri Senci dáva na činnosť šty
roch futbalových mužstiev sumu 
450 000 Sk. Počet obyvateľov je 
1 500. ONV s 18 000 obyvateľmi 
prispieva na činnosť futbalového 
klubu sumou 300 000 Sk. V pre
počte na jedného obyvatel'a ide z 
daní daňových poplatníkov v 
Král'ovej pri Senci na občana 300 
Sk, v ONV 17 Sk, a na celý šport 

DEVEX6 

FUTBAL~ 
36 Sk na jedného obyvatel'a. 
Podotýkam, že v Královej vybudo
vali cykloturistickú trasu v hodno
te 3,5 mil Sk. Pri takomto trende 
konania našich zodpovedných za 
veci verejné ide patrne o snahu 
vytlačiť mládež zo športovísk a 
presunúť peniaze do fondu opráv 

spôsobené mladistvými 
:J''v·ar-u:lalrni je na ihrisku, neničí. 

o nezáujme 
o šport? 

výstavbu ume
revitalizáciu športo

··"Y.l~h(far·eálú na Z$ P. Horova a vy
"'"""''""nie plánu materiálneho 
zabezpečenia pre podporu športu. 
Berieme na vedomie vznik ONV 
$port s.r.o. 
R: Akú ste mali predstavu o čin
nosti ONV $port s.r.o.? 
S: Veľmi sa nám zapáčila myšlien
ka vytvoriť organizáciu, ktorá by 
zabezpečovala fungovanie športu 
na vyššej úrovni v našej MC. Je 
príliš skoro na hodnotenie jej čin
nosti. Musím konštatovať, že sa 
zlepšila situácia vo využívaní fina
nčných prostriedkov určených na 
správu športovísk, opäť je tu však 
otázka prečo vtedajší správca 
športovísk nevyužíva! prostriedky 
mu zverené viac hospodárnejšie. 
Do dnešného dňa nie sú stanove
né principiálne pravidlá vstupu 
klubov ONV Sport s.r.o. vo 

l;llasti~rch_. Jasné doho
Je 

~.š:actrovÝJilddiel Strelec, 
ió'l:>ýv;alýrm t>rerjsedorm je te

rajší konateľ ONV $port. Prečo? 
R: Ako vidite ďalšiu situáciu v 
FCL? 
S: Sme malý klub, bez záujmu 
sponzorov, napriek tomu vychová
vame kvalitných hráčov. Veď v 
druhej dorasteneckej lige, v klube 
SKP hrá 5 našich hráčov. Keď 
funkcionári vel'kých futbalových 
klubov ako Slovan, Inter, SKP, 
Artmedia zamávajú rodičom svo-

jim dresom a povedia im, my Návrat je spojený s problémami 
vášho syna chceme ale klub ho a v prípade detí aj s ironickým 
nechce pustiť!? Vznikajú stresc>vé'· .. - .... o•cener1ím novovzniknutého sta-
situácie s obvinením majú vôl'u a chuť toto 
FCL s vyjadrením: Mikulka) inak 
ty, keď ho s futbalom (Miy-
hrať, Chcete si · . sa nám spoločným 
pod." po-

V posled na miesta, 
odišlo do patrili. Veď 
čov FC L. využitie vol'no-

nosti hovoria, že hráči sa na 90% 
vo vell<okluboch neuplatnia. 

2. ROČNÍK 
VIANOČNÉHO 

TURNAJA 
V MINIFUTBALE 

V sobotu 1 O. 12. 2006 sa uskutočnil v telo· 
cviční ZŠ s MŠ Pavla Horova 16 už 2. ročník 
Vianočného turnaja o Putovný pohár zástupcu 
starostu mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves v minifutbale. 

Celému turnaju predchádzalo stretnutie tých 

najmladších futbalistov v našej mestskej časti · 
prípravky · ktorí vlastne dali svojimi výkonmi 
kolorit celému turnaju. V rámci slávnostného 
otvorenia turnaja, zástupca starostu odovzdal, 
ako osobný dar, týmto najmladším futbalistom, 
sadu futbalových dresov pre potreby· prípravky. 

Druhého ročníka Vianočného turnaja o 
Putovný pohár zástupcu starostu mestskej časti 
Bratislava ONV sa zúčastnilo celkom 11 družs
tiev (pôvodne boli prihlásení, oko 12 družstvo, 
aj poslanci mestskej časti, ktorí sa napokon tur
naja nezúčastnili) . Turnaj sa hral v troch skupí· 
nách. Víťazi jednotlivých skupín postúpili do bo
jov o vílazné troleje. Celkom sa turnaja zúčasl· 
nilo 85 hráčov, čo nie je malé množstvo futba
lovo chtivých mladých, ale aj tých postarších, 
zašportovať si. Na dodržiavanie pravidiel do
hliadali profesionálni rozhodcovia · p. Jablo
nický o p. Kolenič. 

mladých. 
reprezentantov 

stovky vychova
l'udí, ktorí vedia 

prehry, majú zmysel 
kolektív a chuť prekonávat" 

problémy. A o to ide. 
R: Dakujeme za rozhovor. 

Tohtoročného zápolenia sa nezúčastnil ani je· 
den z vít'azov 1. ročníka Vianočného turnaja 
z 1 B. 12. 2004, ani vít'az Bobo "biely" 
z lozorna, ani druhý v poradí Bobo "modrý" 
taktiež z lozorna a ani tretí v poradí, účastník 
z Devínskej Novej Vsi Stará škola "A". Tým 
vlastne víťaz 1. ročníka dol možnost' získal' pr· 
venslvo a zároveň aj pohár na jeden rok družs· 
!vám, ktoré sa zúčastnili 2. ročníka. 

Víťazom 2. ročníka Vianočného turnaja o 
Putovný pohár zástupcu starostu MČ ONV, a 

tým oj držitel'om tohto pohára po dobu jedného 
roku, sa stalo družstvo mladých mužov pod 
názvom "KLADIVÁRY". No druhom mieste, čo 
bolo oj určitým prekvapením turnaja, sa 
umiestnilo družstvo "ARTHUR". Prekvapením z 
toho dôvodu, že išlo oproti ostatným mladším 
účastníkom turnaja (ož no družstvá 1. FC FOR
MULA, FC TRÚNOK o VLASTO) o trochu vekovo 
starších. No treťom mieste so umiestnilo druž
stvo "ELZA". Najlepším hráčom turnaja so stal 
hráč družstvo "ARTHUR" Betík. Najlepším strel
com turnaja sa stol hráč "KLADIVÁROV" 
Tomášek s počtom strelených gólov 1 O. 
Najlepším brankárom so stol hráč družstvo 
"OLETÝM" Bátousky. 

Vzhladom na spokojnosť účastníkov turnaja 
a úspešnost' celého jeho priebehu mí dovol'te no 
záver podakovať oj sponzorom, bez ktorých by 

sme nemohli takýto náročný turnaj zabez
pečit'. Ďakujeme zo poskytnuté materiálne, 
resp. finančné príspevky týmto sponzorov: 
l. BERTO mäsovýroba, Vysoká pri Morave, l. 
S.D.O. COMPANY spol. sr. o.· Dipl. Ing Zuzana 
Ouzká, Bralisl.avo ONV, l. COLORADO POOL
Biliordový klub s kaviarňou, M. Marečko 2, 
ONV, l. .A.S.A. Zohor, s. r. o., l. Pneuservis 
BRÓDY, lslrijská, ONV, l. l- distribučná s. r. o., 
š. Králika, ONV, l. HI-SEC, Na Kopci, Bratislava, 
l. Karpolia s. r. o., Bratislava, 1. FC FORMULA, 
M. Morečko, ONV, palacinkárni "STUPKA", Š. 
Králika, ONV, Potravinám "Molnár", P. Horova, 
ONV, Potravinám .Ludvigová", lslrijska, ONV, 
Reštaurácií "Puškáš", Š. Králika, ONV, reštau
rácii "U Michala", lslrijsko, ONV Pohostinstvu 
"Pieskovec, Eisnerová, ONV, Dennému a noč-

nému baru Istria z lslrijskej, Predajni Ovocie
zelenina u Jarka, lslrijská, ONV. Zároveň 
chcem poďakovať aj vedeniu ZŠ a MŠ Pavla 
Horova 16, ktoré umožnilo stráviť účastníkom 
turnaja pri športovaní príjemné chvíle. Ďaku
jem aj vedúcej školskej jedálne a personálu, 
ktorí nám pripravili občerstvenie a po celý deň 
sa o nás starali. 

Som rád, že všetci účastníci 2. ročníka 
Vianočného turnaja o Putovný pohár zástupcu 
starostu mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves odchádzali z turnaja spokojní, a zá
roveň prisl'úbili účasť na 3. ročníku v roku 
2006. 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

Pravda o holokautte 
Slovensko vstúpilo do skupiny 

podporujúcej výskum holokaus
tu . No spomenieme si pri tejto 
príležitosti na všetky udalosti v . 
období, ktoré nie je práve na 
večerné rozprávanie rozprávok? 
Dá sa spomienkami a odkrýva
ním histórie odčiniť to, čo sa sta
lo, aspoň vo forme úcty k mŕ
tvym? Nevyzerá to tak. 

Zaujímavým miestom, ktoré 
sa priamo dotýka práve holo
kaustu je i Devínska Nová Ves. 
V Devínskej Novej Vsi podľa 
poznatkov z histórie žil v rôz
nom období menlivý počet ži
dovských rodín. Komunita bola 
zrejme dosť ve/'ká, pretože mala 
aj svoj vlastný židovský cintorín 
s márnicou. Cintorín sa nachá
dzal bezprostredne pri terajšom 
rímsko-katolíckom cintoríne, 
oddelený cestou medzi školou a 
bytovými priestormi. V súčas
nosti sa tu nachádza Hradištná 
ulica. 

V 50. rokoch vtedajšia výstav
ba mala za následok likvidáciu 
židovského cintorínu, múru a 
množstva náhrobných kameňov, 
ktoré boli použité pravdepodob
ne do základov bytov. 

Stanka Mrázová 

nevymazate/'né. Vtedy, ako malý 
chlapec som tieto udalosti len 
evidoval, ale potom v priebehu 
života, ako otec rodiny, otec 
vlastných detí a dnes už starý 
otec, vyhodnocujem a posudzu
jem," odhalil pán Ouzký pri nie
kol'kých príjemných rozhovo
roch, no práve o jednej z naj ne
príjemnejších etáp /'udstva. 
Čo znamená holokaust? 
je to, a vtedy bolo, cielené fy

zické vyničenie skupiny národa, 
v našom prípade spolužijúcich 
obyvatel'ov dediny a nielen ich 
fyzické zlikvidovanie, ale aj ma
jetkové okradnutie tých, ktorí 
boli určení na likvidáciu. 

Okradnutie o všetok majetok, 
ktorý vtedy mali vo svojich do
movoch, v bytoch a o ich ne
hnute/'ný majetok - domy, polia, 
záhrady. 

z rodín, ktoré tu žili a ako sa 
na ne pán Ouzký pamätá boli 
holokaustom postihnuté všetky. 
V roku 1941 boli tieto rodiny 
odvezené a kruto povedané pri
pravené na likvidáciu. Pristavili 
sme sa pri rodien Friedlendero
vej. Bol to bezdetný miestny le
kár s manželkou. Rodina bývala 
v dome vtedajšieho farského 
úradu. 

Ďalej rodina Marmorsteinová. 

Moravo, Moravo, dokedy ešte? 
Keď som písal článok do DEVE

X-u o chránenom území prírody v 
chotári Devínskej Novej Vsi, ktorý 
vyšiel 1 5.4.2005, poukazoval som v 
ňom na okolitú prírodu, aká bola ke
dysi a v akom stave je v súčasnosti. 

ja naivný som si myslel, že snáď 
ľudia, ktorí sú v hnutí, ktorý má ná
zov .,Ohrozenie okolia Moravy", sa 
prebudia a začnú konať, avšak chy
ba. Títo ľudia , z ktorých ani jeden 
nie je pôvodom z Devínskej .,chrá
nia" našu prírodu. To vyzerá tak, ako 
keby som ja prišiel do ich domác
nosti a robil som tam poriadky po 
svojom. Aká by bola ich reakcia ? 

Vážení občania, poďte sa pozrieť k 

život. "Spomínam si, že po mno
hých rokoch mal pri rozhovo
re slzy v oi:iach, " hovorí pán 
O uzký. 

Rodina Schindlerová. Bola 
chudobná ro/'nícka rodina 
(manžel s manželkou) s vlastným 
domom na /strijskej ulici. 

Rodina Reisová taktiež taktizo
vaním akosi "vykľučkovala " z 
nastavenej siete, ale pol roka 
pred skončením vojny zrejme 
nevydržali s nervami a jedného 
dňa sa spoluobčanom vytratili. 

Až po ukončení vojny som sa 
dozvedel a bolo to verejne zná
me, že ich ukryla rodina Bu
čičová, ktorá na seba zobrala ri
ziko ohrozenia vlastnej rodiny, 
ak by sa táto skutočnosť prezra
dila. "Neviem si predstaviť, ako 
cez zimu manželia asi s S-roč
ným synom, žili v stodole na sla
me a vychádzali na vzduch iba v 
noci." Samozrejme, že tieto uda
losti neprišli ako blesk z čistého 
neba, ale boli dávno pripravova
né nemeckými zákonmi, ktoré v 
plnej šírke prevzal Slovenský štát 
za plnej podpory vtedajších mé
dií- novín, rozhlasu, vtedy jedi
nej politickej strany- Hlinkovej 
slovenskej /'udovej strany, a bojo
vej jednotky Hlinkovej gardy. 

rieke Morave, ak sa k nej vôbec 
dostanete, pretože sa musíte doslo
va prebíjať cez burinu, aby ste sa k 
vode dostali. A tomuto hovoria nie
ktorí .,znalci" alúvium, alebo dilú
vium. ja to nazývam hnojisko, se
menište komárov, čo sú jediným 
hmyzom, ktorý tu zastupuje čeľaď 
hmyzu . Každý rok sa vyčleňujú vy
soké finančné čiastky na ich likvi
dáciu. A aký je výsledok? Každý z 
obyvateľov Devínskej to môže 
zhodnotiť, pretože každý to pocíti 
na vlastnej koži. Myslím si, že keby 
sa polovička z vyčlenených financií 
dala na zveľadenie prírody okolo 
Moravy, tzn. vykosiť burinu , určite 
by to prinieslo úžitok nie len pre 
nás obyvateľov, ale bola by aj za
chovaná fauna i flóra taká, ako ke
dysi bola. Chcel by som poukázať 
na skutočnosť, ktorá sa pripravuje 
.t.j. výstavba lávky cez rieku Mora
vu .. Projekt veľmi pekný, pôsobivý. 
Som si istý, že to bude vel'ký .,ťa
hák" pre turistov, či už z našej stra
ny, alebo z rakúskej. Pekná lávka, 
ale o to horší pohľad z nej na našu 
stranu. Burina, ktorá ju za pár rokov 
prerastie, i tú peknú lávku, burina, 
ktorá sa nedá nijakým spôsobom 
zúžitkovať. To je jedna vec. A druhá 
- že by bolo treba, aby si kompe
tentní ochranári uvedomili , že turis
ti, či už z našej strany, alebo zo 
strany druhej. by si napríklad radi 
oddýchli. Avšak pre našu .,chránenú 
prírodu " nemajú kde. A o samot
nom prvom dojme, ktorý sa každé
mu naskytne, ani nehovorím. 

Dnes tu nestojí ani len ná
hrobný kameň. MožnÔ by si prá
ve tí, ktorí tu ostali žiť a poznali 
svojich židovských spoluobča
nov mali vydobyť pamiatku na 
znak úcty. No rovnako, je mož
né, že človek chce po takýchto 
hrozných krutostiach na tieto 
udalosti zabudnúť. 

Rodičia vtedy troch dospelých 
synov. Vlastnili malý obchod 
pod Glanzom pri potoku. 

Pán Ouzký spomína: "Bola to, · 
a to si dobre pamätám, ve/'mi in
tenzívna mediálna manipulácia s 
heslami ako napríklad: ČECH A 
ŽID )EDEN HYD, s prepieraním 
údajného pitia kresťanskej det
skej krvi v čase ve/'konočných ri
tuálnych sviatkov a podobne." 

"Ako si ich pamätám, boli to 
čestní, pracovití a snaživí spolu
občania. Boli vzorom pre väčši
nu spoluobčanov v dedine." 

Vážení ochrancovia prírody, za
myslite sa. Všetko ste si uzákonili 
okolo prírody, ale ani raz sa nestalo, 
aby ste sa opýtali občanov- l:o ty 
na to, občan ? V čase, keď som pí
sal tieto riadky, prebiehali predvo
lebné kortešačky jednotlivých strán 
do volieb VÚC. V programoch 
týchto strán sa píše, čo všetko chcú 
pre občanov urobiť. V nejedných 
predvolebných sľuboch sa hovorí o 
skvalitnení rozvoja životného pro
stredia, medzi ktoré patrí vytvorenie 
oddychových zón, vybudovanie 
športovísk pre mládež atď. Sú to len 
sl'uby ?! Myslím, že územie okolo 
rieky Moravy, a nie len okolo rieky, 
má všetky predpoklady pre splnenie 
túžob nielen politických strán, ale 
najmä našich občanov. Veď. my 
starší obyvatelia sme pn r1eke 
Morave vyrastali. Morava, to bol 
náš život, najmä mládeže a musím 
ešte upozorniť, že vtedy na našej 
strane okolo rieky žiadne stromy 
neboli. Bola to ozajstná oddychová 
zóna. To, čo dnes okolo rieky Mo
ravy existuje je hnojisko a s~meniš
te chorôb pre prírodu. Prep~čte mi, 
ale ja to nazývam _van?alizmom, 

k 
, ·e chráneny zakonom 0 

. Snáď najlepším zdrojom in
formácií sú občania, .ktorí si túto 
dobu pamätajú a ktorí ju i preži
li. "Áno, pamätám si to, takéto 
udalosti sa vryjú do pamäti a sú 

jednému zo synov (Maximi
liá-novi - Miškovi) sa podarilo 
likvidácii uniknúť zložitým takti
zovaním . jeho prežitie v ňom 
zanechalo traumu po celý jeho 

čo s nami bude (čo nám vtedy 
povedali?) 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

tory J , d. 1. ochrane prírody. tu 1a zamys 1te sa 

a prebuďte sa ! 

jakub Ebringer, občan ONV 
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..---Horúce tiPV proti chladu --___, 
* Je vám aj napriek kúre
niu chladno? To naozaj 
nepotrebujete! Veď existu
jú termofl'aše, teplé hrubé 
ponožky a bublinkové vo
ňavé teplučké kúpele. 
* Máte studené nohy? 
Pridajte do väčšej nádoby 
s teplou vodou 5 kvapiek 
rozmarínového oleja. 
Vložte do nej vaše studené 
nôžky a vychutnávajte tep
lo, ktoré začne prenikať 
do vášho tela. Potom si 

urobte (alebo si dajte uro
bitJ masáž chodidiel dob
rým krémom, vlnené po
nožky a šup do teplej pos
tele aj s hrubou dekou. 
Stavte sa, že vám bude 
teplučko vel'mi rýchlo. 
* Predvianočný stres? 
Vaňa je tým perfektným 
miestom na príjemný únik. 
Aby ste pokožku nevysuši
li, pridajte do kúpel'a olej. 
Potom telo zl'ahka osušte 
a rýchlo do postele! 

élredvianočná ponuKa 
FRANIŠKÁNSKA SPIRITUALITA 

knihy, ktoré nájdete v Devexe, 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia:15.00-18 .00 

hra Poď za mnou • Latinsko - slovenské Pel-mel • Chceli by . 
sme vidieť Ježiša • Liturgia hodín ll • Serfínsky plamienok 
• Mračiť sa zakázané • Smiať sa zakázané ? • Buď pozdra
vená moja radosť • Rádio Damian • Žiariaci život • Stupne 
l'udského veku • Bezmocne mocný si • Osudná SMS-ka • 
Františkánsky ruženec • čo František nezažil • Stretnutie s 
Františkom 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predaj 
03. Volné miesta (ponúka, 

hlodá l 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnutelnosti 
07- Rozličné 

* Ovčie kožušiny- predložky 
- dostanete kúpiť v Devexe. 
Možnosť aj objednať. 

* Súkromná ZŠ 1.-4. roč. s 

MŠ v Lamači prijme pracov

níčku na upratovanie a vy
dávanie stravy na 5 h úvä
zok. Info na tel.č.: 

02/ 6478 0383, 

0910-969 449 

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

Tel!zázn .. 6477 6963 

* Murárske, obkladačské 

práce, sadrokartón, mal'ov-

DEVEX 8 

ky. Interiér-exteriér. 

Tel: 0908-543-991 

* Prenajmem 4-izb. byt Sk 
13 000.-

lei: 6477 8194 

· * HERBA - ZÁHRADNÍCKE 

POTREBY, rozličný tovar, 
darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
* Dovolenka na chate v 
Tatrách. Lokalita Hybe, cena 
260 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 

0903-105 924, 
www.pediater.wz.cz/1 

* PENZIÓN ubytovanie, stra
vovanie. 962 71 DUDINCE, 
Viničná 62. 

Tel: 045/ 55 830 55, 

0903-250 113 

\IIANOČNX'CII 
I\A'PR0\1 
na Eisnerovej 
(vedia predajne Ryba) 
od 19. decembra do 23. 

Nová dodávka posteľnej bielizne 
kožušiny ako predložky 
knihy, kalendáre, vianočné pohľadnice 

mramorové popolnfky, svietniky 

ale aj drobnosti za super nízke ceny 
baterky za 12.-, kľúčenky-' 

znamenia za 16.-
píšťalky za 5.- a iné 

Nájdete v DEVEXe na Novoveskej 
14 (z dvora) 
po- pia: 15.00- 18.00 

Herfi,UD komplexný servis • záruka 5 rokov 
• certifikát kvality 

PREDAJ 
PRE.ÁJOII 

GARátl 

všetky druhy a príslušenstvo 
dostanete v Devexe, Novoveská 14 

Novtí 11drest1 

PNEUSERVIS - BRóDy 
STARÁME SA O VAŠE "OBUTiE" 

Radi Vás privítame v našej novej 
prevádzke so sídlom 
na lstrijskej ul.č. 71, Dev. Nová Ves 

NAŠA PONUKA : 
l Predaj pneumatík llltiiiiiSRtliiE 
l Predaj diskov 
l Predaj doplnkového sortimentu 
l Opravy pneumatík a duší . _ . . . l& 

l Opravy ocel'ových a zliatinových "f!!l!iiJ~BICA 

1 ~ii~~~~ácia ojazdených pneumatík ~.DI1.ZUZGP 
l Plnenie pneumatík inertným 'fll'eStOfte 

plynom- SECUR PNEUS . __ 
l Mimosezónne uskladnenie ~ICOtiHOtdd 

pneumatík ··· _ . 
AKCIE na zimné pneu a disky MATADOR 
OTVARÁCIA DOBA: ~ 
Pon- Pia: od 8:00 do 18:00 hod ((l 
Sobota: od 8:00 do 13:00 hod SEMPERIT 
Tel. číslo : 02 l 64 53 64 44 
Fax : 02/ 64 53 64 46 
www. pneuservis-brody. sk 

YOKOHAMA 
AINÉ 

Skype je software umožňujúci 
internetové telefonovanie 

zadarmo cez náš USB telefón 

Telefonujte zadarmo 
cez USB telefón 

t/ umožl"'uje Internetové telefonovanie po celom 
svete celkom zadarmo 

ttl' umožni Vám hovoriť až s 5 priatermi zárove!'\ 
ti' kvalita zvuku je vyššia ako u bežného telefónu 

Umožňuje volania do pevných 
v EU, USA, Kanade a Austrálii 
iba za O, 76 S k/min s DPH ! 

f'unk~:lu: 

Plne dupleltný prenoa hlasu 
Naetavenle hlaeltoatl mikrofónu 

~o~r";~;,r:nr::0~1:;:~ ~:-~·-::~:-....-....J 
Sol'tv6rovj telefónny zoUtam 
KompaUblln6 • H .323 a S IP zariadeniami 
Volania z USB na klaalckU telefónnu llnlw __ _ 

(Muaf podporovať poskytovatar lnlamabJ) 
Podpora vJatkýdl ttandardnjch lntamatových pripojeni 
USB rQZhranla, pripojenia Plug and play na rOzny 
softvll!ir pre telefonovania caz Internet 
(Skype, SJ Phona, Net2Phone, MSN massengar, X·Uia) 
Nie ja potnlbnll!i zwkovt!l karta 
Naz.tvlstj extemj' audio syst6m 
(podpora vAatkých audio formll!ilov, napr. MP3) 
PotlaCenla ache , nla je potnlbn6 axtam6 napéjanle 

Sy•t41movoi t>olhuhlvky: 
Kompatlblln6 PC, jeden vornY USB port 
Procesor min. 300 MHz MMX. Min. 84 MB RAM 
OS: Wlndowa MEJ Wlndowa 2000 , Wln XP 
Min. 33,8 kbps upload pripojenie na lntemet. 

Dostanete kúpiť v DEVEXe 
Novoveská 14 (z dvora) 
po -pia: 15.00- 18.00 

ln~ercia • Cenník: l znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 678 Sk, l /8 str. = 1360 Sk, l l 4 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = l O 850, Sk. 1 c~ = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zlavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detskych veu bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl'ava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná oko inzertná strana (6,7) + 30%. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 
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Z policajného 
zápis nika 

- V piatok 25. 11. v chatovej ob
lasti Glavica sa neznámy pácha
tel' vlámal do záhradnej chatky, 
ukradol televízor, záhradný 
prístrešok, domáce víno a rôzne 
náradie. Poškodením spôsobil 
majitel'om škodu 16-tis. Sk, krá
dežou 22 200 Sk. 
- V autobuse neznámy páchate/' 
30. 11. okradol obyvatel'ku 
Devínskej Novej Vsi, keá z ruk
saku, ktorý mala na chrbte jej 
ukradol peňaženku a doklady. 
Hoci škoda predstavuje 1700 Sk, 
vybavovanie nových dokladov 
zaberie aj kus času. 
-Práve na Miku láša 6. 12. ne
známy páchate/' na parkovisku 
pred reštauráciou Pegas na Vá-

pencovej sa vlámal do vozidla 
VW Scharan, ukradol box s nára
dím, fotoaparát, čím majitel'ovi 
spôsobil škodu poškodením vo
zidla 12 SOO Sk a krádežou 14 
100 Sk. 

OO PZ DNY 

V čase vianočnom si dovolíme 
upozorniť obyvatel'ov na: 
- Zákaz používania zábavnej py
rotechniky. Túto možno použiť 
iba 31 . decembra v čase od 
18.00 h do 3 h 7. januára. 
- V odstavených zaparkovaných 
autách nenechávať nič, čo môže 
vzbudiť pozornosť zlodejov a byť 
dôvodom na vykradnutie. 
- V chatkách záhradkárskych a 
chatových oblastiach nenechávať 
nič, čo by mohli zlodeji využiť 
na vlámanie. Občas chatky a 
záhradky kontrolovať, viacerí sa 
dohodnúť na preventívnom 
strážení. 

Nových nápadov pre young4BA nikdy nie je dost' 
a preto hlodáme práve teba! 

young4BA je Iím mladých ľudí, ktorí majú chut' venovať svoj čas aj Bratislave a jej obyva· 
telom. úlohou young4BA je povzbudiť mladých s dobrými nápadmi, poskytnú( im finančnú 
pomoc a dopomôct' im pri realizácii svojich nápadov. Do minulého ročníka sa zapojilo 11 mia· 
dých ľudí, ktorí sumu 300 000 Sk podporili 23 dobrých nápadov. Aj vďaka nim sa 
Bratislavčania mohli zapojiť do mestskej hry, mohli vidieť divadelné predstavenia v uliciach 
Bratislavy, zahroť petanque na novom ihrisku vo Vrakuni, alebo využiť alternativne pripoje· 
nie na internet. Nových nápadov pre young4BA nie je nikdy dosť a preto hlodáme 
nové tváre. Do projektu sa môžu zapojiť všetci, ktorí chcú rozvijat' svoje schop
nosti v oblasti propagácie a tímovej práce, pri konzultovaní, hodnotení a rea
lizácii projektov. Úlohou nového tímu bude aj rozdelenie 170 000 Sk medzi ak
tivity, ktoré si zaslúžia pozornosť. 

Aby sme opäť rozprúdili ovzdušie Bratislavy, chceme oslovi( všetkých mladých ľudí vo veku 
od 16 do 25 rokov, ktorí majú jedinečný pohl'ad na svoje okolie a chuť niečo robiť. V prípade 
záujmu môžu kontaktovať Komunitnú nadáciu Bratislava na e-mailovej adrese 
mortina@knb.sk alebo no telefónnom čísle 02/54 64 BO 04. Viac informácií o young4BA 
nájdu no www.young4BA.sk. 

Martina Jánošíková, koordinátorka projektu young4BA 
Komunitné nadácia Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava 

e-mail: knb@knb.sk, tel./fox: 02/54 64 BO 04, www.komunitnanadacia.sk 

POZVÁNKA 
Dňa 16.12.2005 sa uskutoční o 19,30 hod výročná členská schôdza futbalového oddielu 
FCL Devínska Nová Ves v reštaurácii Na štadióne s nasledujúcim programom: 

1. Zahájenie • 2. Správa o činnosti FCL • 3. Správa o hospodárení FCL 
• 4. Doplňujúce vol'by do výboru FCL• 5. Diskusia • 6. Prijatie uznesenia • 7. Záver 

Srdečne pozývame všetkých ~enov a priaznivcov FCL. 
Ing. Roland Vitko, tajomník • František Hupka, prezident FCL 

Používanie 
Upozorňujeme občanov, že v 

zmysle Všeobecne záväzného na
riadenia hlavného mesta SR Bratis
lavy č. 4/1999 je používanie zá
bavnej pyrotechniky povolené len 
31. decembra v čase od 18,00 
hod. do l. januára 3,00 hod. 

Kto použije zábavnú pyrotechni
ku mimo tohoto termínu, alebo na

pomáha tejto činnosti, dopustí sa 

( l(orenie života ) 
- Priatelia, dnes som stratil vládu 
nad vozidlom. 
- Vari si havaroval? 
-To nie, ale žena dostala vodičský 
preukaz. 

zábavne i 
pyrotechnikY 
ie zakázané! 
priestupku proti verejnému poriad
ku . 

Za tento priestupok možno ulo
ži( pokutu do l 000 Sk, v bloko

vom konaní do 500 Sk. 
Kontrolu dodržiavania tohoto 

nariadenia vykonáva polícia. 

takmer 
silvestrovské 

- Neviem, ako by sme sa bez vás za
obišli, ale od prvého to skúsime. 

••• 
- Viete čo je paradox? 

••• - Že o niekol'ko rokov tejto mizer-

Otec zobral syna ~-a j atďu~ovýn\ 7€í ;Jff'bud!J!J~ ;!JeM8ri( "staré 
autom. Ten sa po ri"áVŕat~.zhváll ma- \ do~r~ časy'>/ 
me. é%iX<'~ ·" 1 l . ...,.. \ 

-~ '· ./ - Predl?fthf·l sme dvoch blbcoV;- nen 

ro ch id i otov:><· ou"'c'"'"'"""'·'••l.!!,' 
· den 

júceho. 
-Prosím vás, kedy bude Mikuláš? 
Ten sa zamyslí a vyhŕkne. 

- Predsa šiesteho decembra. 
••• 

- Čo urobí Dežo, keď dokončí pe
dagogickú fakultu? 
- Zbalí si lešenie a ide makať na 
právnickú. 

••• 
~éf si zavolal svojho podriadeného 

a hovorí: 

- Aby mohli vyhráva(, kedy ich to 

napadne. 
••• 

- Nehnevajte sa, prepáčte, hľadám 
že l ezničnú stanicu . 
- Nehnevám sa, pokojne hľadajte . 

••• 
Príde žena na políciu a hovorí: 

- Zabila som kohúta. 
- Dobre, nič sa nestalo, spíšeme zá· 

pisnicu. Ako sa voláte? 

- Kohútová. 
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