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Stojac na prahu nového ro
. ka, sme takmer zabudli na ne
dávne komunálne voZby. 

Aj keď kampaň pre tie na
sledujúce práve začala. Blíži 
sa totiž plesová sezóna, tá prí
jemnejšia časť roka odovzdá
vania a prijímania radostí, 
možno nie každodenných. 

Ved; zdá sa nám, že spo
ločnosť, z ktorej obec vyiíať 

nemožno, sa motká stále okolo 
rovnakých otázok, čosi sa javí 
lepšie, čosi horšie ako v pred
chádzajúcom období, väčšina 
ani neberie do úvahy vlastné 
zážitky, očakáva, že o tom ako 
sa kto má rozhodnú novinári. 
Najviditeľnejšie sú ceny. 

Základných životných pot
rieb, teda potravín, tepla, ply
nu, elektriny, benzínu ... každý 
si to poradie zostaví podľa svo
jích nárokov. 

Či je financovanie základ
ných umeleckých škôl, kultúry, 
športu také, či onaké vnímajú 
bezprostredne tí, čo sa ich to 
týka, ostatní opäť čakajú na in
formácie z médií. Aj tak sa 
"ostatny;ch" dotknú až na dru
hom (treťom) mieste. 
Čo všetko nehodno zanedbá

vať sa tiež dozvedáme, ale ako
si sme sa nedopracovali k úva
hám o múdrom hospodárovi. 

Čas nepracuje pre nás. 
Tomu je to jedno. Je to fyzikál
na veličina. 

Záleží na litďoch. Nuž ľudia, 
nečakajte, podieľajte sa. 

Vydavateľ 

e-mail: HYPERUNK 
"mailto: devex@ba.netlab.sk" 

devex@ba.netlab.sk 
krug@mail. viapvt.sk 
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Staro-noví starosta lilg. Vladimír Mráz (vpravo) a zástupca starostu 
JUDr. František Baňas zložili sľub na prvom zasadnutí miestneho zas· 
tupiteľstva po decembrových vo/'bách. 

pred l5-ti nn i roknni 
zmontoval VW SK prvé vo.zidlo 

Presne pred 15-timi rokmi 
zišlo z výrobnej linky spoloč
nostiVolkswagenSiovakia,a.s., 
prvé vyrobené vozidlo · VW 
Passat B3 Arriva bielej farby. 

Jeho mladší brat, VW Passat 
červenej farby, sa zrodil len 
o niekol'ko sekúnd neskôr. 

Začiatku výroby predchá
dzalo podpísanie "Základnej 
dohody" 12. marca 1991, o vyt
vorení novej spoločnosti a o 
podnikatel'skom zámere medzi 
VOLKSWAGEN AG, Bratislav
skými automobilovými závodmi 
(BAZ), a. s. a vládou SR. 

Táto dohoda sa stala zákla
domprenáslednúvýrobua inves
tície. Sériová výroba automobi-

lov začala 14. februára 1992. 
Z výrobných liniek Volkswa

gen Slovakia zišli modely VW 
Passat Arriva B3, VW Passat 

(pokračovanie na 3. strane) 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej (asti 
DEVÍNSKA NOV Á VES 

bezplatne 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Nech máte v živote 
dosť šťastia. 

aby vám bolo dobre • 
dosť slfúšoh. aby ste 

sa stali silnými. 
dosť iial'u. aby ste 

zostali l'uďmi. 
dosť nádeje. 

aby ste sa stali 
šťastnými 

Harmonogram vydávania 
Devínskonovoveského Expresu v 
roku 2007: 
uzávierka: 04.1., 18.1., 01.2.,15.2., 
01.3., 15.3., 29.2., 12.4., 26.4., 
10.5., 24.5., 07.6., 21.6., 
vyjde: 12.1., 26.1., 09.2., 23.2., 
09.3., 23.3., 06.4., 20.4., 04.5., 
18.5.,01.6., 15.6., 29.6., 
uzávierka:30.8. ,13. 9. ,27.9 .,11.1 O., 
25.10., 08.11., 22.11., 06.12. 
vyjde: 07.9., 21.9., 05.10., 19.10., 
02.11., 16.11., 30.11.,14.12. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 4. l. 2007. 

Uzovierka nasledujúceho 
čísla bude 1 8. l . 2007, 
číslo vyjde 26.1. 2007. 



Z radnice 
J výsledkoch volieb do org~no~ 

mosprávy našej mestske1 cast1 

-------------------;----------------------)lredsedníčkou miestnej volebnej 

ider Mráz, Fridrich Pokorný, Ing. športu, Komisiu mládeže, vzde- komisiísozapracovanímposta- misie P· Jaroslavy Tóthovej, 
Peter Rajkovič, Ing. Mgr. Mária lávaniaaškolstva,Komisiufinan- veniaaprávomocípodpredse- ložil novozvolený - staronový 
Syneková, JUDr. Miloslav šimko- cií, podnikania, rozvoja cestov- dav komisií, tarosta Ing. Vladimír Mráz záka-
vič, RNDr. Ladislav Šimon Phd., ného ruchu a legislatívy, Komi- b)návrh pôsobnosti a okruhy om predpísaný sl'ub. Následne 

Miestne zastupitel'stvomest- Ing. Arch. Eva Vargová zložili zá- si u výstavby, architektúry, územ- činnosti novozvolených komi- 0 vozvolenému starostovi zl~žilo 
skej časti Bratislava - Devín- konom predpísaný s/'ub pas/an- ného plánovania a dopra- sií, l'ub všetkých 24 novozvolených 
ska Nová Ves (MČ · ONV) sa cov MZ MČ ONV, vy, zvolilo na základe hlasova- c)návrh harmonogramu za- oslancov. Potom miestne zastupi-
v v. novom volebnom období -zvolilo, na základe hlasovania, nia predsedov komisií Miest- sadnutí novozvolených komi- l'stvo pristúpilo k pracovnej časti 
zišlo 14. 12. 2006 na svojom JUDr. Františka Bafíasa za zás- neho zastupitel'stva mestskej siív roku 2007, kovania, v ktorej volilo zástup-
prvom slávnostnom zasadnu- tupcu starostu MČ ONV, §l požia- časti Bratislava Devínska Nová d)návrh na personálne obsa- u starostu, členov miestnej rady 
tí. z prerokovaných materiálov dalo starostu MČ ONV predložiť Ves nasledovne: Miroslava En- denie podpredsedov komisií, predsedov odborných komisií. 
a prijatých uznesení vyberá- na najb1ižšie rokovanie Miest- cingera za predsedu komisie e)návrh na zaradenie členov a zástupcu starostu bol zvole-
me tieto závery: neho zastupitel'stva MČ ONV kultúry, Danielu Lipkavú za novozvolených komisií - po- ý JUDr. František Boňas, ktorý 
MZ MČ ONV návrh Organizačného poriadku predsedu komisie sociálnej, by- slancov, k 1 d túto funkciu vy onáva i v pre -
- zobralo na vedomie výs- mestskej časti Bratislava Devín- tovej a zdravotnej, Vladimíra Ba- f) návrh na zaradenie členov 1 b b b 

l dk f' b d · ska Nová Ves so zapracovaním · • d d k · · 'lhádzojúcom vo e nom 
0 

do í. 

meosypra~ovyJev MC? DoNrgVannoavroskay- kompeten .. . h . t ranhovJca za p~e 'hse u omdJkSJe novozvo!ených komisií z ra- Starosta predloží k najbližšiemu 
cu zverenyc zas up- oc rany verejne o pona u, dav obcanov - neposlancov 

2006 _ 2010, covi starostu MC. ONV, M'l J k d d • db 'k okovoniu novozvoleného zastu-1 ana ec a za pre se u ko- o arm ov; l' . h . k 
-konštatuje, že novozvOlený -zriadilo Miestnu radu mestskej misie športu, RNDr. Jozefa Hra- apožiadalostarostuMČDNV ite stva novr no zverenie om-
starosta mestskej časti Ing. časti Bratislava Devínska Nová binu za predsedu komisie mlá- a uložilo prednostovi Miest- petencií zástupcu starostu pre 
Vladimír Mráz, zložil zákonom Ves (MR MČ ONV), schválilo deže, vzdelávania a školstva, neho úradu určiť gestorov no- oto volebné obdobie. V tajných 
predpísaný s/'ub starostu mes- počet členov MR MČ ONV na JUDr. Miloslava Šimkoviča za vovytvorených komisií k naj- vol'bách boli za členov 7-člennej 
tskej časti Bratislava Devínska 7 členov, a zVolilo na základe predsedu komisie financií, pod- · bližšiemu rokovaniu MZ MČ estskej rady zvolení: JUDr. Milo-
Nová Ves, hlasovania členov Miestnej rady nikania, rozvoja cestovného ru- ONV, lav Šimkovič, Miroslav Encinger, 
-konštatuje, že novozvolení nasledovne: JUDr. Miloslav Šim·- chu a legislatívy, Ing. Arch. Evu -poverilovýkonomfunkcieso- ng. arch. Evo Vargová, Fridrich 
poslanci Miestneho zastupi- kovič, Miroslav Encinger, Ing. Vargovú za predsedu komisie bášiacich poslancov: okorný, Jozef Molnár. · 
tel'stva (MZ) MČ ONV: JUDr. Arch. Eva Vargová; Fridrich Po- výstavby, architektúry, územné- lng.arch.EvuVargovú,Mgr.Ota Funkciu člena miestnej rady v 
František Baňas, Vladimír Ba- korn ý, Jozef Molnár, ho plánovania a dopravy, Ing. Gregora, JUDr. Františka Ba- mysle zákona o obecnom zri-
ranovič, Ing. Peter Cvečka, -zrušilo uznesenie MZ MČ ONV Petra Rajkoviča za predsedu ňasa a Mgr. Dezidera Mráza, odení vykonáva i novozvolený 
Mgr. Marek Dinuš, Ing. Jozef č. 8!12!2002, 229!11!2004, a komisie na ochranu verejného -zvolilozaprísediacehoOkres- óstupca starostu JUDr. František 
Dobrík, Miroslav Encinger, Ing. zriadilo Komisiu na ochranu ve- záujmu pri výkone funkcií ve- ného súdu Bratislava IV. oň os. v tajných vo!'bách nebol 
Peter Fabšič, Ing. Jozef Glatz, rejného záujmu pri výkone fun k- rejných funkcionárov, Jozefa Na obdobie rokov 2006 - volený za člena miestnej rady 
Mgr. Oto Gregor, Ing. Ivan Hir- cií verejných funkcionárov; Ko- Molnára za predsedu komisie 2010 Branislava Chandogu · ng. Peter Rajkovič, ktory' bol no 
länder, RNDr. Jozef Hrabina, misiu kultúry, Komisiu mandáta- mandátovej a kontroly, uložilo 
Milan Jeck, Mgr. Anna Kmet'o- vú a kontroly, Komisiu sociálnu, novozvoleným predsedom ko- 'to funkciu navrhovaný klubom 

vá, Daniela Lipkavá, Ing. Dra- bytovú a zdravotnú, Komisiu ži- misií predloži( na· najbližšie ro- Spracoval: DH. 
homíra Ludvigová, Jozef Mol- votnéhoprostredia, Komisiu och- kovanie MZ MČ ONV: JUDr. František Baňa s, V tajných vol'bách boli zvolení 
nár, Alojz Moravec, Mgr. Dez- ranyverejnéhoporiadku,Komisiu a) návrhy rokovacích poriadkov zástupca starostu MČ ONV predsedovia novozriadených 
L---------------------------------------------------~ omisií: 

l.JUDr. Miloslav Šimkovič- finan-
cie, podnikanie, cestovný ruch, 

, turistika a legislatíva 

garantovaným výnosom 8 % za 
roky 

sporite/'ňa ponúka od 
januára 2007 nový Zaistený vklad 

celkovom objeme 260 miliónov Sk. 

má viazanosť 3 roky a garantuje 

8 % (ročný garantovaný výnos 4 

.-Z diára starostu - predsedov a čle~ov komisií mest

ského zastupitel'stva. 

člena komisie športu. Na %v prvom a druhom roku). Klienti môžu 

zasadnutí boli zvolení i traja treťom roku získať bonusový výnos až 

MČ DNY Ing. V. Mráza 

• Starosta sa zúčastnil 14 . . 12. 
2006 na ustanovujúcom zas
tupitel'stve hl. m. SR Bratislavy, 
kde novozvolení poslanci spolu 
s novozvoleným primátorom hl. 
m. SR Bratislavy zložili zákonom 

DEYEX 2 

predpísané sl'uby. Mestskú časf 
Devínska Nová Ves budú vo 
volebnom období rokov 2006 
- 201 O ~astupovaf poslanci Ing. 
Vladimír Mráz, Miroslav Encin
ger a Mgr. Ladislav Jaško. Po 
zložení sl'ubu poslanci pristúpili 
k vol'be členov mestskej rady, 

. Mestskú časf bude v mestskej 

rade zastupovaf starosta Ing. 
Vladimír Mráz. Tento bol súčas
ne zvolený za predsedu. man
dátovej komisie a člena komisie 
financií a podnikania. Miroslav 
Encinger bol zvolený za člena 

komisie ochrany verejného po
riadku a Mgr. Ladislav Jaško za 

mestníci primátora: p. Cílek, %, ktorý závisí od vývoja cien ropy, 

Korček a p. Dyttertová. medi, niklu a striebra. 

Najbližšie zasadnutie me Na získanie 6 % bonusového výnosu 

zastupitel'stva bude l. 2. 2007. aby od 12. februára 2009 do 12. · 

• V odpoludňajších hodi ná . . 2010 neklesla cena ani jednej 
tohto dňa zasadalo i ~~,·~"'"A'c p .. lat/ch komodít (ropa, hliník, med; 

a striebro) na 72 % svojej ceny 
12· februára 200Z "Investície do ropy, 

nSKffl/i,,;~" 
medi, niklu a striebra patrili v os-

2. Ing. arch. Eva Vargová - komi
sia výstavby, architektúry, územ
ného plánu a dopravy, 
3. Miroslav Encinger - kultúra 
4. Danka Lipkavá - sociálno-by
tovo-zdravotná 
5. Milan Jeck - šport 
6. Jozef Hrabina - mládež, škol
stvo a vzdelávanie 
7. Vladimír · Baranovič - ochrana 

verejného poriadku 
8. Jozef Molnár - mandátová 
a kontroly 
9. Peter Rajkovič - ochrana ve

rejného záu jmu. 
V tajných vol'bách nebol zvolený 
predseda komisie ochrany život
ného prostredia. 

Najbližšie rokovanie miest

nej rady je plánované na l O. 
l. 2007 a zasadnutie zastupi
tel'stva na termín 28. l. 2007. 
• V bratislavskej mestskej časti 

Nové Mesto sa zišli starostovia, 
ktorí sú členmi klubu starostov, 
po týchto komunálnych vol'bách. 
Starosta N . Mesta p. Frimell po 
dohode so starostami p. Kubovi
čom (Záh. Bystrica), p. Mrázom 
(DNV) a p. Antošom (Rusovce) 
zrušili Klub starostov bratislav

ských mestských častí. 
Starostovia sa dohodli na 

zvolaní regionálneho združenia 
bratislavských mestských častí, 

ktoré sa uskutoční 19. l. 2007. 
Na tomto zasadnutí prebehnú 
vol'by predstavitel'ov tohto zdru
ženia - regionálnej rody, pred
sedu, podpredsedu a predsedov 
odborných sekcií. 

-AZ-

tatnom období na finančných trhoch 
medzi najziskovejšie a ekonómovia 

očakávajú rast ich cien aj v nasledu
júcich rokoch," vysvetl'uje vedúci od

boru klientskych investícií Slovenskej 

sporitel'ne štefan Panenka. 
Štruktúrované produkty Slovenskej 

sporite/'ne sa tešia ve/'kej popularite 

a klienti do nich investovali v roku 

2006 viac ako 5 miliárd korún. 

Výhodou nového Zaisteného vkladu 
je oproti iným podobným produktom 

krátka doba viazanosti 3 roky. Minimál

na investícia do nového Zaisteného 
vkladu je 30 tisíc korún. 

Vstupný poplatok je 1 % z hodnoty 

vkladu. Predaj tohto produktu potrvá do 

16. februára 2007. Vklad je chránený 

Fondom ochrany vkladov a klient môže 
požiadať o jeho predčasné zrušenie. 

pred l5-tlmi rokmi 
(dokončenie z l. strany) 

Variant B3, VW Golf A3, VW 

Golf A4, VW Golf R 32, VW 

Bora 4Motíon, VW Polo, VW 
Touareg, Seat Ibiza a Au.di 

Q7. K dnešnému dátumu bolo 

v Bratislave vyrobených cel

kovo l 903 769 vozidiel. Sa

motná sériová výroba vozidiel 

začala vo VW Sk 14. februára 

1992. 

Oproti dvom farbám, v kto

rých sa vozidlá vyrábali na 

začiatku, dnes VW SK sério

vo vyrába 41 farieb, pričom 

vieme vyhovieť aj akejkol'vek 

inej farebnej požiadavke záka

zníka. 

Závod začínal v roku 1991 

so 112-tímí zamestnancami. 

V súčasností v spoločnosti pra-

cuje viac ako 9 000 l'udí. Počet 

výrobných hál stúpol od roku 

1991 z troch na osem. 

Volkswagen Slovakia, o.s. 

vznikol ako spoločný projekt 

BAZ, a. s. a nemeckého auto

mobilového výrobcu Volkswa-

gen AG v roku 1991. . 

Je výrobno-montážnym pod

nikom, ktorý vo svojich závo

doch v Bratislave a Martine . 

vyrába osobné vozidlá, diely 

pre prevodovky, ako i samotné 

prevodovky . . 

V roku 2003 vyrobil automo

bilový závod miliónte vozidlo. 

Medzíčasombolovyrobenýchvíac 
ako l ,5 milióna vozidiel, z toho 

len Touaregov 250 000. 

V súčasností je spoločnosť jed

ným z najväčších zahraničných 
zamestnávatel'ov na Slovensku 

a vyrába štyri typy vozidiel. 

bJL..., 
oo 
Young 
FDI.bô 

SfQH JQ mfQdým /UQHfrflpflm 
Q rflzhfldHi fi Ju me 1 SS 000 

Komunitná nadácia Bratislava v spolupráci s Nadáciou SPP ro
zbieha 111. ročník projektu Mladi filantropi a hľadá mlod~ch nad
šencov pre tlm young4BA ktorG v priebehu roko 2007 podpori 
dobré nápady pre Bratislavu. 

Young4BA je tím mladGch ľudi. ktorí majú záujem ro;íjoť akti
vity v Bratislave. Ich úlohou je povzbudiť mladGch s dobrGmi ná
padmi. poskytnúť im finančnú pomoc a dopomôcť im pri realizácii 
svojich nápadov. V minulom ročníku 8 mladGch filontropov sumou 
170 000 podporilo 21 rôznych projektov reolizovanGch v Bratislave. 
Aj vdoko nim mohli Bratislavčania uvidieť umenie breok-doncovGch 
tanečníkov. prečitoť si prvé čislo časopisu študentov religionistiky. 

, zahroť si streetball v Petržalke. či zúčastniť so súťaže tvorby groffiti 

pre steni:J Centra voľného času. 
Ab!:j sme opäť rozprúdili ovzdušie Bratislav!:j. chceme osloviť 

všetkých mladých l'udi vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí majú je
dinečný pohl'ad na svoje okolie a chuť niečo robiť. V prípade záuj
mu môžu v priebehu januára kontaktovať Komunitnú nadáciu Bratis
lava na e-mailovej adrese knb@knb.sk alebo na telefónn!:jch 
číslach 02/54 64 BO 04 a 0905 271973. Viac informácii o !:jOung4BA 

nájdu na WWW.!:jOUng4BA.sk. 
Členom tímu young4BA .sa môže stať koždG mlodG nadšenec. 

ktorG má chuť rozvíjať svoje schopnosti v komunikácii, tímovej spolu
práci či nahliadnuť do oblasti projektového manažmentu. Dostane 
možnosť rozhodnúť o sume 185 000. ktorá poputuje no dalšie zau
jímavé nápady pre Bratislavu. Spozná novGch l'udi. získa skúsenosti 
v komunikácii s médiami. v hodnoteni projektov o bude monitorovať 
realizované aktivity. Barbora Paulenová, 

koordinátorka projektu i:JOung4BA 

DEYEX 3 



kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • ----------~ ~---------,_STJOLOČ~NSKÁ K~ONIKA ] Občianske združenie Rieka Morava 

l' , v centrum pre vo ny cas 

13. 1. Matičný ples - otvorenie plesovej sezóny 
Od 19°0 h vo ve/"kej sále 

20. 1. Reprezentačný ples MČ ONV 
19°0 h· vo ve/"kej sále 

2Z 1. Fašiangy s dychovkou 
Od 18°0 h vo ve/"kej sále, vstupné 150,-Sk 

Kultúra to nie len ponuka 

/stra centra, Chorvátskeho 

kultúrneho spolku, alebo ostat

ných kultúrnych spolkov v De

vínskej. čo všetko ku kultúr e 

patrí by sme mohli písať, 

hovoriť celé dni. Prispievajú, 

teda k jej úrovni, všetci obyva

telia našej mestskej časti. Od 

správania sa v rodinách, na 

uliciach, v pohostinstvách, po 

reprezentáciu nás všetkých, 

a každého jednotlivca, ktorý 

sa prizná že je z Devínskej, 

nech je kdekolvek mimo našej 

obce, alebo po novom, mimo 

našej mestskej časti. To ne

hovorím len o predstaviteloch 

našej obce, starostovi, po

slancoch, riadite/och škôl, či 

podnikov. ktorí ozaj musia vá

žiť každé slovo a kdekolvek sú 

vždy reprezentujú, ale chcem 

hovoriť o každom z nás, ktorí 

reprezentujeme predovšet

kým sami seba, potom svoje 

,.hniezdo", svoju rodinu, školu, 

ale aj obec. 

DEVEX 4 

Ked kohosi zaregistruje

me v meste, a zdá sa nám 

to neprimerané, čo sa vybaví 

v našej mysli? Kto to je, kto 

ho vychoval, odkial" pochádza. 

Existujú obce, ba celé regióny. 

kde o obyvateloch kolujú his

torky. vtipy .. .ľudia sa zabávajú ... 

ale nezabúdajú. 
Ak sa dostanú k stretnutiu 

s človekom spomínanej obce, 

či regiónu, skôr ako začnú 

komunikovať, alebo reagovať 

zar ezonuje v nich spomienka. 

Na príbeh, udalosť, vtip. A člo

veka zaradia. Potom sa aj, na

jmä v začiatkoch komunikácie, 

k ,.partnerovi" správajú prime

rane informáciám, ktoré majú. 

Hovorí sa tomu dnes imidž. 

Aký ho máme? Hovoria o nás: 

· ten dobrák, ten hlupák, ten 

lakomec, ten športovec, ten. .. 

prívlastkov je to /ko, ko /ko je 

vari /"udí. Záleží nám na tom, 

čo si o nás rudia myslia, čo ho

voria? Priznáme si to? 
(Pokračovanie na 5. strane) 

v ohrození, TIK ONV a F- Centrum ONV 
vás pozývajú na besedu Miestny. odbor Matice slovenskej 

v Devínskej :Novej Vsi 
Vás srdečne pozýva na 

[_ (éJ~;;:~~J s Mgr: Róbertom Ži/kom 
kapucínom, študentom M.l. Rupnika v Ríme 

~lVOillH/l PllfOVlJ fllóHV 
mnnOD.Rf./IV PLif 

v so op tu 13. januára -2007 
od 19. OO hod vo veľkej sále Istracentm 

Do tanca i na počúvanie hrá skupina TIP 
Vstupné 850 Sk + 150 Sk večera 

Bohatá tombola 
pre.dpredaJ. vstupeniek: 

0903-305 418, 0905-773178, 6977 6818 
ll. a 12.1.2007 18.00-20.00 v Itracentre · 

ža~ia, v~den~d dá~a l i tuš i ť n iel _:~ 
neunavnu pracu trenerov a cv1c1~ 

tel'ov ale aj zúročenie týchto snán 

Lita letie ... 
Dľía 29. 12. 2006 

oslávili svoju 
zlatú svadbu manželia 

Irma ajáú CVEČKOVCI 
Ve/a zd~avia, šťastia, 

lásky a porozumenia im 
ďalších. spoločných rokov 

zo srdca pmjú deti 
janka, Ivan a Miroslav 

s rodinami. 

V nedel'u 17. decembra 2006 

pripravilo Tanečné centrum Ele

ganza pre svojich členov a priaz

nivcov príjemný program na záver 

roka. V súťaži sa predstavili deti 

do 12 rokov, súťažné páry ukázali 

sv_oje majstrovstvo~ spoločenských 
tancoch, nechýbala ani loľ.(lbola 
a na záver vol' ná zábava v rytme 

spo l očenských a latino tancoch .. 

na parkete a iste aj v živote . Ne----------~ 

Na tie deťúrence bola radosť 

a keď na záver svojich vystúpen 

pozvali do tanca svojich rodičov .. 
Človek zavíta, či vidí v televízii ne 

jedno disco, občas i klasiku. Nuž .. 

klasika je klasika. A čo je dôležité 

spôsoby správania, ktoré mláde 

získa v rannom veku, dlho 

k 91. narodeninám 
ktoré oslávila ešte' 

v decembri 
Vincencia OLGYAYOVÁ 

veľa zdravia 
Pohody a raddstí 

deti, vnuci, pravnuci, 
L..:..-....:.~------''"--~-'----""-...::.:::..::..__....::.--'"-"-"''-'---1 Pravnúčatá a celá rodina 

jozef NOSKOVIČ 
Anna FRATRIČOVÁ 

Nech odpočívajú v pokoji! 
IHOHV A MOZAIHV 

v utorok 9. 1. 2007 o 19.00 h vF- Centre 
na lstrijskej ulici č. 4 v Devínskej Novej Vsi 

Vstup voľný 

skupín, každé z nich odohralo Z prvej skupiny postúpili do 

v skupine štyri zápasy. dalších bojov o víťaza mužstvá 

Niektoré mužstvá, aj napriek "Cruzeiro a Simsonovci" a z dru-

tomu, že v skupine neprehrali v ri- hej skupiny "Karpatia a FC San-

adnom hracom čase (prehrali až tos". V boji o postup, do finále 

VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNJU-
porazili FC Santos Cruzeiro 1 :0 

a mužstvá Simpsonovcov a Kar

patie uhrali bezgólovú remízu . O PUTOVNÝ POHÁR ZÁSTUPCU STAROSTU MČ ONV 

Dňa 23. 12. 2006 sa uskutočn i l 

v telocvični ZŠ s MŠ P. Ho rova 

16 už 111. ročník Vianočného tur

naja o putovný pohár zástupcu 

starostu MČ ONV za účasti desať 
družstiev . . 

' 
Vianočného turnaja sa zúčast-

nili družstvá "Zeleného baletu, FC 

Santos, Cruzeiro, Kladiváry (ví

ťazi druhého ročníka), Jeti, Simso

novci, Ollé Team, Karpatia, For

mulaa Elzy. Z hl'ad i skapočtu bolo 

zúčastnených cca 80 hráčov. 

Družstvá boli rozdelené do dvoch 

7Zlelen. pcztftl-
{Dokoncenie zo 4 . strany) 

, V obci to nie je inak. Rríde 

k vám návšteva a ... posudzúje. 

Cestoval som k vám ... váš dom 

som l"ahko (ťažko) našiel, máte 

na pokutové kopy) sa do ďalšíqh 

kôl o futbalové méty nedostali . 

majú iste múdrejšie hlavy. Po

tešia tí, čo sa snažia vyčleniť 

pre · nich priestory. O akomsi 

adrenalínovom ,.športe" síce 

čosi teoreticky čosi ovládam, 

chápem i nechápem na dru

hej strane. Nechápem hÍbku 

Nastúpili pokutové kopy, v kto
(Pokračovanie na 8. strane) 

pod .... vlastne tomu niet pomo- . 
ci. Tam ozaj musí nastúpiť čosi 

iné. Aj odo mňa. Pretože sa 

mi nepáči ak niekto znehodno

tí ktorýkolvek obecný ,.plac", 

ktorým sa chcem pochváliť 

pred návštevou. Škoda, že 
to tu pekné, najmä ... do očú mi a rozsah myslenia oných nemám možnosť predstaviť 

po príchode hneď udrelo ... ve- ,.majstrov". Ak by v jeho byte autora. Ba, privítal by som 

čer som nemohol zaspať lebo ... 

A to som dnes chcel napísať 

iba o ,.grafitoch": alebo ako sa 

tým, čo hyzdia steny našich 

domoch hovorí. Iste, je to celo

spoločenský problém dnešnej 

doby. Čo by ho vyriešilo si pove

dať netrúfam. Veď nad tým du-

niekto cudzí mu pomaloval 

izbu, jeho osobné veci, jeho 

auto, či jeho múr: .. s akými po

citmi by vítal tieto počiny? 

A príkladov na zamyslenie 

by sa dalo pom)knuť ... Vnímať 

by ich musel ale aspoň prie

merne intelig3ntný človek. Ten 

zverejnenú galériu autorov. 

Pri klikaní na internete som 

na da bil na info o Grafiti v ONV. 

Nepreklikal som sa do konca. 

Nie je to najvhodnejší priestor 

súťaže majstrov tohto ume

nia, s neuveritefnými možnos
ťami? atetr 

DEVEX 5 



Anonymné vlci a dy po J. januári 2007 
Ako sa budú vyplácaf vklady z 
anonymných knižiek po 1. 1. 

' ' 
2007? 
• Od l. januára 2007 sú banky už len 
sproslredkovatel'mi výplaty zostatkov 
zrušených anonymných vkladov. Pra
vidlá vyplácania anonymných vkladov 
určuje Ministerstvo financií SR. 
• Banka nerozhoduje o zásadných 
otázkach týkajúcich sa výplaty zostat
kov zrušených anonymných vkladov. 
• Doba vybavenia žiadosti klienta 

závisí predovšetkým od toho, akými 
dokladmi preukáže nárok na vyplate
nie zostatku zrušeného anonymného 
vkladu. 
Aký je postup pri výplate anonymného 
vkladu? 
l. Majitel' vkladnej knižky príde do 
mestskej pobočky Slovenskej spori
tel' ne, ktorá vklad viedla, predloží 
vkladnú knižku*, doklad totožnosti 
a vypíše Žiadost' o výplatu zostatku 
zrušeného vkladu. 
2. Banka postúpi žiadost' Ministerstvu 
financií SR. 
3. Po vyjadrení Ministerstva financií · 
SR o obdržaní peňažných prostriedkov 
banka vyzve klienta, aby si prevzal 
zostatok vkladu. 
4. Klient si môže prevziat' zostatok 
zrušeného anonymného vkladu do 31. 
12. 2011. 
5. Ak si klient neprevezme zostatok 
zrušeného anonymného vkladu do 
31. 12. 2011, je banka povinná zaslal' . 
nevyplatené vklady späl' Ministerstvu 
financií SR. Následne sa právo na vý
platu vkladu na doručitel'a premlčí, t.j . 
klient stratí nárok na výplatu zostatku 
zrušeného anonymného vkladu. 

* Ak klient nemá vkladnú knižku, 
môže predložil' právoplatné rozhodnu
tie súdu alebo právoplatné osvedčenie 
notára o nadobudnutí dedičstva ano
nymného vkladu, resp. rozhodnutie 
súdu o určení vlastníctva zrušeného · 
vkladu na doručitel'a. 

Postup vyplácania zostatku ano
nymného vkladu je rovnaký 
Aké doklady sú pol[ebné na výplatu 
vkladu na doručitel'a? 
• vkladná knižka / vkladový list na 
doručitel'a (právoplatné rozhodnutie 
vydané v dedičskom a súdnom kona
ní), 
• písomná žiadost' na výplatu vkladu 
na doručitel'a - osobne predložená 
v mestskej pobočke banky, 
• doklad totožnosti. 

Pri vkladoch s heslom musí klient 
uvies!' heslo. 
Aké poplatky sú spojené s vy· 
plácaním zostatku anonymných 

vkladov? 
. Poplatok 300 Sk klient zaplatí pri 

prevzatí vkladu. 
Aký je rozdiel medzi anonymnou 
a neanonymnou vkladnou kniž· 
kou? 

Vkladná knižka obvykle nie je ano
nymná, ak je v nej uvedený text "Na 
meno" a súčasne meno, priezvisko, 
adresa a dátum narodenia alebo rod
né číslo vkladatel'a. 

Ak aspoň jeden z údajov chýba, je 
to s najväčšou pravdepodobnost'ou 
anonymný vklad. 

Stáva sa, že si klienti ako názov 
vkladnej knižky zvolili svoje meno 
a sú mylne presvedčení, že ich vklad 

. nie je anonymný. 

Otázkv a odpovede 
o bonifikácii hypotekárnych úverov 

Na otázky odpovedá vedúci odboru fi
nancovania Slovenskej sporiteľne Mar
tin Koňa: 

Odkedy budete ponúkal' bonifiko· 

DEVEX 6 

vané hypotekárne úverov? 
Ak klient splní podmienky na získanie bo

, nifikácie, môže požiadal' o úver so zvý
hodnenou úrokovou sadzbou už 2. ja
nuára 200Z Poskytovanie zvýhodne-

ných hypoték hneď od začiatku roka 
je pre nás šancou na zvýšenie trhové
ho podielu v úveroch na bývanie a na 
upevnenie pozície lídra na trhu. 
Zdržuje priznanie bonifikácie pro· 
ces vybavenia úveru? Na kol'ko 
odhadujete proces vybavenia úve· 
ru so zvýhodnenou úrokovou sadz· 
bou? 
Ak klient predloží požadované doklady, 
vieme mu poskytnút' úver so zvýhodne
nou úrokovou sadzbou aj do 24 hodín. 

Musí žiadate/' o bonifikáciu vypi· 
nit' špeciálnu žiadost'? Aké potvr· 
denia k tomu potrebuje? 
Klient predkladá štandardnú žiadost' 
o poskytnutie úveru, v ktorej vyznačí 
druh požadovaného úveru. K žiadosti 
prikladá potvrdenie o priemernom hru
bom mesačnom príjme za predchádza
júci kalendárny rok. 

Ostané doklady sú rovnaké ako pri 
iných úveroch. 
Klienti, ktorí pravidelne nepoukazujú 
príjem . na účet v Slovenskej sporiteľni 
aspoň posledné štyri mesiace, predkla
dajú okrem potvrdenia o hrubom prí
jme aj potvrdenie o priemernom čistom 
mesačnom príjme za predchádzajúcich 
12 mesiacov. 

Pri podpise zmluvy o úvere klient 
predloží banke ešte Žiadost' o štátny 
príspevok. 
Kde môže žiadate/' o bonifikáciu 
o úver získal' potrebné tlačivá? 
Všetky tlačivá potrebné na vybavenie 
úveru so zvýhodnenou úrokovou sad
zbou má klient k dispozícii v ktorom
ko/vek z našich obchodných miest. 
Ako budete postupoval' pri živ· 
nostníkoch? Môžu rovnako získal' 
hypotekárny úver s bonifikáciou? 
Aký doklad musia predložil; aby 
ste im mohli uznal' bonifikáciu? 
O hypotekárny úver so zvýhodnenou 
úrokovou sadzbou môžu požiadal' aj 
živnostníci, ktorý splnia podmienky na 
získanie bonifikácie. 

Aby sme si dokázali overil' výšku 
ich ' piíjmu, budú predkladal' daňo
vé priznanie za predchádzajúci rok. 

Vyplývajú pre klienta v súvislosti en••aze. pre 5- po..4-
s bonifikáciou hypotekárnych úve- .- • 
rov dodatočné náklady? · 1 · 

kl k d d 
Šport v reoistrovanej, a e aJ 

Nie, ientovi nevzni aj ú žia ne oda- , ·ef nne 1· e z hľa-
• , , f rekreacnej o . , 

lacne na klady. . ska histórie neoddehtel nou 
Náklady na znalecký posudok a vklad 'čast'ou spoločenského dia

záložného práva do katastra mu prepla- JU a v Devínskej Novej Vsi. Má 

tíme až do 6 000 Sk. 1 oju tradíciu, čoho dôkazom je 

O• k. 1 • b '''k, . . b' ,,. viac ako 80 ročné pôsobenie ca ava e, ze OR/1I ana sposo r ~ f b 
1 

• · 
.. • • • , _ . oistrovaného ut a u v nasej 

zvyseny z:u1em o hypoteky zanat· ~i, ale aj iný~h športov zdru-

kom roka. n ·ch vo svojich kluboch, kto
Predpokladáme, že počet žiadostí o hy- • fa svojho pôsobenia vycho

potekárny úver bude rás( najmä u tých ali veľa kvalitných športovcov. 

klientov ktorí spÍňajú podmienku veku ~port, ako kultúra pohybu, po 
.. ' · · ;táročia zušľachťoval nielen 

a pn1mu. . k · • k 
• . • . . . •. · Já, ale aj chara tery tisico 

Ocakavame, ze to prrspe1e k dalsremu fll ladých nadšencov tohto druhu 
nárastu objemu úverov na bývanie, • 1 Xti .e a . , 
ktoré budú pre túto skupinu klientov v tomto zmysle treba chápať 
dostupnejšie. vnímať snahu samosprávy, 

žilo . spoločnost' DNV Šport, 
s.r.o., ktorá sa od svojho vzniku 
okamžite zhostila svojho posla
nia a prostredníctvom konateľa 
a dozornej rady vykonáva svoju 
činnosťna veľmi dobrej úrovni. 
Tento fakt je nespochybniteľný 
o · čom svedčia vý~ledky našej 
práce. Metaforicky poved~mé -
podľa ovocia ich spoznáte ... 

Ovocie nášho úsilia na poli 
športu je zdravé a vývojaschop
né, avšak za predpokladu nevy
hnutnej ďalšej · kontinuity. 

V tomto smere sa vynára 
dôležitá otázka. Budú peňažné 
prostriedky pravidelne po minu
lé roky vynakladané z rozpočtu 
mestskej časti Devínska Nová 

Odhadujeme, že o bonifikáciu by mohlo .,..;:v--:---:-c-?c;-~-;:::-~~;;r-::::::;:~==:::::-:-====~"1=1 
požiada(20 % žiadate/ov o úver. 
Čo sa stane, ak sa klientovi na· 
príklad po roku zvýši príjem nad 
maximálnu hranicu potrebnú na 
priznanie bonifikácie? Príde o bon i· 
fiká eiu? 

Podľa zákona je podmienkou na získa
nie hypotekárneho úveru pre mladých 
splnenie veku a príjmu klienta ku dňu 
podania žiadosti o úver. 
Ak sa zmenia podmienky po podaní žia
dostí o úver, klient bonifikáciu získa. 
Ako vypočítate zníženie splátok ~ . • , • 
klienta v prípade príspevku banky? nora pravideln~m vytv~r~nulJ 

.. .. . . podmienok pre sport partiCipUJe 
A~o sa vyp,onta ~n!zen.'e splato~ ~ zdravom raste našej mládeže 
kl1enta v pnpade statne1 podpory. podpore zdravia občanov. 
Výpočet štátneho príspevku určuje zá- V Devínskej Novej Vsi sa 

kon o bankách. v minulom volebnom obdo

Počas splácania sa štátny príspévok po- í výrazne "pohli ľady" a pre 

číta ako rozdiel anuitnej splátky vypo· port ~a konečne začalo niečo 
•. . . , . . onkretne aj robiť. Každý vní
Citanel pn urokove1 sadzbe dohodnute/ avy' ob' . l v· , , 

. . . , can SI muse vsimnut, 
v zmluve o uvere a anurtne1sp/atky vy· o sa naše športoviská zača-
počítanej pri úrokovej sadzbe znížene j pretvárat' zo zanedbaných a 

o percento štátneho príspevku. . mnohých prípadoch aj nepou

Príspevok banky bude uplatňovaný rov· teľných priestranstiev na nové 
a udržiavane' . t kt' nakých SpÔsobom. v· mies a pre a IVny 
odpocmok 

Ako bude vyzera( platba splátky Tieto · k v k . • 
• . • • re onstru Cie, ktore 
uveru? Kl1ent zaplati celu sumUdúfam budu' mat' · · k 

• , •• ? . aJ SVOJe po ra-
a stat s bankou mu to vrat1a. . vame, potrebujú pravidelnú 

Klient bude platit' rovnako ako doteraz6?ržbu a starostlivost'. Zastu

mesačnú splátku, ktorá zodpovedá~ teľstvo si na tento účel zaJo-

Ves na údržbu športovísk po-
• stačujúce v nasledujúcich obdo

biach na to, aby tieto nové a vy
tvárajúce sa športoviská neboli 
v blízkej dobe také, aké sme ich 
videli pred ich rekonštrukciou? 
Budú príspevky pre športové 
kluby, ktoré dávala samospráva 
cez svoj rozpočet dostatočné, 

keď vieme, aké ciele majú niek
toré športové kluby a najmä fut
balisti? 

Každá politická strana, alebo 
koalícia politických strán, ktorá 
sa zúčastnila minuloročných ko
munálnych volieb v Devínskej 
Novej Vsi sľubovala viac peiía
zí do športu. Preto apelujem na 
poslancov, ktorí budú v januári 
2007 rozhodovať o rozpočte 

MČ DNV na roky 2007 - 2009 

aby sa nevzďaľovali od svojich 
predvolebných sľubov a tým
to rozpočtom podporili šport 
v Devínskej Novej Vsi. 

V súčasnosti totiž sleduje
me na celospoločenskej úrovni 
podceňovanie fenoménu špor
tu, čo je veľkou škodou, keďže 
šport je tá najlepšia alternatíva 
voči "kultúre" drog a alkoholu, 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 

02· Predaj 

03· Vol' né miesto (ponúka, 
hl'odá) 

04· Služby (ponúka) 
05 · Byty 

06· Nehnutel'nosti 

07· Rozličné 

• Ovčie kožušiny - predlož
ky - dostanete kúpiť v Devexe. 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
15. 00-18. oo. Možnosť aj objednat: 
Lacnejšie ako kdekoľvek v meste. 

( Ul - V()[~( MlfST4 ) 

• Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: . 
• recepčný-recepčná, znalosť Nl 
(AJ) podmienkou, 
• pomocné sily do kuchyne, 
• kuchára-kuchárku. Informácie 
v hoteli Morava na Opletalovej, 

Tel.: 6477 7766, 6477 9991 

(~ __ ~U4~-~S=LU=Ž=~~~--) 
ponúka 

• Spracovanie účtovných dokla-

ktorej naša mládež, žiaľ ,v čo
raz väčšej miere holduje. Sme 
zodpovední za zdravý vývoj na
šich detí - prosím nezabúdajme 
na to! 

Ing. Peter Zukal 
občan Devínskej Novej, 

ešte stále predseda 
·dozornej rady ÔNV Šport, s.r.o. 

dov v systéme JU a PU (okrem 
miezd), vypracovanie daňo

vých priznaní (DPH, daň z 
príjmov), ekonomické poraden-
stv o. 

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava te
levízorov. · 

Na grbe 43. 
Tel!zázn. . 6477 6963 

Maria' s School - kurzy 
angličtiny v DNV, zápis 
do kurzov: 22. l. - 24. 

l . 2007 v ZŠ I. Bukovča
na l, 20°0 

- 2030
, 

prízemie, alebo telefonicky: 
0905-363 995, 6477 7912 

(~---'()=1--::..:...12()=Z=L:::..:It::..~='t_) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar
čeky 

· Nagrbe55. 
Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tat
rách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba! deň. 

Kontakt: 0903-105 924, 
www.cchatal O. szm. sk 

úrokovej sadzbe dohodnutej v zmluvef~-:--:------:--------------=------------------------, 
lnze · C · K rc~a- enník: 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 sir.= 10 850 Sk. l cm= 22 SK. o úver. 

Štátny príspevok a príspevok banky mu 
bude poukázaný na jeho bežný účet. 

z cen am treb a p ri poč ílať 19% DPH . ·Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, ce l oročné 20% . Ponuka detských veci bezplatne. 

1 amestnanie hl' adá m: z l' ava 50%. Príp latky: l. strana + l 00%, posledná st rana+ 50%, iná aka inzertná strana (6,7) + 30%. 
nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad pošto u) , po-pia: 15 . 00- 1 8.00 , e·mail: krug@ma il .viapvt.sk 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

z policajného 
.~ ápisnika 
• V nedel'u 16. 12. 2006 sa 
neznámy páchate!' vlámal do 
vozidla Smart HC01, z ktorého 
ukradol dámsku čiernu kabelku 
s peniazmi a dokladmi. Maji tel'o
vi spôsobil škodu 14-tis. Sk. 
• Z l'ahkého ublíženia na zdraví 
bol obvinený útočník výtržnosti, 
ktorá vznikla v bistre na Pieskov
covej 17. 12. 2006. Stíhaný je 
na slobode. 
• V utorok 18. 12. 2006 sa ne
známy páchate!' vlámal do firmy 
Presskam, 'kde ukradol prenosný 
televízor Panasonic. Firme spô
sobil škodu krádežou 80-tis. Sk, 
poškodením zariadení 20-tis. Sk. 
• V ten istý deň 18. 12. sa ne-

Š;~C:I·I 

JROJKRÁtOVÝJURNAJ 
No Trojkrál'ovom turnaji v Dúb

ravke sa zišiel rekordný počet ša

chistov, takže usporiadajúci domá

ci šachový klub nemohol z kapacit
ných dôvodov všetkých šachuchti
vých záujemcov z dôvodu kapacity 
klubu dôchodcov na Ožvoldíkovej 
ulici pripustiť na štart turnaj , ktorý 
sa stáva už tradičným. 

Vianočnú prestávku v ligových 
sút'ažiach tak mohlo v turnajovej 
sút'aži využiť len 96 štartujúcich. 
Hralo sa švajčiarskym systémom, 
pričom každý hráč mal na partiu 
15 minút. Po 9-ich kolách bodové 
zisky stanovili konečné poradie: 

1. Lipka Juraj Komárno · 7,5 

2. Meszáros Michal Komárno 7,5 

3. Jánoš M~riin Doprastav 7, 5 

34. Hurban Martin ONV 5 

36. Jurčák Marián ONV 5 

42. Szi:i//i:is Ondrej ONV 4,5 

43 . Šošovička Juraj ONV 4,5 

65. Ďurica Andrej ONV 4 
66. Šošovička Matej ONV 4 
82. Petrík Matej ONV 3 

známy páchate!' vlámal do zá
hradného domu v Devínskom 
jazere, z ktorého ukradol pánsky 
horský bicykel, dámsky horský 
bicykel, vodné čerpadlo, kalové 
čerpadlo a iné veci v. hodnote 
26 950 Sk. Poškodením spôsobil 
škodu 2000 Sk. 
• Zo stavby na uliciach Bystrická 
- Mečíková neznámy páchate!' 
ukradol 27. 12. 2006 kamenino
vé umývadlo, nerezový odsávač 
komínových pár, turbo kotol Baxi 
v hodnote 76 500 Sk. Poškode
ním spôsobil škodu 8-tis. Sk. 
• Až -koncom decembra minulé-

. ho roka oznámila manželka na 

OO PZ DNV, ktorú manžel týral 
už niekol'ko rokov, prevažne pod 
vplyvom alkoholu. Prípad prevza
la kriminálna polícia a páchatel'a 

vyšetruje vo väzbe. 
OO PZ ONV 

VIANOČNÝ FUTBALOVÝ 
TURNAJ 
(Dokončenie z 5. s trany) 

rých bolo úspešnejšie mužstvo 

Karpatie. Na pokutové kopy vy

hralo 2:0. V súboji o 3. a 4 mies

to vyhralo jednoznačne mužstvo 

"Simpsonovcov" nad mužstvom 

"Cruzeiro" 6:0, čím skončili na 

3. mieste. 

Vel"mi dramatickým bolo finále 

turnaja, v ktorom sa v riadnom 

hracom čase (2x10 minút) nero

zhodlo . Podl"a pravidiel turnaja 

nasledovali pokutové kopy, ktoré 

priniesli tiež dramatické chvíle . 

Nakoniec víťazom turnaja sa 

stalo mužstvo "Karpatia" a na 

druhom mieste sa umiestnilo 

mužstvo "FC Santos". 

Za najlepšieho brankára bol 

vyhodnotený brankár mužstva 

Z devínskonovoveských hráčov "Karpatia" p. Beraczka, za naj-
môžu byť s výsledkom spokojní · lepšieho hráča hráč mužstva 

Hurban a Jurčák . "FC Santos" P. Pochaba, a za 
Ostrie/oný Szi:i//i:is mc:i/ zrejme 

svoj slabý deň . Lepší výsledok sa 
očakával aj od talentovaného Jur

ka Šošovičku a pod svoje možnosti 
bodoval aj Ďurica. 

Uýsledky šoEhistou 
Zatial' čo "A" a "B" družstvá 

na svojich súperov nestačili, "C" 
a "0" družstvo víťazili . 

najlepšieho strelca turnaja po 

penaltových rbzstreloch bol vy

hodnotený hráč mužstva "Kiadi

váry" p. Rischer. 

Podakovanie patrí všetkým 

prítomným za účasť a zároveň 

ich pozývame na 4. ročník 

Vianočného turnaja a tešíme sa 

·spolu s vami na ďalšiu účasť. 

Dovol'te poďakovať aj tým, ktorí 

turnaj zabezpečili sponzorsky: 

podporou, Reštaurácia U Micha 

la - materiálnou podporou- min. p /h 
erálkou, zástupca starostu Mč rt ovor 
ONV - finančnou podporou, ľ d l' 
s MŠ P. Horova 16poskytnutí vy avate a 
šatní pre zúčastnené mužstva 1 • t' · t k · k , h . Spo ocnos ;e a a z a yc 
STIV s.r. o., Sara sadou tričiek . d ti' · p kl d _. , 

1e no tvcov ;e os a ana. 
papiernictvo L. Frolich - vianoč. Dedina, obec, č i mestská 
ným balíčkom. Všetkým sp on. časť nie je iná. 

zorom srdečne ďakujeme. Takmer každý každého 

pozná a aj keď nepozná, 
vždy sa nájde dobrá duša, 

Vianočné občerstvenie v čo počuje, donesie, rozpovie, 

forme kapustnice pre zúčas s rôznym úmyslom, podsta
nené mužstvá pripravil tou však zostáva, že nič ne

"Pizéria- Sergia", s ktorou bo zostáva utajené. Ba, občas 

všetci účastníci Vianočnéh sa objaví aj "nadpráca", keď 

turnaja nadmieru spokojní, z sme sa nedávno dopočuli 

čo patrí taktiež vďaka perso o vražde, ktorá nakoniec 

á/u Pizérie - Sergia. Ďakujem nebola. 
aj školníkovi ZŠ s MŠ na z Takto "pracuje" agentúra· 

P. Horova 16, ktorý aj naprie JPP- jedna pani povedala, 

predvianočnému rodinnémv a hoci aj informácia je tovar, 
zhonu strávil s nami celý deň. tieto sú zvyčajne bezplatné. 

Ešte raz všetkým vdaka. 

Sprostredkovať seriózne, 
overené informácie sa snaží 
tlač, rozhlas, televízia. Aj /.liga: 

·Doprastav"A" - DNV "A" 7:1 

Slovan "A"- DNV"A" 7,5:0,5 

Pneuservis Bródy - balíčkom 

pre víťazov, .A.S.A. s. r. o. Slov

ensko - finančnou podporou, 

Formula Šport café - pravidel

ným občerstvením sudom piva, 

JUDr. František Ba ň a na tomto poli platia rôzne 

zástupca starostu MČ D kritériá, názory, pohľady, 
nie vždy názory konečného 

-----------,......-------------'ll spotrebiteľa- čitateľa. , 

111. liga: 

D'NV "B"- Doprastav "F" 2:6 

Doprastav "E"- ONV "B" 2:6 

IV. liga: 

DNV"C"- Tatran "C" 5,5:2,5 

Doprastav "G"- DNV"C" 3:5 

V. liga: 

ONV " 0 " - Slovan "F'' 5,5:2,5 

Doprastav "1"-DNV"D" 4,5:3,5 

( .UO-h.t;HU~ ZIVOT-n ) 
Počula si, že sa bude zasa 

zdražovat benzín? 

Mne je to jedna, ja vždy beriem 

za stovku. 

••• 
Ako to Jano, že každý deň 
varíš miesto manželkyobed? 
To je tvoja zál'uba? 
Nie, skôr pud sebazáchovy. 

••• 

V obchode: 

Prosím si kilo kvasenej k 

pu s ty. 

A máte na to niečo? 

Áno, chut. ... 

Nie je to však zanedba
telhý fenomén, ako sa, občas, 
podaktorý ovplyvňovateľ 
domnieva. Čas, hoci je fyzi
kálnou kategóriou, hrá v 
prospech serióznosti, či si to 
niekto želá alebo neželá. 

Dosviedča to nielen histó
Ako si sa dostal domov z ria, literatúra, kroniky, ale 

silvestrovskej zábavy? a; pamätníci. Ako si ucho-

Ako blesk. :ajú súčasnost: Len tak, ako 

Tak rýchlo? 
Nie, tak kl'ukato. 

u tvoríme, len tak, ako na 
avisku dejín vystupujeme. 

Vydavatel' 
DEVínskonovoveský Expres : dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratisla va-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 Ir --;---------, 
po-pia: 15 .00-18.00. Uz á vierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatak každý párny týždeň v mesiac i. devex@ba .netlab.sk 
Nevychádza v auguste. Tlač: art&pr.ess spal. s r.o., T urbínavá l, 830 OO Bratis lava . Registračné čísla: l 03/90 · R 1 __ k_ru....:g:_@_m-..:::.ai::..:l...:.:vi::a.!:.p.:_:vl~. s:k _ _j 
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V ČÍsle: O O z ntdnlce • z dlint sttuostu 

O K'ultúnt O Sp~ločenslti ltronlltt1 • Pleso11tÍ seztint1 

O Ponultt1 • VW Sit • Penltlze pre šport 

f) lnzerc/tl O Z pollcttj'néllo ziplsníltfl • Futbtll 

Budúci prváčikovia 
onedlho absolvujú zápis do základnej školy 

V dňoch 9. a lp. februára sa 

uskutoční zápis prvákov do 1. 
ročnika v Devínskej Novej Vsi. 

Zapísané môže byť dieťa, ktoré 

splní určité podmienky. V čase ná

stupu no školskú dochádzku mu sí 

dovŕšiť 6 rokov, pričom dôl~žitá je 

oj jeho telesná a duševná · vyspe- . 

lost'. Tú pri zápise môže okrem pe

dagógov posudzovať oj prizvaný 

psychológ. Ak dieťa kritériám nevy

hovie, bude mu povinná dochádz

ka odložená o jeden školský rok. 

Rodičia by si mali ešte pred zá

pisom zistiť dôležité informácie 

o škole, ktorú bude ich dieťa na

vštevovať. Pri rozhodovaní môže 

zavážiť predovšetkým výučba cu

dzích jazykov, ponuka záujmových 

krúžkov, projekty, do ktorých je 

škola zapojená či jej materiálne 
vybavenie. 

Základná škola na ul. l. Bukov

čana bude mať dve zápisné mies

to: 

v budove no Ul. l. Bukovčana 1 
o v budove no Ul. l. Bukovčana 3 
Keďže zápis v škole l. Bukovčo

no l so uskutoční prvýkrát (dote

raz prebiehal no Charkovskej ul.) 

chceme poskytnúť všetkým záu

jemcom čo možno najucelenejšie 

informácie o výchpvno - vzdelá

vacom procese no našej škole. 

K tomu pripravujeme reportáž 

do DTV, Deň otvorených dverí, kto

rý so uskutoční 25. januára .2007 

v čase od 15.00 - 19.00 h i pro-

. pogočné materiály. 

Viac sa o škole dozviete no we: 
bovej stránke školy www.bukov

cana.sk, -prípodne priamo no Rio

ditel'stvách škôl. 

Mgr. Soňa Frohlichová 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
, DEVÍNSKA N OV Á VES 

bezplatne 

( KRÁT/ffi SPRAW) 

Orkán Kyri/1, ktorý sa v noci 
zo š tvrtka 18. na piatok 19. 1. 
prehnal republikou zasiahol aj 
Devínsku. Strhol strechu rodin
ného domu, spôsobil výpadok 
elektrického prúdu na lstrijskej, 
ale očakávanú kalamitu nespô
sobil. 

Bratislavský Klub starostov 
zanikol pre úpadok činnosti. 

Nahradi ho RegŤonálne združe
nie mestských častí Bratislavy, 
ktoré má už aj právnu subjekti
vitu. 

Plesová sezóna 
V čase uzávierky tohto čísla (20. 

1.) bol reprezentačný ples mest
skej časti, 3. 2. bude Ples rybárov, . 
9. 2. Maškarný ples, 10. 2. Ples 
motoristov, 1Z 2. Chorvátsky bál, 
20. 2. Pochovávanie basy. 

Návrh rozpočtu 
mesta 

Od pondelka 15. 1. je zve
rejnený návrh rozpočtu mesta 
Bratislavy na rok 2007. Je zosta
vený ako vyrovnaný s príjmo
vou i výdavkovou častou vo výš
ke 5,995 míliardy.korún. 

Automobilový 
veteráni 

Športové a pretekárske auto
mobily šesťdesiatych rokov si mô
žete, okrem červeno-bielych špor- · 
tových kombinéz najznámejších 
svetových športových pretekárov, 
pozrieť v Múzeu dopravy na šan
covej ulici 1/A. Vidieť ich môžete 
do marca. 

Uzavierka dnešného čísla 

bolo 18 .1. 2007. · 

Uzavie rko nasledujúceho 

číslo bude 1.2. 2007, 

číslo vy jde 9.2. 2007. 



Z radnice 
Miestna rada Miestneho zas

tupiteJ'stva mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves 
(MR MZ MČ ONV) sa zišla dňa 
9. januára 2007 na svojom 
prvom riadnom zasadnutí v 
novom volebnom období a 
prerokovala celkom 27 bodov 
programu. 
Z prerokovaných materiálov a 
prijatých uznesení vyberáme 
tieto závery: 
MRMČDNV 
- zobrala na vedomie stav pl
nenia uznesení MZ MČ ONV 
s termínom splatnosti, odpo
ručila MZ MČ ONV schváliť 
splnenie uznesení MZ MČ ONV: 
č. 106/6/2005/2, č. 201!10/ 
2eos;4, č. 75!4!2006/1, č. 99/ 
5!2006/3, č. 190/10/2006/2, 
odporučila MZ MČ ONV schvá
liť zrušenie uznesení MZ MČ 
ONV: č. 83/2/2003/4, č. 272/ 
12!2003, č. ' 147/7!2004/2, 
č. 244/11 !2004, č . 248!11 l 
2004, č. 92/5/2005, č. 228/ 
11!2005, č. 29/3/2006/3, č. 
40/3/2006/2, č. 64/4!2006/3, 
č. 85/5/2006!2, č . 104/51 
2006/2, č. 105/5/2006, č. 
115/6/2006/2, č. 180/10/ 
2006, č. 183/10/2006/2,3, č. 
189/1 0!2006/2, odporučila 
MZ MČ ONV schváliť náhrad
ný termín uznesenia MZ MČ 
ONV č. 163/9/2006 na termín 
03!2007, uložila prednostovi 
MÚ MČ ONV a architektovi 
MČ ONV vyžiadať doručenie 
čistopisu z BVS - vodohos
podárska štúdia územia MČ 
ONV, 
- zobrala na vedomie stav pl
nenia uznesení MR MČ ONV 
s termínom splatnosti, sch
válila zrušenie uznesení MR 
MČ ONV: č . 213/6!2005, č. 
302!10!2005/3, č. 15/1/ 

2006/2, č. 1 89!6/2006/2,3, 
č. 192/6!2006/3,1 č. 278!1 Ol 
2006/3,4, č. 305/11!2006/1, 
schválila náhradné termíny 
plnenia uznesení MR MČ ONV: 
č. 15/1!2006/2 do 03!2007, č. 
205/8!2006/2 do 03!2007, č . 

229/8/2006/1,2 do 04!2007, č. 
257!9!2006/2 do 04/2007, č. 
312!1 _1!2006!2 do 02!2007, 
-zobrala na vedomie návrhy roz
počtov príspevkových organizácií 
De.nova, /stra-centrum, OHZ 
a návrhy plánov organizácií DTV, 
s. r. o., ONV ŠPORT, spol. s r. o. 
a OSS Senecio, n. o. na roky 
2007- 2009, a uložila riadite
rom príspevkových organizácií 
Denova, /stra-centrum, veliteJ'ovi 
OHZ a žiada konateJ'ov organ
izácií DTV, s. r. o., ONV ŠPORT, 
spol. sr. o. a riaditerku OSS Sene
ci o, n. o. doplniť návrhy rozpoč
tov a plánov na roky 2007- 2009 
o inventárne stavy účtov aktív 

a pasív a stavy fondov k 31. 12. 
2006 v termíne do 25. 1. 2007, 
- odporučila MZ Mč ONV prero
kovať predložený návrh roz
počtu MČ ONV na roky 2007 
- 2009 po zapracovaní pripo
mienok MR MČ ONV a preroko
vaní návrhu rozpočtov resp. 
plánov organizácií zriadených 
MČ ONV ako aj ZŠ s MŠ a MŠ 
v komisiách MZ MČ ONV a 
následne v MR MČ ONV, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť predložený harmonogram za
sadnutí MR MČ ONV a MZ MČ 
ONV na rok 2007 po zapracov
aní pripomienok MR MČ ONV, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť variant 111. sanácie gudrónov -
zafJUzdrovanie skládky gudrónov 
na mieste, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť zmenu stavby "Obytný súbor 
Bystrická - Mečíková ", ktorá 
pozostáva z 12 mestských víl 
namiesto 12 rodinných dvojdo
mov, za podmienky splnenia sta
vebno-technických podmienok a 

·-Z diára starostu -· 
MČ DNY Ing. VL Mráza 

• V pondelok 15 januára 
2007 sa uskutočnilo pracov-

. né rokovanie starostu MČ 
DNY Ing. Vladimíra Mráza 
a predsedu komisie Straté
gie, rozvoja. a výstavby doc. 

DEVEX 2 

Ing. arch. Petra Gandla, Phd. 
Rokovanie sa uskutočnilb s ini
ciatívy starostu MČ DNY. 

Na stretnutí boli prítomní aj, 
architekt MČ DNY Ing. arch 
Milan Beláček, predsedkyňa 
komisie KVAD, MČ DNY Ing. 
arch. Eva Vargová, predseda 

prerokovaní v komisii výstavby, 
· architektúry a dopravy, 

- vyjadrila nesúhlas so zmenou· 
využitia nebytových priestorov o 
ploche 26 m2 na ul. M. Marečka 
1 O z kopírovacej a reklamnej 
služby na prevádzku Café-Bar, 
-schválila rozšírenie prenájmu 
nebytových priestorov v pasáži 
Dovina o ploche 56m2 pre fy Mi
kenda Present na zriadenie pre
zentačného centra tieniacej 
techniky, a vyjadrila nesúhlas 
s realizáciou vlastného ústred
ného vykurovania, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť predÍženie zmluvy o zabezpe
čení poskytovania sociálnych 
služieb v MČ ONV spol. Privilé
gium, n. o. do 28 . .2. 2007, a 
odporučila predsedovi dozor
nej rady OSS, n. o. preveriť 
splnenie zákonných podmienok 
riaditel'ky OSS, n. o. pre výkon 
tejto činnosti, 
- schválila zmluvu o nájme časti 
pozemkov parc . č. 2880/1, 
2881/2, 2881/114, 28 78/490, 
2878!491 a 2878/492 o výmere 
116,2 m2 za účelom úpravy . 
miestnych komunikácií-a výstav
by nového napojenia na Eisnero
vu ul. počas výstavby predajne 
LIDL na dobu 6 mesiacov od 
termínu vydania právoplatného 
stavebného povolenia za sumu 
300Sk!m2. 

Pri prekročení lehoty 6 mesia
cov, najskôr od 1. 9. 2007 sa 
stanovuje zvýšené nájomné z 
300 na 400 Skjm2, 
-odporučila MZ MČ ONV schvá
liť zmenu Organizačného po
riadku MČ ONV - čl. 6, bod 4 
podra predloženého návrhu, 
• uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV a architektovi MČ ONV 
pripraviť harmonogram prípravy 
a organizačné zabezpečenie 
Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja MČ ONV na 
najbližšie zasadnutie MR MČ 
ONV, 

komisie Financií, rozvoja ces
tovného ruchu, turizmu, pod
nikania a legislatívy JUDr. Mi
loslav Šimkovič a predseda 
komisie kultúry MČ DNY a 
mestský poslanec zastupujú
ci DNY v hlavnom meste SR · 
Bratislava p. Miroslav Encin
ger. 

Obsahom rokovania boli 
problémové okruhy územné-

- schválila vyhradené parko
vacie miesta na ul. P. Horova 
26 na obdobie od 1. 1. 2007 
do 31 . 12. 2007 : Vojtechov; 
Va/lovi za 8 .200.- Sk/rok, 
Nihil Odstat, a. s. za 12.005.
Sk/rok, Ivete Benešovej za 
8.600.- Sk/rok a Ferdinandov; 
Krchňavému za 8. 500.- Sk! 
rok, a schválila užívanie bez 
úhrady jedného vyhradeného 
parkovacieho miesta na ul. J. 
Poničana 3 pre mat. vozidlo 
Ba 715ML, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o plnení UMZ č. 99!5/2006 
- aktuálny stav v rekultivácii 
Glavice, · 
·schválila program Miestneho 
zastupiterstva MČ ONV dňa 30. 
1. 2007 v znení pripomienok, 
• schválila uvornenie 1112 v 
januári 2007 a 1/12 vo feb
ruári 2007 z vykázanej skutoč
nosti príspevkov pre športové 
kluby v roku 2006 pre ONV 
ŠPORT spol. s r. o., účelovo 
viazané pre FCL, ktoré budú 
započítané s príspevkom pre 
FCL na rok 2007, 
• vyjadrila nesúhlas so zníže
ním sadzby nájmu prevádzky 
pohostinstva na ul. štefana 
Králika 1, ktoré má v prenájme 
p. Puškáš, 
• zobrala na vedomie infor-
máciu opripravovanom 8. repre
zentačnom plese Miestneho 
zastupiteJ'stva mestskej časti 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves a starostu MČ ONV dňa 
20. 1. 2007, 
• zobrala na vedomie informá
ciu o vykonanej ankete zamer
anej na zaradenie športového 
programu do programovej 
štruktúry televíznych progra
mov v MČ ONV. 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a. s, 
zástupca starostu MČ ONV 

0 
novootvárané územia ~r~e

, na zástavbu v DNY. Rlese.-
ne k h , . 

. problémové o ru y suvl-
ne , . •v 'h 
seli 5 legalizac1ou sucasne o 
tavu a rozvojového zámeru 
:účasn~j samosprávy v DNY. 

Záver ~okovania smeroval v 

prospech MČ DNY a ~1. mes
ta SR Bratislavy, ako a1 v pro
spech reálnych zmien v na
vrhovanom územnom plán: 
Bratislavy, podl'a potrieb MC 
DNY a v súlade s potrebami 

hl. mesta. 
Takto bude možné schváliť 

navrhovaný územný plán a v 
budúcnosti riešiť cestou Zmien 
a doplnkov územného plánu 
rozvoj MČ DNY. 
• V utorok 16. januára prijal 
starosta MČ DNY kpt. Mg~. pá
na Balogha v súvislosti s jeho 
nástupom do funkcie riaditel'a 
miestneho policajného útvaru 
v našej mestskej časti. 

Obsahom rokovania bolo 
dohodnúť rámcovú spoluprá
cu medzi policajnými zložka
mi a orgánmi miestnej samo
správy, ktoré by smerovali k 
zvýšeniu bezpečnosti v DNY. 
• V stredu, 17 januára sa sta
rosta MČ DNY zúčastnil roko
vania Mestskej rady, hl. mes
ta SR Bratislavy. 

Najpodstatnejším bodom 
rokovania, bol návrh zmeny 
štatútu hl. mesta SR · Bratisla
vy, ku del'be príjmov hlavné
ho mesta medzi Magistrátom 
a mestskými časťami. 

Predkladaný návrh znižu
je rozpočtové príjmy mest
ských častí podiel'ovej dani z 
príjmov voči príjmom z roku 
2006 o 160 mil Sk. 

Dôvodmi sú legislatívne 
zmeny a úpravy vlády SR v · 
nadväznosti na nadmorskú 
výšku miest a obcí, kde sú 
zvýhodnené obce s vyššou 
nadmorskou výškou, ďalej os
lobodenie daňových poplat
níkov z dane z nehnutel'ností, 
v oblasti školstva, vedeckého 
výskumu a cirkví a povinnosť 
obcí financovať i neštátne 
školské zariadenia. 

Členovia mestskej rady po 
dlhotrvajúcej diskusii nepri
jali tento návrh s tým, že vý
padkom vo výške 160 mil Sk, 
bude v pomere 50%, ku 50% 
zaťažené tak hlavné mesto, 
ako aj jednotlivé mestské čas
ti. Takto prepracovaný návrh 

pôjde do mestského zastupi
tel'stva l. februára 2007. 

- -AZ-

ZŠ s MŠ P. Horovo 16 
vás pozýva no 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
5. februára 2007 od 15;00 do 18.00 hod 

v priestoroch základnej školy 
Počas tohto dňo poskytneme rodičom dostatok informácií 

o t1ošej škole o jej aktivitách, predškolákom 
ponúkneme zábavné hry o veselé stretnutie s kúzelníkom. 

Preds'kolákov zároveň pozývame (spolu s rodičmi) 
v stredu 7. februára do prváckej triedy, kde spolu 

s našimi prvákmi o ich pani učite/'kou môžu prežiť 
jeden vyučovací deň. Túto návštevu však treba ohlásiť 

do 5. 2. no tel. č.: 6453 8463 
PRÍĎTE, TEŠÍME SA NA J'lÍS 

Základná škola s materskou školou, 
Malokarpatské námestie l, 841 03 Bratislava 

vás pozýva na 

zápis detí do l . ročníka v školskom roku 
200712008. Zápis sa uskutoční 

v piatok 9.februára od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
a v sobotu JO. februára od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

škola ponúka: 

.- vyučovanie anglického jazyka od prvej triedy 

.- vyučovanie informatiky od prvej triedy 

.- popoludiiajšia starostlivosť o dieťa v školskom klube 

.- širokú záujmovú činnosť 

.- stravovanie v školskej jedálni 

.- organizujem školy v prírode, lyžiarskej kurzy, 
plavecký kurz 

.- študijné pobyty v Anglicku 

.- projekt Cornenius l, Škola podporujúca zdravie, 
e-tJ.vinning, Otvorené škola 

.- spolupracujeme s Unicef, ČK 

.- vo vyučovaní požívame IKT technológie v multifunkč

nej učebni 
.- učebiía jazykov, informatiky, prírodopisu, chémie a fyziky 
.- máme dve telocvične a posilňovňu a iné 

Viac informácii na www.skolalamac.sk, 
e-mail: injo@zsnzalokarpatba.edu.sk, tel. 02/64780640 

- Ponuka tele"ízie "Dfltf-
Na otázku ako sú ob!jvatelia De

vinskej spokojní s ponukou progra
mov káblovej televízie sme ziskali 
niekol'ko odpovedi. 

* Na pozeranie televízie nemám 
čas. Aj tie programy, ktoré v ponuke 
sú nesledujem. Iba správy, teletext, 
a rád by som si pozrel dobrý futbal 
zo sveta, alebo dobrú hudobnú 
klasiku. Neviem, či také čosi niekto 
ponúka. 

At 
* V súčasnej ponuke mi chýba špor
tový a hudobný kanál, za nešťast
né považujem aj zrušenie kanála o 
cestovnom ruchu (Travel? .. .) Vadia 
mi aj tie občasné výpadky niekto
rých kanálov. 

Milan 
* Chýba mi hudobný kanál. Nero-

zámerom niekoho bolo odrodiť mla
dých /'udi od sledovania televízie. 
Nedomnievam so, že ,.náhrady" TV 
NOE ·a NAUTIK niekto s obyvatelíni 
nekonzultoval. Myslím, že je možné 
zabezpečiť si signál aj od konkuren
čnej firmy. Sťažnosť som poslal aj na 
miestny úrod ONV. 

Rasťo 

* Máme naladených 27 kanálov 
a vôbec netušíme, či sú to všetky, 
alebo nám čosi chýba a nevieme 
to na/adit: Toká informácio, aj pro
stredníctvom Oevexu by nebolo már
na. Máme dojem, že je tam mólo 
priležitostí pre mladých. Chýba Eu
rosport, nejaký hudobný a nejaký 
prirodopisný kanál. 

Vm 

zumiem, prečo z ponuky Satro pre anketu spracoval 

ho plánu hl. mesta SR Bratí ONV vypadli VIVA l a VIVA 2, akoby Peter Javor jr. 
lovy, v časti katastrálnehr .::----b ________________________ _:_:__ _ _:_ ______ ::_ _________ ::__.=_ 
územia DNY. SO ná asistencia máhat'l'uďom s postihnutím. Ak dystrofikovvSR-Agentúraosob-

Okruh problémov, ktor máte vol'ný čas ráno, poobe- nej asistencie 

riešili zainteresovaní, na to de či večer, prípadne niektorý - Banšelova 4, 
pomoc l'ud'om so zdro- Ak t b · t d't' d • 'k d k d b 821 04 B - l 2 to pracovnom rokovaní, bol po re Ufe e pora 1, za- en cez Vl en , e y y ste ratts ava , 

funkčné využitie plôch v s votným postihnutím volajte! Sídlime v bezbariéro- mohli niekomu pomôcť ozvite te/L 4341 0474, 091 l 
čestných záhradkárskych os vých priestoroch, môžete nás sa nám. Vysvetlíme Vám, čo 268 688, 0907 262 293 

Poskytut-eme soc1'a'lne pora- · •t• 't' t k 't ' • ·t d@ d k dách, exploatácia územia navs IVI . a a o praca - pomoc vyza- e-ma1: om om . vsr.s , 
lokalite Devínske 'jazero, no denstvo pre občanov s ťažkým Hlodáme l'udí, ktorí za fi- duje. www.omdvsr.sk, http://www. 

ravotny' m po s_ tihnut1'm. • d k h né dopravné ' systémy v DN nancnúo menu, 55 s c cú po- Organizácia muskulárnych omdvsr.sk/sk/osobasis.html 
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra· • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

centrum pre voľný čas 

3. 2. PLES RYBÁROV 
vo velkej sále od 19.0Ó h. 

Bližšie informácie priamo u organizátora P: Antona Gašparíka 

9. 2. MAŠKARNÝ PLES 
vo velkej sále od 19.00 h. Vstup len v karnevalových maskách. 
Bližšie informácie priamo u usporipdatel'a: Folklórny súbor Črip 

10. 2. PLES MOTORISTOV 
vo vef'ke) sále od 19.00 h. 

13. 2. DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 
vo velkej sále od 15.00 h., vstup vof'ný 

V programe vystúpia deti ZUŠ. 
súčasťou programu je súťaž o najkrajšiu masku 

17. 2. CHORVÁTSKY BÁL 
vo velkej sále od 19.00h. 

Bližšie informácie u usporiadate/a: 
Chorvátsky kultúrny spolok v ONV 

20. 2./18.00hod. POCHOVANIE BASY 
vo velkej sále od 18.00 h. 

Tradičná fašiangové zábava na zÓver plesovej sezóny. 
Do tanca hrá: 

Súčasťou zábavy je po/nočný program 
- pochovanie basy 

úťaž • Súťaž • Súťaž 
lstrccentrum, 

Miestne knižnice, lstrijská 6 
Vyhlasujú VIli. ročník literárnej 
súfcže pre svojich čitctel'cv c 

žiakov základných škôl 

l. kategória: ~ 
mladší žiaci {ročníky 3. - 5.), l 

ll. kategória: 
starší žiaci {ročníky. 6. - 9 .) 

Sút'ažné práce v rozsahu nojvioc 
2 strán (A4) odovzdávajte priamo v 

. , lflGJÔN, V KJOROM ŽIJEM 
Názov tohtoročnej tém je: 
"Devínska .očami detí" 

Tešíme se ne Vaše príspevky c postre
hy oko ich vidíte vy. 
Práce budú rozdelené de ll. kategórií 
a to: 

miestnej knižnici najneskôr de 28 . feb
ruáre 2007. 

Vít'azné práce odborná porote oce
ní počas týždňa podujatí, ktoré se usku
točnia 13. - 17. marec 2007. 

Materské c en trum Bublink a 
s podporou ZŠ P. Horova 

pozýva všetky deti od 0-6 rokov a ich dospelých príbuzných 
na Preteky na odrážadlách alebo šantenie 

v telocvični so všetkým čo k tomu patrí flozenie po rebrinách, 
lopty, žinenky, veľká trampolína a iné športové náradie/. 
Kde? Veľká telocvičňa, ZŠ P. Horova 16, vchod zo zadu 

Kedy? 30. januára 2007 /utorok/ od 10:00 do 11:30 
Ako? Prineste si odrážadlá /nie trojkolky, 

bicykle/, prezúvky a veľa energi~!!! 

Vstupné: 
50 Sk na dieťa a 20 Sk na každé ďalšie dieťa v rodine. 
Predpredaj vstupeniek v MC Bublinka od 15.1. 2007. 

Tešíme sa na vás. 

DEYEX 4 

Výstava obrazov a plastík· Vendelín NERÁD 
v Kultúrno spoločenskom !entre ·Chorvátske múzeum no lstrijskej 

18.1.. 28.2. 2007 
po· pio: 10.00 · 16.00 

éllesová sezóna 
Ľudia po vypätých pracov

ných diíoch potrebujú vypnúť, 
oddych, relax .. . Príležitostí je 
neúrekom. Jednou z príjem
nýchje plesová sezóna. 

O zábavy a diskotéky v roku 
asi núdza nie je . Ples v.fak pa
trí k spoločenským udalosti
am. Má isté zásady, zvyky, po
riadok i vari inú úroveií ako 
bežné zábavy. Zvyčajne býva 
na pozvánky. 

Rozdiel možno badať už vý
berom sály, hudby, programu, 
menu, tomboly, spôsobu otvo
renia ... Medzi h~st'ami nechý
bajú osobnosti. 

Pri výbere skladieb nechý
ba klasika, najmä predtaneč
níci ponúkajú výber toho naj
lep.fieho pre potešenie i pre 
oči, i ako príklad možností. 

Pozvaní a pozorne vybraní 
hostia dodávajú plesu punc, 

Neuveritel"né 
V čase predvianočných 

nákupov sme chceli sprostred
kovať nákupnú atmosféru - re
gály plné tovaru. plné nákup
né košíky a vozíky v našom 
najväčšom nákupnom cen
tre v Terne. Pracovník SBS nás 
ochotne zaviedol za vedúcim 
a ... tam sme skončili 

"Ak chcete fotografovať, 

musíte si vyžiadať povolenie 
na príslušnom útvare podniku 
na Stromovej. Večer po 20.00 

Nový Zaistený vklad 

má garantovaný výnos 7 % 
a bonus do 15 % za 3 roky 

Slovenská sporitel'ňa ponúka od 
17. januára 2007 nový Zaistený 
vklad v celkovom objeme 700 mili· 
ónov korún. Vklad má viazanosť 3 
roky a garantuje výnos 7 % (ročný 

program je distingvovaný, 
bava kultivovana .. . 

Jednoducho- ples je ples. 
Kultúrnost'ou sa lí.fi od 
ných zábav. 

hodine! Nevytiahli sme už 
novinársky preukaz. nieto 
aparát. 

Ked kompetencia 
ho predajne je takto 
dzená (zatiaľ sme sa s 
to obmedzením. či 
stretli prvýkrát v živote) 
sme do redakcie. 

O tom. že ani kladnú 
mu, ako v tomto prípade 
náš obchod nepotrebuje, 
presvedčili. Zrejme stačí 
si iné a počúvať názory 
úcich. 

P. Krug - vvcfavcJtetl 

, . 
SLOVENSKA& 
SPORITEť Ň A 

garantovaný výnos 4 % y prvom 
3 % v druhom roku). Klienti 
v treťom roku získať bonusový 
nos až 15 %. Jeho výška závisí 
zhodnotenia koša mien krajín V4 
Rumunska voči euru. Každá 
má pätinový podiel. 

... , 
S1'0LOC~NSKA KltONIKA 

Dvanásteho januára 2007 
boli tri roky, čo nás 

náhle opustila naša drahá 
manželka, mamička 

a babička 

Anička ŠUBÍNOVÁ 

Prosíme, venujte jej 
tichú spomienku. 

Manžel a deti 

Dňa 7. februára si 
Pripomenieme nedožité 

BO. narodeniny 

Fridricha POKORNÉHO 
' 

ktorý nás opustil. 
bez slova rozlúčky pred 

lO rokmi. 
Všetci, čo ste ho poznali 

venujte mu tichú 
spomienku. 

Vobotu 13. januára 
2007 otvorili plesov_ú 
ezónuv Devínskej ma-

' tičiari. Tradične prijemnú at
mosféru otváracieho plesu se
zóny otvorili predseda MO 
MSJ. Slovinec a predtanečníci 
z tanečného centra Eleganza. 
Hudobná skupina TIP pozvala 

potom do tanca všetkých, aže 

sa aj dobre všetci bavili svedčí 
ich výdrž do skorých ranných 
hodín. Veďpohodová atmosfé
ra, dobrá večera z reštaurácie 
U Michala, bohatá tombola, 
tentokrát opäť s balónikmi, 
srdiečkový tanec, predovšet
kým však dobrá partia, kde 
tohto roku prevažovali mladí, 
a aj hostia z iných mestských 
častí, predstavila Devínsku a 
MO MS ako kultivovaných 
hostitelov. 

Medzi hosťami nechýbal ani 
zástupca Ústredia Matice slo
venskej, dlhorpčný redaktor 
Slovenského rozhlasu a čerstvý 
riaditeľ Domu Matice sloven
skej v Bratislav!! Vladimír Dob
rík, poslanci miestneho zas
tupiteľstva DNV, predseda 
CHKZ na Slovensku]. Cvečka, 
zástupcovia sponzorov a stá
lych i nových podporovatelov 
zachovávania dobrých tradí
cií. 

Sponzorom, ktorí prispeli do 
tomboly patrí vďaka organi
zátorov i šťastných výhercov: 
Kozmetika - kaderníctvo MI-

RIAM, Kaderníctva z M. Ma
rečka, Iva-Style z ]. Smreka, 
Janka, z Istrijskej, manikúry 
a pedikúry z P Horova, Vlas
ta, drogéria z Eisnerovej 50, 

salón krásy MARY AROM~ 
z I. Bukovčana, klenotníctvo 

Kleopatra, A LDA-ALAN z 
Eisnerovej, Železiarstvo GAZ
DA, kníhkupectvo Enigma z 
Eisnerovej, Akvarex z J. Smre
ka, JMK odevy z Hradištnej, 
MOVEO zP Horova, papier
níctvo z ]. Smreka 7, Činohra 
SND z Gorkého, Družstvo 
podielnikov Devín zo sídlom 
v Záh. Bystrici, lekárne: Pri 
radnici, Libery z M . Mareč-

ka, Optika M z ]. Smreka, 
Farby- laky z Eisnerovej, kve
tinárstva: Begra a Iris, Her
ba Valkovičová, Potraviny
-večierka P Horova, M+ V 
- mäsiarstvo z Eisnerovej 
56, HŠK Macek, Pool biliard 
klub z M. Ma rečka, Zelovoc U 
Jarka z Istrijskej, reštaurácie: 
Mariška, Is tria, Stupka, For
mula-Cafe . šport, Cukráreň 

SHAR, U Michala, J. Višňov
ský, Fortuna, Pizzeria-Risto-

rante Sergia, firmy DUKES a 
Technoservis, Car-Line, Max 
fit, starosta MČ DNV Ing. V 
M ráz, zást. starostu F Baňas, 
Ing. ]. Dobrík, Vl. Baranovič, 

K. Bergerová, A. Hanzen, P. 
Zukal a ďalší, na ktorých sm e 
hádam zabudli. Organizátori 
,všetkým ďakujú a tešia sa na 
stretnutie na 14. plese v roku 
2008. r 

Prvý reprezentačný ' 

PLES M818RIS18V 
v sobotu 10. februára 2007 

od 19.00 h vo velkej sále lstracentra 
Dobrý program. zábava a tombola chýbať nebudú. 

Všetci vyznávači motoristického športu sú vítaní 

DEVEX 5 



Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnost'ou, 
Mokrohájska l, 842 40 Bratislava 

---Ponuka príležitostí---
pre zdravotne postihnutých 

Stredné odborné učilište pre telesne postihnu
tú mládež, Mokrohájska l, 842 40 Bratislava 
Tel.: 02/5465 1354-55/kl. 230, 02/5465 
0062, fax: 02/5465 0063 

Učebné a študijné odbory v SOU pre TPM 
Trojročné učebné odbory 

2433 2 Ol obrábač kovov 
- univerzálne obrábanie 

2466 6 02 mechanik opravár 
- stroje a zariadenia 

2683 2 04 elektromechanik ä 
- stroje a zariadenia 

2686 2 mechanik elektronických 
zariadení 

3195 2 Ol krajčírka 

- odevná konfekcia a bielizeň 
6453 2 Ol knihár 

- ručná výroba 
8545 2 zltltník a klenotník 

6475 2 technicko-administratívny 
pracovník 

Štvorročné študijné odbory 
6446 4 kozmetička 

2411 4 mechanik nastovovač 

Dvojročné denné nadstavbové štúdium 
2675 4 03 elektrotechnika 

3125 4 
85014 
2414 4 02 
6476 4 
2675 4 02 

- elektronické zariadenia 
odevníctvo 
umelecko-remeselné práce 
strojárstvo 

· technicko-ekonomický pracovník 
elektrotechnika 
- výroba a prevádzka strojov 
a zariadení 

Štvorročné študijné odbory a nadstavbové 
štúdium končia maturitnou skúškou, absolven
ti získavajú úplné stredné odborné vzdelanie a . 
môžu pokračova( v štúdiu na vysokej škole. 

so zdravotným postihnutím (ZP}, zahájilo 
čovanie v roku 1981. 

lriadovate/"- Ministerstvo práce, 
vecí a rodiny SR v roku 1991 na jeho 
och zriadilo Inštitút pre pracovnú '""'""'"" .. 
občanov so zmenenou pracovnou 
tou, inštitúciu s dokonalejšou a vyššou 
pomoci. 

Z 
... mv ONV síce len 4 rok, ale 
ue "d l noviny čítam prav1 e ne a 

0 
mojej pozornosti ako sa 

. ortovei rubrike piše o ús-sp . 
či neúspechoch futba-

Prípravná trieda - trvá l rok a pomáha 
uchádzačom zvládnu( vedomostné prekážky, 
ktoré im neumožnili zaradenie do učebného 
odboru.lnštitút pre pracovnú rehabilitáciu ob
čanov so zmenenou pracovnou schopnost"ou 
je špeciálne zariadenie s celoslovenskou 
pôsobnost"ou, ktoré má viac ako 40 rokov 
trvanie a svoju tradíciu. SOU pre TPM, ktoré 
je súčast"ou Výcvikového str;diska pre občanov (pokračovanie v budúcom DNV, šachistov či devíns
,----~------------------------"~-n~""'1P.s.tsk:om Forestovi Gum-

o VOlkSWagen Slovakia, a.s. ovi (ospravedlňujem sa za to 
má novú kolektívnu zmluvu rirovnanie ale momentál~e n;a 

'--------------------------l.c. n<~nacja_ meno toho mlad1ka co 
Od januára tohto roka plati vo Volks

wagene Slovakia, a.s. nová kolek
tívna zmluva. V nej po dohode s od
bormi Volkswagen Slovakia zvyšuje 
mzdy a upravuje niektoré ďalšie so
ciálne výhody zamestnancov. Kolek
tívna zmluva bola uzatvorená· na ob
dobie nasledujúcich dvoch rokov. 

Medzi najdôležitejšie body doho
dy patrí valorizácia tarifných tried o 
7,5%. Zamestnanci získajú okrem 
toho aj dovolenkový a vianočný prís
pevok. Vianočný príspevok bude 
vyplácaný formou vernostného bo-

nusu a bude závisieť od počtu há križom krážom po Európe) 
pracovaných rokov vo VW SK. ebo iných športovcov. Taktiež 
lektivna zmluva myslela aj na neušli články ohl'adom dotá-

·s deťmi. Matky s deťmi do 12 ii do rekonštrukcie športovísk 
veku získali navyše dva ; priamo do jednotlivých 
dni vol'na ročne s náhradou bov. 
Kolektívna zmluva tiež zvýšila Rád by som týmto sp6sobom 
ku bezúročných pôžičiek, tuottem&--.7·č: 1iril rodinu športových klubov 
odmeny, podporu pri odchode oNV a taktiež dal do povedomia 
starobného dôchodku a sociálne úspechy cyklistického 
pomoci pri narodení dieťaťa, či bu CK Rolando, ktorý vznikol . 
zamestnanca. februári 2006 pri Športovom 

Rolando v ONV. Hlavnou. 
·nnosťou tohto klubu je horská 

Máme 12 členov, z toho 6 mo
mentálne aktívne pretekajúcich . 

Viackrát som kontaktc;JVal pí
somne Obecný úrad ohl'adom 
príspevku na našu činnosť, ale 
bezúspešne. 

V principe nás to neodradilo 
a absolvovali sme bez akého
kolltek sponzora 1 O pretekov na 
Slovenku, 2 preteky v Čechách 
a 1 pretek v Chorvátsku. Vzhla
dom na amatérske podmienky v 
akých fungujeme sme dosiah-; 
li skvelé výsledky vo všetkých 
MTB maratónoch, na ktorých 
sme sa zúčastnili. ( v prílohe pri
kladám aj konkrétne výsledky na 
jednotlivých pretekoch ) 

Ak by .bolo možné niečo nás 
uverejniť v OEVEXe, tak by nás 
to vel'mi potešilo a možno aj 
pomohlo k získaniu nejakého 
sponzora pre sezónu 2007. 

~a~iJd~p /"tJd /eradoa 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne Výrobky, · 

Bravčový bok s kosťou 
Bravčová krkovička s kosťou 
Bravčové pliecko 
Bravčové karé 
Kuracie trupy chladené 

· Kuracia šunka 
Hydinové párky 
Kuracia šunka 
Hydinová točena 
Pečeňový syr 
Syr Niva 
Ementaler tehla 
Kačica mrazená 12~ 

89.90 Sk/kg 
119 Sk/kg 
129 Sk/kg 
139 Sk/kg 
20 Sk/kg 

145 Sk!kg 
59 Sk/kg 

145 Sk!kg 
59 Sk/kg 

99,90Sk/kg 
225 Sk/kg 
199 Sk/kg 
109 Sk/kg 

Ceny platia od 26.1 . 2007 do vypredania zásob 
· Denné menu: 69 Sk 

m• ·• ·•·•·•••••· •·-···· ·•· ·-- ••m•-•• ' ·······•••···•·•·m••m•m••-mmmmm••••••••••••··••·••••••·····•·•-••·•·••···••••••••••••••••••-••••• ••• - •••··••••••••••••• ••m•mmm mm•••m••mm -•·-~cvkli~ka. 

Martin Daniel, 
0903194754 Prijímame objednávky studenej kuchyne 

·eniaze 
V minulom čísle som sa za

mýšl'al nad dôležitosťou športu 
v živote mladých ľudí, nad po
stavením športu ako celospo
ločenského fenoménu v našej 
hierarchii . hodnôt a z pohľadu 
občana Devínskej Novej Vsi, 
nad ďalšou perspektívou roz
voja športových aktivít v regi
óne našej obce. 

V tejto súvislosti mi nedá, po 
nahliadnutí do navrhovaného 
rozpočtu obce pre roky 2007-
2009, ktorý prerokovala miest
na rada mestskej časti DNY 9. 
l . 2007, nevyjadril' svoju vážnu 
obavu nad ďalšou budúcnosťou 
športu v Devínskej Novej Vsi. 
Voľby sa skončili, poslanecké 

mandáty sú rozdané a politické 
strany a koalície, či nezávislí, 
by mali napÍ~ať svoj program. 

Musím však vyjadriť svoje 
znepokojenie nad potenciálom 
rozhodovacích schopností niek
torých pánov poslancov, čle

nov miestnej rady, ktorí napriek 
svojim predvolebným sľubom 
chcú športu nie dať, ale brať. 
Po rozhovoroch s veľkým po
čtom občanov Devínskej No
vej Vsi, keďže sa snažím o 
pravidelnú komunikáciu a po-

DEVEX 6 

čúvam ich ponosy a sťažnosti, 
musím tlmočiť aj ich obavy o 
celé spektrum oblastí spoločen
ského života o smerovaní kto
rého, majú mandát rozhodovať 
.naši zvolení poslanci. Zostaňme 
ale pri načatej téme - športe. 

Pred tohtoročnými voľba

mi mal každý občan možnosť 
zoznámiť sa s volebným pro
gramom každej strany, s pro
gramom toho-ktorého kandidá
ta. Listujúc si v predvolebných 
prospektoch jednotlivých strán 
vyznievajú s odstuporri času 
tragikomicky, s poukázaním na 
tohtoročný návrh rozpočtu, 

tvrdenia a sľuby typu: podpora 
voľnočasových aktivít mláde
že, prímoravská cyklotrasa-re
konštrukcia, obnova detských 
ihrísk a športovísk, umožnenie 
výstavby nových športových 
zariadení, ihrísk, haly, posta
venie viacúčelovej haly, inves
tície do športovísk, školských 
dvorov a verejných športových 
plôch .. . Nahlas sa pýtam zodpo
vedných predstaviteľov tých
to strán: boli to skutočne len 
predvolebné sľuby? Stojíte si 
za svojim slovom? Bol pre vás 
občan - volič dôležitý len ako 

nástroj na dosiahnutie ciel'a
-zvolenia? Ako si inak potom 
môžeme interpretovať návrh 
rozpočtu, ktorý je koncipovaný 
tak, že vyvoláva odôvodnené 
obavy o budúcnosť športu v na
šom regióne. Iste, treba chápať 

·obmedzené možnosti z hľadis
ka príjmov do rozpočtu, snahy 
a návrhy zo strany hlavného 
mesta SR Bratislavy o krátenie 
príjmov do rozpočtu mestských 
častí zo strany magistrátu, čo sa 
aj prezentovalo 17. l. 2007 na 
stretnutí starostov mestských 
častí v mestskej rade zo strany 
námestníka primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy, ale v roz
počte na rok 2007 by mal byť 
už prezentovaný prípravný pro
ces investícii a dotácií do športu 
a postupne v rokoch 2008-2009 
aj rea.lizácia. 

Ako predseda dozornej rady 
organizácie DNY ŠPORT, s.r.o. 
musím vyjadriť svoje rozhor
čenie nad tvrdením istej strany, 
ktorá spochybňuje celú činnosť 
DNY ŠPORT, s.r.o. a sľubovala 
vo svojom volebnom programe 
sprehľadnenie jej finančných 

tokov . . oto populistické vysta
tovanie je absolútne plytké a 
vyznieva až smiešne, keďže to 
prehlasuje stŕana, ktorej pred
stavitelia sami navrhujú likvi~ 

dačný rozpočet finančných 

striedkov pre šport v Dev 
Novej Vsi. Ak má niekto 
chybnosti, na čo boli 
financie DNY ŠPORT, s.r.o., 
tu predsa mož.nosť auditu, 
troly. 

Ako stále ešte predseda 
zornej rady a teda 
osoba môžem s čistým 
mím vyhlásiť, že peniaze 
vždy na ten účel,· na ktorý 
určené, t.j. na podporu 
a športových aktivít obt::antot 
Dňa 30. l. 2007, v 

vol'ba nových orgánov 
nosti. Želám poslancom 
skej časti Devínska Nová 
zároveň členom valného 
maždenia DNY ŠPORT, s .. 
šťastnú ruku pri vol'be 
vedných osôb do orgánov 
spoločnosti. 

Dúfam, že naši 
sa svojej .úlohy zhostia 
málne s takým elánom, 
ich predchodco\,ia, aby 
v Devínskej Novej Vsi 
naberal správny smer. 

MA-KA-DO l1.5.2006, Bratiisllava- Kamzík 
Cyklistické orientačné preteky pre každého 

Ostatní do BO rokov MM,MŽ,ŽŽ: do 180 

4. Englmon Marion, Melilová Kotorlno 192 bodov 
Ostatní od 80 rokov MM.MŽ,ŽŽ: do 180 

l. Belzor Peter, Belzorová Renáto 230 bodov 
Moroton Tour de Vyškov 2006 0.4.2006. Vyškov) 
IO hodinový Schwinn Cycling maratón. 

10 hodin- Majo Bordál, Martin Daniel, Roman Bolhor, Kalka Melilová 
8 hodin - Martino Vargová, Marcel Varga 
7 hodin - Kotko Donielová 

ACIÍrP MTB Uphiilili 2006 (8.4.2006, Brotiisliavo -Komzi~"k) . · 
MTB časovka do vrchu - 2,6 km /160 (Ahoj - Kamzík) 
Md . 
6. Bordál Marián CK Rolanda 9:34 · 

40. Gregor Michal CK Rolanda 13:44 · , 

Predaj 
Vol' né miesta (ponúka, 
hl'adá) 
Služby (ponúka) 
Byty 

Nehnutel'nosti 
Rozličné 

Predám kanáriky, Íacno. DNV. 

Tel: 0905-925 990 

lnl · 

• Ovčie kožušiny - predložky 
- dostanete kúpiť v Devexe. No
voveská 14 (z dvora) po-pia: 
15.00-18.00. 
Možnosť aj objednať Lacnejšie 
ako kdekolvek' v meste. 

( m- vm:~í: MIUTA . ) 

• Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: 
• recepčný-recepčná, znalosť Nl 
(AJ) podmienkou, 
• pomocné sily do kuchyne, 
• kuchára-kuchárku. 

Po- pia: Soo-18oo, So: ?oo-12oo 
Nákup možný aj na gastrolístky 

Informácie v hatili Morava na 
Opletalovej, 

Tel.: 6477 7766, 
64779991 

(~_....::.U4:.:...._-....::::S=LU:::.::Ž::=:lJ_:_l" -~) 

ponúka 
• Spracovanie účtovných dokla
dov v systéme ]U a PU (okrem 
miezd), vypracovqnie daňových 
priznaní(DPH, daň z príjmov), 
ekonomické poradenstvo. 

Tel: 0907-732 iB2 
• TV servis Baláž - oprava tele
vízorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 
• 61. r. praktik (VŠ pedag. + 3 štát
nice) doučujem nemčinu, anglič- · 
tinu, ruštinu, individuálne, 200 
Skl 1,5 h, násťročných, aj víken
dy. Tel: 0903-227 457 

c~• --·= ().):._~=[J'Yn'.:.._:__:_ __ ) 

• Vymením 3-izbový byt v Du
najskej Strede za menší v Bratis
lave. ' Tel: 0905-682 387 

( vtJ -~lll~lJTl[~()STI ) 
' 

• Predám 3-izb. dom na po/osa
mote, 3 km od DNV za 2,1 mil 
Sk + možnosť dokúpiť záhradu 
29 á. ' 

Vhodné na chov koní. 
Tel: 0910-514 488 

• Predám garáž v spoločných ga
rážach v Devínskej Novej Vsi pri 
benzínovom čerpadle Slovnaft. 

Tel: 0905-682 387 

(~· ---'()=1--[)::..:..()=-=Z=L'--'1{'--~=Í: _) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar
čeky. 

Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

Dovolenka na chate 

v Tatrách. Lokalita Hybe, 

cena 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903-105 924, 

www.cchatal O.szm.sk 

K erc~o- 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. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
Ing. Peter z cen am treba pripočítal' 19% DPH. zravy: tri uverejnenia za sebou· 5%, pri pät' a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplgtne. 

ešte stále predseda 1 am est nan ie hl' ad á m : z l' a v a 5 O% . Príplatky: l . str a na + l O O%, po s led ná str an a + 5 O%, in á a k o inzertná str an a ( 6, 7) + 3 O%. 
rady DNY ŠPORT, S.•·[:n:l::-e_r_t~n_:á:._::k_:o:..:_n:_:c:._::e:_:l~á~r_:_i ~a.:_: ~D~N~V~N~o~v:-_:o::_v::_e~s k~a:_' ~1~4~(_:z~d:;_v_::o~ra~n~a::d::.J:_:o:_:š:_:t~o~u_!_):._, _tP~o:_:-_ťP~i~a.:_: ~1_:5:_.:.~0:_:0:_:-~1_:8:_.:.~0~0~,_:e~-m~a_:_i l~:_:k~r_::u~g!.:@:_:::m_::a~i.:_l.~v_:.i:::_a~p:.._v.:_t ·:_s.:_kj 
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. z oolicainého 
.~ áoisnika 

• Kožený kufrík, doklady a os
obné veci ukradol po vlámaní · 
do vozidla VW Polo neznámy 
páchate!' 14 . l . na ulici Na 
hriadkach . Majitel'ovi spôsobil 
škodu 15-tis. Sk krádežou a 3-tis. 
Sk poškodením vozidla. 
• V chatovej oblasti Pod srdcom 
sa neznámy páchate!' vlámal 
do chatky, kde ukradol rôzne 
náradie v hod~ote 52-tis. Sk. 

(Úspešná jeseň) FUTBAL ee ~ 
Do jesennej casti V. futbalovej ligy nastupovalo mužstvo FCL ONV s jediným cielom, vytvoril' 

si co najlepšiu pozíciu na postup do IV. ligy. Ako ukazuje labul'ka ciel' sa podarilo splnil'. Po 
jesennej casti je mužstvo na 1. mieste s poetom ziskaných bodov 4B a skóre 72:16, ked· jedinou 
stratou bodov bola prehra s mužstvom Ekonómu. V priebehu súl'ože sa vykryštalizovala základ
ná zostava mužstva, ktorá sa, vzhladom na situáciu, ciaslocne menila: 

Brankári: M. Polák, Grňa 
Obrana: Šašik, Pulik, Mad·ar, Hruška (Ružovie, Marenceko) 
Záloha: Hrica, Jusko, Bystriansky, Beleš {Polák M. Forgáč) 

Útok: Arbel, Rischer. 

Mestská časť DNY j e v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expres u 

ínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

• .Nadránom 12. l. sa dosial' 
neznámy páchate!' pokúsil 
vykradnúť novinový stánok 
na lstrijskej. S lupom neušiel, 
pretože ho vyrušil majitel' stánku. 
• V ten istý deň 12 . l . sa na 
ul. J . Jonáša vlámal neznámy 
páchate!' do motorového vozidla 
VW Passat. Ukradol autorádio 
v hodnote 6-tis . Sk, poškodením 
spôsobil škodu na vozidle vo 
výške 8-tis. Sk. 

• V stredu l 7 . l . ukradol 
neznámy páchate!' červené voz
idlo VAZ 2 l O l, čím spôsobil 
majitel'ovi škodu l 7 700 Sk. 

Do hry zasiahli aj d·alši hróci- M. Polák, Mikolka, Duda, Fiala, Duchoň, Klemensich, Keres . ...----------~------------,----------------------------_:_-___, 
Ješ, Grec, laco. Spolu oblieklo dres 2S hráčov. Tento stav bol scosli zapríčinený dlhodobými zro- 7.- 8. týždeň 9. 2. 2007 Ročník : XVII. Číslo : 3 bezplatne 
neniami, pre ktoré napr. nehral vôbec Šu bin, Adam. Úspešnými strelcami gólov boli celkom nl.-------------------------------::--_:_ ________ .:__ _____ ~ ___ __j 

• O deň neskôr· l 8 . l . sa neznámy 
páchate!' vlámal do priesto
rov SOU strojárskeho naJ. Joná
ša . Poškodením zariadenia spô
sobil škodu 2-tis . Sk, krádežou 
komponentov k počítaču (scaher, 
tlačiareň) škodu 8 300 Sk. 

hráči- 18- Rischer (najlepší strelec súl'aže, 1S- Arbel (2. najlepší strelec súl'aže), B- Mad·ar, •-------------.. 

• O deň neskôr 13. l. sa 
neznámy páchate!' vlámal do 
chatky v Devínskom Jazere, kde 
ukradol televízor v hodnote 9-tis. 
Sk. Za 3-tis. Sk spôsobil škodu na 
zariaden í. OO PZ DNV 

MESTSKÁ POLÍCIA HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY, Gunduličova 1 O, 811 05 Bratislava 

Pre bezpečnost' Vašich detí 
Hoci zákon o premávke na 

pozemných komunikáciách 
jasne hovorí, že vodič je po
vinný daf prednos( chodcom 
prechádzajúcim cez priechod 
pre chodcov, pričom ich ne
smie ohrozi( ani obmedzit; 
realita na bratislavských ces
tách je žia/; úplne iná. 

Preto sa príslušníci bratislav
skej mestskej polície zapája
jú do preventívneho projektu 
Bezpečná cesta do školy. 

Predovšetkým v ranných ho
dinách pomáhajú zabezpečo

va( bezpečný pohyb žiakov 
do školských lavíc cez frek
ventované cesty v blízkosti 
základných škôl. 

Mestských policajtov aj v 
našej mestskej časti je žiar 
málo. Preto prichádzajú s po
nukou zapoji( sa do spomínp.
ného projektu aj prostredníc
tvom vás obyvatelov. 

Zákonopremávkenapozem
ných komunikáciách opráv
nenie na zastavovanie motora-

vých vozidiel v blízkosti pred

školského alebo školského za
riadenia pri prechádzaní cez 
vozovku školskou mládežou 
umožňuje aj osobe, ktorú po
veril okresný dopravný inšpek
torát. 

Ak máte teda záujem v tomto 
smere spolupracova( s mest
skou políciou, ·kontaktujte jej 
hovorcu Petra Plevu na čís

lach 5998 0620 alebo 5998 
0625, prípadne na mobilnom 
čísle 0903/233628. 

Rád Vám poskytne všetky 
informácie a dobrý pocit, že 

·vaše dieťa sa bezpečne do
stalo aj vďaka vám do školy 
bude určite stáť za to. 

kontakt: PhDr. Peter Pleva, 
hovorca Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy 
tel.: 02/599 806 25 

mobil: 0903/233 628 
e-mail: 

hovorca@mp.bratislava.sk 
internet: 

http://www.msp.bratislava.sk 

S - Šašík, 3 -Mikulka, Jusko, Duda, Polák Martin, 2- Putik, Hruška, Forgáč, Beleš, Bystriansky, 

1 - Ficila, Hrica, Duchoň, Klemensich. 
Pred jarnou casl'ou dôjde v mužstve k niektorým zmenám. Hráči, ktorí boli u nás na hosl'ovani 

adídu, cas!' hráčov odíde na hosl'ovanie do iných oddielov. Mužstvo posilní niekol'ko hráčov o 
do prípravy sa zapojili predtým dlhodobo zranení Adam a Šu bin. Hráči o ktorých máme záujem 
musia dosahoval' úroveň 111. ligy, nakollo d·alším cielom je postup do lejlo súl'aže. v rámci 

. prípravy sa mužstvo zúčastni zimného turnaja BFZ, kde jeho súpermi budú ligové dorasty Sl" 
vana a Interu, traja IV.-Iigisli a dvaja 111.-ligisli. Verime, že náročná priprava v týchlo zápasoch o 
zimné sústredenie vytvoria základ postupových ambícií. Mužstvo ca ká v 1. jarnom kole kl'úcovy 
zápas s mužstvom Trnávky, ktoré je na 2. mieste zo slrolau 2 bodov. Úspech v tomto zápase 

zvýši postupové nádeje. 
Na základe zmluvy o spolupráci s ONV Špori o FCl došlo k prevzatiu slarosllivosli o mal~ 

riálne a fina nené zabezpečenie mládežnickyth mužstiev zo strany ONV Špori. Pre športovanie 
mladých sa takto vytvorili lepšie podmienky. Výsledky so neprejavia okamžite, avšak pri pokro· 
cujúcej spolupráci a podpore zo strany MČ sa môžu postupne prejavovaL Mládežnícke mužstvá 
skončili vo svojich súl'ažiach v strede la bully s výnimkou prípravky "A". Tento stav bude výbor 

riešiL Z mužstva staršieho dorastu, ktoré opustilo z dôvodu dovŕšenia veku 10 hráčov vynikol 
Malej Copek, ktorý je na čele tabully strelcov Ili. dorasteneckej ligy. V žiackej kategórii je na 
cele labully strelcov Marián Chvíla. Viacerí hráči sa pravidelne objavujú VO výberoch BFZ, ca 
dokazuje, že trend slarosllivosli o mládež sa vyplatí. V A mužstve nastupuje S - 6 minulorocnýc~ 
dorastencov. Výbor FCl sa schádza raz týždenne a operatívne rieši problémy. Pravidelne sa 
zúčastňujú na zasadaniach výboru aj tréneri .mužstiev. Výbor FCl uskutočnil registráciu aka 
príjemca 2 % dani fyzických a právnických osôb z ročného daňového zúčtovania za rok 2006. 
Chceme požiadal' členov, rodičov našich mládežníkov, fanúšikov a priaznivcov športu o realizo 

vanie lejlo možnosti. 
Údaje o príjemcovi: 

Obchodné meno: FCl Devínska Nová Ves 
Sídlo: Vápencova 34, 841 07 Bratislava 

Právno formo: Občianske združenie • IČO: 308 1146S 
Bankové spojenie: 204 300 32/0200 VÚB 

Touto cestou chceme všetkým, ktorí takto učinia pod.okoval'. 
Výbor FCL ONV 

( .UO.h~NI~ ZIVOT.n ) 
· Tak som nechal utratiť svojho 
psa ... 
·Bol besný? 
.• No, nadšený nebol. 

- Boli sme túto zimu na horách a 

bolo tam .43 cm snehu. 

- Nevrav. až tolko? 
-Ale len štvorcových. 

- Jožo, ty si chceš požičať 50 
tisíc? 
A akú mi môžeš dať záruku? 
• Slovo gentlemana. 
·Tak mi ho priveď! 

- Pamätáš,Milan, ako sme spoli 

šli vlakom? 
- Pravdaže. Ty si vtedy vystrčil hla 

vu a ja zadok, a l'udia si mysleli, ži 
sme dvojičky. 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratisla va-Devínska Nová Ves. Vydáva : Mgr.Peter Krug . Redakcia·: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./ fa x: 02/ 6477 52 75, mobil : 0903-429 485, e-mail: krug@mail.via pvt.sk. Inzertná kancelária: Brati slava -Deví~ska Nová Ve s, Navoveská 14 {z dvora) 
pa-p ia : 15 .00-18. 00. Uzávierka čísla : va štvrto k každý nepárny t ýždeň v mesia ci. Vychádza: v piatak každý párny tý ždeň v mesiaci . 
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spol. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné č ís l o: l 03/ 90 ·- R 

DEVEX 8 

Príhovor 
vydavateľa 

Teplá zima šetrí peniažky . 

Nie je treba tolko kúril, nie sú 

potrebné prostriedky, mecha

nizmy i lítdia na likvidáciu 

me/nt ... Ind je však druhá stra

na mince očakávaného zlep

šenia finančn ej si t uácie v 

mestských častiach . Sedemnást 

mestskJích častí Bratislavy už 

môže zostavoval rozp o čty . 

Ale .. 

Poslanci hl. m. SR Bratisla

vy im však priclelili o 47 milió

nov menej alw vlani. 

Starostovia mestských častí 

však považujú toto "riešenie" 

za likviclr!Čné. Upozornil n a 

to starosta našej mestskej časti 

ale aj ostatní starostovia vy

jadrili nespokojnosť. Občan 

bezprostredne po rokovaniach 

a zverejnení výsledkov roko 

vaní necíti dôsledky. R iešil 

ich však, a iste v napätej at

mosfére, budú musie! členovia 

miestnej samosp rávy. 

Nespokoj nosi s množstvom 

rozdeľovaných prostriedkov sa 

bude odrdžai v každodennom 

Živote v podstate všetkých oby 
vatelov. 

Takže, je treba do plesal, ešte 

nás éakd niekolko plesov a bá

lov do konca fašiangov, potom 

už na plesanie nezostane ani 

času, ani prostriedkov. 

Výdavateľ 

devex@ba .netlab .sk 
krug@mail. viapvt.sk 

V čísle: O f) z ,ttdnice ·z dirí,tt stttu1stu 

O Kultú,tt () Sp•l•čensltrí lu•nilttt 

.O O lnze,citt O Z p•liclljnélt• zrípisnílttt • Futllttl 

·O st•"• N•"•"ešrttn•" fZ) Zttujímttlf(lsti 

Reprezentačný ples MČ DNV otvoril starosta V. Mráz 

,,Obalovačfcai' NEBUDE 
Na konci minulého roku 2006 

hladinu verejnej mienky v Devínskej 
Novej Vsi rozvírila správa, že v are
ál i Technického skla v Dúbravke by 
sa mala staval' obal'ovačka asfal- . 
lových zmesí (v obyčajnej l'udske j 
reč i povedané "asfa lláreň alebo 
obalova čka ~' ). Za zámerom bol sil- · 
ný investor Skanska BS, a.s. 

Komisia životného prostredia 
MZ MČ ONV z volebného obdo
bia 2003 až 2006 naštartovala 
proces proti výstavbe "obalova č

ky". Na základe našich aktivít sa 
proti zámeru zdvihol hlas verejnosti 
ako v Devínskej Novej Vsi tak i v 
Dúbravke. Okrem aktívnych čl enov 
komisie životného prostredia a pre
dovŠI')Ikým odborníkov z radou ob
čanov si zaslúži ob rovské poďa ko
vanie Iím l'udí, ktorí kvô li tomu zalo
žili aj občian ske združenie a plne 
sa angažovali do procesu. 
Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí 

prispeli k tomu, že dňa 6.12. 2006 
investor Skanska BS, a .s. sa roz
hodol svoju žiadosť zobrať späť 
a požiadal o zostavenie konania 
o umiestnen( stavby "Obal'ovač
ka asfaltových zmesí Bratislava 
Dúbravka ". 

Gratulujem vám občania Devín
skej Novej Vsi, pretože si myslím, 
že aj kvôli tomuto ma lému úspechu 
môžme tvoriť spolu lepšie životné 
prostredie o lepšiu kvalitu ž ivota v 
DNY. 

Zároveň ďakujem všetkým, ktorí 
mi dali hlas v komunálnych vol'
bách dňa 2.12 . 2006 aj práve 
preto som bol opäť zvolený za po
slanca MZ MČ DNY. Ďakujem za 
dôveru . . 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., 
predseda komisie životného 

prostredia MZ MČ DNY 
v rokoch 2003-2006 

( KlliíTKE SPRJ-ÍVY) 

Age~tt;tira 
podporovaného 

zamestnávania AKTIVA 

Dovol'ujem si Vás informovat; 
že AKTIVA, n. o. - domov so
ciálnych služieb pre dospelých, 
Bazovského 4, 841 01 Bratisla
va, v rámci poskytovania so
ciálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti zria.dila Agentúru 
podporovaného zamestnávania. 
Agentúra svoju činnosť vyvija v 
priestoroch Kultúrneho centra 
Miestneho úradu . Bratislava -
Dúbravka, na Ožvo/díkovej ulici 
č. 12. 

Hlavným cielbm APZ je po
skytnúť · potrebné primerané 
podmienky pre uplatnenie sa 
občanov so zdravotným po
stihnutím na vol'nom trhu prá
ce. 

Občania so zdravotným po
stihnutím patria medzi znevý
hodnenú skupinu občanov na 
trhu práce a dlhodobo nezamest
naní, predstavujú sociálne najri
zikovejšiu skupinu z · h/'adiska 
ich začlenenia sa do spoločnos 
ti. APZ AKTIVA, n. o. je svojou 
náplňou obsahových činností 

nápomocné občanom so ZP 
začleniť sa do integrovaného 
pracovného procesu. 

Pre človeka so zdravotným 
postihnutím je náročné presadiť 
sa na trhu práce - nájsť si za
mestnanie. Preto sa zameriava 
na objektívne zhodnotenie mož
ností, schopností ale aj preká
žok pri hl'adaní práce. Všetky 
služby sú poskytované bez· 
platne. 

Uzavierka dnešnéhd čís l a 

bola 1.2. 2007. 
Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 15.2. 2007, 
č ísla vy jde 23 .2 . 2007. 



Z radnice Komisie mandátovej a kontroly Ing. - občanov: Mareka Ryšánka, !ng. nemôže byť člen dozornej rady a 
Drahomíru Ludvigovú, Jozefa Háka, Doc. RNDr. Františka riaditel" neziskovej organizácie." 
-zvolilo za členov Komisie finan- Marka Csc., - schválilo zmenu zakladacej 
cií, podnikania, rozvoja cestovné- -zvolilo za členov Komisie man- listiny DSS SENEC/O, n. o. zo 

Miestne zastupiterstvo mests- ho ruchu a legislatívy poslancov: dátovej a kontroly poslancov: dňa 25. 11. 2003 v Čl. V ods. 5 
kej časti ONV (MZ MČ ONV) sa JUDr. Františka Baňasa, Ing. Joze- . Ing. arch. Evu Vargovú, RNDr. takto : " Člen správnej rady na 

Bratislava Devínska Nová Ves v 
súvislosti s vystúpením súboru 
Rosica". Menovanému pris

lúcha vreckové vo výške 40% 
základnej sadzby stravného v 
cudzej mene. 
• schválilo "časový harmono
gram zasadnutí MR MČ ONV a 

MZ MČ ONV na rok 2007" podra 
predlohy, 
-zrušilo UMZ č . 149/9/2006, a 
schválilo predÍženie zmluvy o za

bezpečovaní poskytovania sociál· 
nych služieb v MČ ONV Privilégiom, 
n. o. do 28. 2. 2007, 
-schválilo prevod vlastníctva 

-Z diára starostu -
zišlo 30. 1. 2007 na svojom pr- fa Dobríka, Ing. Petra Fabšiča, Mgr. Ladislava Šimona Phd., RNDr. nové funkčné obdobie musí byť 
vom riadnom pracovnom zasad- Mareka Dinuša, Miroslava Encinge- Jozefa Hrabinu, vymenovaný najneskôr na prvom 
nutí, na ktorom prerokovalo 21 ra, Ing. Drahomíru Ludvigovú, -zvolilo za členov Komisie ochrany pracovnom zasadnutí Miestneho 
bodov programu. Z preroko- RNDr. Ladislava Šimona Phd., Ing. verejného záujmu pri výkone funk- zastupiterstva MČ ONV. Jeho 
vaných materiálov a prijatých uz- Petra Rajkoviča, a neposlancov cií verejných funkcionárov pos- funkčné obdobie začína plynúť 

MČ DNV Ing. Vl. Mráza 

nesení vyberáme tieto závery: - občanov: JUDr. Janu Vallovú, lanoov: JUDr. Františka Baňasa, dňom nasledujúcim po jeho • Dňa 19_ januára 2007 sa uskutoč-
MZ MČ DNV Ing. Ernesta Húsku, Ing. Jozefa Ing. arch. Evu Vargovú, Ing. menovaníMiestnymzastupiterst- nilo stretnutie novozvolených staros-

- schválilo splnenie uznesení a Hottera, Ivana Hirländera, Ing. Drahomíru vom MČ ONV." tov mestských častí hl. mesta Sloven-

.zrušilo uznesenia k zasadaniu -zvolilo za členov Komisie výstav- Ludvigovú, Ing. Petra Cvečka, Ing. -odvolalo v súlade s Čl. V, ods. 9 s kej republiky Bratislavy, ktoré zvolal 

MZ MČ ONV pod/"a predlohy, ·by, architektúry, územného pláno- Jozefa Dobríka, písm. a) prvých členov správnej predseda Regionálneho združenia 

-zobralo na vedomie pred/ože- vania a dopravy poslancov: Ing. Pet- -schválilo členov škodovej komi- rady: JUDr. Františka Baňa sa, Bratislavských mestských častí Ri-

nú informáciu o prijatých uznese- ra Fabšiča, Fridricha Pokorného, sie MZ MČ ONV v zložení : MUDr. Ota Urgeho, Ing. Martina chard Frimel. Ciel'om stretnutia bolo 

niach miestnej rady (UMR) med- Milana Jecka, Ing. Jozefa Dobríka, JUDr. František Baňas; Vladimír Lacka, Jozefa Molnára, zvolenie orgánov tohto združenia, 

zi riadnymi zasadnutiami MZ MČ a ne poslancov- občanov: Ing. Baranovič, Ing. Jozef Dobrík, a -schválilo vorbu nových členov vzhl'adom na personálne zmeny v 

ONV, podra predlohy, . Alojza Šestáka, Pavla Dovičoviča, JUDr. Alena Palečková, správnej rady DSS SENEC/O, n. zastúpení mestských častí hl. mesta 

-schválilo zmenu Organizač- . Ing. Imricha Kovára, Jozefa Peka, - schválilo · členov vyraďovacej o. nasledovne :JUDr. František SR Bratislavy, ktoré vzišli z komunál-

ného poriadku MČ ONV- článok -zvolilo za členov Komisie Kultúry komisie MZ MČ ONV v zložení: Baňas, Mgr. Dezider Mráz, Ing. nych decembrových volieb. 

6, bod 4 podra predloženého poslancov: Ing. arch. Evu Vargovú, Mgr. Dezider Mráz, Milan Jeck, arch. Eva Vargová, Ing. Peter Členovia Regionálneho združenia 

návrhu starostu MČ.DNV v súvis- Danielu Lipkavú, a neposlancov Fridrich Pokorný, Ing. Mgr. Mária Ebringer, Fridrich Pokorný, zvolili nových zástupcov združen ia, 

tosti s kompetenciami zástupcu - občanov: Pavla Čoreja, Ivicu Syneková a Ing. Štefan Tóth, RNDr. Ladislav Šimon Phd., ričom za predsedu združenia bol 

starostu MČ ONV, Peretič, Filipa Baláža, -schválilo členov likvidačnej komi- Jozef Molnár na funkčné obd o- volený Richard Frimel a funkciu 

-schválilo Vzorový rokovací po- -zvolilo za členov Komisie sociál- sie MZ MČ ONV v zložení: Ing. bie Miestneho zastupiterstva od predsedu bude vykonávať sla-

riadok komisií Miestneho zastu- nej, bytovej, zdravotnej pas/an- Ivan Hirländer, Miroslav Encinger, MČ ONV; osla MČ DNY Vladimír Mráz. 

piterstva MČ ONV, a schválilo co v: Mgr. Ota Gregora, Mgr. An- Daniela Lipkavá, Jozef Molnár a -požiadalo novozvolenú správ- Regionálne združenie súčasne 
Rámcovú náplň činností komisií nu Kmeťovú, Ing. Drahomíru Ludvi- Fridrich Polák, nu radu DSS SENEC/O, n .. o. volilo členov rady združenia, pri-

Miestneho zastupiterstva MČ govú, Ing. Mgr. Máriu Synekovú, a -na základe návrhu deleguje ustanoviť novú dozornú radu com sa zároveň dohodli rámcový · 
ONV neposlancov- občanov: MUDr. do Rady školy l. Bukovčana 3 s DSS SENEC/O, n. o. na fun kč- lán činnosti združenia, členský po-

• zv~li/o za predsedu Komisie Ota Orgeho, MUf)r. Líviu Baumano- Materskou školou M. Marečka 16 né obdobie Miestneho zastupi- ťlatok a zastúpenie členov v Zdru-

životného prostredia Ing Ivana vú, Milana Š obe ka, Stanislavu poslancov:-JUDr. František Baňas, terstva MČ ONV, zení miest 0 obcí Slovenska. · 

HirläQdera, Jurčákovú, Ing. Jozef Glatz" Daniela Lipkavá ·žiada starostu MČ DNV a uk- Hlavným zameraním združenia 

• zvolilo za člena a podpredsedu -zvolilo za členov Komisie och ra- a do Rady školy P. Horova 16 s lad á prednostovi MÚ MČ DNV bude, pripomienkovanie _legislatív-
• S k 8 b • ·t· -1 d 'k nych uprav prijímaných v NR SR vo Komisie financií, podnikania, ro- ny verejného poriadku poslan- Materskou skolou J. mre a . za ezpec1 v su a eso za onom 

1
• h k , b S k 

, l , RO L ., • 213!1997Z . k , h vza u mestamao ciam R,a o zvoja.cestovného ruchu a legis- cov: RNDr. Jozefa Hrabinu, Ing. Jozefa Mo nara, N r. ad1s ava c. . z. o nez1s ovyc . 
1 

. 
1 

• , h 
• · · .. h k t . . . h 0 1 eg1s aflvna pnprava návr u zá-

latívy Vladimíra Baranoviča, .Jozefa Glatza, Jozefa Molnára, a Simona Phd., Alojza Moravca, o~gamzac1ac po: ~ UJU:Jc kona 
0 

hl. meste SR Bratislave. 
-zvolilo za člena a podpredsedu ne poslancov- občanov: Mareka -na_ základe návrhu deleguje do vseobecne prospesne sluzby v • v b 

1 20 . . d , 
• , . • so o u . 1anuara sa po za-

Komisie výstavby, architektúry, Garaja, Ing. Dr. Zábojníka, Ľubo- Rady MSM. Marečka 20 poslan- znem zakona c. 35!2002 Z. z. štitou starostu MČ DNV Vl M ráza 
územného plánovania a dopravy míra Kovára, co v: Milan Je ck, Ing. arch. Eva vykonať zápis zmeny do registra uskutoc· .1 8 1 

." • 
1 . , , n1 . reprezen acny pes 

Alojza Moravca, -zvolilo za členov Komisie športu Vargová, Ing. Jozef Dobrík, a do reg1stroveho u radu, Mč DNV, výťažok ktorého bude ve-

- zvolilo za člena a podpredsedu poslancov: Ing. Jozefa Glatza, MŠ P. Horova 3 poslancov: Ing. - zob~a~o na ~edomie ús~nu in: novaný Klubu dôchodcov v DNV. 

Komisie kultúry Mgr. Ota Grega- Jozefa Molnára, Alojza Moravca, Mgr. Mária Syneková, Ing. Peter formacw o navrhu rozpoctu hl. • Starosta MČ DNV Vl. Mráz ro-

ra, a neposlancov- občanov: Ing. Fabšič, Mgr. Anna Kmeťová, m. SR Bratislavy na roky 2007 oval so zástupcami Dexia banky 
0 

-zvolilo za člena a podpredsedu Igora Jakubíka, Romana Vargu, ·schválilo zmenu zakladacej - 2009: . , . . . r, ož~osti. r~štrukturalizácie úverov, 
Komisie sociálnej, bytovej a zdra- Dušana Kevického, Ing. Petra luka- listiny zo dňa 25. 11. 2003 vo ve- - schv~/Jio ~vol ne me uce/ovo ~~o~e dos1al z tejto inštitúcie prijala 

votnej Mgr. Dezidera Mráza, la, ci názvu neziskovej organizácie v1azaneho pnspevku na prepravu C DNV. Na rokovaní vzniesol po-

- zvolilo za člena a podpredsedu ·zvolilo za členov Komisie ml á de- "DSS, n .o." na "DSS SENEC/O, · členov súboru "Rosica" v dňoch žiadavku na predloženie úverových 

Komisie ochrany verejného po- že, vzdelávania a školstva pos- n. o." 9. až 11. 2. · 2007 vo výške p>odmienok tejto banky a jej maž-

riadku JUDr. Františka Baňasa, tancov Ing. Petra Cvečka, Mgr. - schválilo zmenu zakladac ej 30% skutočných prepravných nosti dočasného krytia kofinancova-

• zvolilo za člena a podpredsedu Annu Kmeťovú, JUDr. Miloslava listiny DSS SENEC/O, n. o. zo dňa nákladov, maximáln_e však do ni a (spoluúčasti) prijímatel'a zdrojov 

KomisješportuFridricha Pokorné- Šimkoviča, Ing. Mgr. Máriu Syneko- 25. 11. 2003 v Čl. V ods. 3 takto: výšky 30. tis. Sk do Svajčiarska z eurofondov v podmienkach MČ 
ho, v ú, Jozefa Molnára, a neposla il- " Správna rada má najmenej troch - Zurichu na reprezentáciu folk- DNY. Zástupcovia Dexia banky 

-zvolilo za člena a podpredsedu co v - občanov: Mgr. Zinaidu členov, funkčné obdobie ktorých /áru mestskej časti Bratislava red l oži a MČ DNY svoje návrhy 

Komisie mládeže, vzdelávania a Špačkov ú, Ing. Milana Jab/onic- je totožné s funkčným obdobím Devínska Nová Ves, . k prerokovaniu v orgánoch samo-

školstva Danielu Lipkavú, kého, Miestneho zastupitel"stva MČ -schválilo zahraničnú služobnú 5Právy najneskôr do konca februá-

- zvoN/o za člena a podpredse- -zvolilo za členov Komisie život- ONV. Členom správnej rady môže cestu zástupcu starostu MČ ra 2007. 
du Komisie životného pros tre- ného prostredia poslancov: Mgr. byť iba fyzická osoba, ktorá je . ONV JUDr. Františka Baňasa • Starosta MČ DNV sa zúčastnil . 
dia Ing. Jozefa Glatza, Mareka Dinuša, RNDr. Ladisla- spôsobilá ·na právne úkony a je do Švajčiarska - Zurichu na la rokovaní mandátovej komisie hl. 

-zvolilo za člena a podpredsedu va Šimona Phd., a neposlancov bezúhonná. Členom správnej rady · reprezentáciu mestskej časti es ta SR Bratislavy, ktorej predsedá. 

L_-----------------------------------------·~--------~\Jo zasadnutí zobrali na vedomie 

DEVEX 2 

sl'ub primátora hl. mesta SR Bratisla

vy Andreja Ďurkovského a mests

kých poslancov. Mandátová komi

sia odporučila poslancom Mestské

ho zastupitel'stv.a schváliť zasadací 
poriadok, ako i odmenu mestskej 

kontrolórke za IV. štvrťrok 2009. 
• Starosta MČ DNV rokoval so zós
tupcami spoločnosti Penta Invest

ment v súvislosti s jej investičným zá

merom výstavby novej mestskej štvr
te v lokalite "Lamačská brána". 

Zámer predpokladá výstavbu rea
lizovať v troch etapách, pričom bu

-de riešiť obchodnú vybavenosť (ob

čiansku) výstavbou Shopping cen

Ira, Centra vol'ného času, bývania, 

ako oj dopravných stavieb. Zámer 
výstavby sa bude realizovať v katas
trálnom území Devínska Nová Ves a 

Lamač, pričom stanoviská k tomuto 

zámeru prerokujú samosprávne or

gány MČ DNV, Lamač aj hl. mesta 
SR Bratislavy. 

• Na zasadnutí Finančnej komisie 
hl. mesta SR Bratislavy, starosta MČ 
DNV vzniesol námietky a svoj nesú
hlas s predloženým návrhom Zmeny 

štatútu hl. mesta SR Bratislavy, vo 

vzťahu k del'be podielových daní 

fyzických osôb. Starosta považuje 

návrh vo vzťahu k mestským častiam 
za neprijatel'ný a likvidačný. Upo

zornil na neporovnatel'ný vývoj roz

počtov mestských častí a rozpočtu 
hl. mesta SR Bratislavy, kde mestské 

časti smerujú podl'a návrhu Z~eny · 

štatútu k degresii (zníženiu) v príj

moch a mesto k progresii (nÓraslu) 
bez zohl'adnenio solidarity a absol

útnej výšky príjmov hl. mesta SR Bra
tislavy dosiahnutej v roku 2006. 

Na mestskom zastupitel'stve preto 
navrhne zmenu štatútu v percentuál

nej del'be a nie v absolútnach su

mách. Návrh predpokladá del'bu v 

pomere 54 % ku 46 %, v prospech 
mestských častí. 

• Starosta MČ DNV sa zúčastnil na 

prezentácii Mestského kamerového 

systému, ktorý v počte 44 kamier 
prostredníctvom Mestskej polície rea
lizovalo hl. mesto SR Bratislava . 

Na stretnutí starosta vzniesol po

žiadavku na možné prepojenie ka
meróvého systému MČ DNV cestou 

bytu č. 24 v bytovom dome na ul. 
J. Poničana, orientačné číslo 1, 
súpisné číslo 6111, a spoluvlast
níckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu a 
pozemku p. č. 2565/75. o výmere 
393 m3 v podiele 6504/313584, 
k. ú. Devínska Nová Ves z vlast-

optických káblov s celomestským sys

témom a jeho operačnými praca- · 
viskami. 

• Starosta MČ DNV rokoval so zás
tupcami SOP (Slovenského odpado
vého priemyslu) o uzatvorení zmlu

vy a jej podmienok na skladovan ie 

inertného stavebného odpadu MČ 
DNV pre rok 2007. Zástupcovia 
SOP prisl'úbi uzatvorenia tejto zmlu

vy v pr0spech MČ DNV v rozsahu 
stavieb roku 2006. 
• V pondelok 29. januára 2007, 
prijal starosta MČ DNV Vl. Mráz v 

priestoroch vily Košťálová novovy

menovaného vel'vyslanca Chorvát

skej republiky v SR pána Tomislava 

Cara. Pán vel'vyslanec vyzdvihol ak
tivity chorvátskej menšiny na Sloven

sku, ako aj pomoc, ktorej sa im aj 
zo strany našej samosprávy dostá

va. Zdôraznil, že práve existencia 
Chorvátskeho · múzea v našej mes

tskej časti robí Devínsku Novú Ves 

prirodzeným kultúrnym centrom tej

lo národnostnej menšiny na Sloven
sku. 

• Dňa 30. januára 2007 sa zišli pos
lanci miestneho zastupitel'stva MČ 
DNV na svojorn riadnom rokovaní. 

Okrem iného poslanci vol'bou do

plnili podpredsedov jednotlivých 

komisií, ako aj ich členov z radov 

poslancov i neposlancov. Taktiež 
prijali zamietavé stanovisko k návr

hu Dodatku štatútu hl. mesta SR Bra

tislavy, ktorý označili za likvidačný 
pre existenciu mestských častí. 
• Vo .štvrtok l. 2. 2007 sa starosta 
MČ . D.N V zúčastnil na zasadnutí 

poslan-cov Mestského zaslupitel'stva 

hl. mesta SR Bratislavy. Na tomto 
rokovaní sa hovorilo predovšetkým 
o del'be financií medzi mestom a 
mestskými časťami. 

V predloženom návrhu bol ab
solútny podiel na dani z príjmov 

fyzických osôb pre mestské časti 
navrhovaný degresívne (úbytkovo) 

voči príjmom, ktoré dosiahli mest

ské časti v roku 2006. S uvedenou 

zmenou štatútu nesúhlasili miestne 

zaslupitel'stvá mestských častí De

vínska Nová Ves, Lamač a Petržal
ka. Starostovia týchto mestských 

častí preto navrhli, s prihliadnutím 

na legislatívne úpravy v SR, avšak 

i progresívny vývoj očakávaný v 

podielovej dani z príjmov fyzických 

níctva hl. m. SR Bratislava do 
vlastníctva právoplatného ná
jomcu - Stanislav Dem ko, Jarmi
la Demková. 

Spracoval : 
JUDr. František B a ň a s, 
zástupca starostu MČ ONV 

osôb, garantovaný návrhom roz

počtu verejnej správy vládou SR na 
roky 2007 - 2008 . Pozmeňujúci . 
návrh starostu MČ DNV Vladimíra 

Mráza, smerujúci k ponechaniu del'

by tejto dane v pomere 46 % pre 
hl. mesto SR Bratislavu a 54 % pre 

mestské časti, tak ako tomu bolo i 

doteraz na základe dohody mesta 

a mestských častí 29. 8. 2005 ne
bol prijatý. 

Rovnako nebol prijatý návrh 
starostu Petržalky Milana Ftáčnika , 

ktorý navrhoval del'bu v podiele 50 
% pre hl. mesto a 50 % pre mestské 
časti. 

Takto prijatý návrh pre mestské 

časti znamená, že ich bežné roz

počty v príjmoch i výdavkoch voči 

roku 2006 budú musie!' byt' značne 
reštriktívne, čo sa odrazí na všet

kých bežných ' verejných službách, 

ktoré kompetenčne zabezpečujú 
mestské časti. 

Následne bol poslancami pre

rokovaný návrh rozpočtu na rok 
2007, s výhl'adom na roky 2008 
- 2009 . 

V tomto návrhu je bežný roz

počet mesta vybilancovaný ako 

vyrovnaný v absolútnom objeme 4 
779,8 mil. Sk a kapitálový rozpo

čet v absolútnej výške l 025,8 mil. 

Sk so schodkom vo výške 414,8 mil. 
Sk . . 

Kapitálový rozpočet so zapoje
ných strategických investičných pro

gramov opakovane prerokuje pos
lanecký zbor v mesiaci apríl - máj 
2007. . 

• V len istý deň v priestoroch bu

dovy KSC na lstrijskej ulici v Devín
skej Novej Vsi slávnostne uviedli do 

funkcie riaditel'ky Chorvátského mú

zea Mgr. Katarínu Zorjánovú, kto

rá vystriedala na tomto poste do

terajšiu riaditel'ku Mgr. Júliu. Domo· 
rackú. 

Pani riaditel'ka prevzalo meno

vací dekrét z rúk Generálneho ria
ditel'a Slovenského národného mú

zea PhDr. Petra Marákyho, zo účas
li jeho námestníka PhDr. Pavla 

Mešt'ana, predsedu Chorvátskeho 
kultúrneho zväzu na Slovensku Ing. 

Juraja Cvečku, CSc., ako aj pred
slavitel'ov našej samosprávy. 

-AZ-
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l ' ' v centrum pre vo ny cas 

10. 2. PLES MOTORISTOV 
vo veľkej sále od 19.00 h. 

13. 2. DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 
vo vel'kej sále od 15.00 h. 

V programe vystúpia deti ZUŠ. 
súčasťou programu je súťaž o najkrajšiu masku. 

Predpredaj vstupeniek pred podujatím v pokladni Istro Centro 
Vstupné 35 Sk 

17. 2. CHORVÁTSKY BÁL 
vo veľkej sále od 19.00 h. 

Bližšie informácie u usporiodotel'o: 
Chorvátsky kultúrny spolok v ONV 

20. 2./18.00 hod. POCHOVANIE BASY 
vo ve/'kej sále od 18.00 h. 

Tradičná fošiongová zábavo no záver plesovejsezóny. 
Súčasťou zábavy je po/nočný program -pochovanie basy. 

Predpredaj vstupeniek od 12.2.07 v čase 17" 0 do 21oo 
v pokladni Istro Centro 

Základná umelecká škola, lstrijská 22 Bratislava - Devínska Nová 
Ves oznamuje, že od 1. februára 2007 môže prijať žiakov do: 

• Výtvarného odboru - kresba, malba, grafika, priestorové práce, video 

(p. Petra Petríková) 
• Tanečného odboru (p. Ľ.ubica Hasbachová, p. Martin Mikulášek) 

, • Literárno-dramatického odboru (p. Martin Mikulášek] 
• Hudobného odboru - spev, cimbal, violončelo, husle, viola, pozauna 

(trombón), trúbka 

Záujemcovia sa môžu prihlás iť u príslušných učitel'ov a na riaditel'stve ško

ly do 15. februára 2007 

Základná umelecká škola 
lstrijská 22 a /STRA Centrum 

pozývajú deti a mládež na va/entínsky fašiangový 

13.02.2007 o 15° 0
- 19;00

, · hod. v /stra Centre 
Príd'te si zatancovať a zabaviť sa. 

V programe sa predstavia žiaci z tanečného 
a literárnll-dramatického odboru. 

Zaujímavé cény čakaj~ na víťazné masky, 
ako aj na výhercov v tambo/ a karaoke. 

Vstupenky si môžte zakúpil' v /stra Centre 

Klienti Slovenskej sporite/ne 

majú 

, . 
SLOVENSKA S 
SP O R I TE L ŇA 

v českej republike, Rakúsku, Maďar
sku a Chorvátsku v sieti Erste Bank 
bez poplatku 

Slovenská sporilerňa ruší od 1. 
februára 2007 poplatok za výber hoto
vosti z bankomatov štyroch zahranič-

DEVEX4 

ných bánk skupiny Erste Bank. Doteraz 
klienti platili za túto službu v sieti sku
piny Erste Bank 34 korún. 

"Naši klienti budú mať v · českej 
republike, Rakúsku, Maďarsku a Chor· 
vátsku prístup k hotovosti bez poplatku. 
Určite to ocenia napríklad na lyžovač
ke v Rakúsku či počas letnej dovolenky 
v Chorvátsku. " 

. . :. · Výstava obrazov a plastík • Vendelín NERÁD , , , ·:- . 
_..l ' ... t: - " ' • ' ~ ~· l 4'(. •'! ' ~ ' 

· · ~- ' v Kultúrno spoločenskom centre· Chorvátske múzeum na lstrijskej 1 · • ;-. , 
· .... ·· - ·,. ,_'·'-·'.l.'' .. , . ·:~···l~~~,' l ~..,.~·~· - . 
••. '' ". •ol•, .-..+ ..• ,..,~ .... ]8.1.·28.2. 2007 ,,,.., ,"'' .,. '., >;···· , . ,,, . '.t.·~··~.v-·1,."', , .. , ·t.·,~,'f~,:;,;; ·, · ·'~~ ·~.:.-- ~ 

po- pia: 10.00-16.00 

z vernisáže výstavy Mgr. Vendelína Neráda 18.1.2007 v múzeu 
kultúry Chorvátov na Slovensku - Slovenského národného múzea 
v DNV na lstrijskej 68. · Foto: M.Beláček 

Turistická informačná kancelária DNV (TIK) sa zúčastnila 
medzinárodnom vel1rhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATO~ 
18.-21.1.2007 v Inchebe v rámci expozície bratislavského sam' 
správneho kraja. Foto: M.Beláč 

[s'fJOLOČ~NSKÁ K'RONIKA ] 

@~? ?Uakd ~) 
štejänia MA]ERČLÍKOVÁ 

Štefan KOMPANÍK 

Nech odpočíva v pokoji ! 

Uplynuli dva roky 
čo nás 14.februára 2005 

opustil môj drahomilovaný 
manžel, a dedko 
ján BILKOVIČ 

Dua roky uplynuli 
čo nás 25. f ebruára 2005 

náhle opustil · 
brat, str]íko a švagor 

]ánGROŽA] 

Prosím, venujte im. 
tichú spomienku 

Chcel ešte tak veľa ... 

S nesmiernou bolesťou 
v srdci oznamujeme 
všetkým priateľom 

a známym, 
že nás navždy op ustil 

náš milovaný syn, 

V sobotu 20. januára 2007 so 
zaplnili všetky priestory lstracen
tro i reštaurácie U Michala ho s
ťami ôsmeho reprezentQČného 
p lesu našej mestskej časti . 

Prilákalo ich nielen vidina dob
rej zábavy, ktorú tradične na 
to mto p lese ponúkajú, skupina 
Sean a l'udová hudba Miroslava 
Dudíka to potvrdili aj tohto roku, 

Ôsmy reprezentačný ples MČ DNV 

Humanita - spolupatričnost'- tolerancia 

príťažlivý pro gram od predtaneč
níkov z tane čného centra Ele
go nzo, vystúpe nia tan~čníkov z 
Hydro rock Bra tislava, a le predo
vše tkým ústredná myšlienka a 
výsledok podpo ra hu má nnym 
pod uja tiam. 

Tá tohtoročná smerovala do 
Klubu dôchodcov v DNY. Organi
zá tori "vyzbiera li" od účastn í
kov 14-tis . Sk a 20 lis. Sk od firi

em Pneuservis Bródy {5 tis. Sk), 
Be lux, s.r.o. (5tis.Sk) o DNY 
pa rk, sr. o. (l O tis. Sk). 

Ani te nto rok no plese nechý
bali osobnosti. Vide li sme pri
chádzať i bavi ť so ria dite l'o TA 
SR P. Nedova ško, hostí z par
lamentov susedných mestských 
ča stí, posla ncov a pod nikate l'ov 
z Devínske j ... 

Ne prehliadnutel'nou · posta
vo u však bol Jozef Golonka, le
g e nda slovens kého hokeja a 

manžel, ocinko, dodinko, 
brat, švagor, 

krstný otec, ujo a dobrý 
priateľ 

Karol BORHY ml. · 

Nečakane zomrel 
7. januára 2007 

vo veku nedožitých 70 rokov 

Smútiaca rodina 

Chcel ešte tak veľa ... 

j e motto smútočného 
oznámenia 

úmrtia Karola Borhy ho ml. 

účastník niekol'kých minuloroč
ných televíznych show. 

Do tomboly prispeli: lekárne 
Pri radnici a Nado, Veterinár
na ambulancia z Novoveske j, 
pán Fabšic, Papier, hračky z J. 
Smreka 7, rodiny: Baranovičo
vá, Bergerová, Baňas~vá, Mrá
zová, Vollová, M. Encingera, 
reštaurácie: Formula, Pizzeria 

Len niekoľko dní pred 
svojimi sedemdesiatina
mi dotÍklo srdce futbalo
vého trénera, s menom 
ktorého sú. spojené viace
ré úspechy, ktoré dosiahol 
s mužstvom FCL DNV: 

Pod jeho vedením muž
stvo postúpilo do Ill ligy, 
kde potom úspešne veľa 
rokov pôsobilo. 

Česť jeho pamiatke ! 

Výbor FCL DNV 

Sergio, U Marišky, U Michala, 
kaderníctvo Jarka, Železiar
stvo pri stanici, hotel Morava, 
Popernictvo pri pumpe, Opti
ka Melen, Večierka Včielka, 

MUDr. Šobok, P. Weiss, sta
rosta Z. Bystrice pán Kubovič, 
Drevárstvo Vašíček, záhrad
kárske potreby Herba, Mikun
da presenz, SD Jednota, PD De
vín (aj pečeným prasiatkom), 
fitnescentrum Max-fit, Corectbe
tón, VW Slovakia a ďalší, ktorí 
priniesli dory tesne pred ple
som. 

Všetkým patrí úprimné 
poďakovanie. 

DEVEX S 



SIMPLY CLEVER 

Akčné ceny modelov z roku 2006. 
Teraz ušetríte viac ako 100 000 korún! 
Všetky modely škoda z roku 2006 teraz získate až do vypredania s mimo
riadnou ll')lbavou PLUS za akčné ceny. K tomu ako darček zimné kol~sá, 
tankovaciu kartu a slovenskú diaľničnú známku zadarmo. Ušetrite tak 
viac ako 100 000 korún. Na túto ponuk.u sa oplatilo čakať. Tak neváhajte 
a príďte si vybrať svoju novú škodu Fabia, Octavia alebo Octavia Tour 
za akčné ceny u najbližšieho predajcu škoda. 

CcllOVC l\lýhodncmt: plati p~ SlrDda Fab l il OilSSIC PWS s khmatir.lclou. 
Ponuka pl<~lf pre voZidl.:. vvrobettt v 10ku 2006. 
UVeden a poC~uka uhM a •l prtspco.ook prOO<Jjcu SI:Dda. 

M.Sch: Trnavského 14, Bratislava - Dúbravka 

www.skoda-auto.sk 

tel.: 02/6920 2330-33, e-mail: predaj.skoda@valusek.sk 
;;,;:;;,,;;;:a~ www.valusek.sk 

U NÁS NAKÚPITE DO SÝTOSTI! 

•• IBA U NÁS NAKÚPITE DO SÝTOSTI!* 

už za 24 7.000 Sk 
Panda, cenová výhoda 

až -65.000 Sk 
Spotreba: 7,2/4,8/5,71/100 km 

Normované emisie C02: 167/116/135 g/km 

už od 284.000 Sk bez DPH 
Punto Classic, cenová výhoda 

až -42.500 Sk 
Spotreba: 7,3/4,8/5,71/1 OO km 

Normované emisie C02: 171 /115/136 g/km 

Výpredaj našich skladových zásob: 
Grande Punto- už za 305.000 Sk, cenová výhoda až- 85.000 Sk 
Fiat S ti lo MW- už za 458.000 Sk, cenová výhoda až- 156.000 Sk 

*Kým si z našej ponuky áut vyberiete, radi Vás pohostíme pravou talianskou pizzou! 

AUTO VALU~EK ITALY, s.r.o. Dobrú chut1 
Harmincova 1, Bratislava- Dúbravka 
tel: 02/6453 0204-05 

rr 
Kým si z našej ponuky áut vyberiete, radi Vás pohostíme pravou talianskou pizzou! e-mail: fiat@valusek.sk 

www.valusek.sk 

Lumen dostupuj 
už aj na západnom Slovensku 

Od 22. januára 2007 môžu poslucháä v 
Bratislave o no väčšine územia západného 
Slovensko počúvať Rádio Lumen na frekven· 
cii 93.B MHz z vysielača Kamzík s výkonom 
5.6 kW, no ktorej doteraz šírilo svoj program 
rozhlasová stanica BBC. Rada pre vysielanie 
a retronsmisiu pridelila kmitočet kreslím· 
skej stanici v novembri minulého roka na 
základne platného výberového konania. 

Poslucháči, ktorí boli zvyknutí na ang/ic· 
ké vysielanie BBC, majú možnosť počúvať 
správy v anglickom jazyku na Rádiu Lumen 
v pracovných dňoch o 15. hodine. Lumen do· 
teraz vysielal v hlavnom meste na frekvencii 
'}7.2 MHz so slabším výkonom {0,25 kW}, na 
ktorej sa definitívne odlmčí najneskôr do 14. 
februára 2007. 

Po spustení novej frekvencie 93.8 MHz 
so signál Lumen-u rozšíri/ na celé územie 
Bratislavy a na časť okresov západného 
Slovenska. 

Po spustení kmitočtu 93.8 MHz sa počet 
frekvencií Rádia Lumen nemení. Na dvadsia· 
lieh frekvenciách pokryva 70 percent územia 

Slovenska. V Bratislave je možné prijímal' 
signál Rádia Lumen aj v káblovej sieti UPC 
Slovensko na frekvencii 92.7 MHz. 

el 

DEVEX 6 

P OIStOV ŇA 

Ing. Ján Žatko 
exkluzívny zástupca 

0918 444 607 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytpv 

. • poistenie podnikateľov 
• životné poistenie 

Ol· 

02· 
03. 

04· 
05· 
06· 
07-

mimoriadne zlavy 
pre obyvateľov DNV 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 

Predaj 

Vol' né miesta (ponúka, 

hľadá) 

Služby (ponúka) 

Byty 

Nehnuteľnosti 

Rozličné 

voveská 14 (z dvora) po-pia: 
15.00-18.00. Možnosť aj objed
nať. Lacnejšie ako kdekolvek v 

meste. 

( UJ - V()lfltf MIUT .A ) 

• Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: 
• recepčný-recepčná, znalosť Nl 
(AJ) podmienkou, 
• pomocné sily do kuchyne, 
·kucllára-kuchárku. · 
Informácie vhoteliMoravanaOp
letalovej, 

Tel.: 6477 7766, 6477 9991 
• Poisťovňa Wiistenrot prijme 
spolupracovníkov. Bližšie infor
mácie: 

Ing. Ján Žatko, 0918-444 607 

(~ __ ()4..::....-_S_LU_Ž_E_.A __ ) 

ponúka 
• Spracovanie účtovných dokla
dov v systéme JU a PU (okrem 
miezd), vypracovanie daňových 

( ();l_ J)[)((),Áj ) · priznaní (DPH, daň z príjmov), 
-----==--::.....::.==.:...:=--- ekonomické poradenstvo. 

• Ovčie kožušiny - predložkjl 
- dostanete kúpiť v Devexe. No-

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava tele-

vel'koobchodná 
a maloobchodná predajňa 

POTREBY rozličný tovar mických obkladov, dlažieb, 
• k N 'b 55 ' anitárnej keramiky (umývadlá, 
ce y. a gr e . . . ť b' . . 

Tel: 6477 4642 .. . l.de:y), vodovodnyc~ .bate-
at·nl, klas1ckych aj hydromasaznych 

• Dovolenka na chate v To an1· kl . k. h h d .• . . . as1c yc , y romasaz-
rách. Lokalzta Hybe, cena 23 mvch a· · h h · h k · 

• J parnyc sprc ovyc u-
Sk osoba/den. Kontakt: 0903tov, laminátových podláh, bmie-
105 924, www.chatalO. szm.sk tok, fasádnych náterov, lepidiel, 
• Dám do prenájmu garáž n~melov, kúpel'ňového nábytku 
Kolónii. Tel: 0905-973 22{tJ doplnkov. 

Staviate? Chcete rekonštruovať 
dom? Chcete rekonštruovať byt, 
bytové jadro? Chcete moderný 
dizajn? Chcete si vybrať zo široké
ho sortimentu výrobkov? Chce
te dobrú kvalitu, servis za konku
renčnú cenu? Chcete sa pora
diť s odborníkmi? 

Budete na správnom mies
te, ak navštívite našu predajňu 
DOMBYT-IN s.r.o. umiestnenú v 
býValom Obchodnom dome v 
Lamači na Hodonínskej ul. l . 

Moderné, spol'ahlivé, eenovo 
prístupné materiály renomova-

ných európskych výrobcov do
dajú Vášmu domovu inú atmo
sféru. Záleží len od Vás, vášho 
vkusu a výberu v širokom sorti- · 
mente výrobkov od dodávatel'ov 

. zo Slovenska, Česka, Talianska, 
Nef\lecka, Španielska, Slovinska, 
Maďarska, Pol'ska atď. 

V rámci ďalších služieb Vám 
ponúkame odborné poraden
stvo, grafické spracovanie inte
riérov počítačom(vizualizáciu), 

sprostredkovanie realizátora sta
vebných prác, možnosť odvozu 
nakúpeného tovaru a pod. 

Obchodnou stratégiou našej 
spoločnosti je spokojnosť zá
kazníka, serióznosť jednania, fle
xibilita, spol'ahlivosť, vysoká kva
lita a rozumné ceny. Ďalšie in
formácie môžete získať najlep
šie osobnou návštevou predaj
ne, návštevou webovej stránky 
www.dombyt-in.sk, prípadne te
lefonicky na číslach : 

64 282 148, 0918 619 631, 
0918 602 495, 0907 528 003, 

0911 933 757. 
Email firmy je: 

dombytin@mail.t-com.sk 

DEVEX 7 



z policajného 
.. ~ ápisnika 
o V pondelok 22 . l. po 22.45 nez

námy pácha tel' v pohostinstve Med

veď na lstrijskej ulici poškodil vcho

dové dvere, čím majitel'ovi spôsobil 

škodu l O-tis. Sk. 

o . V obchodnom dome Terno v . so-

botu 27. l. pracovník SBS prichytil 

zlodeja, ktorý chcel ukradnúť 0,5-li

trovú fl'ašu alkoholu v cene 176 Sk. 

Keďže šlo o druhý priestupok pá

chatel'a, je stíhaný na slobode. 

o V ten istý deň horeli na ulici Š. Krá

lika pivničné priestory. Zisťovatel' po

súdi l založenie požiaru neznámou 

osobou . Po páchatel'ovi pátrajú . 

OOPZDNV 

Okresné riaditelstvo 
Policajného zboru v Bratislave IV 
M. Sch. Trnavského l, 844 22 Bratislava 

MINISTERSTVO VNÚTRA SPRÍSTUPNILO ĎALŠIU 
SLUŽBU PRE OBČANOV 

Od 7. ;anu ára 2007 ie možné prostredníctvom SMS sprá
vy alebo e-mailu informovať občana o tom, že ieho cestovný 

doklad alebo vodičský preukaz formátu EÚ, o ktorý požiadal, 

ie vyhotovený a pripravený na ieho vydanie. Číslo mobilného 

telefónu alebo e-mailový kontakt občania v prípade záuimu o 

takéto informácie uvedú v žiadosti o vydanie dokladu. 
Zistenie stavu spracovanie žiadosti cez internet. 

Občania, ktorí požiadali o vydanie cestovného pasu alebo 

vodičského preukazu formátu EÚ, si od októbra 2006 môžu cez 

webovú stránku ministerstva vnútra zistit; v akom štádiu ie spra

covanie ich žiadosti o doklad. 

Na adrese www.minv.sk/egovinet/ZistenieStavuSpracovania

ZiadostiReq po zadaní čísla svoiei žiadosti môžu zistit; či ie ich 
pas alebo vodičský preukaz na oddelení dokladov pripravený 

na odovzdanie. Zákonom stanove ná lehota na vydanie oboch 

dokladov ie do 30 dní. 
Žiadate[ o doklad preto nemusí osobne alebo telefonicky zis

ťovat; či si už cestovný doklad môže vyzdvihnúť, pohodlne si to 
zistí prostredníctvom internetu. 

Občan, ktorý na iednom zo 79 oddelení dokladov vSR po

žiada o vydanie dokladu, si po nasnímdní tváre a elektronickom 

·podpise žiadosti odnesie kópiu žiadosti, na ktore; ie uvedené 

číslo . Toto číslo pozostáva z 7 9 znakov, ktoré zahŕňaiú druh do

kladu, označenie iednotného pracoviska, dátum podania žiado

sti a číslo žiadosti. Číslo zadá do systému: 

Druh dokladu Jednotné Dátum Číslo žiadosti 
pracovisko 

Cestovný pas CD- Jp XXX· rrmmdd xxx 

Vodičský preukaz DS- JP XXX· rrmmdd xxx 

Ak cestovný pas alebo vodičský preukaz nie ie pripravený 
na odovzdanie, systém žiadateľa informu;e, že ieho žiadosť ie 

stále evidovaná. Systé~ informuie ai o dokladoch, ktoré boli 
vydané držiteľovi. 

DEVEX 8 

SÚSTREDENIE 
"A" MUŽSTVA FCL 

V dňoch od 24. do 28. januá
ra 2007 sa neďaleko Devín
skej Novej Vsi v obci Borinka, 
uskutočnilo zimné sústredenie 
mužstva mužov FCL Devínska 
Nová Ves. 

Prvé mužstvo po jesennej 
časti v V. lige Bratislava, sa 
pripravovalo na jarné futba
lové zápolenia pod vedením 
trénera Ľubomíra Bohúňa na 
chate "Pod Vrchom". 

Toto tradičné "dobýjanie ba
térii" bolo zamerané na kon
dičnú prípravu a celkové stme
lenie kolektívu pred odvetnou 
jarnou časťou súťaže . 

Sústredenia sa zúčastnili 
hráči : Polák Michal, Šášik, Ma
ďar, Hruška, Ružovič , Rendek, 
Forgáč , Marhefka, Hrica, Ris
cher, Duda, Beleš, Arbet, Sen
sely, Adam , Polakovič, Grec, 
Hanuska, vedúci mužstva 
Dano Gábrik a masér Ladislav 
Knap. 

Výbor FCL zabezpečil pre 
hladné žalúdky chlapcov vlast
ného kuchára Martina Kovari
ka a pomocníka Ivan Koleniča, 

C ~O~.I:NI.(; ŽIVOT~ ) 

- Fero, sľúbil si mi, že mi v zime paži
č iaš pättisíc korún. 
-Ale, Jožo, vari je toto 
nejaká zima? 

*** 
Hovorí farmár kolegovi: 
• Urobil som dobre, 
keď som si dal farmu poistiť pro
ti požiaru a krupobitiu? 
-Oheň, to ešte chápem, 
ale ako chcete urobiť krupobi· 
tie? 

*** 

na výstavbu garáže so servisom 
(zaplatil by som za to) prípadne 

, priestorov, kde by som mohol 
skladovať a opravovať. Dostal 
som jednorazový príspevok, kto
-rý mi ne pokryl ani jeden z 7 2 
pretekov za rok (vďaka aj zaň) a 
potom bol nezáujem obce, ale aj 
štátu o poskytnutie akéhokolvek 
príspevku (aj keď som dostával 
listy od predsedov vlády, že Slo
vensko je na mňa hrdé). Z nestrá
žených priestorov mi bol v roku 
2004 z lode ukradnutý motor, loď 
zdemolovaná a tak som nemal 
ďalej finančných prostriedkov ani 
síl reprezentovať naše Slovensko. 
Tak som sa dal tiež na bicykle, na 
MA-KA-Du sme sa v daždi stretli, 
vyhrali sme spolu s Jurajom Suro
vým do 780 minút prípadne 75. 
7. 2007 na maratóne AUTHOR 
Karpatský vlk alebo na pretekoch 
na Devínskej kobyle. 
·ďalej som požiadal MÚ v ONV o 
vyriešenie situovania kontajne
rov na ul. J. Smreka 7 7 vrátane 

Komisie - organizačné normy 
V utorok 30. januára 2007 sa novozvo

lení poslanci miestneho zastupiteľstvo 

stretli no svojom prvom pracovnom roko· 
vaní. Najviac času venovali organizačným 
a personálnym záležitostiam. Schválili ro
kovací poriadok komisií miestneho zastu
piteľstvo o náplne ich činností. Podstatnou · 
zmenou oproti. minulosti je zvýšenie právo
moci predsedu komisie, zavedenie funkcie 
podpredsedu o tajomníka komisie, pričom 
obaja musia byt' poslanci o zníženie počtu 
členov komisií z radov občanov odborní
kov. 

Voľby funkcionárov 
a členov komisií 

Návrh na zoradenie voľby člena miest
nej rody do programu zastupiteľstvo po
slanci neschválili a tok miestna rodo zatiaľ 

pracuje v nekompletnom zložení, keď v nej 
nemá zastúpenie poslanecký klub KDH. 
Poslanci zvolili predsedu komisie životného 
prostredia, stol so ním Ing. Ivan Hirliinder 
(koalícia SDKÚ-DS, SZ). 

Predsedovia ostatných komisií boli 
zvolení už no slávnostnom decembrovom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstvo. Nasle
dovali voľby podpredsedov komisií a ich 
členov. Vzhľadom k tomu, že členov komi
iie si vyberali predsedovia, v niekoľkých 
prípadoch sa poslanci nedostali do komisií, 
v ktorých chceli pracova!'. 

Komisie boli doplnené aj z radov obča
nov odborníkov. Keďže počet členov bol vo 
viič_šine komisií obmedzený na 10, značný 
počet navrhovaných Óbčonov nebol zvole
ný. Z občanov navrhovaných poslaneckým 
klubom SMER, DSS bol zvolený jeden kan- . 
didát, z občanov navrhovaných poslanec
kým klubom KDH nebol zvolený nik. 

Voľba správnej rady Domu sociál
nych služieb Senecio 

Ďalším personálnym opatrením bolo od
volanie doterajších a voľba nových členov 
správnej rody Domu sociálnych služieb Se
necio sídliaceho na ulid Na Grbe 2. Zvolení 
boli JUDr. František Soňai, Mgr. Dezider 
Mráz, Ing. arch. Eva Vargová, Ing. Peter 
Ebringer, Fridrich Pokorný, Jozef Molnár a 
RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 

Príspevok pre Rosicu 
Poslanci miestneho zastupiteľstva schvá

lili mimoriadny príspevok pre súbor Rosica 
vo výške 30 tisíc korún no úhradu časti do
pravných nákladov no vystúpenie su boru v 
švajčiarskom Zurichu. Zároveň schválili zah
raničnú služobnú cestu pre zástupcu sta
rostu JUDr. Františka Boňoso, ktorý bude 
Rosicu sprevádza!'. · 

Sladké prekvapenie 
Vítaným spestrením rokovania bolo 

príjemné prekvapenie, ktoré pre poslancov 
pripravila pani Mário Šubínová v mene 
klubu dôchodcov. 

Bolo ním veľká škatuľa plná sladkých 
božích milostí alebo laniek, v ONV zná
mych pod názvom !rity. Fonky sa tak vy
darili, že si páni poslanci a poslankyne po 
nich doslova prsty oblizovali. 

Najbližšie zasadnutie 
No záver rokovania poslanci schválili 

. harmonogram zasadnutí miestneho zastu
piteľstva no celý rok. 

Najbližšie sa uskutoční už 27. februára 
2007. Môžete ho sledoval' prostredníctvom 
priameho prenosu vysielaného DTV, alebo 
so ho môžete zúčastnil' oj osobne, keďže 
zosadnutia miestneho zastupiteľstva sú 
verejné. 

·zaja· 

DEVEX 9 



ohrozujú nielen psa a mačku, 
ale aj vás a vaše deti. 

Vášho psa a mačku trápia rôzne 
parazity, o ktor)'ch často nemusíte 
ani tušiť. Pri slabom nakazení sa s 
nimi dokážu vysporiadať a pôsobiť 
zdravo. 

Imunitný systém zvierat aj na
priek tomu s parazitmir bojuje a 
jedným s dôsledkov môže byť 

nedostatočná obrana na bežné 
ochorenie. 

Dôležitejšia je skutočnosť, že 
niektoré parazity sú prenosné aj 
na človeka. Najbežnejšie vnútorné 
parazity psov a mačiek sú škrkavky 
a pásomnice. Vajíčka škrkavky sa 
trusom dostávajú do vonkajšieho 
prostredia. Sú extrémne odolné a 
životaschopné aj niekol'ko rokov. 
Pre túto ich vlastnosť môžeme 
všetky lokality, kde sa nachádza 
trus po neodčervených psoch a 
mačkách, považovať za zamorené 
infekčnými vajíčkami škrkaviek. 

Dospelé zvieratá sa nakazia 
vajíčkami škrkaviek kdekol'vek vo 
vonkajšom prostredí, ale ani celý 
život doma chovaný jedinec, nie je 
chránený pred rizikom infekcie. 

Človek sa nakazí nevedomky 
zjedením infekčných vajíčok, kto
ré sú l'udským okom neviditel'né. 
K tomu prakticky dochádza, na
príklad u malých detí, pri kontakte 
so zamoreným pieskom, strkaním 
si kameňov alebo kúskov rastlin 
do úst. 

Prí starších deťoch a dospelých 
je najvýraznejším zdrojom nákazy 
nedostatočná hygiena. Je zrejmé, 
že človek sa môže nakaziť kedy
kolvek a kdekolvek, a nemusi byť 
ani majitelom zvieraťa . 

Z vajíčko škrkaviek sa v tele člo
veka vyliahnu larvy, ktoré preniknú 
črevnou stenou do ciev. Touto 
cestou putujú najskôr do pečene, 
kde svojím aktívnym pohybom spô
sobujú mechanické poškodenie . Z 
pečene sa dostávajú do pl'úc a ná
sledne prakticky do celého tela s 
najčastejším výskytom lariev v oku, 
mozgu a svaloch. V napadnutých 
tkanivách sa tvorí zápalové ložisko. 
V l'udskom tele môžu zostať larvy 
životaschopné a pohyblivé aj nie
kol'ko rokov. 

Ochorenie sa prejavu zvracaním, 
hnačkou, nechutenstvom, boles
ťami brucha, teplotami, bol_estivým 
kašl'om, únavou kjbov a svalov. 
Tieto príznaky môžu trvať niekol'ko 
dní, týždňov ale ja rokov. 

Podl'a štatistik je na Slovensku 
larvami škrkaviek nakazených až 
18% l'udi . Určite ste videli psa. kto
rý sa trel zadkom o zem (sánko
val). 

Príčiny môžu byť rôzne ale často 
to bývajú práve pásomnice, kto
rých články sa aktívne pohybujú 
von z konečníka a to psa svrbí. 
Aj tento parazit môže spôsobiť 

ochorenie človeka . Najmä detský 
lekári liečia v poslednom čase čo
raz častejšie hnačky detí vyvolané 
pásomnicou psou . V detskej stolici 

môžeme nájsť články pásomnice 
vel'kosťou a tvarom pripomínajúce 
zrnko z uhorky. 
Uečba je jednoduchá, omno

ho dôležitejšia ie prevencia. Ok
rem dostatočnej hygieny, pravidel
né odčervenie zbavi vaše zvieratá 
parazitov a zároveň preruši vývo
jový cyklus skôr, než ich vajíčka 
alebo larvy znečistia prostredie. 
Tak sa zníži riziko nakazenia nielen 
zvierat, ale aj vás a vašich deti. 

MVDr. Vojtech Baculák 

Oznam pre cllovafelov ošípaných 
Ošípané možno zabíjal' u chovatel'a na 

súkromnú domácu spotrebu, len ok bola 
domáca zabíjačka nahlásená a ohlásenie 
doručené príslušnej regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe aspoň jeden pracovný 
deň vopred v čase od 7,30 -15,30 hod. 
• telefonicky: 64 461210, 64 46 12 07 
• písomne: RVPS Bratislava- mesto, Polian
ky 8, 841 Ol Bratislava 
• faxom: 64 46 12 08 

• e-mailom: rvsbao@svssr.sk 
Pri nahlásení uveďte tieto údaje: 
-adresu chovotel'o, ktorý vykonáva .domácu 
zabíjačku 

-okres 
- plánovaný dátum o približný čas domácej 
zabíjačky 

-telefónne číslo chovatela. 
Ďalšie informácie si môžete prečítal' vo vý
vesných tabuliach m~stskej časti. 

Mestská čast' DNY je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínsko~ovoveského Expresu 

Volkswagen Slovakia 
vyrobil už 77 777 vozidiel 

Audi Q7 
jednotlivé diely karosérie sme. 
rujú z lisovne nemeckého závo 
du Audi v ln~olstate do Bratis 

D EVínskonovoveský 
Bratislava, 30. januára 2007 -

Volkswagen Slovakia, a. s. vy
robil už 77 777 vozidiel Audi 
Q7. Tento luxusný suv (Sport 
Utility Vehicle) model · znač-

lavy. EX Motory sa dovážajú z maďar 
ského Gyäru. 

pletizuje pomocoutých najma 

informačný 

spravodc~jca 

občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

. ky Audi sa vyrába exkluzívne 
iba na Slovensku. VW SK ho 
exportuje už viac ako rok do 
celého sveta. 

V Bratislave sa Audi Q7 kom pre s 
dernejších technoló~ií ako na. ___________ .:.._ ____________________________________ -, 

príklad plazmové zváranie, č- 9 10 -~d ~ 23 2 XVII ~ 4 
infrače rvené žiarenie. Pre Aud ____ . -__ ._t_y_z_e_n ______ • _· _2_0_0_7_....:._ __ R_o_č_n_í_k_: ___ • ____ C_í_s_lo_: _____ b_e_z~p'-l_a_t_n_e _ _j 

V súčasnosti sa Audi Q7 vyrá
ba v 4-zmennej prevádzke. 

Q7 bola preto v Bratislave vybu 
dovaná špeciálna samostatn:-· -----------... 
karosáreň. 

·--Príhovor 
Reakcia Slovenskej sporitel'ne na poplašný email o bankomatoch d l' 
POPLAŠNÝ EMAIL vy avate a 

.,Ak sa ocitnete v situácii a musí
te pod nátlakom vybrať peniaze z 
bankového automatu na požiada
nie/prinútenie násilníka, zadajte 
svoje PIN opačne: to je od konca 
-ak máte napr. 1234, tak zadajte 
4321. Autoniat vám peniaze stále 
vydá, ale tiež privolá políciu, ktorá 
vám príde na pomoc. Táto správa 
bola pred nedávnom vysielaná v 
TV, pretože málo rudí využívalo 
túto skutočnost; pretože o tom 
nevedeli a prepošlite, čo najviac 
rudom." 

REAKCIA: 
Odporúčame klientom, aby sa 

pod/'a tohto emailu neriadi/i. 
K jednej platobnej karte je 

vydaný vždy len jeden jedineč
ný PIN kód, na základe ktorého 
bankomaty či POS terminálY plat-

bu spracujú. Informácie zvere1 Bez vánku sa ani lístok na 
nené v emaile o odporúčaní opac strome nepohne. Tak zvyk lz 
ného zadávania PIN kódu v pn vraviel naši otcovia i starí ot
pade ohrozenia sú nepravdivé covia. A svoje životné múdros
nezmyselné a nie je to ani te ch ti vravievali pri každej vhod
nicky možné. Ide o tzv. hoax, 11 nej príležitosti tak často , až 
znamená šírenie poplašnej, ne vznikali tradície, riekanky a 
bezpečnej a zbytočnej reťazove porekadlá, a lítdia noví a mia

správy.. •. . dí sa už iba presviedčali, že tá 
Ak k/tent vyuz1va platobne kart: pravda velká na malej ploche 

Slovenskej sporiterne a trikrát PI v slovenrí mrí predsa čosi do 
sebe zadá v bankomatoch Sl 'Y , . . 

k 
- 't 

1
. . 'd eba. Prr: nas, 1 poko /ema po vens e)spon e nenespravny1 e~ , 

tifikačný PIN kód, jeho karta budt nas. , . . , • , 
automaticky zablokovaná. ~rttdlCle rokmz p~eskus~~e 

!l casom nezvyklane, dokazu 

Klient musí o jej odblokovani,povedal, vyjavil, aj súčamíko
požiadať v pobočke alebo pro! vi. Veďstí veľavravné. 
tredníctvom služby Sporotel: O tradícii fašiangových 
(0850 111 888, 0910 111 8B1 'Zríbav, plesov a bálov je velá 
0915 111 888). dokumentov . Aj tie súčasné 

....---------------------------,vychádzajú zo zaužívaných 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození 
TIK ONV a F- Centrum ONV 

, ;zvykov- po namáhavom roku 
si treba oddýchnu!, uvol'nif, 
zabavil sa, nače~pal nových 
síl- veďprebúdzajúca sa jar 
bude žiadal ve lá nových síl. Vás pozývajú na 

Juraj Geleneky 

·poetický pohl'ad na plesá a kvety Vysokých Tatier 
+ 20 minútoVý film o pol'ských tatrách - Or/ia prf · 

v utorok dňa 20. 2. 2007 o 19.00 h 
vF- Centre 

na tstrijskej ulici č. 4 v Devínske} Novej Vsi 

Tohtoročná zima akosi ne
presvedčila. Pomýlila i príro
lt. 

a ulici P. H o rova sme videli 
kkvitnutý strom ... Súžitie lú
('' s prírodou nespoCíva len vo 
vzdení. Ľudia vnímajú, ale ve
dia. Vedia, že čas sa oklamal · 
ani podviesl nedá. Nesadia, 
nesejú, poskytujú prírode to 
Jej, pokoj a oddych, aby dosta
Li, keďprícle ten správny čas, 
to čo do nej vložia. 

.. Nijako inak to nelim<Tztie vo 
Vstup vol'ný - k J' "' y 

~-___;:__;_::::.____; _____ ~-------------- vs~t om. Len treba rešpektoval 
zkonitosti. 

ll ČÍsle: O G z Ntdnic~ • z diir• st•rostu 

• Pr~dlt•"ui~m~ O Kultúr• O Spoloč~nslti 
ltrom'lt• ·t~n •rog•nci•? O G .N• t~lo- rozflolfor 

10 1t•ro1tom MČ O . Ponult• príl~žitostí • Elilt• 

O lnz~rci• ~ Z polic•iniflo zipi1nilt• • Šport 

Plesová sezóna vrcholí 

Aby história nezapaclla prachom ------------

Pošlite nám príbehy starých -rodičov 
Hoci Devínska Nová Ves má bohatú históriu, priznajme si úprimne, väč

šino z nás o nej vie mólo. Postupne strácame svedkov nedávnej histórie. 

Sem - tam sa v Devexe objaví článok o slávnych rodákoch alebo príbe

hoch l'udí, čo tu ži li. Aby sa nestrati li v nenávratne, chceme ich zozbierať 
o zvere jni ť. 

Ak poznáte príbehy zo ,.starej Devínskej", spíšte ich a prineste alebo 

pošlite na miestny úrod. Zaujímajú nás aj rôzne povery, zaručené lieči
tel'ské postupy, sta ré recepty a príbehy, viažúce so na konkrétne miesta v 
chotári. · 

Vel'kú hodnotu majú aj dobové fotografie, ktoré ilustrujú, ako l'udi~ bý

vali, obliekali sa a pracovali. Možno niekto má aj cenné -dedičstvo - starý 

amatérsky natočený film . Všetko okopírujeme a vrátime majitel'ovi. 

Miesto doručenia: 
Miestny úrad Devínska Nová Ves 

Mária Šimonovó, miestnos( č. 20 

Novoveskó 17/ A 

843 l O Bratislava 

simonova.mudnv@ston line.sk 

(KRÁTKE SPJlJÍVY) 

• Od prvého februára 2007 
prevzal pozíciu predsedu 
predstavenstva VW AG Prof. 
Dr. Martin Winterkom. 

• Posledným dňom na pou
kázanie~%zdaneprenezis

kové organizácie je · 30. 
aprí/2007. 

V súčasnosti . je však 
vhodný čas na realizáciu 
vášho rozhodnutia. 

• O dôchodkoch sa dozvie
te na internetovej stránke: 
www.socpoist.sk 

• Pravdepodobné otvorenie 
rybárskej sezóny na novo
veskomrybníkubude 1.mar
ca 2007. Lovné dni budú: 
štvrtok, piatok a sobot?. 

Bližšie informácie mož
no získať z informácií na 
stánku pri rybníku a sledo
vanímDTV. 

· • Najbližšie zasadnutie Miest
neho zastupitel'stva bude v 
utorok 2Z 2. 2007 . 
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Uzovierko dnešného čís la 
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DEVEX 10 

devex@ba.netlab.sk 
krug@mail .viapvt.sk 

841 07 Bratislava 

pochobova@tikdnv.sk 

Uzavierka nasledujúceho 
číslo bude 1.3. 2007, 
číslo vyjde 9.3. 2007. 



MÚ • MR • MZ .MČDNV • MÚ • MR • MZMČDNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZMČDNV Moravec, Ing. Valéria Floreková a nia predložiť do MR MČ ONV a MZ k 
ovacieho miesta na ul. Eisnerovej 

Andrej Kovari, vyjadrila nesúhlas Mč ONV, na obdobie od 1. 3_ 2007 do 
28

_ 
--------------------------------.-------s~~~~~~~ého~ :~~~~~P-~~ 2W~~~~fu~~~~ 

miestach v MČ ONV s návrhom Glavice) o odstránení nedostatkov - zobrala na vedomie informáciu niku a odporučila uvedenej suf>. lovému centru Betánia v Malacka'ch Z radnice 
kontrolnú správu o tvorbe a 
čerpaní sociálneho fondu za rok 
2005, 

Miestna rada Miestneho zastu
piterstva mestskej časti Bratisla
va - ONV (MR MČ ONV) sa zišla . 
13. februára 2007 na svojom riad
nom ~asad nutí a prijala nasledu
júce uznesenia : 
MRMČDNV 
- zobrala na vedomie stav plne
nia uznesení MZ MČ ONV s ter
mínom splatnosti, odporučila MZ 
MČ ONV schváliť splnenie UMZ č. 
4/12/2006/2, č. 6!12/2006/4, č. 
29/1/2007/4, odporučila staros
tovi MČ ONV prerokovať so sta
rostkou Devína a núteným správ
com zmluvný vzťah o výkone 
činnosti SSÚ v prospech MČ De
vín, a uložila predsedovi komi, 
sie finančnej, podnikania, ces
tovného ruchu a legislatívy 
prerokovať všetky UMZ vo vzťahu 
k TEl a Tenergu a predložiť sta
novisko na najbližšiu MR, 
-zobrala na vedomie stav plne-

. nia uznesení MR MČ ONV s ter
mínom splatnosti, odporučila sta
rostovi MČ ONV rokovať so star
ostami Záh. Bystrice, Lamača, 
Dúbravky a.Devína a so zástup
cami Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti o bilancii kapací- · 
ty existujúcej čističky odpadovej 
vody v prospech krátkodobých 
investičných zámerov MČ ONV a 
vybudovania spoločného výust
ného objektu v spádovej oblasti 
ONV do toku rieky Morava, 
-odporučila MZ MČ ONV schváliť 
návrh rozpočtu MČ ONV na roky 
2007- 2009 po zapracovaní 
pripomienok komisií, občanov a 
organizácií zriadených MČ ONV, 
-zobrala na vedomie predložený 
návrh investičných priorít,ako 
podklad ku kapitálovému roz
počtu MČ ONV na roky 2007 
- 2009, a odporučila schváli( 
na aprílovom MZ MČ ONV návrh 
investičných priorít na roky 2007' 
- 2009 po zapracovaní pripo
mienok a prerokovaní v komi
siách MZ MČ ONV, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
li( predložený návrh VZN o miest
nych daniach so zmenou týkajú
cou sa určenia plochy pre kolo
toče a nákladov na túto plochu, 
- odporučila MZ MČ ONV schvá
liť návrh, minimálnych sadzieb 
prenájmov podra predlohy, a 
uložila predsedovi Komisie na 
ochranu verejného poriadku 
pripraviťmonitoring parkovania 
na vyhradených parkovacích 

• . • ~ , jomné vo výške 8.200,- Sk/rok, 
riesenia, diela, a uložila prednostovi MU o hospodárení budov ZS s Mv {<_omisii rokovať so záujemcami o vo vy'ške 10 tis. Sk z fondu soc1·a·l-. š · - odporučila MZ MČ ONV schváliť 
-vyjadrila súhlas so začatím prác MC ONV zabezpečiť protokolárne · a M v MC ONV za rok 2006, možnosti prenajatia TKR, nei starostlivosti a human1·ty, 

1 správu o činnosti hlavného kon-
na odpredaji pozemku parc. č. 470 prevzatie diela so súpisom vád a a uložila predsedovi Komisie. schválila rozšírenie progra- - vyj'adri/a súhlas s uvo/'nen1·m 

2 · trolóra za rok 2006, 
o výmere 15 7 m A. Puškáčovej, nedorobkov, mládeže, vzdelávania a školstva mového rastra TV programov vo sumy 25 tis. Sk na propaga·c1·u Mc· 

. • • - odporučila MZ MČ ONV schvá-
uložila prednostovi MU MC ONV -odporučila MZ MC ONV schváliť a predsed,ovi Komisie finančnej, ariante č. 1, a požiadala star- ONV v Cestovnom lexikóne SR 

- schválila program Mz MČ ONV 
dňa 27. 2. 2007 po zapracovaní 
pripomienok. 

požiadať o súhlas odpredaja prenájom Radnice aj formou podnikania, cestovného ruchu aostu MČ ONV prerokovať s SBD 2007/2008 z rozpočtu MČ ONV, z /iť návrh plánu kontrolnej čin-
všetkých nepredaných pozemkov čiastočného prenájmu po jednot- legislatívy predložiť koncepciu IV rozšírenie programov pod ra rezervy na kultu· ru, ,nosti hlavného kontrolóra na 1· pol- Spracoval: 

. rok 2007, JUD "' • v uvedenej lokalite pri diferenco- livých kanceláriách, odporučila organizácie a financovania ško/. varianty č. 1. Výsledok prerokova- • schválila náiom vyh'adene'ho par- r. rrantisek 8 a ň a s, 
• • 1 " - odporučila MZ MČ ONV sch va· '1't' · t • vanom prístupe za každý pozemok, MZ MC ONV zrušiť UMZ č. 170/ stva v MC ONV, ' zas upca starostu MC ONV 

a odporučila MZ MČ ONV schváliť 9/2005, a uložila prednostovi -zobrala-na vedomie informáci~,~----=--~-----------------------------------~----~~~~J 
odpredaj pozemku parc. č. 470 A. MÚ MČ ONV vyčleniť v rozpočte o súdnych sporoch a vymáhan_ z dz•a...-r a s tarostu __ 
Puškáčovej za minimálnu kúpnu na rok _2007 sumu do výšky 200 pohfadávok k 31 . 12. 2006 ·s 
cenu 600 Skjm2, tis. Sk, na nevyhnutné výdavky na pripomienkami, a odporučila 
- vyjadrila súhlas s odpredajom sprevádzkovanie Radnice, MZ MČ ONV zobrať na vedomie sa nachádza v budove obvodné

ho oddelenia polície. Problémom 
sú však nízke stavy príslušníkov 
obvodnej polície, ktoré má mest
ská časf k dispozícii. 

pozemkov parc. č. 1752/2,3 p. -schváli/a prenájom nebytových 
Ing. Homolovi s manželkou, uložila ··priestorov v objekte VÚZ, o výmere 
prednostovi MÚ MČ ONV požiadať 126,01 m2 z p. Jána Puškáša na 
p. Hoino/u o odkúpenie pozemku až spoločnosť M. P. O. spol. s r. o. za 
po uličnú čiaru, a odporučila MZ rovnakých podmienok výšky ná-
MČ ONV schváliť odpredaj pozem- jomného 6.000,- Skjm2/rok, 
kov parc. č. 1752/2,3 p. Hpmolovi -schválila prenájom nebytových 
s manželkou za minimálnu kúpnu priestorov v objekte VÚZ, 1. po-
cenu 2.000 Sk!m2, sch odie o výmere 25 m2, firme 
-vyjadrila súhlas so začatím prác ROTECH PRO, spol. s r. o . za-
na odpredaji pozemkov parc. č. stúpenou konaterom Vojtechom 
3186/9,3187, 3186/22,3186/41, Val/om od 19. 2. 2007 na dobu 
3186/60, 1-5185,3235 spo- neurčitúvsadzbe2. 300,-Skjm2j 
lačnosti Forward marketing evente, rok, za účelom prevádzkovania 
s. r. o., uložila prednostovi MÚ kancelárie, 
MČ ONV požiadať Magistrát hl. m. - odporučila MZ MČ ONV schváliť 
SR Bratislavy o zverenie týchto odpustenie poplatkov z omeškania 
pozemkov do správy MČ ONV a vo výške 185.829,- Sk za byt na ul. 
určenie predbežného súhlasu s ich Na Grbe 2 nájomcovi Jane Dará-
odpredajom, a odporučila MZ MČ šovej za podmienky uvornenia bytu 
ONV schváliť odpredaj uvedených Na Grbe 2 a prijatie 1 izbového 
pozemkov za minimálnu kúpnu náhradného nájomného bytu na ul. 
cenu odvodenú od určenej kúpnej M. Marečka 6, odporučila MZ MČ 
ceny z hl. m. SR Bratislavy, ONV schváli( odpustenie poplatk-
- vyjadrila súhlas so začatím prác ov z omeškania vo výške 53. 175,-
na odpredaji pozemku parc. č. Sk za byt na ul. š. Králika 2 nájom-
2565/226 pre výstavbu polikliniky v co vi Fridrichovi Polákovi za pod-
rámci MČ ONV, mienky odkúpenia bytu, odporúča 
-uložila prednostovi MÚ MČ ONV MZ MČ ONV schváliť odpustenie 
preveriť majetkové pomery k po- poplatkov z omeškania vo výške 
zemku parc. č. 547, požiadala star- 34.954,- Sk a odpustenie úrokov 
ostu MČ ONV a mestského poslan- z omeškania vo výške 27.489,- Sk 
ca Miroslava Encingera rokovať p. Miroslavovi Prokopovi za byt 
s primátorom hl. m. SR o doriešení na ul. P. Horova 7 zä podmienky 
zmluvných vzťahov v súvislosti s podpísania dohody o urovnaní, že 
pozemkom parc. č. 547, požiadala uhradí administratívne poplatky s 
starostu MČ ONV a mestských podaním návrhu na súd v minimál-
poslancov Miloslava Šimkoviča nej výške 5.000,- Sk, 
a Miroslava Encingera rokovať s -schválila zmenu účelu využitia 
RKC o dotvorení územia v súvislosti nebytového priestoru p. Vojtechovi 
s parcelou č . 2565/29 za účelom Va/lovi- Rotech na ul. M. Marečka 
vytvorenia pešej zóny, požiadala 10 na "Rýchle občerstvenie s vy/ú-
starostu MČ ONV zvolať in ves- čením predaja alkoholických nápo-
torov na zabezpečenie investič- jav, a uložila stavebníkovi predložiť 
ného zámeru a doplnenia zdrojov žiadosť o zmenu účelu využitia 
na parc. č . 124/1, a uložila ar- priestoru k vyjadreniu MČ ONV, 
chitektovi MČ ONV zabezpečiť -odporučila materiál o financova-
spracovanie celého územia parc. ní útvarov preneseného výkonu 
č. 124/1 ako zonálku vo vzťahu k št. správy za rok 2006 prerokovať 
pešej zóne, v MZ MČ ONV po prerokovaní a 
- požiadala starostu MČ ONV stanovisku Komisie finančnej, pod-
rokovať s firmou AR BOR, s. r. o. nikania, cestovného ruchu a legis-
(zhotoviter biologickej rekultivácie latívy, 

informáciu o prehfade stavt MČ ONV Ing. Vl. Mráza 
súdnych sporov a vymoženýc/, 
pohfadávkach od neplatičov l Dňa 8.2. sa starostovia štvrtého 
31. 12. 2006, ·atislavského obvodu stretli na 
-zobral~ na ve_dom_ie inf?rmáci~kovaní s náčelníčkou Mestskej 
o plnem kap1ta/ovych vydavkol;,lície hl. mesta SR JUDr. Zuza
za rok 2006, · . . . . >u Zajacovou, v priestoroch bu
- zobra~a na vedomt~ mforma_~1~vy Mestskej polície na Gundu
o prenaJme kma De~m, a _ylozl/~pvej ulici v Bratislave. 
prednostovi MU MC DN\T ' k · b •• · t' • k . k . emou ro ovan1a olo zvyse-
vyplsa nove ponu ove onanf{ b • . h 

· . k' 0 . N . 1e ezpecnosh a oc rany verej-
na prena1om ma evm. avr ,h . dk , • 
zadávacích podmienok prená/ 0 pona u v mestských cas-
mu predloži( do najbližšej Mlch:Ka,rlovaVes,L_amač,Dúb;av
MČ ONV 1, Dev1nska Nova Ves, Dev10 0 

-zobral~ na vedomie informaíhorská Bystrica, prostredníc
tívnu tabu/'ku výmerov trávnatýcPm zavedenia funkčného ka
plôch a plôch zimnej údržby ~rového systému, ktorý by bol 
MČ ONV, 1vzájom prepojený optokáb
- zobrala na vedomie informáci(l1 s jednotným monitorovacím 
o inventarizácii pasív a aktív oJediskom. 
ganizácií zriadených MČ DNVTýmto problémom sa zaobe
a uložila riaditerom týchto oli aj poslanci mestského zastu
gani~ácií a riaditerom ZS s Mlel'stva hl. mesta SR Bratislavy 
a MS dopracovať materiál svojom pravidelnom rokova
znení pripomien9k a predloži( d1 kde začlenili realizáciu tohto 
najbližšej M_R_MC ONV, • :>jektu medzi priority hlavného 
- _odp?.ru~a MZ MC_ONtsta pre rok 2007 a vyčlenili 
suhlas1t s vyvozom gudronov;. finančné prostriedk ··
ich likvidáciou m!mo územiaM 5. mil. Sk. Y vo vys 
ONV, požiadala starostu M naše,· m t k . • t' • k, 
ONV • · k . . es s e1 cas 1 uz s u-

zacat ro ovame so zamter~osti s k , , 
sovanými stranami (štát, S/ovnafllne N ame_rovym syste~~m 
o definitívnom vymiestnení sklá~ · 0 na,exponovane1s1ch 
ky gudrónov a uložila preG stach sú umiestnené dve ka-

' 1 Y 0 't · d k nostovi MÚ MČ ONV požiada monl orovac1e stre is o 

• l napriek tomu prax ukázala, 
ze kamerový systém má svoju 
opodstatnenosť a účinne pomáha 
odhal'ovaf páchatel'ov pri trest
nej činnosti. 

V budúcnosti sa uvažuje o roz
miestnení 10 kamier v našej mest
skej časti, s tým že monitorovacie 
stredisko by bolo umiestnené v 
priestoroch budovy starej Radni
ce, ktoré by zároveň fungovalo · 
aj ako chránená dielňa pre zdra
votne postihnutých občanov. Tým 
by bol zabezpečený neustály 
monitoring, čo by zvýšilo efekti
vitu tohto systému. 
• Dňa 13 . 2. sa zišli členovia 
miestnej rady mestskej časti De
vínska Nová Ves na svojom pra
videlnom rokovaní. Okrem iného 
sa venovali aj príprave rozpočtu 
našej mestskej časti pre t~nto 
rok. Vypracované materiály pre
rokujú poslanci miestneho zastu
pitel'stva, ktoré sa uskutoční 27. 
februára v utorok a ktoré môžete 
sledovať v priamom prenose pro
stredníctvom OTY. 

- AZ-
agentúru Slovenskej inšpekcr··--....................... - .................................................................. _____________________________ _ 

;;~t~;;~~;,~~~~~ad~ ~~:~:n NES PREDSTAVUJEME 
starých ekologických skládok (i.. . • . . 
cierom získania prostril~dkov o~en1 ~ltate/ia. Na stránkach Devexu.vám chceme priniesť infor
EÚ, Cite 0 cmno~ti jednotlivých komisií, ktoré pracujú pri Miestnom zo
- schválila harmonogram príprP; etstve MC ONV, ako poradné orgány. Dnes sa vám predstavia 
a organizačné zabezpečen, S~da komisie Ochrany verejného poriadku -pán Vladimír Ba: 
prípravy Programu hospo~an~v1

1c a_pred~edkyňa komisie Sociálnej, zdravotnej a bytovej pani 
skeho a .sociálneho rozvoja Mi

19 
a L1pkova. 

ONV, · Daniela Lipkavá 
- zobrala na vedomie in formác 
o po_~ukách na multifunkčnú sif.l 60- ročná rodáčka z Devín
v MC ONV, požia~ala starostu Nf'N?veJVsi.42 rokov šťastne vyda
ONV vymenoval subkomiSIU ~am Jedno dieťa a tri vnúčatá. 
posú~e~ie p_redložených ?omoloním som učíte/ka MŠ, vzdela
v zlozem : Fndnch Pokorny, AlO om si rozšírila štúdiom bábk 

la som ako učíte/ka a riadite/ka MŠ 
v Devínskej Novej Vsi, neskôr ako 
stredoškolská profesorka na Stred-
nej pedagogickej škole. . 

lavskom obvo
de. Kandidova
la som za Nezá
vislé fórum aj z 
toho dôvodu, že 
som chce/a zú
ročiť svoje skú
senosti, ktoré 
som nadobud
la ako členka komisie školstva v 
predchádzajúcom volebnom ob
dobí. Pôsobiť v sociálnej oblasti 
som so rozhodla najmä z týchto 
dôvodov: šesť rokov sa venujem 
činnosti v ZO JDS, druhý rok som 
vedúcou Klubu dôchodcov a za
ujíma ma problematika zdravotne 
postihnutých občanov, nakolko 
sama sa už 25 rokov vyrovnávam s 
vážnym zdravotným problémom. 
Za hlavnú náplň činnosti tejto ko
misie považujem: 

Vladimír Baranovič 

,.. skvalitňovanie podmienok pre 
činnosť organizácií, ktoré sa ve
nujú .sociálne slabším skupinám 
obyvate/'ov, napr. červený kríž. 
dôchodcovia, zdravotne postih
nutí, 

rr iniciovať vytvorenie poraden
ského centra pre riešenie sociál
nych problémov, 
,.. podporovať zámer na rozšíre
nie služieb DSS a ich ekonomic
ké sprístupnenie pre väčší počet 
obyvatel'ov ONV. 
,.. hlodať možnosti pre rozšírenie 
zdravotných služieb odbornými le
kármi (interné, očné), lekárskej a 
lekárenskej pohotovosti 

Mojím osobným cielom 'je do
siahnuť, aby sa sociálnej proble
matike venovala taká pozornosť, 
akú si táto oblasť vyžaduje. 

Komisie majú 
svoje práva a 
povinnosti v súla
de so zókonom 
o Obecnom zri-
adení. nemajú 
však výkonné 
právomoci. Toto 
prislúcha pro
stredníctvom UMZ Miestnemu úradu. 
Každá komisia si na prvých zasadnu
tiach schváli zásady svojej činnosti. 
plán práce a upraví rokovací poria
dok. 

Cl\; 0-
'--------------------------------------------------- 0 na AMU v Prahe. Pôsobi-

Pred odchodom do invalidného 
dôchodku som pracovala vo funk
cii predsedníčky odborového zvä
zu školstva a vedy vo štvrtom bratí s-

Mám 57 rokov a takmer 37 rokov 
som pracoval buď v obchodnej or
ganizácii, alebo ako živnostník zame
raný na obchodno - účtovné služby. 
Po zmene režimu v roku 1989 nastala 
doba zakladania väčších, či menších 
strán a hnutí. z ktorých mci najviac 
zaujala Strana živnostníkov a podni
katerov Slovenska. vďaka ktorej som v 
roku 1994 prvý krát okúsil to. čomu sa 
hovorí komunálna politika. Táto stra
na sa však začala trieštiť a preto som 
sa rozhodol ukončif v nej členstvo a 
zostať nezávislým kandidÓtom v Ne
závislom fóre. Pred decembrovými 
voľbami som vážne uvažoval nad 
tým. že kandidovať už nebudem. ale 
napokon ma presvedčili občania. 
Možno mi to syn. nevesta. dcéra, zať. 
vnučka a vnuk odpustia, že viac času 
sl pre nich nájdem až o štyri roky. 
Platí to samozrejme predovšetkým o 
manželke, pretože práca pÓslanca 
je o obmedzení súkromia· úmerne s 
množstvom prijatých funkcií. Výsled
ky politických strán, aj v komunálnej 
politike, vel'mi ovplyvňujú zloženie 
samosprávnych orgánov miestneho 
zastupiterstva. z tohto dôvodu som 
prijal kandidatúru na funkciu pred
sedu komisie pre ochranu verejného 
poriadku. 

Ako vyplýva z názvu komisie, jej hlav
ným zameraním je ochrana verej
ného poriadku, v úzkej spolupráci s 
mestskou políciou. štátnou políciou. 
členm i komisie z radov poslancov i 
občanov. na jednej strane a samot
nými občanmi na druhej strane. Rôz
ne druhy výtržníctva. poškodzovanie 
cudzieho majetku. nedobré susedské 
vzťahy sú porušovaním verejného po
riadku. Bohužial' musím . konštatovať, 
že tieto negatívne fakty vždy boli, sú 
a budú. Nie som ten. čo nosí ružové 
okuliare, ale zlepšenie terajšieho sta
vu je podmienené zlepšením výcho
vy v rodinách a v celej spoločnosti. 

Demokracia učí občana svojím prá
vam, ale občan ( nie každý) sa akosi 
povinnostiam naučiť nechce. 

kh 
DEVEX 2 

DEVEX 3 
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centrum pre voľný čas 

11. 3. S DIEVČISKOM SA NEHRÁM 
Detská divadelná scéna 

Vo veľkej sále od 16.00 h., vstupné 25,-

13., 14., 15. 3. REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM 
Vo vel'kej sále od 16.30 h, organizované 

18.3. O KOZLIATKACH 
Detská divadelná scéna. Účinkuje divadlo PIRAŇA 

Vo velkej sále od 16.30 h. vstupné 25,-

30.3. BRÁNY POZNANIA OTVÁRATE 
óen učitel'ov- Kultúrno - spoločenské stretnutie učitel'ov a pedagó

gov základných a materských škôl v Devínskej Novej Vsi 
Vo velkej sál od 16.45 h, pre pozvaných · 

lstracentrum --
Miestna knižnica zatvorená 

Z dôvodu vykonania povinnej revízie 
knižničného fondu v zmysle zákona č. 
183/2000 Z. z., bude knižnica v čase od 2. 

4. 2007 do 31. 5. 2007 zatvorená. Touto ces
tou chceme požiadať čitateľov, ktorí z akých
ko/vek dôvodov nemohli vrátiť vypožičané kni
hy v určenom termíne, aby ich pred zača
tím revízie knižničného fondu vrátili. 

Ďakujeme, riaditeľka lstracentra 

Vážení rodičia, priaznivci školy a umeleckého vzdelávania 

-Ai vy môžete pomôct' 
Dovoľte mi obráti!' sa na Vás s 

prosbou o podporu umeleckého 
vzdelávania v našej Základnej 
umeleckej škole (ZUŠ), lstrijská 
22, poukázaním 2% z Vašich 
daní na 

Názov:Tanec a deti 
Sídlo: lstrijská 22, 
841 07 Bratislava 
IČO: 30846862 

Právna forma: 
Občianske združenie 

ktoré už niekol'ko rokov podpo
ruje vyučovací proces na ZUŠ 
lstrijská 22, Bratislava - Devínska 
Nová Ves. 

Získané prostriedky nám umož
nia skvalitnil' vzdelávanie detí a 
mládeže v hudobnom, tanečnom, 
lite'rárno-dromatickom a výtvar
nom odbore. 

Tlačivá sú k dispozícii na se
kretariáte školy, na lstrijskej 22, 
p~ípadne na 

www.umelecka-skola.sk 
alebo 

www.rozhodni.sk 
-Ďakujeme Vám za doterajšiu 
budúcu podporu Vašich .detí. 

Za žiakov školy V. Dianiška, 
riaditel' 

. ·············-··-··-······-····-···-···· ···---··--·-······--···"''''"''''"'-- ···-·-······-·-··-·····-······-···-··· 

4/esová sezóna vrcHolí 
Ostatne dva víkendy plesa

niachtiví Novovešťania si mali 

ozaj z čoho vyberať. 

Predchádzal im maškarný 

ples súboru Črip. Už len 160 
masiek hovori za všetko. Nie

len dobrá nálada ale aj neu

veritel'ná tv<;>rivosť účastníkov v 

maskách vytvorili nezabudnu

tel'nú atmosféru tohto.ojedine

leho plesu. 
V sobotu 10. 2. lákali hneď 

DEVEX 4 

dva a súčasne. Školský v zá

kladnej škole l. Bukovčana, 

pokračovatel' dlhoročnej tra

dície ešte z Charkovskej, po

čítajúc tradíciu na desaťročia, 

pripravil pre 220 stálych ale aj 

nových účastníkov bohatý pro

gram aj zábavu. 
Motoristický v lstracentre, 

začiha, či nadväzuje na tradí

ciu, sa niesol v komornom du

chu. Priestoru na tanec však 

bol dostqtok, čo si mnohí po

chv~l'ovali. Program otvorili ma

žoretky z Devina a sponzormi 

plesu boli: 
Presskam, Castro!, Wundbaum, 

Autoškola Harminc, Rotech Pro, 

Ralvex, corekt betn, Pneuser

vis Bródy. Moderátorom veče

ra bol Alexander Štefuca. 

[~] 
Ondrej ZEMAN 
HugoGREBEŇ 

Vitajte! 

Štefan ŠUBÍN 
johana FOŠNÁROVÁ 

Ivan KRAJČÍR 
Zuzana HARAMIOVÁ 

Nech odpočívajú v pokoji l 

záver plesovej sezóny budt ( J 
patriť, či patril, pochovávaní L'-____ @...!..~-----~ 
basy 20. 2. v lstracentre) ško 

skemu plesu na ZŠ P. Horovt 

16 so dobrým renome a cho 

vátskemu bálu. Chýr o chorva 

skom bále sa už roky nesi 

za hranicami Devínskej, takl 

aj na tohtoročnom nechýbal 

predstavenie zvykov, vel'a ho 

tí aj z okolia a predovšetky1 

dobrá zábava. 

V minulom čísle zaúrado
val pri prepise škriatok, keď 
u rubrike Spomíname sme 
uviedli, že spom_íname na 
dva roky, čo nás náhle opus
til ján Grožaj. 
Správne má byť 

Ivan GROŽA]. 

Rodine i čitateľom sa ospra
vedlňujeme. 

Redakcia 

DTV a DNV ŠPORT 

zatial' po starom 

Konatelia obchodných spoloč
nosti založených mestskou čas

ťou DNV Ing. Ľubomír Jánoš (DTV 
s.r.o.) a Ing. Marián Jurčák (DNV 
ŠPORT s.r.o.) zvolali mimoriadne 
valné zhromaždenia oboch spo
ločností, ktoré sa mali uskutočniť 
v·prestávke rokovania miestneho 
zastupiterstva dňa 30. januára 
2007. 

Valné zhromaždenia sa mali 
zaoberať najmä výmenou členov 
dozorných rád spoločností. Keďže 
sa na prezenčné listiny nepodpí
sal dostatočny počet poslancov, 
valné zhrdmaždenia neboli uzná
šaniaschopné a nemohli sa usku
točniť. 

V oboch spoločnostiach preto 
fungujú naďalej doterajšie orgá
ny. 

- zaja· 

Deje sa vo vašom okolí niečozaujímavé? 
Píšle do rubriky Slovo majú Novovešfania. 

Nemali by sme zabudnúť ani 

na detské fašiangove karneva

ly, pripravili ich učitelia i žiaci 

vo všetkých školách, vrátane 

Základnej umeleckej školy. 

Záver patril (hoci skutočný 

Plesy boli v čase uzávierk 

takže podrobností, možno, p 

nesieme nabudúce. Len arogancia mociíl-----

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození TIK DNV 
www.tikdnv.sk a f-<entrum DNV 

Vás. srdečne pozývajú na prednášky, , 
ktoré sa uskutočňujú pravidelne v F centre na lstrijskej ulici číslo 4 v Devínskej 

Harmonogram február až marec 2007 

V utorok 27. 2. 2007 o 19.00 h 
Téma: Príroda v chápaní náboženstva Indiánov. 

Prednáša: Štefan Šrobár 

V utorok 6. 3. 2007 o 19.00 h 
Téma: Potulky národnými parkami po západnom pobreží USA. 

pre vel'ký záujem pokračovanie· 2. časf 
Prednáša: Andy Popovič a Marek Kohut 

Skončil sa oši al' predvolebnej kam
pane, hlasy voličov odovzdané v ko
munálnych vol'bách sú dávno spočí
tané, poznáme víťazov volieb a máme 
za sebou aj prvé zasadania novozvo- . 
leného miestneho zastupitel'stva v 
Devínskej Novej Vsi. 

Víťazi vo vol'bách z SDKÚ si spo
lu so svojimi koaličnými partnermi z 
Nezávislého fóra porozdel'ovali naj
dôležitejšie funkcie v orgánoch sa
mosprávy. 

Na tom by nebolo nič zvláštne. · 
pretože od roku 1990 aj v komunál
nych vol'bách víťaz vždy obsadzoval · 
post zás tupcu starostu i. posty predse
dov najdôležitejších komisií zastupi
tel'stva. 

Vefmi zarážajúci bol však ďalší 
postup víťaznej koalície na doposia!' 
uskutočnených zasadaniach miestne
ho zastupitel'stva v tomto novom vo
lebnom období. Na rozdiel od dote
raj šej demokratickej praxe (aspoň v 
miestnom zastupitel'stve v Devínskej 
Novej Vsi), keď poslanci -aj opoziční 
-boli volení za členov tých komisií, 
()ktoré mali záujem, súčasná koalícia 
SDKÚ a NF, pod taktovkou trojná
sobného poslanca Miroslava Encin
gera. niektorých opozičných poslan-

cov zvolila do komisií, v ktorých 
chceli pracovať, len po dlhej diskusii 
a aj to s vel'kými problémami, avšak 
iným v komisiách, o ktoré mali záu
jem, neumožnila pracovať vôbec. 

Ešte ovel'a viac zarážajúccjší bol 
ale ďalší postup koalície pri vol'bách 
členov komisií z radov občanov ne
poslancov. Z občanov, ktorých do 
kómisií navrhla opozícia, nebol -až 
na jedinú výnimku- zvolený nik. 

A keďže zákonodarca pri tvorbe 
zákona o obecnom zriadení určil ko
misiám zastupitel'stva nielen funkcie 
poradných a iniciatívnych orgánov. 
ale tiež i funkcie a úlohy kontrolných 
orgánov, nemožno sa ubrániť dojmu, 
že súčasná koalícia dospela do štádia 
jedinečnosti, keď jedine jej členovia 
a sympatizanti vedia najlepši ~ všet
ko o tom. čo je prospešné pre našu 
mestskú časť a jej občanov, a preto sa 
už nepotrebujú s nikým iným radiť a 
už vonkoncom nepotrebujú mať nad 
sebou žiadnu ďalšiu občiansku kont
rolu. Či nie je náhodou prá\'e toto 
prejav arogancie moci najhrubšie
ho zrna'? 

Niečo také sme tu predsa už v mi
nulosti mali viac ako 4D rokov, keď 
jediná najmúdrejšia štátostrami na-

jlepšie poznala potreby svojich ob
čanov, a preto nepotrebovala nad se
bou žiadnu inú kontrolu okrem kon
troly samej seba. Kam to táto jedi
nečná štátostrana dopracovala, vie
me všetci vel'mi dobre. Avšak na 
celospoločenské škody, ktoré počas 
svojej vlády napáchala, sme zabudli 
až prirýchlo. 

Vo vyspelých demokraciách je to 
totiž práve opozícia, ktorá vykoná
va najdôslednejšiu kontrolu vlád
nej moci a to aj na lokál nej úrovni. 
Presne preto je potrebné dvíhať už 
teraz varovne prst, ked'že niečo po
dobné ako počas nedávno uplynu
lých 40-tich rokov, by sme predsa 
v Devínskej Novej Vsi vonkoncom 
znovu nechceli. Alebo je to snád' 
všetko ináč a nie až také zlé? Potom 
by sa však pána poslanca Encingera 
bolo potrebné spýtať, prečo sa bojí 

aj tej najmenšej občianskej kontroly 
svojho mandátu a práce miestneho 
zastupitel'ského zboru <1 či si naozaj 
nemyslí. že aj občania, ktorí nie sú 
členmi ani sympatizantami víťaznej 
koalície, by mohli pre živol v našej 
mestskej časti prispieť pozitívnymi 
nápadmi a návrhmi. 

Pretože úplne mimovol'ne sa v tej
to súvislosti natíska aj ďalšia otázka: 
Nechce náhodou pán miestny, mes
tský a zároveň aj krajský poslanec 
presadzovať v miestnom zastupitel'
stve len svoje záujmy alebo záujmy 
úzkej skupiny fudí, aby sa tak mohol 
opájať svojou mocou a to bez o hl' ad u 
na potreby našej mestskej časti a jej 
občanov? V takom prípade bude to
tiž občianska kontrola plnenia pred
volebných sl'ubov SDKÚ a NF ešte o 
to dôležitejšia! 

-RK-

1111: Len arogancia mociP ~--
Na arogantné anonymy spravidl,a 

neodpovedá!n, avšak v uvedenom 
článku som bol viackrát označený 
ako akýsi manipulátor poslancov a 
to dosť urážlivým spôsobom, takým 
typickým pre anonymy. 
Niekoľfro faktov: 
- na prvom pracovnom MZ d11a 
14.12.2006 boli zriadené komisie 
a zvolení predsedovia komisií, zá
stupca starostu a 6 členov sedem
člennej rady. 
- na v článku spomínanom MZ na
vrhli predsedovia svoju predstavu o 
zložení komisií, ktorej predsedajú. 
Tieto návrhy tiež. zohľad!lovali sku
točnosť, že počet členov jednotli
vých komisí nepresiahne JO, okrem 
komisie výstavby afinancií(/2). Ti
eto návrhy MZ akceptovalo. 
- pri dodržiavaní pravidla, že kaž
dý poslanec bude pracovať v takej 
komisii v ktorej chce; by .nastala 
situácia, pri ktorej by niektoré ko
misie mali iba dvoch členov a boli 
by nejimkčné. Uvediem príklad. V 
zastupiteľstve hl.m.SR sa napríklad 
do komisie pre nakladanie s majet
kom mesta nahlásila 35 poslancov z 
80. Takže je jasné, že väčšina z nich 
nemohla byť uspokojená, pretože 
pre ostatné komisie by bol nedo
statok poslancov. Túto skutočnost' · 
v médiách nikto nedémonizoval. 
Ak si dobre pamätám, tak poslanci 
neskladali sľub pre prácu iba vo 
vybranej oblasti. 
-Anonym si tiež .,nevšimol", že boli 

do funkcií predsedov dvoch komisií 
a podpredsedu jednej komisie a čle
na MR zvolení poslanci ., opozície" 
práve hlasmi poslancov SDKÚ-DS. 
SZ a NF . Bez ich hlasov by to jed
noducho nebolo možné . ., Opozícia" 
sa od vďačila tým, že nepodporila 
ani jeden z koaličných návrhov. 

Ak chce niekto tvrdit', že opozícia 
nemá kontrolu tak klame. Naprí-

. klad komisia pre ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov je práve tou, ktorá 
môže pri zneužívaní právomoci po
riadne klepnúť poslancom po prs
toch. Práve tá patrí opozícii. 
Na záver: 

To ,čo by .,sme v Dev.Novej Vsi 
nechceli" či chceli, to rozhodli ob
čania vo voľbách. vonkoncom nie 
pán Encinger. 

V článku 'si anonym nejako .. za
budol" všimnút', f.e samospráva v 
DNV po voľbách ako jeclna z P"')ích 

, sfunkčnila svoje orgány tak, aby bez 
problémov mohli pracova( v pro

spech všetkých občanov bez ohľadu 
na ich politickú príslušnosť. či sym
patie v súlade s jej poslaním. 

Miro Encinger 

P.S. : osobne sa nepotrebujem skrý
vat' za žiadne iniciálky. Moje ná;::o-

. ry sú verejne známe a každý si ich 
môže vypočut' na verejných rokova
niach MZ. alebo v priamom preno
se cezDTV 

Zaujímavosti, názory a postrehy nájdete aj na stranách 7, 8tohto čísla. 

DEVEX S 



• Pán starosta, dovol'te mi, 
aby som vám úvodom pogra
tuloval k opakovanému ví
ťazstvu vo vol'bách. Získali 
ste takmer tol'ko hlasov ako 
ostatní protíkandidátí dohro
mady, čakali ste až taký ver
ký úspech? 
- Priznám sa, že som až taký 
vef'ký úspech nečakal. Myslím 
si, že volebný výsledok medzi 
víťazom a druhým v poradí bol 
najvýraznejší od roku 1994. 
Na druhej strane iba od jed
ného protikandidáta som oča
kával možné ohrozenie. 
• Kto bol tým protikandidá
tom? 
- Môj bývalý zástupca Peter 
Rajkovič, ktorý pôsobí dlhé ro
ky v samospráve v Devínskej 
Novej Vsi a aj v Bratislave. Z hra~ 
diska jeho skúsenost( z pôso
benia v samospráve, obzvlášť 
v problematike územného roz
voja a aj z profesijného hra
diska mohol mať vo vof'bách 
určité šance. 
• Vyhrali ste však vy. Oby
vatelia ONV sú viditel'ne s 
vašou prácou spokojní a čo 
vy osobne? 
- Pôsobil som zatial' vo funkcii 
starostu tri volebné obdobia. 
Či som mohol urobiť viacej 
alebo menej, to súvisí nielen 
s osobou starostu ale aj s tým 
ako sa vyprofiluje poslanec
ký zbor. Kompetencie medzi 
starostom a miestnym zastu
pitelstvom sú dané zákonom. 
Starosta preto musí pochopit; 
že ide o tímovú prácu. To zna
mená, že akákof'vek predstava 
starostu o zmene v mestskej 
časti, o zmene veslovania a 
smeru, ktorým táto loďka plá
va, nezávisí iba od neho, ale 
aj od toho či je schopný sa s 
poslaneckým zborom dohod
nút: Musí byť preto pripravený 
aj na kompromisy. Keď som 
nastupoval, bol som mladší 
a myslel som si, že viem všet
ko prevrátiť podla vlastných 
predstáv. Trvalo mi tých 16 
rokov, kým som pochopil, že 
jednoducho je to tímová prá
ca. Treba sa vedieť počúvať a 
je potrebné vedieť argumen
tovat:. Samozrejme, neustúpiť 
podla môjho názoru z vecí, 
kde som stopercentne pre
svedčený o svojej pravde, ale 

DEVEX 6 

tak či tak musí nakoniec na
stúpiť konsenzuálne riešenie. 
Čiže, dalo sa z môjho pohladu 
urobiť určite viacej, ale na dru
hej strane som musel často 
pristúpiť na kompromisy a byť 
tímovým hráčom. 
• Z hl'adiska spolupráce so 
zastupitel'stvom by súčasné 
volebné obdobie malo byť 

pre vás jednoduchšie, keď
že väčšinu získalo Nezávislé 
fórum a koalícia SDKÚ, SZ 
a obe tieto zoskupenia vás 
podporovali vo vol'bách. 

Rozhovor so starostom MČ 
DNV Ing. Vladimírom Mrázom 

- Určite áno, na druhej strane 
si myslím že tá spolupráca 
môže byť pretavená aj do spo
lupráce s celým poslaneckým 
zborom. Volebné programy 
jednotlivých subjektov boli to
tiž takmer identické. Problém 
je iba v tom, že víťazná strana 
môže mať iné priority a po
stupnosť pri plnení volebného 
programu ako dalšie strany. 
• Pán starosta, boli ste zvo
lený už štvrté vo_lebné ob
dobie. Máte za sebou 12 ro
kov práce na tejto stoličke, 
ďalšie štyri roky vás čakajú. 
Baví vás ešte táto práca? Na
chádzate v nej ešte uspoko
jenie? 
- Myslím si, že áno, pretože ja 
som čakal tých 16 rokov na 
to, keď konečne budem mať 
podporu zastupitelstva. Tri vo
lebné obdobia predtým som 
mal v zastupitelstve z trid
saťčlenného poslaneckého 
zboru 4-5 poslancov. 

To znamená, že sme boli v 
totálnej menšine. Na druhej 
strane si myslím, že iné politic
ké zastúpenie v zastupitelstve 
bolo pre mestskú časť dobré. 
Mojou ul oh ou bolo kontrolovať 
poslancov a ich úlohou kon
trolovať mňa. Výsledky volieb 
na Slovensku potvrdzujú že vo 
väčšine obcí a miest je to tiež 
tak a ja si myslím, že je to dob
ré riešenie. 
• Keď sa tak spätne pozriete 
na svoju doterajšiu činnosť 

počas tých 12 rokov, na kto
ré veci ste najviac hrdý a čo 
vás naopak mrzí, že sa vám 
nepodarilo dosiahnuť? 
- V ONV máme dva vef'ké pro
blémy, kde trošku zlyhávame . . 
Nevieme ich riešiť nie kvôli 
našej neschopnosti ale kvôli 
nedostatku kompetencií. Jed-

. ným z tých problémov je ži
votné prostredíe, konkrétne 
ide o lokalitu Srdce. Je tam 
v národnej prírodnej rezervá
cii umiestnených 35 tisíc m2 
gudrónov, to znamená zlú
čenín kyseliny sírovej. Loka
lita Srdce je tu umiestnená 
nad sídliskom Podhorské, v 
konkrétnom dotyku so zá
hradkárskou osadou, dnes už 
pretransformovanou . do re-

kreačného bývania. Je to lo
kalita, v tesnej blízkosti ktorej 
žije 12 tisíc l'udí. Samospráva 
dlhodobo vyvíja snahy tento 
problém vyriešit; ale bohvie
ako sa nám to nedarí. Zastu
pitel"stvo ešte pred 10 rokmi 
prijalo uznesenie, trvajúce 
na odstránení tohto odpadu. 

Hladáme definitívne rteše~ 

nie, nie riešenie čiastkové 

a . predpokladám, že počas 
tohto volebného obdobia sa 
nám to konečne podarí. 
• Aký je ten druhý prob
lém? 
- Druhým problémom je pre
pojenie medzi Rakúskom a 
Slovenskom či už cykloláv
kou, alebo cestným mostom. 
Velakrát sme už o tom rozprá
vali. Naše snahy zatial' vyze
rajú ako také táranie do vet
ra, ale nie je to celkom tak. 
Dnes je vôla k realizácii pre
pojenia dokonca aj na rakús-

kej strane. Ten postup je za- kvalifikačnú štruktúru. 
tia/' možno troch_u kostrbatý, äčšinou sú to stredoškolskí 
možno to súvisí s legislatívou, vysokoškolsky vzdelaní ru
možno s nejakou byrokra- ia, ktorí si nevedia nájsť pra
ciou, určite však nejde o našu ovné uplatnenie vo VW SK. 
neschopnosť a neochotu rie- aopak, do ONV prichádzajú 
šiť problém. Len to ide daleko dia až zo vzdialenosti 150 
pomalšie, ako by to malo ísť m za prácou do VW. Snaží
podla našich predstáv. e sa spolu s hlavným mes
• Aký je výhl'ad do budúcnos- om tento problém riešit; ale 
ti? ten pretlak cestujúcich je prí
- Cyklolávka je it etape pn: líš vel'ký. 
pravy, jedna aj druhá strana ones hladáme riešenia sú
konečne prekonali všetky pre- isiace s budúcim rozvojom 
kážky, ktoré stáli projektu v ratislavy a s víziou pána pri
ceste. Dnes sme pripravení átora vytvoriť električkový 
podať tento projekt na EÚ. osný systém hromadnej do
Myslím si, že je aj v záujme EÚ pra vy. 
prekonávať bariéry medzi štát- Už v tomto volebnom ob
mi v jej rámci a tento proj~kt dobi je reálna výstavba novej 
bude podporený z pohladu estskej štvrte na rozhraní 
financovania. Rakúska strana Ratastra Lamača a DNV a 
už dlhodobo garantuje, že sa naša požiadavka je, aby bola 
bude spolupodielať 50 per- v súvislosti s touto výstavbou 
centami na jej realizácií ces- dotiahnutá električka až do 
tou dolnorakúskej vlády. Dnes ONV. Električka je síce poma
je už aj na Slovensku part-Iý spoj, ale vdaka tomu, že 
ner tejto vláde, konkrétne bra- trasy po ktorých električky bu
tislavský samosprávny kraj. dú jazdit; budú smerované 
Myslím si, že počas tohto vo- mimo kolíznych dopravných 
lebného obdobia by sme mali bodov, môže byt' na.koniec 
byt' schopní spoločnými sila- vef'mi rýchlym spojom. Ďalšiu 
mi túto cyklolávku postavit: možnosť zlepšenia dopravy 
• A čo cestný most? vidím vo vytvorení železničnej 
- Cestný most by mal stáť v astávky pri sídlisku Kostolné, 
lokalite marchegských mos- ktorá pomôže /'u dom sa do
tav. Mal by byt' určený iba pre pra viť do Bratislavy v priebehu 
osobnú dopravu, čo by bolo 10 minút, čo dnes MHD nevie 
vyhovujúce aj pre ochránu ži- poskytnút: 
votného prostredia. Bude zna- • Ako je reálna výstavba tej
menať vel"kú úsporu finanč- to železničnej zastávky? 
ných nákladov nielen pre rudi" Je reálna do štyroch rokov. 
z nášho regiónu, ale aj z celé- Samosprávny kraj hlad á fí nan
ho Záhoria tým, že sa pre nich č né zdroje na realizáciu ce s
podstatne skráti spojenie tou PPP projektov, to zname
smerom na Viedeň a zároveň ná spojením so súkromnými 
sa odlahčí Bratislave. ·nvestormi. Tí by mali výstavbu 

zafinancovať s tým, že pries
tory na zastávke budú využí
vať pre svoje podnikatel"ské 
účely. To je cielom župy a 
predpokladám že do štyroch 
rokov sa to zrealizuje. 
• To boli problémy, ktoré sa 
zatial' nepodarilo vyriešiť a 
na ktorú vec z tých čo sa vám 
podarila ste najviac hrdý? 
- Nie je to jedna vec a nie je to 
iba moja zásluha, ale aj záslu
ha poslancov. ~aždé volebné 
obdobie doteraz malo vždy ur
čitý charakter. Napríklad prvé 
volebné obdobie ešte počas 
môjho predchodcu, roky 1990 
-1994, bolí venované humani
zácii novopostavených sídlisk 
Kostolné a Podhorské. 

Bolo treba urobiť chodníky, 
aby rudía nemuseli chodiť po 
doskáQh. Bolo treba vysadiť 
trávniky, osadiť lavičky. Druhé 
volebné obdobie bolo zase ur
čitou kompenzáciou pre sta
rú ONV. Maximálne sme sa 
vtedy snažili spoločne s po
slancami vyriešiť problém chý
bajúcej infraštruktúry v pôvod
nej starej časti obce, či už to 
bola kanalizácia alebo tele
vízny káblový rozvod. Ďalšie 
volebné obdobie bolo smero
vané k zlepšeniu občianskej 
vybavenosti. Snažili sme sa 
masívnejšie podporovať pod
nikatelov a dotiahnuť sem 
ni~koho, kto vie rudom po
skytnúť potrebné služby. Po
sledné obdobie, ktoré pretr
váva dodnes, bolo venované 
mládeží a dôchodcom. Dnes 
sa snažíme maximálne sta
rať o tieto dve vel'ké skupiny 
rudí, ktoré tu sú a ktoré . nás 
zaťažujú. Musíme investovať 

do sociálnej oblasti pre rudi 
v dôchodkovom veku a na 
opačnej strane umožňovať 

a podporovať vof'nočasové 

aktivity dorastajúcej mláde
že, aby tu nerástla kriminalita 
a nebol nejakým zásadným 
spôsobom narušovaný verej
ný poriadok, to znamená pod
pora športu, kultúry a sociál
nej oblasti. Myslím si, že to sú 
najpodstatnejšie vecí a pro
blémy, ktoré v tomto voleb
nom období budeme musieť 
riešit: 
• Jedna osobná otázka. čo 
si myslíte o sebe, aká je va
ša najlepšia a najhoršia vlast
nosť? 

- Najhoršia vlastnosť je im
pulzívn_ost: To znamená, že 
velakrát sa mi stáva, že vyriek
nem niečo skôr, ako si to pre
myslím. Na druhej strane je to 
môj spôsob ventilovania oka
mžitého infarktového ·stavu, 
do ktorého sa občas dosta
varn. Pozitívnou vlastnosťou 

sú kombinačné schopnosti a 
operatívnosť v riešení okamži
tých problémov. Dokonca aj s 
víziou dalekosiahlych cie/ov, 
ku ktorým sa dostanem krok
mi takmer šachovými, napriek 
tomu, že šach hrať neviem. 
• Kandidovali ste za Nezá
vislé fórum aj keď nie ste je
ho členom. Ľudia príliš vera 
o tejto politickej strane ne
vedia. 
-Nezávislé fórum je strana, kto-
rá má iba troch členov- pred
sedu Tomáša Černého, pod
predsedu a tajomníka. Vznik-
Ja z myšlienky a potreby danej 
doby. Bolo to obdobie, keď 
bývalý premiér Vladimír Me- , 

čiar a strana HZDS tesne pred 
vo/'bami zmenila a rozdala vo
lebné karty takým spôsobom, 
že sme sa z toho nevedeli 
spamätat: Bola to doba, keď 
sa vytvorila aj Slovenská de
mokratická koalícia. Bola to 
jednoducho nutnosť obrany. 
Spolu s Martou Černou sme 
prišli na myšlienku, že by bolo 
dobré vytvoriť stranu, ktorá 
umožní kandidovať osobnos
tiam kdeko/'vek na Slovensku 
na komunálnej úrovni tak, že 
nemusia kvôli svojej kandida
túre zháňať podpisy občanov. 
Predpokladom bolo, že títo 
l'udia nemali byt' členmi iných . 
politických strán. · 
• Prečo má práve v Devíns
kej Novej Vsi Nezávislé fó
rum taký úspech? 
- Podla mňa preto, lebo som 
sa počas môjho dlhoročného 
pôsobenia snažil do samo
správy ťahať odborníkov. 

Pre toto asi bolo úspešné, 
že sme zvyčajne · oslovovali 
takých kandidátov, ktorí bolí 
na uliciach známi, trúfali sí a 
sami za seba garantovali, že 
sú volítel'ní. Keďže nemáme 
a nemôžeme mať riadny vo
lebný program, princípom hry 
na samom začiatku každého 
volebného obdobia je defino
vať si oblasti, v ktorých máme 
totálne spoločné záujmy. Toto 
je spoločným záujmom týchto 
nezávislých /'udí a to ostatné 
je vecou dohadovania sa a 
tímovej práce v zastupitel'stve 
.s dalšími poslancami, ktorí vo 
vol'bách uspeli ako kandidáti 
iných politických strán. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 
-zaja-

•Zdá saževástrápi ešteaj~--------------------------~-------------------------------------------------------------------
tretí problém. 
- Tretím problémom je dop· 
ra va. Doprava nie je síce v kom-

Osobná asislentia 
petenciimestskejčasti, ale ten· ·pomoc l'ud.'om so 
to problém sa nás úzko dotý· zdravotným postihnutím 
ka. Máme na našom územívýz· p k . .. . . os ylujeme sooolne poradenstvo pre 
namnu fabnku Volkswagen, občanov 1. "k' d 1 · t'h . . . • s oz ym z rovo nym pos 1 -

vytvonil s:n.e pnem~seln~ pari< nutím. Ak potrebujete poradil', zavolajte! 
a _celkovo Je n~ nas~n: uzeml ~ídlime v bezbariérových priestoroch, mô
az okolo 16 tiSIC moznych pra· zete nás navštívil'. 
covných príležitostí. Bohužial; Hľadáme l'udí ktorí za finančnú odme
štruktúra obyvatel"stva DNV je nu, 55 sk chcú ~omáhot' l'ud'om s postih
taká, že väčšina práceschop· ~.utím. Ak máte vol'ný čas ráno, poobede 
né ho obyvatel"stva chodí den· Cl večer, prípadne niektorý deň cez víkend, 
nodenne za prácou do Bra tis· kedy by ste mohli niekomu pomôc!' ozvite 
la vy. Je to spojené s tým, akú so nám. 

Vysvetlíme Vám, čo takáto práca - pomoc 
vyžaduje. 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
-Agentúro osobnej asistencie 

Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, 
teLč.: 4341 0474, 0911 268 688, 

0907 262 293 
e-mail: omd@omdvsr.sk, 

www.omdvsr.sk, 
http:/ /www.omdvsr.sk/sk/osobosis.hlml 

rámci poskytovania sociálnei pomoci o hu
manitárnej starostlivosti zriadilo Agentúru 
podporovaného zamestnávania. Agentúro 
svoiu činnosť vyvíio v priestoroch Kultúr
neho centro Miestneho úradu Bratislava 
- Dúbravka, no Ožvoldíkovei ulici č./2. 

Hlavným cielom APZ ie poskytnúť potreb
né primerané podmienky pre uplatnenie 
so občanov so zdravotným postihnutím no 
vo/'nom trhu práce. Občania so zdravotným 
postihnutím patria medzi znevýhodnenú 

Agentúra podporovanéllo zamestnávania 
Dovol'uiem si Vás informoval; že AKTIVA, 

n. o. - domov sociálnych služieb pre dospe
lých, Bazovského -4, B41 O l Bratislava, v 

skupinu občanov no trhu práce o dlhodobo 
nezamestnaní, predstovuiú sociálne noi
rizikoveišiu skupinu z hladiska ich zočle-

nenio so do spoločnosti. APZ AKTIVA, n. 
o. ie svoiou náplňou obsahových činností 
nápomocné občanom so ZP začleniť sa do 
integrovaného pracovného procesu. 
· Pre človeko so zdrovolným postihnutím ie 
náročné presadiť so na trhu práce - náisť 
si zamestnanie. Preto sa zameriava no ob
iektívne zhodnotenie možností, schopností 
ole ai prekážok pri hl'odoní práce. Všetky 
služby sú poskytované bezplatne. 

DEYEX 7 



Inštitút pre pracovnú rehabilitiíciu občanov so zmenenou pracovnou schopnostou, 

Mokrohájska l, 842 40 Bratislava 

---Ponuka príležitostí---
pre zdravotne postihnutých 

Stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež, Mokrohájska l, 842 40 Bratislava 
Tel.: 02/5465 1354-55/kl. 230, 02/5465 0062, fax: 02/5465 0063 

(pokračovanie z čísla 2/07) 

Okrem vzdelávania v trojročnom učebnom 
odbore, štvorročnom študijnom odbore a dvoj
ročnom dennom nadstavbovom štúdiu, poskytu
je aj vzdelávacie kurzy a služby. Tieto pomáhajú 
mládeži i dospelým občanom so zdravotným 
postihnutím pri začleneni sa do pracovného pro
cesu na trhu práce. 

vzdelávacie kurzy: 

• krajčírka odevnej konfekcie a bielizne, 
• knihár - ručná výroba, 
• jedn~duché účtovníctvo, 
• základy práce na počítači, 
• prevl/anie a opravy elektromotorov, 
• základný kurz zvárania elektrickým oblúkom, 
• základný kurz zvárania plameňom. 

Vzdelávacie kurzy sú uhrádzané úradmi prá
ce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydlisko. 
Pre občanov so ZP, ktorí sa týchto kurzov zúčast
nia, sú bezplatné. 

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov 
so zmenenou pracovnou schopnost'ou okrem 
pracovnej rehabilitácie, ktorá zahŕňa informač
né a poradenské služby pre voľbu povolania 
občanom so zdravotným postihnutím vo veku od 
15 do 45 rokov poskytuje: 
• celodennú lekársku starostlivost' a komplex-

nú liečebnú rehabilitáciu, 
• psychologickú starostlivost; 
• celodenné stravovanie, 
• moderné internátne ubytovanie, 
• športovo-rekreačnú činnost; 
• široké spektrum kultúrnych programov, 
• činnost' v záujmových krúžkoch. 

Priprava na povolanie a poskytované služby " ( E N J E t) '- N '- p O D p ). ( 
vrátane ubytovania a stravovania sú pre žiako~ - l_ VY J - ~ŕ'\. ŕ'\. ŕ'\.J - · 
SOU so ZP bezplatné. V zmysle predpisov MŠ SR · 
poskytujeme finančnú odmenu ·mesačne do Výi. Myslím. že zákon a ústava dostali 
Iey 300,- Sk. znovu facku. SPP zdvihol so spätnou 

Podmienky prijatia (po ukončení ZŠ): latnostou [od 1.januara 2006] 
• Žiadost' 0 prijatie. ~eny fixného poplatku za plyn o viac 

• Nález odborného lekára o zdravotnom stave. ako 200 % (zo 17, ... Sk na 57, ... Sk) 
s požehnaním regulačného úradu. 

• Kompletná zdravotná dokumentácia. 
• Psychologické vyšetrenie. 

Hovorkyňa SPP to zdôvodnila tým, 
že do fixného poplatku sú zahrnuté 

• Kópia vysvedčenia z 8., resp. 9. roč. ZŠ. náklady na rozvod plynu a pod. Pý-
• Stručný životopis. tam sa, nie sú tieto náklady zahrnu-

Po doručení potrebných dokladov je uchádzal té priamo v cene plynu? 
pozvaný do 5 dni do poradne pre voľbu povoiCJ. čím vyššie náklady, tým menšia 
nio. No základe odporúčania pracovnikov porad- miera zisku, čo znamená nižšie od
ne pre voľbu povolania o vlastného záujmu je vody do štátneho rozpočtu ? Neúč
uchádzoč prijatý do najvhodnejšieho učebného, tuje si náhodou svoje náklady 2x ? 
resp. študijného odboru. že by jeho náklady stúpli zrazu tak 

občanov, ktorí odoberajú viac plynu. 
Je to absurdné. Na jednej strane sa 
celosvetovo hovorí o šetrení energi
ami, no na druhej strane tí. čo naozaj 
šetria, sú trestaní vyššími cenami. 

Chudák občan. Nemá žiadne prá
va, len samé povinnosti. čo už taký 
občan môže svojim lobovaním dosia
hnut u pánov poslancov pri prijímaní 
zákonov, ktoré by boli prijate v jeho 
prospech. No také gigantické mono
poly, ktoré ... ??? 
Znevýhodnený občan tohto bezpráv
neho štátu. mz 

5ea~~d~p pod /era:)ou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Bravčové karé 
Bravčové pliecko 
Bravčové stehno 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

129 Sk/kg 
129 Sk/kg 
139 Sk/kg 
109 Sk/kg 

---------------------------....._ vysoko? Naozaj sa týmto zaoberal 

Bravčová krkovička s kost'ou 
Bravčový bok s kost'ou 
Bravčový bok bez kosti 
Kuracie trupy chladené 
Kuracie krídla chladené 
Dusená šunka 
Morčacia šunka extra 
Slovenská točená 

89,90 Sk/kg 
109 Sk/kg 
20 Sk/kg 
59 Sk/kg 

189 Sk/kg 
225 Sk/kg 

Etika v samospráve---
Vo svojej knižnici som znovuobja

vil knihu, ktorá ma už dávnejšie 
inšpirovala a v týchto časoch ma 
priam "vcuc/a" pre svoju aktuá/
nost' v našej samospráve. 

Kniha je o etike v samospráve. 
Volása"Etickéštandardypremiest· 
ne samosprávy", ktorú v roku 
2000 napísal Ladislav Briestenský. 

Rád by som sa s vami milí či
tatelia postupne podelil s jej obsa
hom. Myslím, že na základe prečí
taného etické pravidlá môžu byt' 
pre samosprávu nielen prospešné, 
ale že sú priam spoločensky uži
točné. Ak nadobudnete iný názor, 
nevadí. Možno ten pravý čas a tie 
pravé okolnosti prídu neskôr. Skôr 
bude užitočne skúmal; premýšlát' 
a diskutoval: Teším sa s vami na 
spoločnú cestu __ _ 

DEVEX 8 

V knihe je uvedený etický kódex 
voleného predstavíte/á miestnej samo
správy, ktorý vám v plnom znení nižšie 
uvádzam. Tento etický kódex má pre 
mňa veľkú hodnotu a prial by som sí, 
aby sa stal súčast'ou každodenného ži
vota v našej samospráve. 

Etický kódex voleného 
predstavitel'a miestnej 

samosprávy 

(starostu, poslanca obecného alebo 
mestského zastupiteľstva) 

1. Prednostne sa venuje hlavnej úlohe 
samosprávy, ktorou je kvalifikovaná 
služba oprávneným záujmom všet
kých občanov obce. 

2. Váži sí hodnotu služby poskytovanej 
samosprávou. 

Dbá na riadny chod celej samosprá
vy. 
Realisticky hodnotí možnosti výkon
ných orgánov samosprávy. 

3. Voči ostatným členom samosprávy 
sa správa kolegiálne. 
Vnútorné problémy samosprávy 
sa snaží riešil' zavčasu, diskrétne, 
spravodlivo a len so zainteresova
nými osobami. 
Rozhodne odmieta intrigy. 

4. Neprijíma dary a protíslužby, kto
rých cie/ÍJJTI je ovplyvnil' jeho rozho
dovanie. 

5. Pri hlasovaní sa riadi podlá toho, či 
navrhnuté rozhodnutie je spravodli
vé, nie podlá toho, kto rozhodnutie 
navrhol alebo komu rozhodnutie 
prospeje. 
Neuhýba pred svojou zodpoved
nost'ou tým, že sa láhkovážne zdr
ží hlasovania, prípadne sa ho ne
zúčastní. 

6. Spravodlivo zaobchádza s dôverný-

mípoznatkamízískanýmíprívýko- regulačný úrad ? Ako SPP zdôvodnil, 
že ich náklady tak neúmerne vzrást

POIStOVNA 
59 Sk/kg 

135 Sk/kg 
109 Sk/kg 
199 Sk/kg 

ne funkcie .. 
Nezneužije ich na osobný pros

pech tak ako aj iných osôb. 
7. Spáva sa primerane svojej funk

cií verejného činíte/á. 
Na verejnosti a v miestnom zas
tupitelstve vystupuje 'kultivova
ne a so znalost'ou vecí miestne
ho zastupitelstva. Pracuje na svo
jom charaktere tak, aby vo všet
kých svojích súkromných a ve
rejných vztáhoch bol dôveryhod
ný, rešpektovaný a ctený. 

8. Angažuje sa za budovanie a po
silňovanie samosprávneho sys
tému ako základu demokraticky 
usporiadanej spoločnosti. 

9. študuje, ctí si a zachováva zá-. 
kony. 

RNDr. Ladislav Šimon, 
PhD.,splnomocnenec 

občianskeho združenia 

li? 
Bude sa týmto problémom zao

berat vláda? Je to v istom zmysle 
úder pod pás zo strany bývalej vlády 
terajšej vláde. Prečo toto zvýšenie 
nebolo zakalkulovane občanom už 
v januárovej platbe, ale až v týchto 
dňoch (november 2006] vo forme 
nedoplatku za 10 mesiaGOV, čo robí 
hruba 400, ... Sk ? 

Zarazilo ma aj konštatovanie 
ovorkyne SPP. že zvýhodňujú tých 

·INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predaj 
03- Vol' né miesta (ponúka, 

hl' a dál 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnutel'no;ti 
07- Rozličné 

Predám zánovnú posteľ s mat
za 1000 Sk. 

Tel: 0911-221 008 

· Ing. Ján Žatko. 
exkluzívny zástupca 

0918 444 607 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytov 
• poistenie podnikateľov 
• životné poistenie 

mimoriadne zľavy 
pre obyvateľov ONV 

recepčný-recepčná, znalosť 

Nf (AJ) podmienkou, 
- pomocné sily do kuchyne, 
- kuchára-kuchárku. 
Informácie v hoteli Morava na 
Op/eta/ovej, 

Tel.: 6477 7766, 

6477 9991 

. • Poisťovňa Wustenrot prijme 
spolupracovníkov, vhodné aj 
pre študentov VŠ. Bližšie infor
mácie: 

Ing. Ján Žatko, 
0918-444 607 

(~--=-c"-=----=S=LU=Ž=I3-=-Á ......---.-) 
ponúka 

• Spracovani~ účtovných do
kladov v systéme JU a PU (ok
rem miezd), vypracovanie da
ňov)ích priznaní (DPH, daň z 
prijmov), ekonomické poraden
stvo. Tel: 0907-732 182 

• TV servis Baláž- oprava tele
vízorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 

Oravská slanina 
Bravčová klobása 
Ementáler Nika 

Ceny platia od 24.2. 2007 do vypredania zásob 

. Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po- pia: 8oo-18oo, So: ?oo-12oo 
Nákup možný aj na gastrolístky _ 

• Dvadsať rokov doučujem v D 
N Vsi tínedžerov Nf, Al, Rf. (VŠ 
pedag. + štátnice jazykov) 200 

Sk/1,5 h. 
Tel: 0903-225 457 

C~_f)_J_-[>_()_Z_LI_t_~(_· _) 

• HERBA - ZAHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, dar
čeky. Na grbe 55. 

. Tel: 6477 4642 

Dovolenka na chate 
v Tatrách. 

Lokalita Hybe, 
cena 230 s{< osoba/deň. 
Kontakt: 0903-105 924, 

www. chata l O.szm.sk 

. • Dám do pre1:1ájmu garáž na 
Kolónii. 

Tel: 0905-973 220 

~nzerc!a- Cenník:. l z.n.ak.= 1,30 Sk, 1/~6 str. =.678 Sk, 1/8 str.= 1360 Sk, 1/4 s~r.. = 2720 Sk, 1/2 str.: 5,430 Sk, 1 str.= 10 85,0 Sk. l.cm = 22 S.k. 
z cenam treba pr1pacllat 19% DPH . Zl a vy: tn uvere1nen1a za sebou 5%, pn pat a v1ac 10%, celorocne 20%. Ponuka ·detskych vec1 bezplatne . 

1 
amestnanie hl'adám: zl' ava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana +50%, iná ako inzertná strano (6,7) + 30%. 
nzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia : 15.00-18.00, e - mail: krug@mail.viapvt.sk 
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zo skladu drobnú stavebnú tech
niku v hodnote 420-tis. Sk. 

Zápal pre vec je prvým a roz
hodujúcim faktorom, ale aby 
všetko fungovalo tak ako má, 
treba v neposlednom rade aj fi
nančné injekcie. 

Šport, alebo cez FCL a môžet 
Mestská časť DNY je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

z policainého 
zápisnika 

• Hliadka OO PZ DNY chyti
la troch zlodejov, ktorí kradli v 
priestoroch SOU strojárskeho na 
J. Jonáša. Tí prezradili ešte dvoch 
kumpánov. Za škodu 630-tis. Sk, 
ktorú krádežou spôsobili, sú už 
dvaja páchatelia vo väzbe. 

• V utorok 13. 2. neznámy pá
chate!' na ulici P. Horova poško
dil Škodu Octavia. Ryhy po stra
nách vozidla predstavujú škodu 
40-tis. Sk. 
• O dva dni neskôr 15. 2. ukra
dol neznámy páchate!' zo spolo
čnej chodby bytovky na J. Joná
ša detský kočík v hodnote 17-tis. 
Sk. 

konštatovať, že to nie je jedno. --I"''"''T""T""T"'T""'T"TT'1 

duché. Správnymi argumentrn 
sa ale dá presvedčiť, že je t 
dobrá investícia. Prvé úspech) 
sa už dostavili a prišli už aj prv 
sponzori športu (Ing . .J.Dobrík 
J. Molnár. ALFA SALUT 
REAL, s.r.o.) Patrí im za It 

poďakovanie. Pridaj te sa aj vy , 
určite budete mať dobrý pocit 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

• V piatok 9. 2. vykonali lúpež 
neznámi páchatelia v kancelárii 

• Vtenistýdeň 15. 2.samanžel 
vyhrážal manželke, fyzicky ju na
padol, čím vzbudil jej dôvodnú 
obavu o život. Na základe uve
deného je stíhaný na slobode. 

Verím, že tol'kokrát prezento
vané sl'uby na podporu športu 
zo ·strany zvolených zástupcov 
našej mestskej časti budú aj zre
alizované a finančné zdroje pre 
šport z rozpočtu budú čo naj
vyššie. Musím však prezieravo 
vyjadriť aj svoju obavu, či ob
jem takto vyčlenených financií 
bude dostačujúci. Preto si touto 
cestou dovol'ujem apelovať a 
vyzývať podnikatel'skú sféru, 
ale aj občanov Devínskej No-

že vaše dane, alebo peniaze s -------------------------------------------------"~ 

dobre investované. 11 .- 12. týždeň 9 .3. 2007 Ročník: XVII. Číslo: S bezplatne 
· Tipos na lstrijskej. Po mladíkoch, 
ktorí spôsobili škodu 22-tis. Sk 
polícia pátra . . 

Takto investované financit·~__:,_:_:__~-__:__-------------------------------------=-------' 

• V ten istý deň 9. 2. neznámi pá
chatelia v areáli PD Devín ukradli 

Zamyslenie -----

Možnosti pre šport 

OO PZ DNY 

tejvíziespomeniemostatnúdeba- vej Vsi , aby sa tiež zapojili do 
tu na nedávnej komisii športu. podpory športu a to buď odo-

S predsedom tejto komisie vzdanim 2 % zo svojich daní 
sme rozoberali možnosť zrea- pre "športové" občianske zdru-

určite nájdu správneho adresát; __________ _____ 

a vy sa budete tešiť zo zdravia 

~~o aj š~ortových úspechov va. Príhovor 
steh dett. 

Ing. Zukal Peter v11davateľa 
občan Devínske J 

Novej Vs Aj sa občas zamyslím, či ma

Pravidelne od začiatku roka Iizovania regulárneho ihriska s ženia, alebo priamym finan- v budúcom čísle: 

.......... _ jú noviny právo neustále men
toroval, poukazoval, nabá

dal... prispievam v tomtodvojtýžden- povrchom umelej trávy na. Vá- čnýmsponzorstvom.Sámsasna- INTER CUP 2007 
Ž kruh .. h ' Kultúra správania vJak 

níku na tému športu. Som rád, pencovej ulici (na terajšom tré- ím z o u mOJIC znamych O bojových výkonoch našic akoby v ostatných rokoch na-
že moje príspevky zaujali čita- ningovom ihrisku). Je tu. mož- podnikatel'ov získať prostried- mlad~íc~z žiakov FCL DNV n. berala opačný kurz od rastu 
tel' ov, čo sa odzrkadlilo v osob-· nosť združenými investíciami ky na podporu športu, cez DNY medzmarodnom halovom turnaJ ekonomiky. Staviame, budu-

ných stretnutiach so známymi, cez granty a spoh.ifinancovania ---------------------- -- jeme, pribúda áut a ostatných 
priatel'mi , ale aj neznámymi, s UEFA a mestskej časti, vybu- ra..u:n:.c:rré materiálnych statkov ... a kul-

di;~cemu na pätách čiapku, , 1 J 
ktorí ma oslovili a v drvivej dovaľ na základe proiektu taky'- túry (najmä prejavov; sa aotý-

J litku a pokúšali sa ho hl 
väčšine súhlasili s tým, čo som to moderny' športovy' stánok. , kame ako na zájazde vy iad-

Bolo to v piatok 26.1., alebo nút. Nešlo to. Zrejme opitý k b R, hl 
rozoberal na stránkach tohto Vždy som sa stotožňoval s ta- bolpritažky' a prinevládnv. ovým auto usom. yc 0

' 
skôr? Okolo 9.30 h predpo· ~· · hl p · i t t 

časopisu a stotožnili sa moji- kouto myšlienkou, pretože vy- ludnl'm, "edl'a cho· dnl'ka spa'· Zavolali sme na policajné ryc o ozrze, v om momen e 
r• zaregistroval, posúdil, hodno-

mi postojmi a názormi na danú tváranirri podmienok pre šport 1·aiúceho Uhroveckú a ĽŠU na delenie v ONV. Prišli rýchlo. · l 
. 1 , tit ... a stači o. 

problematiku. sa zákonite musia prejaviť aj sídlisku Stred. V stúpaní klačal volali rýchlu zdravotnu p 0 "zájazde" si už sotva 
J d tý h v t v ·1· ý 1 dk D~k h · · t ., (1'' • · - d Možno zachránili muža c en z c , co sa sto ozm 1 v s e y. o azom to o Je aJ · s ars1 1 pan, zrejme na ne spomenieme, čo sme videli a 

s mojimi názormi bol prispie- systematický a premyslený po- potúžený alkoholom. Primŕza· podchladením, pred... poéuli, čo z toho si mof.no zo-

l, . 1 1 ·"al · t r. neuveritel'ným zostalo: ako b , vate v mm ulom čísle p. Palko- stup prípravy a vytváranie pod- o, tUI\. VIe O · rataj pre každodenný život. 
Spo a Okna Sme "ons"t t v skorých ranných hn•"''"''rl u l vič. Jeho postrehy sú zaujímavé mienok zo strany výboru FCL Z 1\' a O· novo rím o tom preto, ebo 

va/i, keď prešlo 5, 10 minút, že dokáže niekto tak d d , ŕ. a dokazujú, že v iných mest- .pre naše prvé mužstvo a starost- • enno- enne sa stretavam 1 vy 
tam zamrzne. Okolo prechád· ako dokážu okoloidúci byt . . ") . . .. . , 

s kých častiach B. ratislavy a aj li v osť DNY Športu o našu ml á- asz tuz s pre;avmt vyraza;u-
zali l'udia, muži, bez povšimnu- kí nevšímaví. Ba zaujímalo cimi dych. 

v ove!' a menších a aj menších dež. tia. Prešlo ich deväť, jedenásť? nás, kto zásah, ktorý sa Nedávno mládenec na P. 
mestách, ktoré nemajú ani zďa- Prvé výsledky už prichádzajú A statných. Pristavili sa iba dve (dve vozidlá s posádkami) H01·ova ponáhlájúci sa domov 
leka tol'ko obyvatel'ov ako naša a naši mladší žiaci "A" v ak- mamičky s kočiarmi. radí. s jl'afou fampanského pod pa-

mestská časť, sa dá pre šport a tuálnej zimnej žiackej halovej Podalistáleklačiacemu,čise· zuchou sa neunúval vybral 
športoviská spraviť vel'a. lige hrajú už vo finálovej fáze kliíée. S rozbehom nohou vy-

v . , . l .. . , , ( - ) Ak by sme urobili všetko, čo k l d O k l tejtO suvts os tt JC zreJme a o celkové vít azstvo a naše prvé ~ O.h~H ~~ ZIVOHI o po ve re... u túre pí-kážeme, prekvapili by sme h 
ncspochybnitel'né, že kde exis- mužstvo, účastník piateJ· Ii.,ay '------------~ sanýc prejal!ov, ktoré občas dovšetkým seba. d 
tuje vôl' a poslancov a starostu, Bratislava, dokázalo v zimnom Keď vás zozadu kopnú, znamená, * * * ostaneme do redakcie ... by sa 

je vel'mi rentabilné získavanie turnaji na umelej tráve remizo- že ste vpredu... Dnes sme prijali zákon, po dalo hovoril. 
finančných prostriedkov cez vat' a dokonca parazit' tret' oli- * * * sa ľudia budú mat lepšie. Tu je . Má to vôbec význam? Nuž, 

1 , kt ~ h · t Stále bedákame, že máme málo vrh zákona a tu zoznam tých co inak sa dozvie ten, čo nedo-
ce e s pe rum roznyc gran- gis u. času, ale žijeme tak, ako keby * * * stal do vienka, čo možno by aj 
to v, pričom rozpočet mestskej Na vytváranie podmienok pre sme ho mali nazvyš. Kedy dostaneš na chcel, len nevie ... 
časti sa nezaťaží, čo je len na šport treba nadšenie a ciel'ave- * * * úver? Aj ten, čo nechce, aj tomu 
dobro veci. domost' funkcionárov a obča- Málo čo tak dráždi ak~ usilovný Ked' banke dokážeš, že nie si treba pripomenú!, čo zname-

Ako príklad vyššie načrtnu- nov. človek. * * * kázaní na pôžičky. ná spoloéenstvo, spolužitie, čo 

r-------------------------------------------------------------~----------------------------~---1 s~ap~rosúnormy. 
DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva : Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 

Kalištnó 9, tel./fax: 02/6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mail.viopvt.sk. Inzertná kancelária : Brotislava-DevínskQ Nová Ves, Novoveskó 14 (z dvora) 

po-pio: .15.00-18.00. Uzávierka číslo: va štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatak každý párny týždeň v mesiaci. 
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devex@ba.netlab.sk 
krug@mail.viapvt.sk 

" čísle: o o Z rlldit/C~ • Z dltÍ~II StllrOStll 
• Ponultovi lton11nl~ • ltozml~stn~nl~ ltont11,in~rov 

() KultiÍrll O Spoloe~nslttÍ ltronllt11 • lto lto vttll mlltl

elllrl 0 . 0 N11 telo - r ozllovor so st11rostom MČ DN ll 

• Alto cllc~t~ športu p . miÍIIIIf' • Etllt11 11 SllmospriÍII~ 
O lnzuc/11 ~ Z pollcll,inillo ziplsnllt11 • Šport 

PohnJd na obrobené polia v našom chotári poteší 

V prospech 
zeleninv 

Za posledných šestnásť ro
kov domáca výroba zeleniny 
upadla. 

Hoci domácich zeleninárov 
okamžite nahradili zahraniční 
výrobcovia. Kým ešte v ne
dávnej minulosti dodávali tra
dičnú aj tzv. rýchlenú zeleninu · 
domáci pestovatelia. teraz sa 
vozí z Holandska, Belgicka, 
Nemecka, Talianska, česka či 
Poľska. 

.Slovenskí polhohospodári 
postupne opustili pestovanie 
zeleniny, pretože konkuren
cia dostávala vyššie národné 
podpory 
Počnúc rokom 2008 by sa 

mala situácia zmeniť. Komi
sárka Mariann Fischer Boelo
vá navrhla zaradiť aj zeleninu 
medzi plodiny, kde možno 
vyplatiť plnú výšku priamych 
platieb. Rovnako by zeleniná
ri mohli čerpať prostriedky z 
Plánu rozvoja vidieka. 

Podla zeleninára Róberta 
Kovácsa únia i nové vedenie 
ministerstva očividne menia 
kurz v prospech výroby zele-
niny r 

Dátová siet 
prePQ/IIa stanice 

záchrannfd 
zdravotnfd služby 
Spoločnosť Slovanet zreali

zovala na Slovensku unikátny 
projekt prepojenia staníc zá
chrannej zdravotnej služby. 

S pomocou dátovej siete, kto
rú prevádzkuje operátor Slo
vanet, má centrála zdravotnej 
služby Falek Záchranná ne
ustále aktuálny prehl'ad o zdra
votníckych výkonoch a spotre
be materiálu v takmer ôsmych 
desiatkach staníc. 

Všetkým pracoviskám záro
veň Slovanet zabezpečil bez
platné interné telefonické spo
jenie a výhodné telefonovanie 
mimo siete, ako aj rýchly prís
tup do internetu. 

(KRÁTKE SPRÁVJT) 

• Poslanci Miestneho zastupi-
. tel'stva na rokovaní 2Z 2. 2007 
jednohlasne schválili rozpočet 
mestskej časti DNV na rok 
2007 ako aj návrhy rozpočtov 
na roky 2008 a 2009. 

• V pondelok 26. 2. 2007 
prevzali zástupcvia firmy VW 
SK (Volkswagen) certifikát ISO 
1400, ktorý firma získala za ak
tivity v oblasti šetrenia životné
ho prostredia. 

Devex? Plný kontajner 

Na Slovinci Devex nedosta
ne každý čo má objednaný, ale v 
kontajneri sme našli celú kopu! 

Kto to tam hodil? Ten, čo roz
náša na Slovinci, alebo iný. To 
si niekto neváži, čo to musi dať 
roboty pozháňať tol'ko materiá
lov na vyhotovenie takých no
vín, kol'ko sa l'udia musia naro
biť, kým také noviny sa dostanú 
k nám čitatel'om? 

A nakoniec ktosi nezodpoved
ný, čo neroznesie šl'ahne do kon
tajnera? Veď v novinových stán
koch by sa minul, alebo to čo 
zostane treba hádam vrátiť! 

m 

Chcem sa vám, teda tomu, 
kto sa postaral, poďakovať za 
pridanie hudobného kanálu v 
našej káblovej televízií. 

Rast"ozDNV 

Uzavierka dnešného číslo 
bolo 1.3. 2007. 

Uzovierka nasledujúceho 

číslo bude 15.3. 2007, 
čísla vyjde 23.3 . 2007. 



./ 

z·radnice 
Miestne zastupitel'stvo mests

kej časti Bratislava- ONV sa zišlo 
27. 02. 2007 prerokovalo 19 bo
dov programu. Z prerokovaných 
materiálov a prijatých uznesení 
vyberáme tieto závety: 
MZMČDNV 
• schválilo splnenie uznesení 
MZ MČ ONV č. 4/12/2006/2, č. 
6/12/2006/4, č. 29!1/2007/3,4, a 
zob.ralo na vedomie informáciu 
o prijatých uzneseniach Miestnej 
rady medzi riadnymi zasadnutiami 
MZ MČ ONV, 
- schválilo zmenu vzorového Ro
kovacieho poriadku komisie MZ 
MČ ONV nasledovne: "v čl. 5 ods. 
1 sa vypúšťajú slová :" ... z členov 
komisie ... ", 
·odvoláva na vlastnú žiadosť 
člena Komisie ochrany životného 
prostredia p. Jozefa Háka, a volí . 
do Komisie ochrany životného 
prostredia za člena poslancov: 
Ing. Petra Cvečka, Ing. Drahomíru 
Ludvigovú, neposlancov: Pavla 
Ludviga, Róberta Bardáča, volí do 
Komisie kultúry za člena poslanca: 
Ing. Ivana Hirländera, neposlanca: 
Stanislavu Mrázovú, volí do Ko
misie mládeže, vzdelávania a 
školstva neposlanca: PAEDr. Mila
na Trstenského, 
- sch varuje zámer spracovania 
koncepcie analýzy rozvoja školst
va a školských zariadení na území 
MČ ONV, 
• berie na vedomie informáciu o 
príprave osláv Dňa učitel'ov, 

-ruší UMZ č. 28/1/2007 v bode 1, 
2 a 3 zo dňa 30. 1. 2007, ruší UMZ 
č: 29/1/2007 v bode 1 a 4 zo dňa 
30. 1. 2007, schvaľuje Dodatok 
č .. 2 Štatútu DSS SENEC/O, n. o. zo 
dňa 25. 11. 2003, volí do Správnej 
rady DSS SENEC/O, n. o. pani Ing. 
Drahomíru Ludvigovú, 
·berie na vedomie informačnú sprá
vu o činnosti Turisticko-informačnej 
kancelárie, 
·schvaľuje rozpočet MČ ONV na 
rok 2007 po zapracovaní pripo
mienok, schvaľuje rozpočet MČ 
ONV na rok 2008, schval'uje roz
počet MČ ONV na rok 2009, ukladá 
prednostovi MÚ MČ ONV oznámiť 
príspevkovým organizáciám a or
ganizáciám s. r. o. a n. o. zriade
ných MČ ONV schválené ukazo
vatele rozpočtu MČ ONV na roky 
2007 - 2009, ukladá riaditeľom 
Denovy, /stra-centra a veliterovi OHZ 
predložiť návrh rozpočtu na roky 
2007- 2009 v zmysle schváleného 
rozpočtu MČ ONV na roky 2007 
- 2009, požiadalo Valné zhro· 
maždenie spoločnosti DTV, s.r.o., 
DNV ŠPORT, spol. s r. o. a DSS 
SENEC/O, n. o., aby uložili kona
tel'om, resp. riaditel'ke spoločnosti 
predložiť Návrh plánu na roky 2007 
- 2009 v zmysle schváleného 
rozpočtu MČ ONV na roky 2007 
- 2009, zobralo na vedomie stano
visko hlavného kontrolóra k rozpočtu 
MČ ONV na roky 2007- 2009, ZO· 

bralo na vedomie rozpis normatívov 
pre školské zariadenia v MČ ONV na 
roky 2007- 2009, uložilo prednos· 
tovi MÚ MČ ONV upraviť čistopis 
rozpočtu školských zariadení a škôl 
pod/'a jednotlivých právnych subjek-

-Z diára starostu -

MČ DNY Ing. Vl. Mráza 

V pondelok, 26. 2. sa staros
ta MČ DNY Ing. Vladimír Mráz 
stretol s predstavitel'mi firmy AR
BOR, ktorá zabezpečovala vý
sadbu zelene a stromového po
rastu na Glavici. 

V závere stretnutia podpísali 
obidve strany Preberací protokol, 
v ktorom sa firma AR BOR · za-. 
väzuje vykonávať údržbu zelene 
zadarmo, až do novembra roku 
2007. Týmto by sme chceli vy
zvať obyvatel'ov našej mestskej 
časti k ohl'aduplnosti k novovy
tvorenej zeleni, čím tiež prispejú 
k ochrane a zvel'adeniu životné-

DEVEX 2 

ho prostredia vo svojom bezpro
strednom okolí. 
• V ten istý deň, v popoludňajších 
hodinách sa starosta MČ DNY 
zúčastnil slávnostného udel'ova
nia certifikátu ISO 1400, ktorý· 
firma Volkswagen a . s. získala 
za aktivity v oblasti šetrenia ži
votného prostredia. Okrem čle

. nov predstavenstva firmy bol na 
slávno~ti prítomný aj minister ži
votného prostredia SR Ing. Arch. 
Jaroslav Izák. Firma Volkswagen 
a.s. pôsobí na Slovensku už 15 
rokov a za ten čas dokázala 
vojsť do povedomia nielen kvalit-

. nými výrobkami, ale aj kvalitnou 
ochranou životného prostredia 
- to všetko samozrejme vďaka 

tav, schválilo plán ved/'ajšej hos
podárskej činnosti - správa bytov a 
NP na roky 2007- 2009, 
·schválilo Všeobecne záväzné na
riadenie MČ ONV č. 1!2007 o 
miestnych daniach a poplatku za 
komunálny odpad na území MČ 
ONV s účinnosťou od 15. 3. 200 7, 
• schválilo výšku minimálnych 
sadzieb prenájmov za nebytové 
priestory na rok 2007 v objektoch 
Vila Košťálová, Na Grbe 2, /strijská 
109 - klub dôchodcov, ZŠD s MŠ, 
minimálne sadzby prenájmov neby
tových priestorov a pozemkov na 
rok 200 7 v MČ ONV a sadzby prenáj
mov za vyhradené parkovacie 
miesta v MČ ONV pre rok 2007 
podl'a predloženého návrhu, 
·ruší UMZ č. 146/7/2005 a č. 
170/9/2005, schválilo prenájom 
priestorov Mýtnice aj formou prenáj
mu nebytových priestorov po čas
tiach pri zachovaní priestorov pre 
potreby MČ ONV, uložilo prednos· 
to vi MÚ MČ ONV vyčleniť v aktuali
zácií rozpočtu pre rok 2007 su
mu na nevyhnutné náklady pre 
rekonštrukciu kúrenia a vyma/'ova
nie budovy Mýtnice vo výške 
200.000.- Sk, 
• zobralo na vedomie informáciu o 
stave súdnych sporov a vymáhaní 
pohl'adávok MČ ONV s pripomienka
mi, 
• schválilo odpustenie poplatkov z 
omeškania vo výške 185.829.- Sk 
za byt na ul. Na Grbe 2 nájomcovi J. 
Darášovej, za podmienky uvol'nenia 
bytu na ul. Na Grbe 2 a prijatia jed
noizbového náhradného nájom
ného bytu na ul. Milana Marečka č. 
6, schválilo odpustenie poplatkov z 

kvalitným pracovníkom, ktorých 
k dnešnému dňu zamestnáva už 
okolo 10 000 a výrobky tejto fir
my predstavujú až 15% celkové
ho Slovenského exportu. 

V rámci podniku bol vytvorený 
enviromentálny systém a s prin
cípmi ochrany životného prostre
dia je oboznámený každý jej pra
covník. 

Vel'ký dôraz bol kladený na 
lakovňu, kde sa už dnes používa- · 
jú výlučne vodové farby miesto 
syntetických. Pravidelne sa ko
najú merania škodlivých látok v 
ovzduší a na ·základe ich výsled
kov je možné skonštatovať, že 
emisie nenarastajú priamoúmer
ne s produkciou yozidiel, ale na
opak znižujú sa. 

Preto aj udelený certifikát ISO 
1400 má byť vyjadrením uznania 

Ako sme už informovali na miestneho parlamentu. Z nich sei školských zariadení, základných 
tránkach Devexu mestská časť vyprofilovala 56 priorít, ktoré škôl, školských klubov, ZUŠ, ako 
íska menej finančných pros tried- boli zosúladené v kapitálových i predstavy k zriadeniu stredných 

• . . • ov zo zdrojov hl. mesta SR Bra; výdavkoch a ich realizácia rov- a súkromných škôl. Koncepcia 
om;skama
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činnosti hlavného kontrolóra Mč a rovna manc•a_m•. ZIS anym• z cas . li sa us utocm o p anovane ro-
ONV za rok 2006 s pripomienka. projektov hradenym• EU. Rozpočet MČ DNY na rok kovanie s riaditel'om spoločnosti 
mi V tejt'? súvislosti už osobne 2007 prijali poslanci miestneho Satro, ktorá prevádzkuje siet' te-
• s~hvá/ilo plán činnosti hlavného oslovil VUC Bratislavského samo- parlamentu jednohlasne. Staros- levízneho káblového rozvodu a 
kontrolóra na 1. polrok 2007 s právneho kraja a spolu sa bu- ta MČ DNY obdržal od partner- šírenie televízneho signálu. 
pripomienkami a kontrolnú správu ú podiel'ať na vypracovaní pro- s kej Francúzskej obce ST. Brice Predmetom rokovania boli ná-
Hlavného kontrolóra o tvorbe ajektu zameranom na rozvoj in- oficiálnu pozvánku na vyslanie mietky niektorých účastníkov (ob-
čerpaní sociálneho fondu za rok ra štruktúry v školskej a sociálnej delegácie mestskej časti Devín- ča nov} ku kvalite poskytované ho 
2005, oblasti. ske Nová Ves na Medzinárodný signálu, ďalej doplnenie progra-
• schválilo zahra.ničnú služobnú Ďalej ide o projekty týkajúce bežecký turnaj v mesiaci máj mového rastra na zazmluvnený 
cestu starostu MC ONV, predsedu sa životného prostredia na s pra- 2007. Oficiálne delegáciu, ok- počet 34 programov, požia-
Komisie kultúry a zastúpeniacovanie odpadov, alternatívnych rem družstva bežcov bude tvoriť davky na zmeny programového 
športov~ho a kult9rneho v celko-zdrojov energie, rekonštrukcie ci aj folklórna skupina a vedenie rastra, ako i vzťahy medzi spo-
v~m poc!e 16 osob. na reprezen:budovania nových cyklotrás. mestskej časti. Učastníkov dele- lačnosťou Satro - SBD IV a MČ 
tac/U MC ONV v _dnoch 9. 5· 81 Finančné prostriedky je možné gácie navrhne starostovi Miest- DNY, ako i spravovanie siete Sa-
14· 5. 2007 na zak/ade pozvamazískať aj z europrojektov zeme- na rada. · trodigitál Zástupcovia mestskej 
zástupcov partnerskej obce St. , h , · 'd' 1 b St Mc· DNY 1 • • k " d , SBD IV 
Brice, uložilo Miestn~j rade Mč'anyc na reg:nera~•u Sl •e., o - • oroste pozva na . cash prero u ru s ve emm . 

ONV • . 
1
• t. . d 1 • . novu a rekonstrukc1u pam1atko- pracovné rokovanie k začatiu Správu siete všetkých účastníkov 

urc1 zas upeme e egac1e , h b' k •. . f . , . 
družstvom športovcov a kultú· yc ~ re _tov, Cl 1~ orma_t•za:•u prípravy koncepcie_ školstva na v mestskej časti cestou riadnych 
ry na reprezentáciu MČ ONV sspolocnost1~ V~ vyrobner. sfer~ území mestskej časti predsedu zazmluvnených vzťahov. 
následnou informáciou pre Mz•de predovsetkym o rozvo1 a vy- Komisie školstva p. Hrabinu, pred- Starostq požiadal Satro o pre-
MČ ONV, uložilo prednostov;stavbu technologických parkov a sedu Komisie financií a legislatívy verenie možnosti využitia jestvu-
.MÚ MČ ONV predložiť návrh ogistických centier. p.Šimkoviča,predsedníčkusociál- júcich káblových rozvodov na 
finančného krytia nevyhnutných "Pri zostavovaní rozpočtu nej komisie p. Lipkavú a mest- šírenie signálu pre vytvorený ka-
prepravných a osobných nák·- ako zdôraznil starosta - sa vy- ských poslancov p. Encingera a meravý bezpečnostný systém na 
ladov účastníkov delegácie prichádzalo z volebných progra- p. Jaška. Na stretnutí sa rámcovo území MC ONV. 
schvarovaní Záverečného účtumov všetkých politických strán rozdiskutovala súčasná proble-' • Starosta MČ DNY rokoval na 
MČ ONV za' rok 2006, schválilo zoskupení, ktoré sa dostali do matika školstva, v polohe pred- Krajskom úrade, v Bratislave vo 

veci zmien štatútu neziskovej orga
nizácie DSS.n.o. Senecio, ktorú 
založila mestská čast', ako i k 
aplikácii zákona 211 o slobod
nom prístupe k informáciám a 
možnosti zorganizovania odbor
ného školenia poslancov, ako i 
zamestnancov mestskej časti, vo 
vybraných oblastiach pôsobnos
ti. 
• Starosta MČ DNY sa zúčastnil 
na rokovaní Komisie financií a 
legislatívy MČ DNY, ktorá prero
kovala návrh rozpočtu mestskej 
časti na roky 2007 - 2009 a 
zároveň vyhodnotila pripomien
kové kona.nie k tomuto návrhu. 
Návrh rozpočtu odporučila ko
misia Miestnemu zastupitel'stvu 
schvál if. 
• Starosta začal rokovania vo 
veci prípravy spracovania doku
mentácie viacúčelovej športovej 
haly na území MČ DNY. Pred
pokladaná realizácia výstavby 
bude predmetom rokovania od
hor~ých komisií MZ MČ DNY, 
pričom MČ DNY by mala niest' 
úlohu sprac;ovatel'a príslušnej 
projektovej dokumentácie, vlast
níkov a posudzovatel'ov pozemku 
pre výstavbu haly, pričom samot
nú výstavbu haly predpokladá 
vstupom cudzieho investora. 

-AZ-
recipročné pozvanie delegácie ____________________________________ :.._ _____________ _ 

z obce St. Brice na kultúrnu a · 
športovú účasť na podujatí v Mé 
ONV. 

Miestny úrod Devínska 
Nová Ves, Novoveská 11/A, 

843 16 Bratislava 

Spracoval. 
JUDr. František 8 a ň a s, 
zástupca starostu MČ DN~ 

Ponukové konanie 
na prenájom vyhradených 

parkovacích miest 

za to, čo tento podnik v oblasti 
vetného prostredia vykonal. Lokalita: Ei~nerova ulica 
• V utorok 27.2. sa zišli posla (pr~d VUB) 
MZ MČ DNY na svojom rio pocet boxov: 10 

nom rokovaní. 
V programe sa venovali od1 1· Bukovčana 2-4 

Ian iu a doplneniu členov odb počet boxov: 3 
ných komisií a to tak z radov 
slancov, ako aj ne poslancov. 1·· Bukovčana 16 
Vel'kú pozornosť venovali 
kam týkajúcim sa školskýc 

počet boxov: 4 

predškolských zariadení v Obdobie : 
mestskej časti a to nie len čo 01· 05. 2007- 30. 04. 2008 

týka technického stavu 
ale predovšetkým filozofie 

Podmienky MČ ONV na pri-

voja a nevyhnutnej tra"''"m• -~ 
cie, ktorá túto oblasť v nn,u•~nr~---' 

. vyhradeného parka-
miesta podla Sadzieb 

za vyhradené par-šom období očakáva. 
Jedným z najdôležitejších 

dov programu, bolo aj 
nie rozpočtu MČ DNY na 
2007. 

miesta v MČ ONV plat
Od 1.1.2007: 

• nárok no pridelenie parko
vacieho miesto vzniká uchád
začom s najvyššími. ponukami 

· podľa počtu vyhradených par
kovacích miest v parkovacej 
zóne 

Žiadosti o pridelenie parko
vacieho miesta je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke s 
označením 

"SÚŤAŽ- PARKOVANIE
NEOTVÁRAŤ" 

na Miestny úrad v Devínskej No
vej Vsi, Novoveská 11/A. 843 10 
Bratislava, v ktorej uved'te : 

- vlastníka automobilu 
- cenovú ponuku za prená-

jom vyhradeného parkovacie-

ho miesta na obdobie jedné
ho roka 
- typ automobilu, farbu, EČV 
Uzávierka žiadostí: 
15. 03. 2007 o 10,00 hodine 
- v tomto termíne sa súčasne 
uskutočníotvorenieobálok. Výš
ku nájmu schval'uje miestna 
rada. 

EOMÚDNV 

Rozmiestnenie kontajnerov na /.polrok· "Zelené kontajnery# 
"Zelené kontajnery" na odpad zo záhrad 
iotervaly premiestňovani a kontajnerov sú pa dvoch dňoch, t.j. pondelok-streda-piatak. 

Deň pristavenie : ulica: ulica : 
2/23/07 Me1íkavá križovatka Novoveská -J.Poni1ana 
2/26/07 Bystrická (koniec) Kosatcova 
2/28/07 Jonšáková križovatka Na Grbe-Novoveská 
3/2/07 križovatka Opletalova-Bystrická križovatka Slovinec-Podhorská 
3/5/07 križovatka Opletalova-Janšáková Na hriadkach 
3/7/07 Poniklecova Pieskovcova 
3/9/07 Záhradná križovatka Slovinec-Na skale 
3/12/07 Rybník Pod lipovým 
3114/07 Vápencova Podhorská 
3/16/07 Na Kaštieli Želiarska 
3/19/07 lstriiská (pri Zbrojnici) Mlynská 
3/21/07 križovatka na Vvhliadke-Na Grbe križovatka Bridlicová-J.Poni1ona 
3123/07 Na Vvhliadke lstredl Pod LícoVÝm lori škole l 

DEVEX 3 



centrum pre voľný čas 

11. 3. S DIEVČISKOM SA NEHRÁM 
Detská divadelná scéna 

Vo velkej sále od 16.00 h., vstupné 25,-

13., 14., 15. 3. REGIÓN, V KTOROM ŽIJEM 
Vo vel'kej sále od 16.30 h. organizované 

18.3. O KOZLIATKACH 
· Detská divqdelná scénO. Účinkuje divadlo PIRAŇA 

Vo vej'kej sále od 16.30 h, vstupné 25,-

30.3. BRÁNY POZNANIA OTVÁRATE 
Ďen učitel'ov- Kultúrno - spoločenské stretnutie učitel'ov 

a pedagógov základných a matérských škôl v Devínskej Novej Vsi 
Vo veľkej sál oä 16.45 h, pre pozvaných 

Miestna knižnica zatvorená -------

Z dôvodu vykonania povinnej revízie knižničného fondu v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z., 
bude knižnica v čase 

od 2. 4. 2007 do 31. S. 2007 za.tVorená. 
Touto cestou chceme požiadal' čitotel'ov, ktorí z akýchkolvek ~ôvodov nemohli vrátil' vypožičané 

knihy v určenom termíne, aby ich pred začatím revízie knižničného fondu vrátili. 

Zapni svoju hlavu, 
spestri Bratislavu 
Komunitná nadácia Bratislava v spo

lupráci s Nadáciou SPP otvorila tretí 
ročník programu Mladí filantropi. Tím 
mladých l'udí vystupujúci pod názvom 
young48Apredstavuje svoju činnosť a 
vyzýva l'udi, aby spestrili Bratislavu. 

Sme skupina mladých l'udí vo veku 
od 16 do 2 5 rokov, študenti stredných a 
vysokých škôl, ktorých spája záujem o 
mesto, v ktorom žijeme. Našou úlohou 
je osloviť a povzbudiť potenciálnych zá
ujemcov o finančnú pomoc pri realizo
vaní zaujímavých nápadov. K dispozícii 
máme sumu 185 ODO Sk. Náš projekt 
zastrešujú Komunitná nadácia Bratisla
va a Nadácia SPP. 

Touto cestou chceme osloviť l'udi, ži
júcich v Bratislave, ktorí síce majú dob
ré nápady, ako spríjemniť život v našom 
meste, ale chýbajú im finančné pros
triedky na ich realizáciu. 

Pre získanie granlu je polrebné vYhovie!' 

nasledujúcim podmienkam: 

- ciel'ovou skupinou sú mladí l'udia vo 
veku do 25 rokov 
- každý projekt musi byť zrealizovaný v 
Bratislave 
- požiadať o grant môžu jednotlivci, sku
piny kamarátov (neformálne združenia), 
občianske združenia a neziskové orga
nizácie 

DEVEX 4 

Ďakujeme, rioditel'ko lstrocentra 

- požiadať o grant nemôžu politické a 
ideologické organizácie ani ziskové 
právnické subjekty 
- podporujeme predovšetkým oblasti ži
votného prostredia, zdravia, vzdelania, 
umenia, tradičnej kultúry, športu, sociál
nu oblasť, komunitné projekty a pod. 
- preplácame všetky položky potrebné . 
k uskutočneniu konkrétneho projektu s 
výnimkou pracovnej sily, či dlhodobého 
prenájmu určitých priestorov. Môže ísť 

napriklad o materiál, prípadne iinanco
vanie prenájmu priestoru na konkrétnu 
akciu. 
- požiadavka na finančnú podporu by 
nemala presahovať sumu 15 ODO Sk 

Svoje žiadosti nám môžete posielať do 16. 
apríla 2007 na adresu Partizánska 2, 811 03 
Bratislava alebo mailom na adresu: 
young4ba@gmail.com. 

Každý projekt treba osobne konzultoval'. 
Prvý májový týždeň rozhodneme, ktoré z pred
ložených projektov podporíme. 
Viac inlormácií nájdete na adrese www.young4· 
ba.sk alebo na teL čísle: 02/54 64 80 04. 

Privítali sme otvorenie výstavy ob
razov a plastík v Chorvátskom mú
zeu na Istrijskej. Ale v čase po-pia 
10.00-16.00 je väčšina ľudí v práci?! 
A najviac ľudí má voľno - aj na ná
vštevy kultúrnych zariadení- v čase 
víkendov. Pouvažuje niekto o tom v 
budúcnosti pri organizovaní poduja
tí pre obyvatelov? me 

SPOLOČENSI<Á KRONIKA 
Rosica reprezentovala 

Chorvátov žijúcich na Slovensk4 ~j- n.a<Úd ~ J 
jemný sponzorov matiačiat~ 
skeho plesu. Na pozvanie Chorvátov žijúcich 

vo Švajčiarsku dňa 10. 2. 2007 
Rosica vystúpila so svojim progra
mom na ich slávnostnom večere, 
ktorý každoročne poriadajú v ZU
richu za prítomnosti pozvaného 
chorvátskeho kultúrneho telesa. 

Na mieste nášho pobytu v krás,
nom prostredí na brehu ZUrišské
ho jazera nás čakali funkcionárky 
ich chorvátskeho spolku s našim 
krajanom Ing. Michalom Ružoví
čom. Po večeri a ubytovaní nám 
dobre padol odpočinok, lebo ráno 
nás opäť čakal Miško, aby nám 
poukazoval krásy mesta ZUrich. 

V prijemnej atmosfére a poho
de sme absolvovali náš celodenný 
sobotňajší program a pripravili 
sa na večerné vystúpenie, ktoré sa 
konalo v spoločenskej miestnosti 
hotela Kronenhof Naši hostitelia 
nás srdečne prijali a naše vystúpe
nie odmenili velkým potleskom. 

Po programe nasledovala vese
lá zábava - do tanca hrala kCJpe
la Mirka Šimeka z DNV a v sále 
zneli celý večer prevažne chorvát
ske a slovenské piesne. Do tejto 
veselej atmosféry sa zrazu vkradol 
smútok a slzy, keď nás po polnoci 
náhle opustil a odišiel do večnosti 
náš priatel; dlhoročn)í člen Rosice 
Janko Beseda. Túto ranu nikto z 
nás neočakával. 

Na druhý deň v nedeľu všetci vel~ 
mi smutní sme pokračovali v nn
šom programe návštevou mesta 

' Dulliken, kam nás pozval prof 
Šito Šimun Čorič, predseda Sve
tového kongresu Chorvátov, kto
rý vel'mi oceňuje, že potomkovia 

si uchoval~ reč a kultúru svojic~ _ eta DVORANOVÁ 
predkov vwc ako 450 rokov be: Alzb , ES'ED' A 

'k' / k 'h 'b ' d ' Jan B "" 
s o, ,m l a ustn~m po amm' "'ech odrpočívajú v pokoji! 
generac1e na generac1u. JY• 

Tu nás čakal náš krajan žijúci v -
švajčiarsku jarko Mašek. V Dul/iC tJ~~~ 
kene, kde je vel'mi silná chorvátska 

J 
komunita sme sa zúčastnili nw Ešte v čísle 2/07 sme uverej
chorvátskejsv. omši, ktor~ prof Čo 11 tti v článku Úvodný a prí-

V zozname sme preklepom 
uverejnili Kaderníctvo jan
ka z Istrijskej. 

Správne má byť Kaderníc
tvo jarka z lstrijskej. Pani Lo
vasovej aj čitatel'om sa ospra
vedlňujeme. 

Redakcia 
rič odslúžilza n.ášl10zosnt.1lého pri a . ................................................. -- ···· ·· -···-·--··············································- ·········-·--········-·································································--·-··· 

tela ]anka. Po slávnostn_ om obede DNES PRE-D. S'[IVUJEM·E __ 
a návšteve ich chorvátskeho dom, 

sme už predčasne ukončili ná - . " . h t -
1 

l' tv 
, 'l' dl! , · Pokračujeme v predstavovam komiSII M1estne o zas up1 e s a, resp. 

program a nastup1 1 w cest4 predsedov komisií MZ. Dnes predstavujeme predsedkyňu komisie vý-
domov. h't kt' d , , • , • , .• . stavby, are 1 e uryq opravy 

I ked tato nas a navsteva Sva;c1ar. 

ska skončila vel'mi smutne, srn Ing. Arch. Evu Vargovú 
radi, že sme mohli vďaka našin 

sponzorom opäť dôstojne repn Vd'aka úspechu v komunál
ze~tova~ našu. mestskú časť DN\ nych vo/bách 0 zároveň dôvere, 
v d~leke; cudzme. ktorej sa mi dostalo, mám teraz 

Dakujeme nášmu pánovi sta príležitosť pod'akovaf a zároveň 
rostov i Ing. Mrázovi, poslanco'~ predstaviť sa vám vo funkcii 
našej mestskej časti, bratislavské predsedkyne komisie výstavby, 
mu županovi p. Bajanovi a architektúry 0 dopravy pri miest-
den iu a Volkswagenu, ktorí nom zastupitel'stve a členky 
poskytli na cestu krásny · územného a strategic-
autobus. Bez ich pomoci by sme kého plánovania pri Magistráte 
to i finančne náročnú cestu hl. mesta Bratislavy 
mo~li uskutočni( Moje osobné údaje vám na' 
· Dakujeme i nášmu čosi o veku (48 rokov), 

covi Miškovi Ružičovi, ktorý sa (novoveský), vzdelaní 
nás počas celého pobytu vo (VŠ-architektúra), či praxi (pro-
čiarsku staral. a riadenie) a prezradím 

I napriek spomínanej seba ešte hlboký /oká/patri-
udalosti Rosica hodnotí otizmus o ambíciu prebudiť ho v 
ako vel'mi úspešný, ktorý zna každom, kto sa ocitne na území 
rozvinutie ďalšej spolupráce s nášho chotára. 

janmi a Chorvátmi v e Tu niekde sa totiž začína zó-
regióne. ujem o veci okolité, či už ide 

o hmotný či duchovný rozmer 

jových trendov 
v spolupráci s 
f'uďmi, ktorých 
vzťah k Devín-
skej poznám. 
vážim si ho a 
nerozlišujem, 
či sú to poslan
ci, členovia komisie, alebo rádo-
ví občania. 

Cestu k-sebe si v takomto záuj
me iste nájdeme, pretože otvore
nosť pre názory iných som ani v 
novej situácii nestratila. 

Devínska Nová Ves, ako sú-
časf hlavného mesta, vchádza 
do d'alšej etapy rozvoja. Zdá sa, 
že prívlastok "nová" bude pre ňu 
velmi dlho aktuálny a preto je 
našou úlohou jednať tak, aby to 
nové bolo zároveň krásne, vhod-
né a pozitívne s ohl'adom na his
torický odkaz aj budúci rozvoj. 

........................................................................................................................................................................................................................................ --. nášho vnímania a ten môže pre-

Ak z týchto slov cítite zaniete
nosť a chuť do práce, tak vás 
nimi chcem inšpirovať k pozor
nosti o širšie dianitq okolo vás. rásť až do záujmu o veci verejné. Kedu si z obrat' vo/no -------1 Takýto záujem prajem všetkým 

obyvoterom i návštevníkom na-

Vel'ká noc 6. -9.4.2007 
Dovolenka 7.- 15.4.2007 

Za 4 dni dovolenky 
až 9 dní vor na 

Sviatok práce 
o Deň vífa?stva 
nad fašizmom 

r. a 8.5.2007 
Dovolenka 28.4 - 8.5.2007 

Za 5 dní dovolenky 
ll dnívorna 

Sviatok sv. Cyrila a Metoda 
5.7.2007 

Dovolenka 30.6.0- 8. 7.2007 
Za 4 dni dovolenky 9 dní vor na 

Výročie SNP 29.8.2007 obce, pretože on je hybnou 
Dovolenka 25.8. - 2.9.2007 silou, ktorá posúva veci dopre-

·za 4 dni dovolenky 9 dní 

Za 4 dni dovolenky 9 dní 

Vianoce 24.12- 26.12.2007 
Dovolenka 22.12-30.12.2007 

Za 2 dni dovolenky 
9 dnívol'na 

Nový rok 1.1.2008 
Dovolenka 22.12.2007 - 1.1 

vol' na 

du. . 

a smerovaniu práce 
komisie, ktoré som si predsavzala 
n~ začiatku jej fungovania, pre
toze dúfam, že bude iná. 

V Prvom rade chcem zdôraz
niť._ že akokof'vek strategicky je 
vnlmaná úloha komisie výstavby, 
nebu_de žiadne z jej rokovaní slú

lnemu ciel'u, ako verejnému. 
Mojou snahou bude hl'adaf 

stanoviská i riešenia dôležité pre 
zocho · 

von1e ducha obce i rozvo-

Možno vám v pamäti rezonuje 
niektorý z predvolebných sf'ubov, 
ktorý má pre vás význam a čaká
te na jeho splnenie. 

Možno ,sa na prácu v obci dí
vate s dávkou pesimizmu. 

Možno ste bežným konzumentom · 
čiastkovýcch riešení vo vašOf!J 
okolí alebo vás trápi zdanlivý ne
záujem zainteresovaných o veci, 
ktoré sú pre vás podstatné. 

V každom prípade ste našim 
obyvatel'om. 

Osobne si prajem. aby ste boli hr
dými Devínskonovovešfanmi. 

Miestny odbor Matice slovenskej 

Rokovali matičiari 
V nedel'u 4. marca sa zišli v 

lstracentre členovia Miestneho 

odboru Matice · slovenskei no 

valnom zhromaždení, kde zhod

notili činnost' za ostatné tri roky, 

zvolili nový výbor miestneho 

odboru a predložili program . 

na rok2007. 

Do nového výboru pre naí

bližšie obdobie zvolili členov: 
M. Ebringerovú, V. Gbániho, 

T. lvanovú, Mgr. P. Kruga, J. 
Molnára, l, Olgyayovú, l. Pe

tercovú, M. Slovincovú, Ing. J. 
Žatka, JUDr. F. Baňosa . V tai

ných vol'bách zvolili oi nového 

predsedu MO MS Ing . Petra 

Zukala. 

Predseda Mandátovej komisie 

Jozef Molnár 

Mám 42 rokov, som šťastne 

ženatý, otec dvoch už dospie
vajúcich dcér. Pracujem ako sú
kromný podnikatel' v Devínskej 
Novej Vsi. Kandidovať do štruk
túr miestnej samosprávy som sa 
rozhodol predovšetkým na zá
klade rozhovorov so svojimi spo
l uobčanmi, s ktorými so vďaka 
charakteru svojej práce denne 
stretávam. často sa pri týchto 
stretnutiach obracajú na mňa 
so svojimi problémami. staros-

Predchádzaiúceho predsedu 

J. Slovinca ;volili za čestného 
predsedu MO MS. 

Z programu Miestneho odboru 

MS na noibližšie obdobie vy

beráme: 

22. 4. stretnutie na Devíne pri 

príležitosti spomienky na stret

nutie štúrovcov v roku 1836. 
2. 5. pietne stretnutie pri pa

mätníku M.R. Štefánika v DNV 

a účast' na pietnei spomienke 

pri mohyle M. R. Štefánika v 

lvánke pri Dunap. 

2. 6. pietna spomienka pri pa

mätníku spisovatel'o Ruda Slo

bodu v DNV. 

3. 6. XIV. Festival slovenskei ná

rodnei piesne v DNV r 

ťami, či pripo
mienkami, kto
ré ma nemoh
li ponechať v 
l'ahostajnej 
nečinnosti. 

Funkciu pred
sedu Mandá
tovej komisie, som prijal s vedo
mím plnej zodpovednosti, ktorá 
z tohto postu vyplýva. 

Vo svojom postavení by som 
aj naďqlej chcel prispievať k 
zlepšovaniu životných podmie
nok obyvatel'ov Devínskej Novej 
Vsi a zasadiť sa o plynulé fungo
vanie našej samosprávy. 

Nadácia Slovenskej sporitel'ne ----------

vyhlásila nové grantóvé programy na rok 2007 
Nadácia Slovenskej sporite/~ 

ne dnes vyhlásila nové gran
tové programy na rok 2007 -
Chránené bývanie a Program 
podpory vzdelávania na stred-

ných školách. Program Chráne
né bývánie je určený na po
moc telesne či mentálne pos
tihnutým občanom, ktorým pos-

(Pokračovaníe na 9. strane) 

DEVEX S 



Rozhovor so starostom MČ 
DNV Ing. Vladimírom Mrázom 

(dokončenie z minulého čísla) 

• Pánstarostavystevel'miús
pešný komunálny politik. Ste 

_ dlhoročný starost,a a mestský 
poslanec Bratislavy. Neláka 
vás vel'ká politika? Nechys
táte sa kandidovať do ná
rodnej rady? 
- Nie, aj keď ponuky boli. Mal 
som možnosť vel'akrát nas
túpiť do exekutívy v rámci jed
notlivých rezortov. Ja si ale 
myslím, že toto smetisko v 
ONV je moje a naše spoločné 
smetisko, tu sa cítim dobre a 
je mi to tu srdcu blízke. Vedel 
by som na riešenie ve/'kých 
problémov povedať svoj ná
zor, ale predsa len je to paleta, 
na ktorú jednoducho nemám 
ambície. Možno, keby to bolo 
pred tými 12-16 rokmi, keď 
som bol mladší a aj tie ambí
cie by boli. Neznamená to, že 
by som nevedel pomôct; keby 
ma niekto oslovil, ale · v žiad
nom prípade netúžim ísť do 
vel'kej politiky. Nevidím v tom 
žiaden zmysel ani nejakú svo
ju vlastnú víziu. 
• Dnes sa vel'mi vel'a hovorí o 
korupcii v komunálnej sfére. 
Stretli ste sa aj vy vo svojej 
praxi s nejakým pokusom o 
podplácanie? 
- Určite a nie raz, dokonca 
vera krát. Tento problém je jed
noducho riešitel'ný pre /'udí so 
zdravým úsudkom. Moja od
mena je dosť dobrá na to, aby 
som nebol odkázan'ý na také
to pokusy. Aj keď netvrdím, že 
by som si nevedel predstavit; 
že by som mohol dostať via
cej peňazí za moje skúsenosti 
a schopnosti, ktoré si myslím 
že mám alebo nemám, ale to 
už musia posúdiť /'u dia. 
• Aj v predvolebnej kampani 
sa hovorilo dosť vel'a o plá
novanej výstavbe na lstrijskej 
ulici. Čo sa s týmto územím 
plánuje? 
- O dostavbu preluky na ls
trijskej ulici sa samospráva 
Devínskej Novej Vsi snaží už 

DEVEX 6 

od roku 1994. V poslednom 
volebnom období sme našli 
investora, ktorý tento náš zá
mer bude realizovať a ktoré
mu sa už odsúhlasil odpredaj 
pozemkov. Plánuje sa da'tvo
renie ulice v modernom, nie 
historickom štýle a nakoniec 
sa splní pôvodná myšlienka o 
kombinácii bývania spolu s ob
čianskou ·vybavenosťou. Výš
ka budov na lstrijskej ulici by 
mala byť dve podlažia + pod
krovie a postupne by sa ma/a 
schodovitým spôsobom zvy
šovať až k jestvujúcej zástav-

. be na Novoveskej ulici. 
S touto výstavbou súvisí aj 

zámer vytvorenia centrálneho 
námestia, ktoré h/adáme už 
dlhé roky. Pôvodne sa uvažo
valo o námestí Jána Kostru pri 
Terne ale v súčasnosti sa ako 
najperspektívnejšia javí alter
natíva vybudovania námestia 
na sídlisku Stred a jeho var
ných vnútroblokových plo
chách. Mohla by to byt' aktivi
ta, kde sa spoja sily Devínskej 
Novej Vsi, hlavného mesta a 
súkromného investora. 
• V minulom volebnom ob
dobí si zobrala mestská časť 
úver 58 mil. Sk na kúpu ob
jektu pohraničnej roty na Ko
lónii. Je pravda, že napriek to
mu mestská časť objekt ešte 
stále oficiálne nevlastní? 
- Suma 58 mil. Sk bola účtov
ná hodnota tohto areálu 
- pozemky a stavby ktoré na 
ňom stoja. My sme to dosta
li kvôli tomu že sme obec a 
plánujeme objekt využiť pre 
verejnoprospešné účely za 
polovičnú sumu. Vzali sme 
-si teda úver približne 28 mil. 
Sk. Naozaj však nastali pro
blémy so zápisom objektu 
do katastra nehnuterností z 
toho dôvodu, že kataster od
mietol uznať mestskú časť 

za obec s právnou subjekti
vitou a zodpovednosťou. Je 
to právny spor. Je pravda, že 
v súčasnosti nevieme_ tento 
problém vyriešit: úver, kto
rý sme si vzali postupne splá
came, ale vznikajú nám ško
dy kvôli tomu že objekt sa už 
minimálne tri roky nevyužíva. 
Súdime sa kvôli tomu so štá
tom. Našim odporcom je mi
nisterstvo vnútra, ktoré nám 

ten objekt predalo. V dobrej 
viere zobralo peniaze, ktoré 
odovzdalo do štátneho roz
počtu. Ja si myslím, že bu
deme v tomto spore úspešní. 
Nemali by sme preto prísť o 
peniaze. Na druhej strane to 
verejnosť môže vnímať ako 
našu neschopnost: Nemusí 
ju zaujímať priebeh sporu, za
ujíma ju to, že plánované akti
vity sa tam nerealizujú. 
Konkrétne ide o lacné nájom
né byty, ktoré mali v tomto 
areáli vzniknút: Dnes je v ONV 
vel'mi ve/a /'udí, ktorí sú na ta
kéto bývanie odkázaní. Títo 
občania to musia pociťovať 
tak či tak ako neschopnosť sa
mosprávy. Musím potvrdit; 
je to naša neschopnost; ale 
bohužial' musíme rešpekto
vať legislatívu na Slovensku a 
jestvujúci právny stav. 
• Obyvatelia Slovinca sú 
dosť pobúrení jednou stav
bou, ktorá na tejto ulici vy
rástla a ktorá viditel'ne vô
bec nezapadá do okolia. Ide 
o rodinný dom bývalého mi
nistra zahraničných vecí Pav
la Hamžíka. 

Na jednej strane je ver
mi dobré, že takéto známe 
osobnosti prichádzajú do 
DNV, na druhej strane ako 
je to možné, že tam takáto 
stavba mohla vzniknúť? 
- My sme pôvodne nesúhla
sili s výstavbou takého typu 
rodinného domu aký tu ten
to stavebník postavil. Bolo to 
ešte v čase, keď mala ONV 
určené tzv. pamiatkové zóny. 
V pamiatkových zónach boli 
prísne regulatívy, ktorých do
držiavanie chránil Mestský 
ústav ochrany pamiatok. Žia/; 
za predchádzajúceho minist
ra kultúry Františka Tótha bo
li pamiatkové zóny v celej 
Bratislave zrušené. Z poh/adu 
územného plánu Bratislavy 
nebolo možné tohto staveb
níka zastavit; pretože územie 
na ktorom realizoval výstavbu 
bolo v súlade s územným plá
nom určené pre rodinnú_ zá
stavbu. Toto bol dôvod prečo 
sa nám tento stavebník "vyš
mykol" z rúk. Nemali sme zra
zu žiadnu oporu v normách 
a zákonoch ako ho prinútiť 
rešpektovať náš názor na tvar 

stavby. Pôvodne s výsta 
takéhoto rodinného domu 

potrebuje dosiah~~t: 
·e tam príslub vytvont v 
1 
riestoroch nefajčiarsku 

priamymi účastníkmi ..... '"""'P
11 

eiu. Má to aj pozitívny 
ného konania. Tí vzniesli v tom, že budúci pre- . 
mietky a pokia/' na nich umožní využívať 
vedela ich podržať aj napríklad na uspo-
časť a stavebný úrad, ostáv narodenín pre 
máme v mestskej časti. Ja som dostal aj petície 
niec však prišlo k situácii, čanov, ktoríplsali, či sa to 
susedia nejakým edá zastavit: Bohužial; maž-
počinom zo svojich 

0 
že by sa to aj dalo, ale bolo 

tok ustúpili a tak sme potrebné sa vysporiadať s 
v spore sami. Stavba síce človekom, ktorý riadnym 
je v súlade s tým, čo si túto sútaž vyhral. 
stavuje Devínska, ale je v • Historická budova radnice 
lade so stavebným vel'mi pekná budova, ale je 
a v tom prípade sa s ňou asi dva roky prázdna. Nie 
nič robit: to škoda? 
• Na Eisnerovej ulici, v Je to určite škoda. Musím po-
jekte ktorý patrí m že sme hladali riešenia 
časti, dlhé roky pôsobili s tým urobit; lebo je to la-
hôdky Ryba. Už niekol'ko težiaoi majetok mestskej 
siacov je prevádzka a zbytočne chátra. 
ná. Prečo? Dôvodom, prečo tá budova 
-Tá prevádzka rýchleho je obsadená, boli podla 
stvenia bola naozaj prehnané požiadavky 
a slúžila pre akékol'vek na výšku prenáj-
l'udí, či to boli bohatí 
chudobní. Ja som to vítal a 

mu. 
Tie podmienky, ktoré určilo 

zastupitel'stvo, boli neprijatel'
né pre akéhokol'vek podnika
tela, ktorý sa tam prišiel poz

li to aj poslanci. Bohužial; 
posledných osem rokov sa 
tak rýchle striedali 
kovate/ia a naši ,,.,nn,..,.--.w• riet: Preto neustále hladámé 
že sme to pomaly ani n 
pali. Boli to problémy asi 
nie podnikatel'sky 
ale nejaké iné. 
Koncom minulého 

riešenia na využitie tejto bu
dovy. V súčasnosti je na prí
zemí umiestnená Turistická 
informačná kancelária, ktorá 

je podporovaná z európskych ré sme urobili zhruba pred 
fondov. Mienime tam zriadiť dvomi rokmi. Vtedy sme túto 
monitorovacie stredisko mes- webovú stránku zavesili na 
tskej polície, okrem toho má Devínskonovoveskú televíziu. 
záujem zriadiť si tam svoje V konečnom dôsledku to však 
priestory slovensko-chorvát- znamenalo kostrbatost; preto-
ska turistická kancelária. že zamestnanci tejto televízie 

Máme záujemcu aj o kan- tak či tak museli chodiť na 
celárske priestory na horných miestny úrad a pýtať si tam 
poschodiach. Zatial' je to však potrebné informácie. To zna-
naozaj taký jeden malý vred, - · mená, že sme sa potom do- . 
ktorý nevieme vyriešit: Rie- hod/i s televíziou, alebo sme 
šitel'ný bude vtedy, keď po- sa nedohodli, vytvorili $me na 
slanci pochopia, že tá budova miestnom úrade oddelenie, 
naozaj musí žiť a niekedy me- je to v podstate jeden človek, 
nej býva viac. Pretože z tohto ktorý má na starosti informa-

. objektu mestská časť už 3-4 tiku aj túto webovú stránku. 
·roky nedostáva ani korunu. Určite to však je málo. Dnes 
• Devínska Nová Ves má svo- možnozasemôžemehovoriťo 

ju vlastnú webovú' stránku, tom, aspoň taká je moja pred-
čo je určite vel'mi užitočná stava, že sa pokúsime ešte 
vec. Sú tu však aj kritické raz dať dokopy informatiku a 
ohlasy občanov na to, že táto informácie vo všeobecnosti s 
stránka je niekedy neaktuál- médiami. Jedným :z tých médií 
na a neposkytuje tie info rm á- je DTV a možnože aj Devex, 
cie, ktoré by poskytovať moh- ktorý vychádza ako tlačové 

la. Nebývajú tam napríklad médium. Skrátka pokúsime sa 
pozvánky na rokovanie miest- to dostať pod jednu organizač
ne ho zastupitel'stva, neinfor- nú zložku. Či to bude súčas- . 
muje sa o výsledkoch roko- t'ou miestneho úradu, alebo 
vania miestnej rady. Tak isto to bude obchodná spo/oč-

by bolo aj pre samosprávu nost; to je vlastne úplne jed-
určite osožné diskusné fó- no. Dôležité je, aby v reálnom 
rum. čase chodili k občanovi via-
-Dá sa to urobiť a musíme ten- c.erými kanálmi potrebné in-
to podnet rešpektovat: Maž- formácie. 
no sme urobili trošku chybu • V januári na prvom pracov-
v jednom z rozhodnutí, kto- nom rokovaní miestneho za-

ho obdobia, keď sa opä 
uvo/'nil tento priestor, - AHO [H[ETE 5PORTU PDmAHAY ? - cia na prevádzku dokonca na tento 

rok zvýšila o 100.000,- Sk. 
časť vypísala ponukové 
nie na jeho obsadenie. 
mňa to bolo urobené nie 
kom šťastným spôsobom, 
tože sme do podmienok 
že neuviedli podstatnú vec 
zachovanie doterajšieho 
mentu. Nepostrehol to 
hužial' nikto z nás a · 
ducha sme vypísali 
vé konanie s cielom kto 
viac. Tak aj miestna 
vybrala vítaza sútaže. Je 
vel'ká chyba, ale nedá 
s tým už nič robit: 

Bola to nešikovnost; 
mňa aj miestneho úradu, 
samozrejme aj posla 
ktorí definovali 

Jedeným z najhlavnejších bodov 

rokovania Miestneho zastupitel'stva 

MČ DNV 27. 2. 2007, bol rozpo

čet mestskej časti na roky 2007 až 
2009. 

Príspevok na činnosť športových 

klubov na území DNV a položka 

smerovaná do DNV šport, s.r.o. na 

údržbu a rekonštrukciu športovísk 

dostali oproti minulému roku menej. 

Kde sú sl'uby poslancov prezento
vané pred vol'bami ? 

Každý si musel všimnúť nové zre

konštruované športoviská pri základ

nej škole P. Ho rova 16 a taktiež vybu

dovanie polievacieho vodovodu na 

futbalovom štadióne na Vápencovej 

ul1c1 a celkovú starostlivosť o športo-
viská • _ zo strany DNV sport, s.r.o. 

Tieto športoviská potrebujú správu 

a pravidelnú údržbu, aby nevyzerali 

:a rok- dva tak, ako pred ich rekon
strukciou B d - ·- , . - . h • - u e stoe~t spravcov1 týc -
to sportovísk o 150.000,- Sk menej 

ako minulý rok, v ktorom sa tieto ob

novené športové stánky len dobu do' 

vávali? 

Tak chceme podporiť zdravý vý

voj našej mládeže, že dostanú o 

80.000,- Sk menej príspevku? V po

sledných rokoch s čoraz väčším zne

pokojením sledujem vývoj mládeže 

v DNV. Zvýšená kriminalita, drogy, 

neúcta k hodnotám. Je to dôsledkom 

zanedbania výchovy zo strany rodi

čov, ale aj spoločnosti. 

V tejto súvislosti mi nedá, aby som 

nevyjadril svoje rozhorčenie nad ne

citlivým prístupom k športu a mládeži 

zo strany zodpovedných. Argumen

ty, že boli krátené príjmy do rozpočtu 

mestskej časti zo strany magistrátu a 

preto sa musí pristúpiť aj k zníženiu 

príspevkov do športu neobstoja, pre

tože sa tieto príspevky neznížili celo

plošne. 

Príklade~ je dotácia na prevádzku 

činnosti ISTRACENTRA, kde sa dotá- . 

Je prirodzen_é, že kultúra a šport sú 

najväčšie fenomény z hl'adiska vol'

nočasových aktivít občanov a preto 

by mali byť na rovnakej, vyváženej 

úrovni. Do kultúry sa každoročne 

vynakladá tri krát viac financii ako 

do športu. 

V minuloľ[1 čísle Devexu som zare

gistroval príspevok pod značkou RK. 
Na tento príspevok si musí každý 

občan spraviť svoj názor, ale ar

gumenty, ktorými odpovedal pán 

poslanec sú v mnohých prípadoch 

zavádzajúce. Napríklad, prečo sta

novili v komisiach 7 poslancov a 3 
neposlancov? , 1 

_ Názor občanov je menej dôle~ i lý? 

V minulom volebnom období naprí

klad v komisii KVAD, alebo Športu, 

mládeže a vzdelávania, pracoval ten 

poslanec a neposlanec, ktorý mal 

o lo záujem a často sa stalo, že na 

zasadnutí týchto komisií bolo aj 20 
l'udí. Pán poslanec tiež uvádza, že 

stupitel'stva boli okrem iného 
vytvorené komisie miestne
ho zastupitel'stva. Ovel'a men
ší priestor ako v minulosti dos
lai i v týchto komisiách obča
nia odborníci ne poslanci. Aký 
je váš názor na tento krok? 
Nie je to škoda pre Devínsku? 
- Nemusí to byt' škoda. V sa- . 
mospráve sú na to rôzne ná
zory. Principiálne by počet čle
nov komisií nepos/ancov mal 
byt' nižší ako počet členov . 

poslancov. Na druhej strane 
by pri obsadzovaní komisie 
mala byt' najpodstatnejšou ve
cou odbornost: Čiže tu sa mož
no bijú dva záujmy. Dnes je 
zastúpenie poslancov v komi
siách asi nejakých 66 % a 34% 
má verejnost: Na druhej strane 
sme sa dohodli, že nikto ne
bude brániť predsedovi komi
sie, aby si na rokovanie komi
sie prizýva/ aj odborníkov ne
členov komisie, ak to bude po
trebné. Ja to nevidím ako prob
lém. Je to jednoducho zodpo
vednosťtých l'udí, ktoríkeďdos
tali do rúk to veslo ako pas-_ 
Ian ci a zložili s/'ub, chcú ho mať 
pevne v rukách a nechcú pri
pustiť aby odborná verejnosť 
mohla prevalcovať ich rozhod
nutia. Ďakujem vá in za rozho
vor. -zaja-

písané pre blog.sme.sk 
http://janozatko.blog.sme.sk 

opozícia má dvoch predsedov komi

sií a jedného podpredsedu. Akých 

komisii? Tých, ktoré neboli pre koalí

ciu zaujímavé a tie, ktoré so stretáva

jú raz do roko? Taktiež zavádzajúce 

je tvrdenie, že členom miestnej rady 

je jeden z radov opozície. Zákon o 

obecnom zriadení jednoznačne ci

tuje, že miestna rada je zložená zo 

všetkých politických strán. Tak jedno-

- značne aj opozícia má zákonné prá

vo na členov miestnej rady o nie je to 

dobrá vôl'a vládnucej koalície. 

Na margo poznamenávam, že 

bez 4 hlasov opozície by nebol zvo

lený zástupca starostu z SDKU, čo 

signalizuje nejednotu názorov na 

tento post zo strany SDKU o NF. !ak

že citujem : "opozícia" sa odvďačila 
a tým nepodporila ani jeden návrh z 

koaličných návrhov, nie je na mies

te. 

Minimálne prešl'dpom možno na

zvať skutočnost', keď pred zasadnu

tím zastupitel'stva 27. 2. 2007 bola 

zvolané protiprávne Valné zhromaž-
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denie DNV šport, s.r.o. Odvolávať 
sa na to, že jed inným majitel'om tejto 
spoločnosti je mestská časť DNV a 
že podl'a § 130 Obchodného záko
níka môžu spoločníci príjm ať rozhod
nutia aj mimo valného zhromaždenia 
je možné len vtedy, keď robia tieto 
rozhodnutia mimo valného zhromaž
denia. Ale pozvánkou na rokovanie 
zastupitel'stva, ktorá bola doručená 
drvivej väčšine poslancov len 4 až 5 
dní pred konaním, bolo zvolané Val
né zhromaždenie DNV šport, s.r.o. 
. V tomto prípade bol jednoznačne 
porušený zákon, pretože v zmysle 
ustanovenia § 12 8 Obchodného zá
konníka, Valné zhromaždenie zvolá
va kanatel' spoločnosti, alebo podl'a 
§ 140 dozorná rada spoločnosti a 
termín a program valného zhromaž
denia treba oznámiť spoločníkom 
najmenej 15 dní pred dňom konania, 
a to písomnou pozvánkou a tiež na 
zasadnutí sú oprávnení zúčastňovať 
sa aj členovia dozornej rady a tým 
sa musí udeliť slovo, kedykolvek o to 
požiadajú. 

Zúčastnil som sa tohoto zasadnu
tia, aj keď som nebol pozvaný, hoci 
podl'a zákona som ako člen dozor
nej rady mal na to právo a keď som 
sa chcel aj vyjadriť k prerokovaným 

veciam, bolo mi povedané od prese
dajúceho pána, že mi nedá slovo. 
Čoho sa bál? Názoru druhých, ktorí 
sa mali právo k danej problematike 
vyjadriť? 

Nechcem, aby tento článok vy
znel konfrontačne, to som v pláne 
rozhodne nemal. Píšem ho, ako ob
čan Devínskej Novej Vsi. Píšem ho, 
ako občan zaujímajúci sa o veci 
verejné, ako občan, ktorému záleží 
na tom, aby veci, ktoré boli prácne 
vybudované, neboli neochotou, ne
všímavosťou, alebo podceňovaním · 

iných zničené. 
V plnom rozsahu akceptujem výs

ledky volieb a akceptujem, že vlád
nuca koalícia má právo obsadiť 
všetky funkcie svojimi nominantami, 
ale zároveň žiadam o zachovanie 
aspoň kúska politickej kultúry a po
chopenia názorov iných. 

Na záver chcem poďakovať tým 
ôsmim statočným, aj z radov vlád
nucej koalície, ktorí zdvihli ruku za 
moju kandidatúru a tým ocenili moju 
prácu v dozornej rade DNV šport 
s.r.o .. Želám novej dozornej rade 
DNV šport, s.r.o. vel'a zdaru a od
hodlania do ich práce. 

Ing. Peter Zukal 

Výsledky šachistov - 5.2.2007-----
.,A'' družstvo ja s nulovým bodo

vým ziskom na poslednom mieste, 
pričom sa zdá, že v momentálnom 
zložení a v zostavách, v ktorých na
stupuje na súperov nestačí. 

.. B" družstvo urputne bojuje o zá
chranu cennej súťaže pre Devínsku 
Novú Ves. 

"C" paradoxne bojuje o postup na 
špici a .. D" družstvo postúpilo zo zá
kladnej do finálovej skupiny. 

/.liga: 
ONV .. A" -Slovan Bratislava "B" 

1:7 

ll/. liga: 
Svätý Jur- ONV .. B" 4,5:3.5 
ONV "B"- šachy. sk "A" 

4:4 
lY. liga: 

Láb - ONV ,.C" 
4:4 

ONV "C" -Ružinov 
5:3 

V. liga: 
Ša,chy.sk "B" -ONV "o--

3:5 
ONV "0" - Lokomotíva " 8 " 

4,5:3,5 

rnj 

Etika v samospráve--
Z. čast' 

V knihe "Etické štandardy pre 
miestne samosprávy", ktorú napi
sal Ladislav Briestenský je uvede
ný etický kódex zamestnanca 
úradu miestnej samosprávy, kto
rý vám v plnom znení nižšie uvád
zam. Etický kódex je pre mňa cen
ný a má hodnotu. Prajem si, aby sa 
stal súčastou života v samosprá
ve a formoval lepšiu spoločnosť 
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v Devínskej Novej Vsi. Pre obča
nov, ktorí majú potrebu a chuť dis
kutovať o tejto téme ponúkam mo
ju emailová adresu: /adislav.simon 
@gmail.com. S každým, kto mi na
píše a do predmetu správy uvedie 
"Etika v samospráve" budem rád 
diskutoval; vysvetlovať a formovať 
si názor. 
Etický kódex zamestnanca úradu 

miestnej samosprávy 
1. Prednostne sa venuje hlavnej 

úlohe samosprávy, ktorou je kvali
fikovaná služba oprávneným záuj
mom všetkých občanov obce. 
2. Váži si hodnotu služby poskytova
nej samosprávou. Prispieva k riad
nemu chodu celej samosprávy. 
3. Voči ostatným členom samo
správy sa správa kolegiálne. Vn
útorné problémy samosprávy sa 
snaží riešiť zavčasu, diskrétne, 
spravodlivo a len so zainteresova
nými osobami. Rozhodne odmieta 
intrigy. 
4. Neprijíma dary a protislužby, kto
rých cielom je získať neoprávnený 
prospech. Neprijíma odmenu ani 
za to, čo žiadate/ovi oprávnené pa
trí. Službu samosprávy, ktoré sú v 
jeho kompetencii, poskytne ochot
ne. Rád poskytuje občanom aj in
formácie o službách samosprávy, 
ktoré nie sú v jeho kompetencii. 
5. Odborné podklady pre rozho
dovanie volených predstavíte/ov 
samosprávy pripravuje dôkladne 
a včas. 

Upozorňuje volených predstavi
te/ov na možné alternatívy pri roz-

Prečo som sa vzdal členstva v Správnej 
rade DSS Senecio, n.o.? 

Dovol'ujem si takto odpove

dať občanom, ktorým sa ťažko 
vysvetl'uje ten'to môj postoj na 
ulici ... Na rokovaní zastupitel'stva 
MČ DNV dňa 30.1. 2007 som bol 
zvolený do Správnej rady DSS Se
necio, n.o. s vedomím, že všetky 
náležitosti ohl'adom odvolávania 
a vol'by členov správnej rady boli 
splnené. Avšak na zastupitel'stve 
MČ DNV dňa 27.2. 2007 počas 

O zmene .umiestnenia. kontajnerového stojis· 
ka v novej výstavbe na tubovníkovej Sl-SS 

Nové! Prečo? 
Naše dva bytové domy už majú 

vybudovane spoločné kontajne

rové stojisko medzi domami na 

mieste l'ahko dostupnom všetkým 

obyvatel'om a aj firme OLO. 

So zdesením sme zisti li, že asi 

pred dvoma týždňami sa začalo 
budovať nove kontajnerové sto- . 

jisko osi l Ometrov od vchodu na 

Ľubovníkovej 55. 

Keď sme zisťovali · prečo, na 

Miestnom úrade sme sa dozve

deli, že kontajnerové stojisko by 

rušilo vstup do parku. 

Myslíme si, že do parku bude 

oj tak dobrý prístup a riešenie, 

hodovaní a na ich dôsledky. Ak 
hodnutie volených oredst<1Vil111n"ll 
považuje z hladiska odbornosti za 
škodlivé, snaží sa stlmiť jeho 

ľ>OISiOVŇA 

Ing. }án Žatko 
exkluzívny zástupca 

0918 444 607 
nanie a bude žiadať o revíziu tohto 
rozhodnutia. 
6. Spravodlivo zaobchádza s dôver. 
nými získanými poznatkami. Ne. 
zneužije ich na osobný prospech 
tak svoj ako aj iných osôb. 
Z Spáva sa primerane svojmu po. 
staveniu V styku s občanmi a po. 
čas rokovania v miestnom zastup;. 
telstve vystupuje kultivovane a so 
zna/oslou vecí miestneho zastup;. 
terstva. Pracuje na svojom charak
tere tak, aby vo všetkých svojich 
súkromných a verejných vzt'ahoch 
bol dôveryhodný, rešpektovaný a 
ctený. 
8. Angažuje sa za budovanie a po
silňovanie samosprávneho systé
mu ako základu demokraticky us
poriadanej spoločnosti. 
9. študuje, ctí si a zachováva zá
kony. 

RNDr. Ladislav Šimon, PhO., 
poslanec 

rokovania o Dodatku č.2 k štatú

Ol-

02· 
03-

04-
05. 
06. 

07-

Kúpa 

Predaj 
Vol'né miesta (ponúka, 

hl' od á) 

Služby (ponúka) 

Byty 
Nehnutel'nosti 

Rozličné 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytov 
• poistenie podnikateľov 
• životné poistenie 
• stavebné úvery 

mimoriadne zľavy 
pre obyvateľov ONV 

• recepčný-recepč11á, znalosť Nl 
(AJ) podmienkou, 

• pomocné sily do kuchyne, 
• kuchára--kuchárku. Informácie 
v hoteli Morava na Opletalovej, 

tu DSS Senecío, n.o. podl'a môjho Ovčie kožušiny - predložky 
vedomi.a členovia správnej rady dostanete kúpiť v Devexe. 
("starej a novej") neboli odvolani 11vn,vm,es1ra 14 (z dvora) po-pia: 
a zvolení v súlade zo štatútom 5.00-18.00. Možnosť aj objed
neziskovej orgaflizácie DSS, n.o. at: Lacnejšie ako ·kdekoľvek v 

Tel.: 6477 7766, 6477 9991 
• Poistenie áut, teraz s mimo
riadnou zľavou pre dôchodcov, 
učiteľov, novinárov a policajtov. 
Ing./án Žatko, 0918-444 607 
• Pekáreň a potraviny Ludvigo
vá, Istrijská 68, 841 07 Bratis
lava DNV prijme do trvalého 
pracovného pomeru pekárov s 
praxou, za výhodných platových 
podmienok. Nástup možný ih
ned: tel. č.: 0903-433 945 

C~ __ ~U4~-~S=LU~Ž=~-~--~) Možno niektorí právnici budú tvr· 
diť niečo iné. Myslím si, že "Etický 
kódex" vo mne rozhodol. A som 
rád, že som to urobil ... 

ktoré sa teraz za nemalé peni 

realizuje je zle. Nehovoriac o 

že prístup auta firmy OLO bu 

ovel'a ťažší ako no predchád 

júcom mieste. Úplne by stač 
nechať povodne stojisko obr 

brečtanom a za 3 roky by ni 

ani nevidel, že prechádza ok 

kontajnerového stojisko 

Pravdu povediac, keby niekt 

z nás vedeli, že budú mor koni 

nerové stojisko priamo pod ok 

mi, určite by si rozmysleli investí 

do bytu v hodnote niekol'kých 

!iónov korún. 

Obyvatelia bytového domu 

Predám zánovnú posteľ s mat
com za 1000 Sk. 

Tel: 0911-221 008 

ponúka 
• Spracovanie účtovných do
kladovvsystéme!UaPU(okrem 
miezd), vypracovanie daňových 
priznaní (DPH, daň z príjmov), 
ekonomické poradenstvo. 

Tel: 0907-732182 

OVÁ PREDA.JŇA V OD LAMAČ 
OBKLADY • DLAŽBY • SANITA 

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK 
Z tA VY •zravy sa nespočitavaju 

NA CELÝ SORTIMENT .. 

NA VYBRANÝ SORTIMENT AŽDO tD 
PLATÍ DO )0.04.1007 
Po PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU Po-Pia 10°0

• 18°0 

Sobota 8""-13"" 

rnaloobchod • vel'koobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

MBVT • IN s r 0 tet: o21&42 82 148, tax: o21642 82 14o Do l 
Hodonlnska 1 (obchodný dom LAMAČ) Bratislava 

• • • e-mail: dombytln@mall.t-com.sk 

AUTO VALU$ EK HOLDING 
autorizovaný predaj a servis vozidiel 
značky Škoda, VW, Fiat, Ki a 

www.va lusek.sk Sídlo: M.Sch. Trnavského 14, Bratislava 

Spoločnosť Auto Valušek hl'adá kandidáta na pozíciu 

VEDÚCI HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY 

Miesto výkonu práce: Bratislava- Dúbravka. 
Požiadavky: VŠ- technického smeru, prax min. S rokov, 

vodičský preukaz sk. B. 

Náplň práce l Zodpovednosťza: 
· • investičnú výstavbu, 

·archív holdingu- administratívne vedenie dokumentácie 
a starostlivosť o archív, 

·BOZP v súčinnosti so zlepšovaním pracovných podmienok, 
• Riadne plnenie opatrení nutných k ochrane životného prostredia, 

·znižovanie množstva odpadov, 
·predvádza cie vozidlá- evidencia, poistenie, 

zapožičiavanie klientom, 
·firemné vozidlá- starostlivosť o autopark spoločnosti, 

riadenie cca 7 l'udí. 

Zmluvné zabezpečovanie: 
vstupných školení novoprijatých zamestnancov v rámci BOZP, 

školení zamestnancov o problematike ochrany životného 
prostredia. 

. Termín nástupu: dohodou. 
Druh pracovného pomeru: hlavný. Žiadosti posielajte faxom 
na č. 02/6920 2312 alebo mailom na krculova@valusek.sk. 

Kontakt: Olga Krčulová, tel.: 02/6920 2319. 

• TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 
• Dvadsať ~okov doučujem v D 
N Vsi tínedžerov NJ, AJ, Rl. (VŠ 
pedag. + štátnice jazykov) 200 
Sk/1,5 h. Tel: 0903-227 457 

C~___::U::.:_1_-~::::()::.::Z=L:..::It~~=-t _) 

HEiBA - ZÁHRADNÍCKE 

POTREBY, rozličný tovar, dar
čeky. 

Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tat
rách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba!de11. 

Kontakt: 0903-105 924, 
www.chatalO.szm.sk 

Ešte stále mimoriadne ceny! 

bovníkova 55. 

Nadhodené otázky sú, ako 

sa dozvedeli na Miestnom ú 
v štádiu riešenia. 

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, l str.= 10 85_0 Sk. l.cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, cel~ročn~ 20%. Ponuka ~etskych vec1 bezplotn.e . 
Zamestnanie hl'adám: zl' ava 50%. Príplatky: l. strana+ l 00%, posledná strana + 50Yo, 1no ako 1nzertna strana (ó,7) + 30 Yo. 
Inzertn á kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou). po-pia: 15 .00- 18 .00, e-mail: krug@mail.viopvt.sk 

DEVEX 9 



z policainého 
záoisnika 

• V pondelok 19. 2. so do reš
taurácie Karpotio vlámal v noci 
neznámy páchate!'. 
Ukradol notebook v hodnote 50-
-tis. Sk. Poškodením zariadenia 
spôsobil škodu 40-tis. Sk. 
• O deň neskôr neznámy pácha
tel' no lstrijskej poškodil motoro
vé vozidlo Citroen. Poškodením 
vzniklo škoda l O-tis. Sk. 
• V sobotu 24.2. so v chatove j 
ob lasti Glovico neznámy pácha
tel' vláma l do záhradnej chatky. 
Ukradol S kg medu o rôzne náro
die v celkovej hodnote l O-tis. Sk. 
Poškodením zariadenia spôsobil 
škodu 6-tis. Sk. 
• Neznámy páchate!', ktorý so 
25.2. vlámal do rodinného domu 
no Kosotcovej o ukradol obrazy 
o knihy v hodnote 269-tis. Sk 
zároveň poškodením zariadenia 
spôsobil škodu 27-tis. Sk. 

• V ten istý deň 25.2. no l. Bu
kovčono neznámy páchate!' ukra
dol osobné motorové vozidlo 
Peugeot 307 šedej metalízy v. 
hodnote 300-tis. Sk. 
• Autorádio v hodnote 4,5-tis. Sk 
ukradol neznámy páchate!' 26. 
2. z vozid lo Citroen. Poškodením 
zariadení spôsobil škodu 90-tis. 
Sk. 
• Poškodením vozidlo Š 120L 
28. 2. no J. Smreka spôsobil ne
známy páchate!' mojitel'ovi škodu 
20-tis. Sk. 
• V ten istý deň 28. 2. so nezná
my páchate!' vlámal do chatky v 
oblasti Glovice. 

Ukradol televízor, rádio, kosač
ku, čím mojitel'ovi spôsobil škodu 
12,5-tis. Sk, poškodením zaria
denia 2,5-tis. Sk. 
• Vo štvrtok l. 3. so neznámy 
páchate!' vlámal do chaty v záh
radkárskej osade Múrnice. Ukra
dol el. drvič o lis no ovocie v 
hodnote 9,5-tis. Sk. 

OO PZ DNY 

Po foPJ'ovnfclt vfk.onoclt 
Dňa l 0.2.2007 sa v športovej 

hale SOU Slovnaft vo Vlčom Hr
dle uskutočnil 3. ročník medzi
národného halového futbalového 
turnaja mladších žiakov U-12 na- · 
rodených po 1.1.1995 a mladších 
pod názvom INTER CUP 2007. 
Po účasti INTERU Bratislava na 
turnaji FORMULA Šport Café 
1.5.2006 usporadúvaného pravi
delne už 9. rokov, recipročne doc 
stali pozvanie na turnaj aj chlapci 
FCL DNY "B" pod vedením tré
nera Ing . Petra Špacíra a vedúce
ho družstva Borisa Malárika. 

Okrem usporiadajúceho druž
stva a našich chlapcov z FCL 
DNY sa turnaja zúčastnili kluby 
FC TEMPO Praha, ŠK SLOVAN 
Bratislava, SPARTAK Trnava, FC 
Nitra, ČSFA Malacky a SPAR
TAK Myjava. 

Naši chlapci boli v skupine B 
spolu so SPARTAKOM Trnava, 
INTEROM Bratislava a ČSFA 
Malacky. 

Prvý zápas na turnaji sme odo
hrali s futbalovou akadémiou z 

Malaciek. V tuhom boji bolo vidi
eť, že obe družstvá majú dostatok 
síl a predvádzali kvalitný útočný 
futbal. Zápas sa skončil neroz
hodne, keď za DNY vyrovnával 
J. LACKO 5min. pred koncom 
stretnutia. Na druhý zápas sme 
nastupovali po kvalitnom výkone 
z prvého zápasu ako majstri sveta, 
čo sa nám vypomstilo. Po dvoch 
fatálnych chybách nášho brankára 
S. VAŠKOVIČA a bezhlavom vý
kone celého družstva nás prehrou 
2:0 vrátil do reality INTER Brati
slava. Smutní chlapci a ešte smut
nejší tréneri a rodičia si nevedeli 
tento výpadok "Vysvetliť a pred 
posledným a najťažším zápasom 
v skupine sa poriadne "nažhavili" 
na SPARTAK Tma va. V tomto zá
pase podali naši chlapci nadľud
ský výkon a po dvoch nepreinene
ných 100% šanciach S. PIKNU sa 
z nerozhodného výsledku 0:0 tešil 
SPARTAK Trnava. ktorého to 
bola jediná strata bodov na celom 
tumaji. Nás mrzelo hlavne vy
stúpenie v zápase s INTEROM , 

ktoré nás pripravilo o neskorší boj 
o medailové umiestnenie .. V zápa
se o umiestnenie sme sa stretli v 
súboji o 5.miesto s družstvom 
FC TEMPO Praha. Po opäť per
fektnom a bojovnom výkone sme 
"Pražákov" k ničom u nepustili a 
gólmi J. LACKA a S. PIKNU vy
hrali toto stretnÚtie 2:0. Celkovo 
sme na turnaji obsadili 5.miesto 
a na naše účinkovanie na tumaji 
sa nešetrilo chválami čo určite 

povzbudilo hlavne chlapcov pred 
vrcholom halovej sezóny na me
dzinárodnom turnaji v Brne 24.2. 
2007. CHLAPCI Ďakujeme!!! 
Sk. A 
ll FC NITRA 

3 3 o o 7:2 9 
2/ ŠK SLOVAN Bratislava 

3 l l l 4:3 4 
3/ FC TEMPO .Praha 

3 l l l 3:3 4 
Sk. B 
l/ SPARTAK Trnava 

3 2 l o 5:1 7 

2/ INTER Bratislava 
3 2 o l 4:2 6 

3/ FCLDNV 
3 o 2 l 1:3 2 

4/ ČSFA Malacky 
3 o l 2 1:5 

o 7 .miesto: Spartak Myjava-
Malacky l: l na PK 
o 5.miesto: FCL DNY - FC 
po Praha 
o 3.miesto: SK Slovan-Inter B 
tislava . 
finále: Spartak Trnava- FC 
g. Boris Malárik 
~ Hornýradzl'ava: PeterŠPA 
- tréner, ŠPACÍR Rastislav, 
NA Samuel, BEŇA Viktor, 
LÁRIK Filip - kapitán, 
Ján, KOVÁČ Peter, N 
Rastislav,MALÁRIKBoris-
ci družstva 
Dolný rad zl'ava: LACKO 
DRATVA Martin, HUSA 
Ma1tin, BRÁDLER Branislav 
brankári GALLO Martin. VA 
VIČ Samuel. 

V budúcom čísle: Víťazom FC. Pišta 

( ____ .UO_~.C_N_I.C _ŽIV_OT_-'1 ~) 
Život je ako telegram. Krátky, 
stručný a plný chýb. 

*** 

- Doktor, vám sa l'ahko radí, ale čo by 
ste robili v mojej koži? 
-Najskôr by som sa umyl. 

*** 

Nie sme až tak bezvýznamný štát. 
Napríklad vo štvrtok ležal stred 
tlakovej výše nad našim územím a 
ovplyvňoval počasie v celej Európe. 

*** 

Zubár hovorí babke: 
- Už som vám stokrát hovoril, 
ste mi nenosili zlaté odznaky BSP 
korunky. 

*** 

Správna žena musí vedieť 

vecí ... 
Variť a 69. 

-Dei, je to čierne a nemá to oči . 

Čo je to? 
-Neviem ... 
-Ani ja, preto sa pýtam .. :! 
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.Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

13.- 14. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Môže si aj jednoduchý človek 
vytvoriť mienku o situácii, ktorá 
sa deje v jeho najbližšom ter
itóriu? Môže. Prečo nie?! 

Záleží od množstva, kvality, 
hodnovernosti informácií, ktoré 
sú mu dostupné. Od JPP (jedna 
pani povedala) po tie oficiálne, 
čo ponúkajú médiá, hovorcovia, 
predstavitelia štátnej a verejnej 
správy, inštitúcie ... 

Každý rozsah, medzi týmito 
krajnosťami síce môže obsaho
vať "kus pravdy" ale aj "kus vše
hochuti " podporuje vytvára
nie imidžu otázky (problému, 
kau=y .. .) až do rozuzlenia. To 
je však produktom síl, o ktorých 
jednoduchý človek ani netuší. 

Nie, prívlastkom jednoduchý 
človek nechcem znevažovať. 
Mnohí bojujú o holú existenciu, 
iní o niečo iné. Nikom~1 nemožno 
zazlievať, že nie je odborníkom 
práve v tom, čo práve o ňom roz
hoduje. Len pohodlnosť a odo
v=danosť "osudu" môže človeka 
postaviť do situácie "nezaintere
sovaného" diváka či poslucháča. 

Ak nabádame, aj na stránkach 
našic/z novín, podieľať sa na rie
šení veci verejných, tak to mys
líme vážne. Náš vlastný osud 
o_zaj závisí na našich postojoch. 
Ci sa u:: výsledok dostaví do troch 
mesiacov (u naivných a nedoč
ka:'jclz) do troch rokov (u trpezli
vejszch) lebo do tridsiatich (u ro
zumných). 

. Poučení z dejín je neúrekom. V 
case prípravy na velkorwéné svia-
tky pol 'k . ' . d k . • 1u ajucz ostato przes-
toru ~a zamýšl'anie, na princípy, 
ktore ma1· · l • . -. .. u ovp yvnovat nas Zl-

vot, ~ielen myslime ale pokúsme 
sa ll z mi aj riadiť 

Vydavateľ 

D EVinskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
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Prichvtenv vandal 
STRÁVIL V CELE 24 HODÍN 

V nedel'u ll. 3. 2007 popoludní 
neznámy muž vytrhal no Glovici 
20 ks sadeníc borovice lesnej. 
Vďaka pohotovej reakcii abyvo

tel'a Devínskej Novej Vsi privolaná 
policajná hliadka vandala prichyti
la priamo pri čine o zabránilo mu 
v ďalšom vyčíňaní. Spôsobená ško
da prevyšovala ll tis. Sk. 

Biologická rekultivácia Glavice 
stálo vyše 2 mil. Sk: 

K nesúhlasu s premiestnením 
kontajnerového stajiska v OS 
Bystrická M ečíková vy jad reného 
petíciou občanov z 22.2.2007 
uvádzame nasledovné: 

Súčasné umiestnenie kontaj
nerového stojiska nebolo pred
metomstavebnýchpovolenístav
by Obytný súbor Bystrická- Me
číková. To znamená, že pôvod
ný projekt neuvažoval s jeho 
umiestnením. 

Na ohliadke miesta v roku 
2006 sme konštatovali, že kon
tajnerové stojisko je umiestne
né nevhodne na chodníku pri 
vyústení jedinej pešej a oddy
chovej parkovej úpravy v obyt
nom súbore. V centre novopo
stavených bytových domov a 
rodinnych domov v maličkom 
parčíku pôsobilo veľmi rušivo, 
hlavne z urbanistického hľadis-

Má zabrániť veternej o vodnej 
erózii a vytvoriť miesto pre rekreá
ciu miestnych obyvatel'ov. Vysade
ným stromom a krom bude trvať nie
kol'ko rokov, kým vyrastú do "bez
pečnej" vel'kosti. 

Policajti nemôžu byť všade, ole 
každý kúsok Devínskej sleduje ne
pretržite mnoho očí. Je oj na nás 
obyvatel'och, či vznikne v Devíns
kej nová oddychová zóno. 

Mária Šimonová 

vlastníkov a nájomcov 
bytov ľubovníková 

ka a z hľadiska kvality životné
ho prostredia. 

Preto sme navrhli jeho vhod
nejšie umiestnenie. Vybrali sme 
pozemok vo vlastníctve mest
skej časti pri miestnej komuni
kácii.Keďžesaprostredníctvom 

petície domáhate, aby sto
jisko bolo ponechané na pôvod
nom mieste, rozhodli sme sa 
vám vyhovieť. 

Zároveň si dovolíme podotk
núť, že na miestnom úrade ne
evidujeme bytové domy pod 
orientačným číslom 51,53 a 55. 
To ?namená, že do t.č. neboli 
vydané súpisné ani orientačné 
čísla uvedené v adresách odo
sielatel'ov petície, ktoré roz
hodnutím určuje MČ DNV na 
základe kolaudačného rozhod
nutia stavby. 

MÚ Ing. Floreková 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

V predchádzajúce dva týždne, 
pred uzávierkou tohto čísla, zare
zonovali v Devínskej dve udalos
ti: 
• Polícia uskutočnila v Devínskej 
rozsiahlu raziu v pohostinských 
zariadeniach. 

O zámeroch, účeloch a výsled
koch sme do uzávierky nedosta
li, napriek požiadavkám, žiadne 
oficiálne podklady. 

• V utorok 13. 3. 2006 sme 
sa dozvedeli z médií, že polí· 
cia zadržala poslanca MZ MČ 
DNV- J. M. - podozrivého z bra
nia úplatku. Prípad je v štádiu 
vyšetrovania a redakcia sa ne
dostála k žiadnym oficiálnym 
stanoviskám. 

· Pozvánka ,,.: 

Turistická Informačná Kancelária 
Devínska Nová Ves vás srdečne po
zýva na slovensko-nemeckú pred
nášku o premenách Devínskej Ko
byly počas štyroch ročných obdo
bí. 

Prednášku spojenú s premieta
ním pripravil pán Juraj Gelenky a 
uskutoční sa v sobotu 31. marca o 
16.00 hodine v centre pre návštev
níkov rakúskeho Národného parku 
Donau-Auen v mestečku Orth an 
der Donau. Vstupné vrátane občers
tvenia je € 2,- . Vlastná doprava. 

Svoju návštevu môžete spojiť aj 
s prehliadkou zaujímavej výstavy 
DonAUräume, zobrazujúcej Iužnú 
krajinu ako javisko vo forme baro
kového divadla (samostatné vstup
né). 

Uzovíerka dnešného čís la 

bola 15.3. 2007. 

Uzavierka nasleduiúceho 

čísla bude 29 .3. 2007, 

čís.la vyjde 6 . .4 . 2007. 
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z-radnice 
Z rokovania Komisie 

výstavby, architektúry 
a dopravy pri MZ MČ 
Devínska Nová Ves 

14.3.2007 

pacity. Nepôjde o predajne su~ 
permarketov, ale rad obchodných 
jednotiek a zariadení poskytujú
cich služby, prístupných po ce
lom úseku pešej komunikácie. 
Komisia sa zaoberala námietka
mi, ktoré by mohli počas výstav
by zhoršiť kvalitu bývania a preto 
navrhla sprístupnenie staveniska 

znamenalo možnosť zlepšeniá 
pozície MČ pri rokovaní o za
bezpečení dopravných spojov 
pre našich obyvatelov. 

Komisia doporučila variant 1 
pre ďalšie spracovanie a pove
rila kompetentných k rokovani
am o pripomienkach a podne
toch komisie. 

UÝSTJIJIBJI-JIRt:HITEKTÚRJI-DOPRJIJIA 

svoje námietky vzniesli aj ochran
covia prírody. Súvisiacou pro
blematikou sa zaoberá aj mate
riál Koncepcia hl. m. SR v oblasti 
energetiky. Tento materiál nájdu 
záujemcovia na webovej strán
ke www.bratislava.sk a môžu do 
termínu 30 dní na miestne zastu
pitel'stvo alebo úrad podať svoje 
pripomienky a podnety. 
• Prednedávnom sa v denníkoch 
objavili prvé správy o budovaní 
rozsiahleho investičného záme
ru- v priestore Lamačskej brány. 

Projekty, ktoré nesplnili funkč
né a architektonicko-estetic
ké kritériá kladené na spôsob 
výstavby boli s pripomienkami 
a námetmi vrátené žiadatél'om 
na prepracovanie. 

• V rámci dotyko,vého územia 
medziareálombývalejPohranič

nej stráže a Opletalovou ul. na 
Kolónii, vznikne nový ma/opod
lažný obytný súbor tzv. štarto
vacích bytov pre mladé rodiny. 
Prínosom celého riešenia je aj 
fakt, že investor plní požiadav
ku mestskej časti a v prízemí 
objektov, ktoré vytvárajú uličnú 
čiaru, umiestňuje občiansku vy
bavenosť podla stupňa urbani
zácie celej lokality. 

To znamená, že obchody 
a služby v rozsahu a sortimen
te prislúchajúcich počtu obyva
tel'ov na Kolónii (v starej i novej) 
konečne vyplnia chýbajúce ka-

Mimoriadne zasadnutie 

po zadnej strane súboru a po do
časne vybudovanej staveništnej 
komunikácii. 

• Žiadosť o spoluprácu s firmou, 
zabezpečujúcou výstavbu veter
ného parku, prerokovala komisia 
so záporným stanoviskom. Ob
jekty turbín síce plánujú postaviť 
v katastrálnom území Z. Bystrice 
a Stupavy, ale v tomto prípade vys
tupuje naša MČ ako dotknutá. 

Po stránke energetickej je De
vínske Jazero zaujímavejšie pre 
potenciál využitia geotermálnej 
energie, po stránke funkčnej by 
dopady z veterného parku ovplyv
nili výstavbu rekreačnej zóny ·a 

Na spoločnom území troch 
mestských častí (Lamač, Devín
ska, Dúbravka). Komisia sa zaobe
rala dopravno-urbanistickou štú- , 
diou, predloženou v dvoch va
riantoch. Pre našu lokalitu by va
riant 1 znamena/lepšie dopravné 
prepojenie Dúbravka - Devínska 
mimoúrovňovým spôsobom nad 
železnicou, prepojenie predÍže
nia Eisnerovej ulice, s prekrižo
vaním komunikácie privádzača 

k závodu VW SK až po diaJ'nicu 
s podjazdom na Z. Bystricu. 

Ďalej je ťu uvažované s umiest
nením novej vozovne MHD, čo by 

• Na budúcich rokovaniach ko
misie sa budeme zaoberať pod
netmi členov komisie a obča
nov, novou ko_ncepciou huma
nizácie sídlisk, budovania pe
šej priečnej trasy obcou a jej 
vybavením, stavom cyklistic-

. kých, korčuliarskych a turis
tických ciest, ako aj návrhom 
investičných priorít hradených 
z rozpočtu MČ. 

Ing. arch. Eva Vargová, 
predsedkyňa komisie 

Rozmiestnenie kontajnerov na /.polrok -"Zelené kontajnery_,, 
"Zelené kontajnery" na odpad za záhrad · 
intervaly premiestňovonio kontajnerov sú po dvoch dňoch, t.j. pondelok-stredo-piatok. 

Čo)'e BlfBLINI(A ? ---
Ten pocit, keď potrebujete ísť k 

lekÓrovi 0 mami~ka: _s kt~rou ste sa 
oznámili minuly tyz:den v Bubl~n

z:k va'm zatial' postrážL_b_ábätko ... " e " .. , ... 
'Alebo sa chéete sánkov,9( s_o ., už_je to akÍívna_..Č.Ienka, či mamič-
"·10u dcérkou; ale čerstyéí nqro- ka,prí8trca si k'nám oddýchn~ť. 

covníčky. Každá niečo vie a je 
ochotná pomôcť. A to je na tom to 
úžasné. Spolu vytvárame tím, kto
rý robí Bub,ljnku\(akou, aká je. Či 

svo 'i .. ', ! l ,(_~ 
dený braček je, h_lad~J a"' in~ rh~- [ ,z_a Je.'/' kr~ tk~ egs sa nám po-
mičko vám ponuknenze SQ k_lúdne .... äariť YY,JVo~t~ne,stor, v ktorom sa 
môžete ísť nap?pať1 y~dJaúŕíka ~a,(~ť'9eti, rfi~_'!fi,?ky, htaÍínovia, dokonca 

sánkoval' aj s jef Maťk9m,::-."·.l>~ŕ;starí rodičia a všetci čo k nám pd
Alebo idete' len . ~k srf prel s( ~~., a? Cltia dobre~.:~:~ 

ll • 1 .... l t ".. Jfl" 4 

Po Devínskej a stretnete kopu zná.,__..._) Mame krásnu herňu, nedávno 
~ ' mych tvárí, s ktorými si m~t~ Č~ po- ~ srrí~- ôtvorili ďalšiu menšiu len pre 

ved ať ." ;,. \ .. ~::::-->-bôbcitlf(l,, bohatý program (anglič
Aiebo neviete čo 'J~rit',--. a ;~r~·~ tľ~tre'tJetičky, c;viČenie na fitlop-

" ~ ("\ ' _"-- _.. { ' F 

chódz:ate z: centra s hlayou,•plryou ' tá'ch_,..pŕv.é krôčiký s hudbou, výtvor-
' l ~ ....., """ .... 

inšpirácií .. " ~ ' n ' äiel'ni'čkf,bôBskéjazdyatatodet-
. ~ ~ 

"Alebo si potrebujete lef lak{>o- ké~)~kóždý mes,iac jednu vel'kú 
kecať a na chvíl'u yypnúť..." ..... ·~--"""' akc,u {ok(e(l)"'~yitítkov i pravidel

né šantenie v školskej telocvični so 
1 keď som unavená z náročného všetkým čo k tomu patrí.) 

dňa a v Bublinke sme opäť riešili Za tento luxus však platíme ne-
jeden zo zdanlivo nevyriešitel'ných malý nájom a momentálne pracu-
problémov, doma ma čaká plný jeme s naším pánom starostom na 
kôš neožehlenej bielizne, moja_.. , riešení vyhovujúcom obom stra-
23-mesačná dcérka hopká okoJ9 l)ám. Ako povedala jedna mami
mňa a kričí ,;pápai'!", 'i'naožel sá _.· ria: "je ťažké tlačiť kočík, a m.yslieť --0 chvíl'u v'ráti z práce. ::; toto1 sú tie P,[ i tp m na nezaplatený nájom." 
momenty, ktoré ma ženÚ.Jtvpr~ a · f 'Pred nami je ďalší rok a nás 

' ~ ~ ~ / ~ 
nabíjojú nekone~_noy energ[9G ,....,. 'čaká opäť kopec práce.' Naše 

• \i ?-., ·K• ·t•· , . , h . · ~ ' ··" ľ: - p1qny sú troc a skromnejšie ako 
Od jesené~200~y sa 'iia •. , ,ked' sme začínali, poučili sme sa 

svetlo sveta predral i p~vé myšlieq: _;.' že ,;pomaly d'alej zájdeš" ... 
ky o založení Ma,teršk~ho' centra Zťnenili sme organizáciu, vylep-

Na žiadosť poslancov MZ MC 
ONV zvolal starosta MC ONV 
mimoriadne zasadnutie miest
neho zastupitel'stva v utorok 
20 . marca 2007. 

v ?evín~kej No_:-ej -~;lAa?.~ialo ši li ~chyby a rozbehli ~ové projek-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l velm,vela.~deu~ríe~~die1aa ty~~óva nám schu0u sa pu~f 

ohromnej túŽby-nieCio dostctfínuť a dÓ "toho" . 

Hlavným bodom programu 
bolo prerokovanie obvinenia 
poslanca MZ MC ONV J.Mol
nára z korupcie . 

Keďže MC ONV nedostala 
žiad neoficiálne informácie, obvi
nený nebol odsúdený, nenastal 
dôvod zániku mandátu poslan
ca. 

Počas jeho nepritomnosti (vy
šetrovanie) je však potrebné za
bezpečiť riadny chod komisii, 
v ktorých bol zvolený, poslanci 
na mimoriadnom zasadnutí od
volali menovaného poslanca z 
funkcie člena Miestnej rady a 
z postov v komisiách MZ MC 
ONV a doplnia tieto posty po
slancami zo strany Smer, kto
rým prislúchajú. 

DEVEX 2 

DNES PREDSTAVUJEME 
Pokračujeme v predstavovaní komisií Miestneho zastupí

telstva, resp. predsedov komisií MZ. Dnes predstavujeme pred
sedu komisie športu a mládeže 

Milana Jecka nom období. 

Mám 67 rokov, som 41 ro
kov ženatý, mám tri už dos
pelé detí. Pracoval som ako 
projektant vo firme OZAP, kde 
som až do roku 1992 zastával 
funkciu šéfa reklamy. 

Kandidoval som preto. aby 
som stihol dokončiť všetky tie 
vecí v rámci Komisie športu a 
mládeže, ktoré sme nestihli 
dokončiť v mínu/om voleb-

Šlo najmá o 
vybudova
nie plnohod
notných špor
tových areá
lov na území 
našich základných škôl. 

Napríklad čo sa týka ZŠ P. 
Horova 16, som predložil pro
jekt, ktorý obsahoval výsadbu 
stromov a kríkov, ako aj vy-

budovanie políevacíeho re
žimu. Ďalej tu plánujeme vy
budov?f tenisový kurt a 
dychový park, ktorý by 
využívať deti. ako aj dospelí. 

Rovnako by sme 
sprístupniť aj športoviská 
území ZŠ l. Bukovčana, 
by sme chceli navyše 
dovaľ aj horolezeckú stenu. 
Dúfam, že sa nám v 
volebnom období 
zrealizovať všetky naše 
a predsavzatia, ktoré majú 
prvom rade prispieť k 
hodnotnému využitiu 
časových aktivít našich 
a mládeže. 

vytvoriť, sme dÓspeli 1(, ~ šlit~kam:~ 
- ~9-
ze nie všetko j7 také.."~pvé" ako \ Týmto by som chcela poďa-
by sme chceli; _a že ~i_; ;r~etéi ',;'Gill kovať všetkým tým, ktorí nám po-
vyjdú v ústrety, ako si predstavuje.:-= ~oh li a pomáhajú, aby naša Bub-
me. linka neprasklo. Mamičkám, otec-

Viesť neziskovú organizáciu, v kom, sponzorom, miestnemu za-
ktorej stále chýbajú korunky nie je stupitel'stvu, a všetkým, ktorí v nás 
1ednoduché. Tvoria ju však mamič- veria. 
ky lekárky, právničky, ekonómky, Marcela Kramplová, 
učitel'ky, grafičky či vedecké pra- líderka Materského centra Bublinka 

TURISTICKÁ INFORMANÁ KANCELÁRIA DNV -----

Bezplatné eakurzie 
• Príroda Devínskej Kobyly 

Pocas 2,5 hodinovej exkurzie odhalíte do-
teraz m • . . ozno nepoznane hodnoty NPR De-
v~nska Kobyla Z. • . .. .í . · oroven spoznate 1e1 zou-
l mavych obyvatelov o príbehy ktorými je 
toto un'k · . ' · 

.. 
1 atne uzemie obdarené. Exkurzia 

za Ci no od b. l . ' 
N . yva e1 radnice (TIK Devínska 

ovo Ves) . 
h 

smerom cez NPR Devmska Kobyla 
po rod . b l 

ne ra o v Devíne. Termíny 2007: 

soboty 5.5., 2.6., 4.8., 6.10. o 15.00 hod 
Príroda nivy rieky Moravy 

Vyberte sa spoznávať tajomstvá a ty
pické druhy, ktoré v sebe skrýva jedinečná 
príroda nivy rieky Moravy. Nechajte sa na 
2,5 hodinovej exkurzii previesť jej záku
tiami. Exkurzia začína od bývalej radnice 
(TIK Devínska Nová Ves) smerom cez náuč
ný chodník Nivou Moravy po hradné bralo 
v Devíne. Alternatíva - smer Marcheggské 
Mosty a Devínske Jazero. Termíny 2007: 

Etika v samospráve--
3. čast' 

V knihe "Etické štandardy pre 
miestne samosprávy", ktorú napí
sal Ladislav Briestenský je uvede
ných Sedem zásad verejného živo
ta vo Velkej Británii. 

Zásady vypracoval "Výbor pre 
normy vo verejnom živote". Tento 
text uvádzam nižšie v plnom znení. 
Prajem si, aby sa Stal inšpiráci
ou pre mnohých občanov v našej 
samospráve a formoval spravodli
vejšiu spoločnosť v Devínskej. Pre 
občanov. ktorí majú potrebu a chuť 
diskutovať o tejto téme ponúkam 
moju emailová adresu ladislav. 
simon@gmail.com S každým, kto 
mi napíše a do predmetu správy 
uvedie "Etika v samospráve" bu
dem rád diskutoval; vysvetlbvať a 
formovať si názor. 

Sedem zásad verejného života 

1. Nesebeckosť 
Zamestnanci v rámci rozhodova

cieho procesu musia konať jedine v 
intenciách verejného záujmu. Nes
mú tak konať s cielom získať finanč
né alebo iné materiálne hodnoty, 
prípadne iný prospech pre seba, 
svoju rodinu alebo priatelbv. 

2. Bezúhonnost'llojálnost' (integrita) 

Zamestnanci musia konať v sú
lade s ciel'mi a úlohami svojej orga
nizácie a nesmú sa dať ovplyvniť 
zámermi alebo povinnosťami inej 
organizácie alebo osoby z inej orga
nizácie, ani akceptova( akúkoll!ek 
finančnú, prípadne inú výhodu, kto
rá by ich mohla ovplyvni( pri výko
ne ich oficiálnych pracovných po
vinností. 

· 3. Objektívnos(' 
Pri výkone svojich pracovných 

21.4., 16.6., 18.8., 15.9., 20.10. o 15.00 
hod. 
Kamenná tvár NPR Devínska Kobyla 

Kto so rád dozvie, co všetko ukryl čas no 
území NPR Devínska Kobyla, ten si určite 

nenechá ujsť poleontologicko-geologickú 
exkurziu. 

Nové krásy o poznatky objavíte na 2 
hodinovom výlete, kde uvidíte svetoznáme 
archeologické nálezisko (Sandberg -Pies
kovec ), dozviete sa, že sa prechádzate po 
dne a plážach niekdajšieho mora a aj to. 

povinností, týkajúcich sa narábania 
s verejnými finančnými prostried
kami, vrátane konania pri verejných 
zmluvách, verejnom obstarávaní, 
udelbvaní kontaktov alebo v prípa
de odporúčania odmeniť iné osoby, 
sa musia zamestnanci pri výbere 
konkrétnej spoločnosti alebo osoby 
riadiť výlučne princípom zásluho
vosti a výkonnosti. 

4. Zodpovednost' pred verejnost'ou 
Za svoje rozhodnutia a činy sa 

zamestnanci verejnej inštitúcie zod
povedajú verejnosti a musia sa pod
riadiť akémuko/'vek prešetrovaniu, 
ktoré je pre ich úrad primerané ale
bo obvyklé., 

5. Otvorenosť 
V procese svojho konania a roz

hodovania musia byť zamestnanci 
takí otvorení a prístupní ako je to 
len možné. Musia zdôvodňovať svo
je rozhodnutia a obmedziť prístup k 
informáciám sú oprávnení iba v.te
dy, ak to vyslovene žiada širší ve
rejný záujem. 

6. čestnosl/poctivosť 
Zamestnanci sú povinný deklaro

vať akéko/'vek súkromné záujmy sú
visiace s výkonom ich pracovných 
povinností a v prípade možnosti 
vzniku konfliktu záujmov musia pod
niknúť potrebné kroky na odstráne
nie tejto možnosti so zretel'om na 
ochranu verejného záujmu. 

7. Vodcovstvo 
Zamestnanci verejnej inštitúcie 

musia rešpektovať rozhodnutia svoj
ho oadriadenéh6-ŕt-t4astným príklad
ným správaním dodržiavať a podpo
rovať uplatňovanie žiaducich prin
cípov. 
· RNDr. Ladislav Šimon, PhD., 

poslanec 

že vrchol Devínskej Kobyly rastie každým 
rokom vyššie a vyššie. Termíny2007: soboty 
28.4., 30.6., 29.9. o 15.00 hod 

Turistická informačná kancelária je 
financovaná z finančných prostriedkov Eu
rópskej únie spoločenstva 
INTERREG IliA AT-SR 

Nočný pochod 
Ako vyzerá nočný život pri rieke Morave, 
Čo všetko môžeme pozorovať- pri vode, no 
zemi, či na hviezdnej oblohe? 

(pokračovanie v budúcom čísle) 

DEVEX 3 



• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • · kult~ra '• kultúra ~ 'kultú_ra ·._~ . kultÓ~a·_~ _kult~ra · .. ~ kultú;~ ~.(kultúr~ -~l 

l ' , v centrum pre vo ny ca$ 

Tel. 02/64 77 OO 33, 
www.devínskanovaves.sk/kultúra" 

e-mail: propagacia@zoznam.sk 

30. 3. Brány poznania otváráte 
Deň učitel'ov- spoločenské stretnutie 
učitel'ov a pedagógov ZŠ a MŠ v ONV 

vo velkej sóle od 16.45 h, pre pozvaných 

1. 4. Jarné tradície 
Programové popoludnie detí materských škôl, 

spojené s výstavou prác k sviatku jari. 
Súčasťou popoludnia bude prezentácia receptov 

a ochutnócka tradičných velkonočných 
zákuskov pripravená Miestnym odborom 
Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi. 

vo velkej sóle, o 15.00hod., vstupné 10,- Sk 

15. 4. Klaun Pepele 
Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Žihadlo 

vo velkej sóle, o 16.30hod., vstupné 25,- Sk 

· RIGJÓN, V KfOROM ŽJJIM 

MAREC· MESIAC KNIHY 

V rámci Mesiaca knihy pripravila 
Miestna knižnica Istro Centra v dňoch 
12.3. - 16.3.2007 VIli. ročník projek
tu " Región v ktoro~ žijem 2007" s 
programom: 

Pondelok 12.3.2007 
Vlastivedná monografia Devín· 
skej Novej Vsi 
(pre 7. a S .. ročníky ZŠ) 
Beseda s PhDr. Viliamom Pokorným, 
autorom knihy o DNY. 
Devínska očami detí 
Vyhodnotenie a ocenenie literárnej 
sút'aže. 

Streda 14.3.2007 
Ako vzniká rozprávková knižka 
(pre 5. a 6. ročníky ZŠ) 
Zástupcovia Vydavatel'stva Fragment 

DEVEX 4 

porozprávali det'om o výrobe novej 
knižky . 

Štvrtok 15.3.2007 
Prózy kozy Rózy 
(pre 3. a 4. ročníky ZŠ) 

Spisovatel' pre deti Jozef Pavlovič 

predstavil svoje knižky spolu so zá
stupcami vydavatel'stva Mladé letá. 

Súčast'ou projektu bola aj literárna 
sút'až, tento rok na tému: Devínska 
očami detí. V spolupráci so základný· 
mi školami v DNY prišlo do sút'aže 111 
prác, ktoré odborná komisia rozdelila 
do troch kategórií a v každej udelila 
3 hlavné ceny, cenu poroty a cenu 
riaditel'ky Istro Centra. V úvode vy· 
hodnotenia literárnej sút'aže spestri la 
program žiačka ZUŠ E.Berkyová hrou 
na gitare. 

Miestna knižnica ďakuje za spolu
prácu vedeniu základných škôl a uči-

tel'kám p. Škulovej ( ZŠ I.Bukovčana 
3 ), Jahodníkovej a Bátovskej ( ZŠ 
P.Horova 16) a všetkým pisatel'om za 
ich pekné práce. 
Poďakovanie patrí aj vydavatel'stvu 
Fragment a kvctinárstvu Begra za ich 
sponzorské dary. 

V rámci Mesiaca kníh je v knižnici aj 

výstavka kníh nových slm,em;ký,~l 
spisovate liek (P. Nagyová · 
gová, M.Hamzová, q;illerová) 
aj spisovatel'ov ktorí žil i a žijú v 
skej Novej Vsi.(R.Sioboda, T. Kel 
-Vasilková, P. Pišt'ánek). 

V/11, Ročník projektu "Región v ktorom žijem" 12.3. • 16.3, 2007 
Vyhodnotenie literárnej sút'aže: 

/,KATEGÓRIA 
1. miesto MARTANOVIČ Lukáš 
2. miesto KURIC Patrik 
3. miesto ĎURIŠOVÁ Silvia 

//.KATEGÓRIA 
1. miesto OLEJÁROV Á Simona 
2. miesto GNIP Martin 
3. miesto HRDINA Jakub 

ll/. KATEGÓRIA 
1. miesto HUSSEINOVÁ Marta 
2. miesto DAJČA Samuel 
3. miesto KOLLÁROVÁ Veronika 

CENA POROTY 
BALOGH Ivan 

3.A 
S.A 
S. A 

6.C 
6.0 
6.A 

7.C 
7.C 
8.0 

7.C 

ZŠ s MŠ, P.Horova 16 
ZŠ s MŠ, I.BÚkovčana 3 

ZŠ s MŠ, P.Horova 16 

Zšs MŠ, I.Bukovčana 3 
ZŠ s MŠ, I.Bukovčana 3 

ZŠ s MŠ, P.Horova 16 

ZŠ s MŠ, I.Bukovčana 3 
ZŠ s MŠ, I.Bukovčana 3 
ZŠ s MŠ, I.Bukovčana 3 

ZŠ s MŠ, I.Bukovčana 3 

CENA RIADITEĽKY /STRA CENTRA 
KAREL Martin 3.8 

Dna 17.2.2007 krstila skupina ATEL
LIER11 svoje prve cd PRIORITY v klube 
Maly Babylon. Cely krst sa niesol v rocka· 
vom duchu a preplneny klub vyvolal tan
tasticku atmosferu v sprievode novych 
skladieb od A 11. Od jej vzniku v januari 
2001,kedy vystupovala ako predkapela 
skupiny INE KAFE na ich turne po sla· 
vensku (24 koncertov), pre sla skupina 
mnohymi personalnymi zmenami. Aby 
teraz vydala album v zlozeni KRIZO
·spev , LUKY-gitara, vocal, MIND-basa , 
MILANKO-bicie. Jeden s krstnych otcov 

GALO-spevak skupiny O.B.D. , klary je 
ONV sa stretol s Krízam, klary tiez 
v ONV a tu sa zoznamil aj s 
LukJm, klary tu byval2 roky, 
album devinskonovoveskym vínom a 
skoncilo na chrbte druheho krstneho 
ca Roba Miklu. 

ze bez vahania zavolal skupinu na 
slovenske turne. "Uz sa nevieme 
kedy si zahrame so skupinou O.B.D." 

V tychto dnoch skupina 
svoj album v radiach. Vsetky info o 
pine najdete na www.ateflier11.sk 

@toLOČISNSKÁ K'RONIKA ] 
pomerom hlasov 12:9 dlhodobo 
uvol'nilo predsedu komisie mláde
že, vzdelávania a školstva RNDr. 
Jozefa Hrabinu na výkon funkcie 
s vymedzenou činnosťou v oblasti 
školstva. Uvol'nený poslanec dostal 
za úlohu vypracovať analýzu stavu 
školstva a školských zariadení na 
území Mé ONV a vypracovať návrh 
koncepcie rozvoja školstva na roky 

O~ l 
Barbora PROKEŠOVÁ 

Vitaj! 

Peter MIKULEC 
a Michaela SEKULOVÁ 

Blahoželáme! 

(?á~;,- no:Md ~) 
Štefan ŠUBÍN 

johana FOŠNÁROV.t! 
jaroslav DUBNICKY 

Nech odpočívajú v pokoji! 

24. mm·ca uplynú štyri roky, 
čo nás navždy opustil náš 

drahý manžel a otec 
Rudolf MADER 

Kto ste ho poznali, prosím 
venujte mu tichú spomienku. 

Smútia ca rodina 

Odkaz kvetín 

Rozpočet mestskej časti 
Najdôležitejším bodom februáro

vého rokovania miestneho zastupi
tel'stva bol návrh rozpočtu mestskej 
časti na roky 2007 až 2009. Napriek 
tomu, že návrh predpokladal zníže
nie výdávkov vo väčšine položiek, 
diskusia o ňom bola relatívne pokoj
ná a nakoniec bol návrh schválený 
jednohlasne. Schválený rozpočet 

na rok 2007 predpokladá celkové 
príjmy vo výške 120,781 milióna Sk 
a výdavky vo výške 118,931 milió
na Sk. Po zarátaní rozdielu medzi 
finančnými operáciami príjmovými a 
výdavkovými je rozpočet vyrovnaný. 
Dlhodobé uvoľnenie poslanca 

Ovel'a búrlivejšia diskusia bola k 
návrhu klubu SDKÚ~DS, SZ na dl
hodobé uvol'nenie poslanca RNDr. 
Jozefa Hrabinu na výkon funkcie. 
Tento odborný termín znamená to, 
že poslanec je uvol'nený zo svojho 
pôvodného zamestnania a venu
je sa svojim poslaneckým povinnos
tiam na "plný pracovný úväzok". 
Nakoniec, miestne zastupitelstvo 

Na rolfovaní 
miestneho zastupiteľstva 

2007 až 2009 s predpokladaným 
vývojom do roku 2017. S'účasne 
mu schválilo za výkon týchto čin

ností mesačný plat vo výške 35 
tisíc Sk. 
Zmeny v správnej rade Do
mu sociálnych služieb Senecio 

Za ďalšiu č lenku správnej rady 
bola zvolená poslankyňa Ing. Dra
homíra Ludvigová. Naopak, č len

stva v rade sa vzdal RNDr. Ladislav 
Šimon, PhD. 
Prenájom Radnice 

Budova bývalej Radnice, alebo 
Mýtnice na ulici Na Mýte je už nie
kol'ko rokov nevyužitá. Nenašiel sa 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození 
TIK ONV www.tikdnv.sk a F-centrum ONV 

Vás srdečne pozývajú na prednášky, 
ktoré sa uskutočňujú 

pravidelne v F centre na lstrijskej ulici číslo 4 v Devínskej 

V utorok 20. 3. 2007 o 19.00 h 
Téma: Altaj (putovanie po dolinách v okolí Beluchy) 

Prednáša: Ján Lančarič 

V utorok 27. 3. 2007 o 19.00 h 
Téma: Príroda v c,hápanlkmeň~vých náboženstiev. 

Prednáša: Stefan Srobár 
Tešíme .sa stretnutie s Vami 

Ladislav Šimon, splnomocnenec občianskeho združenia 

Obracajú so no vás, žiaci 8. ročníka základnej školY,. 
Zima so končí. Vel' mi sme si ju neužili, bez snahu, bez tuhých 

silných mrazov, bez zamrznutých detských líčkok. Ani pôda si ne· 
odpočinUlo, je unavená. Prosí človeka o podanie pomocnej ruky. 
Rozprávajú sa. Priotel'ky kvetinky vsadené do záhona-záhradky 
pred obytným domom. "Pozri sa moja, krásne, čo zanechalo l'ud
s~á ruka v našej záhradke po nevydarenej zime" -hovorí prvá. 
"Ano"· pripája so do rozhovoru malý stromček, pýšiaci sa v stre· 
de. "Z okien obytného domu a oj z chodníka sused iaceho s nami 
~lovek, l'udská ruka nás zosypáva opalkami, ohorkami cigariet. 
O, oká strašná pál'avo, oheň, spal'uje naše telá, dušu" · dodáva 
druhá, "A keby len toto ničila náš priestor. Pozrite sa navôkol, 
~ohodené papiere, tom nedojedená desiata, hygienické vložky, 
~porodlá do uší. Šp ina ,špina, špina nás dusí, zadúša." Do raz· 

duše o akú odmenu dostávame. Rozmýšl'o vôbec človek?" · pýta 
so krík rastúci no okraji tejto krásy. "Asi nie"· smutne dodávajú 
obyvatelia tejto časti . Z rohu záhradky so ozval dutý hla s. Ten hlas 
doposia!' nebolo počuť. ZačaL "Som pichl'ový. Myslel som si, že 
vás ochránim pred ničiocou silou, l'udského myslenia. Mýlil som 
sa. Ani moje ostne nepomáhajú." l mestské zvieratá · psíkovia 
žijúci s človekom v l'udských príbytkoch sú nezodpovední ako ich 
majitelia. Slobodu, demokraciu si predstavujú po svojom. Svojimi 
výkalmi, špinia noše telá. Stála som bokom a tisli so tri slzy do 
tváre. Stekali po lícach. Ten rozhovor bol príliš smutný, bol'ový. 
Rozhodla som sa po dohovore s mojimi spolužiakmi tlmočiť tento 
odkaz kvetín l'udom. No záver dodávame. Asi nám l'udom so viacej 
páči žiť v špine, Pri návštevách v iných civilizovaných krajinách 
obdivujeme čisté parky, strihonú upravovanú trávu, záhony kvetín 
hýrioce pestrými farbami. V našej kraj ine prekvitá vandalizmus, 
nevšímavosť a netolerancia základných princípov života no Zemi. 
Je ešte čas, stále je čas . Zamyslime so, chráňme, vážme, ošetrujme 
si čo nám ostalo o čo ostalo ešte v nás. Možno, že sl'ubované Švajčiar· 
sko svojou čistotou o správaním zavíta oj do našej vlasti. To však 
záleží len no tebe, no mne, no nás. Žiaci základnej školy 

0~~ru sa pripájajú i tí obyvatelia záhradky, ktorí dosial' nemo 
~ocuvoli. Vyjadrovali svoju bolesť, rany spôsobujúce im človekom. 
o:hovor neutícha l, bujneL . 

"Uz niekol'ko rokov so snažíme obvesel'ovať utrápené tváre, l'udské 

žiaden záujemca o prenájom budo
vy ako celku a tak poslanci schvá
lili zámer prenajímať budovu aj po 
častiach. 

Schválenie zahraničnej služob
nej cesty 

Miestne zastupitel'stvo schválilo 
zahraničnú služobnú cestu staros
tu Ing. Vladimíra Mráza, predsedu 
komisie kultúry Miroslava Encin
gera a zastúpenia športového a 
kultúrneho družstva v celkom poč
te 16 osôb na reprezentáciu mes-. 
tskej časti v dňoch 9. 5. až 14. 5. 
2007 ha základe pozvania-zástup
cov partnerskej obce St. Brice vo 
Francúzsku. Zároveň schválilo re
cipročné pozvanie delegácie z ob
ce St. Brice na kultúrnu a športovú 
účasť na podujatí v mestskej čas
ti . 
Najbližšie zasadnutie 

Najbližšie rokovanie miestne
ho zastupitel'stva sa uskutoční 3. 
apríla 2007. Môžete ho sledovať 
prostredníctvom priameho preno" 
su vysielaného DTV, alebo sa ho 
môžete zúčastniť aj osobne, keď
že zasadnutia miestneho zastupi
telstva sú verejné. 

-zaja-

Vážení rodičia a 
priatelia školy, 

podnikatelia, firmy, 
ale aj fyzické osoby! 

Dve percentá pre CHABIK 
Ak poznáte výsledky našej 
práce, ak chcete podporiť škol
ské a mimoškolské aktivity 
našej školy, ak radi podporí
te nápady ako urobiť život v 
základnej a materskej škole 
krajší a pestrejší, pridajte sa 
k nám a venujte nám 2% z 
Vašich daní. 

Právnické a fyzické osoby, 
ktoré si sami podávajú da
ňové priznanie, prosíme, pria
mo v da11ovom priznaní 
uviesť údaje nášho združenia 
-termín: do 31. marca 2007. 
Názov: Chabik 
Sídlo: Ul. I. Bukovčana č. l 
841 08 Bratislava 
IČO: 31794262 
Právna forma: 
Občianske združenie 

Tlačivá si môžete vyzdvih
núť na riaditelstv.e školy ba 
Ul. I Bukovčana 3, prípadne 
na www.bukovcana. sk 

Za všetkých žiakov ďakuje 
Mgr. Ladislav Jaško, 

riaditeľ školy. 

DEVEX 5 



Oheň -zlý pán 
BI íži sa jar ai s tým ai obdobie, 

kedy každoročne l'znikc~iú vply
vom teplého. slnečného a suché
ho počasia priaznivé podmienky 
pre vznik a šírenie požiarov v prí
rodnom prostredí. 

Dokonale preschnuté zvyšky mi
nuloročnej vegetácie - lístia, tráv 
a pod. to sú priam ideálne podmi
enky pre vznik a šŕl·enie požiarov 
- na zapálenie stačí vel'nli málo, 
cigaretový nedopalok, iskra z vý
fuku automobilu alebo z ohniska. 

Tieto požiare spôsobujú nielen 
materiálne škody, ale v mnohých 
prípadoch boli zranení alebo aj 
usmrtení ľudia a vznikli nevyčís
litel'né škody na životnom pro
stredí. 

V predchádzajúcom roku 2006, 
vzniklo v Slovenskej republike 
224 lesných po5arov, pri ktorých 
v::.nikla škoda 3 500 000,- Sk. V 
Bratislavskom kraji vyniklo 7 po
žiarov lesných porastov, pri kto
rých vznikla škoda 905 500,- Sk. 

Medzi najčasteišie príčiny po
žiarov lesných porastov patrí 
neojwtrnost' a nedbalost' l'udí, 
resp. porušovan.ie protipožiar-

Študentským médiám 
Program podpory študentských 

médií opäť otvára spoločnosť 
ČSOB FS a Komunitné nadácia 

Bratislava. Prvý ročník programu, 

otvorený v roku 2005 ná s pres

vedč il o tom, že študentské médiá 

sú stá le aktívne a výraznou mierou 

prispievajú k rozvoju alternatívnej 

ku ltúry na vysokých školách a in

ternátoch. Vďaka programu (suma 

l 000 000 Sk) vzn ikli celkom nové 

filmové festivaly, filmové prehliad

ky pre školy, informačné i nter~eto
vé portály, zlepšilo sa vybavenie 

redakcií časopisov či internátnych 

rozhlasových štúd ií na celom Slo

vensku. V prvom ročníku programu 

sme v roku 2005 podporili 29 mé

dií na celom Slovensku. 

600 000 Sk z programu 

podpory študentských médií 

O podporu v celkovej sume 

600 000 Sk sa môžu uchádzať štu

dentské noviny, časopisy, internát

ne rozhlasové štúdiá a filmové klu

by,- ktoré chcú pripraviť nové kul

túrne podujatia, skva litniť vlastnú 

čin nosť a dostať sa do povedomia 

väčšiem u počtu č itatel"o v, poslu

cháčov či divákov. 

(pokračovanie v budúcom čís l e) 

DEVEX 6 

nych predpisov, medzi ktoré pa
trí zákaz vypaľovania, porastov 
bylín, kríkov a stromov, zákaz za
kladania olu'íov všade tam, kde by 
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. 

:?a~ôd~p _p~c/ /e.raJ~u 

Mnoho návštevníkov si pri 
návšteve lesa, vychádzke ·alebo 
turistike rozloží ohe1"í, priiom si 
nie vždy uvedomia, že všade na
okolo je suché lístie, tráva alebo 
konáre stromov, ktoré sa môžu od 
ich ohňa závanom ; vetra zapáliť 
a vznikne požiar, ktorý môže za
chvátiť vel' ké lesné plochy a spô
sobiť nevyčísliteľné škody. Takis
to neuhasemí alebo nedostatočne 
uhasenú pahrebu môže vietor roz
fúkat' a ohe1'í sa rozšíri na okolité · 
trávnaté a lesné porasty. 

Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 
Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Kuracie stehná chladené 
Kuracie trupy chladené 
Kuracie krídla chladené 
Bravčová klobása 
Uhorská klobása 
Údená krkovička bez kosti 
Údené ro/ov. plece 
Oravská slanina 
Gazdovská slanina 
Eidam tehla 45% 
Slnečnicový olej 1 lit. 

73 Sk/kg 
20 Sk/kg 
59 Sk/kg 
99 Sk/kg 

145 Sk!kg 
139 Sk/kg 
125 Sk/kg 
135 Sk!kg 
109 Sk/kg 
145 Sk/kg 
35,90 Sk/l 

Oheií v prírode nieje možné za
kladať kedykoľvek a kdekoľvek. 
V lesoparkových oblastiach sú 
vybudované ohniská, ktoré sú 
upravené tak, aby nedochádzalo 
k voľnému šíreniu oh1"ía a násled
nému vzniku požiaru. Zakladať 

o'heň za silného vetra resp. sucha 
a horúčav nie je povolené ani v 
upravených ohniskách . 

Klasicky údené mäso od 3. apríla 2007 

Ceny platia od 26.3. 2007 do vypredania zásob 

Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

~ 
Po- pia: 8oo-18oo, So: ?oo-12oo Veríme, že pri dodržiavaní uve

dených zásad sa podarí počet po
žiarov l' prírode znižovať. Nákup možný aj na gastrolístky 

Kreditná karta KOOPERATIVA Card 
Od polovice marca ponúka poisťovňa KOOPERATIVA v spolupráci so Sloven

skou sporitel"ňou novú kreditnú kartu KOOPERATIVA Card. Vďaka tejto karte 
budú mať kl ienti poisťovne jednoduchý prístup k úveru, ktorý získajú bez nut
nosti navštíviť pobočku banky. Výhodou kreditnej karty je bezúročné obdobie 
do 45 dní, vydanie karty a platby bez poplatku, zadarmo poistenie zneužitia 
karty pri jej strate a krádeži, či náhrada škody za transakcie uskuto čnené 
počas 24 hodín pred nahlásením blokácie karty. Klienti tiež získajú vybrané 
produkty poisťovne KOOPERATIVA a Slovenskej sporitel"ne so zravou. 

, . LIEČIŤ ČLOVEKA Až POTOM, KEb OCHORIE, . ' .. 

JE AKO HASIŤ DOM, KEĎ UŽ OHEŇ SPÔSOBUJE ŠKODU!!! 

Ponúkame Vám riešenie!. 

Skontrolujte si svoj momentálny zdravotný stav prístrojom. akým si psychi
ku a zdravotný stav overujú kozmon·auti vo vesmíre - QUANTUM MEDICAL 
• integrovaný inteligentný systém vyvinutý v NASA 

• na zistenie zdravotného stavu organizmu využíva elektrickú rezonanciu 
• informácie prenáša 5 elektród (ruky, nohy hlava]. sníma odozvy 

vyšetrovaného 
Vyšetruje a testuje: 

• vplyv stresu a funkčnosť jednotlivých orgánov, žliaz, kostí a nervového 
systému 

• prítomnosť cudzorodých organizmov, baktérií, vírusov. húb a plesní 
• zisťuje množstvo vitamínov. minerálov, ťažkých kovov a iných prvkov 

v organizme 

• lieči a harmonizuje cielenou vysoko účinnou liečbou na psychickej 
a fyzickej úrovni 

• testuje vhodnosť a úči nnosť liečebných preparátov 

Vyšetrenie trvá cca 70 - 90 minút a liečba prebieha súčasne. 
· Prevádzka: Štúdio Biorovnováha, 

Páričkova 18, 10. poschodie, 821 08 Bratislava 
Objednávky na diagnostiku a terapiu: 0903 777 

217,0903 204 624, www.biorovnovaha.sk 

wustenrot 
f> O.I StO'IŇA 

Ing. Ján Žatko 
exkluzívny zástupca 

0918 444 607 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytov 
• poistenie podnikateľov 
• životné poistenie 
• stavebné úvery . 

mimoriadne zľavy 
pre obyvateľov DNV 

Základná škola 
s materskou školou, 

Malokarpatské námestie 1, 
B41 03 Bratislava - Lamač, 

vyhlasuje 

výberov~ konanie 
na miesto zástupkyne 

riaditel"ky pre MŠ. 

Dátum predpokladaného nástu· 
pu, september 2007 
Žiadosť o účasť vo výberovom ko

naní je potrebné doručiť v ter· 
míne do 20.apríla 2007 na adre· 
su, 

Základná škola 
s materskou školou 

Malokarpatské námestie 1 
B41 03 Bratislava 
tel. 02/647B0640 

e-mail, info@zsmalokarpatba.edu.sk 

od 23. marca do 30. apríla 

VOLKSWAGEN -ŠKODA FIAT- KIA 

VYMEŇTE STARÉ ZA NOVÉ 
IBA U NÁS! 
1. Letné pneumatiky už od 999 Sk 
2. Likvidácia starých pneumatík bezplatne 
3. Uskladnenie pneumatík na l sezónu (1/2 roka) ZDARMA 
4. Počas výmeny u nás zakúpených pneumatík 

Vás pohostíme pravou talianskou pizzou. 

l~ ~ '@/~ .... --;-

VW, Škoda 

KIAMOTORS 
The Power to Surprise,.. 

Fiat 

www.valusek.sk 

M.Sch. Trnavského 14 
BA- Dúbravka 
tel. 02 l 6920 2314.15 
servis@valusek.sk 

Eisnerova 35 
Devínska Nová Ves 
tel.: 02/69203514-16 
servis.fiat@valusek.sk 

Ki a 
Stúrova 41 
Holí č 
tel.: 034/660 2248-49 
kia.holic@valusek sk 

Objednanie sa n.a výmenu pneumatík vopred je nutné! Aktuálnu ponuku letných pneumatík 
nájdete na www.valusek.sk alebo na http:/ feshop.valusek.sk. 

01-
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Kúpo 

Predaj 

Vol" né miesto (ponúka, 

hl" o dá) 

Služby {ponúka) 

Byty 

Nehnutel"nosti 

Rozličné 

' Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: 

~ l"ecepčný-recepčná, znalosť 
l (Al) podmienkou, 

-pomocné sily do kuchyne, 

-kuchára-kuchárku. Informá-

cie v hoteli Morava na Op/eta

lavej, 

Tel.: 6477 7766, 6477 9991 

(~_....::.{)-=-4 --=\=L=UŽ=I3:...:...Y __ ) 

• Poistenie áut, teraz s mimo

riadnou zľavou pre dôchodcov, 

učiteľov, novinárov a policajtov. 

Ing. Ján Žatko, 

0918-444 607 

• Spracovanie účtovných dok

ladov v systéme JU a PU (ok

rem miezd), vypracova11ie da

ňových priznaní (DPH, daií 

z prijm ov), ekonomické pora

denstvo. 

Tel: 0907-732 182 

• TV servis Baláž - oprava te

levízorov. Na grbe ·43. 

Tel!záz11 .. 6477 6963 

• Dvadsať rokov doučujem v 

D N Vsi tínedžerov NJ, AJ, R/. 

Ešte stále mimoriadne ceny! 

~ 5 komorový nemecký 
profil T H Y S S E N 

. • . l· 

(VŠ pe dag. + štátnice jazykov) 

200 Sk/1,5 h. 
Tel: 0903-227 457 

( (lf)- ~fli~UTf[~()\TI ) 

• Kúpim záhradu v lokalite De

vínska Nová Ves, alebo Dúb

ravka. 
Tel: 6436 6028, 
0903-649 403 . 

(~----'{)=7--[)..c....():......:Z:....::.LI_..::.Č_;_~f-'-. _) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE 

POTREBY, rozličný tovar, dar

čeky. Na grbe 55. Tel: 6477 4Ú2 

• Dovolenka na chate v Tatrách. 

Lokalita Hybe, cena 230 Sk oso

ba!del1. 
Ko11takt: 0903-105 924, 

www.chatalO.szm.sk 

~nzercia - Cenník: l znak = l ,30 Sk, l / 16 str. = 678 Sk, l /8 str. = 1360 Sk, .l / 4 st r. = 2720 Sk, l /2 str. = 5430 Sk, l .str. = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 

z cenám treba pripočítal' 19% DPH . Zl' a vy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac 10%, celo ro čné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
l~me stnanie hl"adám: zl' ava 50%. Pr íplatky : l. strana+ l 00%, posledná strana+ 50%, iná aka inzertná strana (6,7) + 30%. 

Zertná kancelária: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e -mail: krug@mail.viopvt.sk 

DEVEX 7 



. :..~z policajného 
zápisnika 

• V pondelok 5. 3. sa v chatovej 
oblasti Vápenka neznámy páchateľ 

vláma l do záhradnej chatky, z 
ktorej ukradol pílu a rôzny alkohol. 

Poškodením zariadenia spôsobil 
škodu 3-tis. Sk, krádežou 430 Sk. 

• V ten istý deň, v tej istej lokalite, 
pravdepodobne ten istý neznámy 

páchateľ vlámal do ďalšej chatky, 
ukradol televízor a· spací vak. 

Poškodenie zariadenia spôsobi l 

škodu 2 800 Sk, krádežou 71 OO 
Sk. 

• V rovnakom čase 5. 3. sa ne z

námy páchateľ vláma l do záhrad

nej chatky v ob lasti Pod srdcom. 
Ukradol rôzne veci v hodnote 

2900 Sk, poškodil veci a zaria
denie v hodnote 2500 Sk. 

• V stredu 7. 3. sa vlámal do areá

lu SOU naJ. Jonáša 5 neznámy 
páchateľ, kde ukradol uhlovú brús-

FUTBAL~~~ 
FCL ONV srdečne pozýva všetkých priaz

nivcov na prvý zápas jarného kola V. bratis-

ku, pneumatický zdvihák, malú 

uhlovú brúsku, kameru Panasonic, 

dve halogénové svietid lá , vzdu
chový uťahovák, autorádio, horský 

bicykel o iný materiál v celkovej 
hodnote 124 300 Sk, poškodením 
zariadenia spôsobil škodu 5500 
Sk. 

• Škodu l O-tis. Sk spôsobil neznámy 
páchateľ majiteľovi červeného 

Fiala 9. 3. na ulici J. Jonáša, keď 

poškriaballak vozidla . 
•V oblasti Glavica sa 13. 3. 

neznámy páchateľ v láma l do 

záhradnej chaty, z ktore j ukradol 

motorovú pílu STI HL, krovinorez 

EINHEL, holiacu súpravu, sirupy a 
zaváraniny. Poškodením zariadenia 

spôsob il škodu 2-t is. Sk, krádežou 
14 200 Sk. 

• V stredu 14. 3. dvaja neznámi 

páchatelia prepadli predajňu 
Herba na terase M. Marečka, 

prinútili predavačku odovzdať 4-tis. 
Sk a ušli. 

OO PZ DNY 

lavskej ligy 24. marca. 2007 o 15° 0 h: FCL ONV 
- Trnávka B. V cene futbalového spravodajcu 
bude aj guláš a víno. 

výbor FCL ONV 

18. ROČNÍK HALOVÉHO FUTBALOVÉHO TURNAJA O PUTOVNÝ POHÁR ZÁS
TUPCU STAROSTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Vífazom FC Pišta 
Dňa 18. februára 2007 sa usku

točnil v priestoroch telocvične ZŠ 
s MŠ l. Bukovčana 3 už 18. ročník 
halového futbalového turnaja o Pu- . 
tavný pohár zástupcu starostu MČ 
ONV. Turnaja sa zúčastnili mužstvá 
• FC Sliacky, FC Pišta, Grba, Elza, 
FC Seniori, Arabi, Formula Šport. a 
FC Soko/nice z Moravy. Hlavným or
ganizátorom turnaja bol p. Sliacky, 
., Pišta" a zástupc;;a starostu MČ ONV 
JUDr. Fr. Baňas. 

Mužstvá boli rozdelené do dvoch 
skupín. .,A" o FC S/iacky, Grba, FC 
Seniori a Formuu/a Šport, .,8" o FC 
Pišta, Elza, Arabi a FC Soko/nice z 
Moravy. V skupinách hrali mužstvá 
systémom každý s každým. Víťazom 
skupiny .,A" sa stalo' mužstvo For
mula Šport, na druhom mieste sa 
umiestnilo mužstvo FC S/iacky, na 
treťom mieste FG Seniori a na štvr
tom mieste mužstvo Grba. Víťazom 
skupiny .,8" sa stalo mužstvo Elza, 

na druhom mieste sa umiestnilo 
mužstvo FC Pišta, na treťom mieste 
mužstvo Arabi a na štvrtom mieste 
mužstvo FC Soko/nice z Moravy. 

Mužstvá na tretbm a štvrtom mies
te v skupinách hrali o umiestnenie. 

Na piatom mieste sa nakoniec 
umiestnilo mužstvo Arabi vít'azstvom· 
nad mužstvom FC Seniori 5:4, ktorí 
skončili na šiestom mieste; na sied
mom mieste sa umiestnilo mužstvo 
Grba vít'azstvom nad mužstvom FC 
Soko/nice z Moravy v pomere 6:2. 
Mužstvá, ktoré sa umiestnili v sku
pinách na prvom a druhom mieste 
hrali do kríža o postup do finále. 
Mužstvo Formula Šport sa stretlo 
s mužstvom FC Pišta. Pretože zá
pas skončil nakoniec (emízou 2:2, 
museli o postupujúcom do finále 
rozhodovať pokutové kopy cez celé 
ihrisko do prázdnej brány. Lepšie na 
tom bolo mužstvo FC Pišta, ktoré na 
pokutové kopy zvít'azilo 3:2 a pas-

túpi/o do finále turnaja. V druhom 
semifinálovom zápase sa stretli 
mužstvá FC S/iacky a Elza. Aj tento 
zápas sa skončil remízou, takže aj 
v tomto prípade museli rozhodovať 
o postupujúcom do finále pokutové 
kopy. Lepšie na tom bolo mužstvo 
FC S/iacky, ktoré na pokutové kopy 
zvíťazilo 3o2 a postúpilo do finále 

, turnaja. 
V zápase o tretie a štvrté miesto 

sa stretli mužstvá Formula Šport 
a Elza, ako porazené mužstvá zo 
semifinále. V tomto zápase bolo 
úspešnejšie mužstvo Elza, ktoré vy
hralo 4o0 a celkovo sa umiestnilo 
na treťom mieste. Na štvrtom mies
te sa umiestnilo mužstvo Formula 
Šport. Vo finále sa stretli mužstvá 
PC Pišta a FC S/iacky. Vychádzajúc 
z výsledku zápasu, 6o2 pre FC Pišta, 
môže sa zdat; že zápas bol jedno
značnou záležitosťou mužstva FC 
Pišta. Opak je však pravdou, zápas 
bol vyrovnaný, viac využilo šance 
mužstvo FC Pišta. 

Celkovým víťazom 18. ročníka 

futbalového halového- turnaja sa 
stalo mužstvo FC Pišta, na druhom 
mieste sa umiestnilo mužstvo FC 
S/iacky, na treťom mužstvo Elza, na 
štvrtom mužstvo Formula Šport. 

Bratislavská Hokejbalová liga 
Kobra je po ll. kole v A skupine 

na prvom mieste 
10 Kolo. 

ADMIRALS: HBC KOBRA 2:14 (0:4) (2:2) 
(0:8) 
Góly: R.Strnád 4 , P.Síth 2 , D.Križani 2 , 
J.Šašik 2 , M.Záhorský l, 8.Chandoga l. 
Asistencie : M.Záhorský 3 , J. Šašik 3 , R.Li
sal 3 , D.Križani 3 , P.Sith 2 .. 

( MO.n.I;NI.I; ZIVOT.Jl ) 
- Má to väčš ina žien a trvá to štyri 
dni. 
Čo je to? 
-Výplata. 

Vymením vysávač za desať li
trov vína. Ponuky posielajte na 
značku: 

Prestal som vysávať, začal som 
nasávať. 

Blonďatá v servise 
- Potrebovala by som vymenit tú 

Na záver turnaja boli 
teni aj najlepší strelec, hráč a 
k ár. 

Pri tejto príležitosti nesmieme 
budnúť ani na tých, ktorí prispeli 

Na celkovú organizáciu a k 
kej úrovni turnaja prispeli:, 
sponzorom turnaja, aj podla 
bol zástupca starostu MČ 
JUDr. František Baňas ako aj 
časť Bratislava Devínska Nová 
ktorá prispela propagáčnými 
riálmi k turnaju. Ďalšími 
boli: Igor Bertovič, Miroslav 
tavič, Juraj Vilém, Igor Kútnik, 
zef Molnár, Bar Kojots na 
skej, reštaurácia Formula 
Catté. 

Všetkým vyslovujeme 
pod'akovanie za to, že turnaj 
uskutočnil na ve/'mi dobrej 
Sme presvedčení, že aj 19. 
v roku 2008 bude mať tak 
úroveň ako tohtoročný .. Dúfame, 
sa do podpory tohto n~i,~t~r.~iAŕlnl 

turnaja v rámci MČ ONV zapojí 
viac sponzorov- l'udí, ktorí 
šport. Spoločne sa tešíme na 
ročník turnaja v roku 2008. 

11 Kolo. 
HBC KOBRA : BRITANIC 7:10 (2:3) (1:3) 
(4:4) 
Góly: R.Strnád 2 ,M.Záhorsky 2 , 
l , P.Sith l , M.Kečkeš l, 
Asistencie : R.Strnád 2,J.Šašik l, M.Kečkeš l, 
P. Sith l , M.Záhorský l, l. Chandoga l. 

Najbližšie zápasy Kobry doma sú 31.3.01 
Greenhorns, 14.4.2007 Račišdorf, 28.4. 
2007 Elán. 

meraciu tyčinku v motore, pretože 
tá stará mi už nedočiahne na olej . 

Zo Zápisov v žiackej knižke: 
-Váš syn dáva pozor, či dávarn 
pozor, a keď si myslí, že nedá· 
vam pozor, tak nedáva pozor. 

-Počas písomky vnucuje spo· 
lužiačke správne odpovede. 

-Prav.idelne chodí do školy 
pravidelne. 

-Napovedá nepovoleným spôsO' 
bom. 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 84 l 07 Bratislava, 
Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mai l.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.00-l 8.00. Uzávierka čísla: va 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 čísla: 103/90. R 

DEVEX 8 

_Mestská časť DNY je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

15.- 16. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 
čo iné ako Velkonočnésviat

ky 1nô:e v nás rezonovať v tieto 
dni . Nuž, väčsina ľudí sa na 
ne pripravuje,. teSí, využije čas 
pre ktorý sú určené. Najmä de
ti sa pripravujú na sibačku ll 
polievnčku, to ostatné prene
chávajú dospel;ím. Tí však, 
aj tí chápajúci, majzí o niečo 
viac starostí ako radostí. 

Od zaobstará wm ia poživne 
1111 nicka/ko dní (či hodín), cez 
o1ga nizovaniestretnutí a návš
tev až po .. . Mnohí. sa chystajú 
relaxovn( mnohí sa chystajú 
obohatiť seba i najbližších 
duchovným rozmerom. Tieto 
dni sú vsak príležitosťou vari 
viac ako iné zamýSľať sa nad 
nasim smerovaním. Kam (a 
ako) kráčame by sme sa mali 
zr11ný.íľať nielen preto, že táto 
otázka by mala byť základom 
nňšho žil'ota od narodenia po 
odclwd. 

Spoločnosť (a my v nej) sa 
akosi rúti dopredu, len spôso
by s1í pričasto také ... netrúfam 
si ich po menova( pripomína
jú v.<nk ostré črepiny ozajst
nej kult1íry života a duchov-
1117, ktoré ráň~jú hlavn Heh
luva a szídny človek sa nestačí 
čudovať. Slová sloboda, de
lliokrncia, pokoj, spolupráca ... 
ostávajú pričasto iba slovami. 

A aj tí, čo o nich často ho
voria zabúdajú napÍ1íať ich 
význam v osobnom a den
nom živote. Takže aj mäsko, 
kolái:iky, trochu pijatiky, ale 
a;, nielen len. 

Vydavateľ 

devex@ba.netlab.sk 
krug@mail.viapvt.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

Ex občanov - . '.p res mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

5.4. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 7 bezplatne 

V ČÍsle: O Zverejnenle zámeru O E) Z r11dnlce 

• Z dltirtt sftlrtlstu • Motorlstom 

o Kultúrtl O Spoločensltá ltronlltt1 O VW SK 

*Slovo NtllltllleŠf'tlntlv f) lnzerclt1 

O Z pollctlinélto. ztiplsnílttt * Šport 

Takmer päťdesiat rokov pôsobili v Základných školách v Devínskej 
pani učitel'ky Grancová a Ouzká. V piatok 30. 3. na slávnosti ocenili 
prácu učitelbv predstavitelia obce v programe Brány poznania otvá
rate. Bližšie v budúcom čísle. 

Miestny úrad Devínska Nová Ves Novoveská 17 l A, 
843 10 Bratislava 49 

"Polylunkčné územie Lamačská brána, Bratislava" 

Navrhovateľ, ENTO,s.r.o., Košice, predložil Ministerstvu životného 
prostredia SR podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vply
vov na životné prostredie zámer "Polyfunkčné územie Lamačská brá
na, Bratislava" 

V zmysle §23 ods. 3 zákona NR SR č. 26/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie informujeme o tomto zámere verejnosť. 

Do zámeru je možné nahliadnuť na miestnom úrade ONV, Novoves
ká 17/A, Odbore výstavby a životného prostredia miestnosť č. 20 do 
19.4.2007 v úradných hodinách 

pondelok 8.00- 12.00 a 13. OO- 17.00 
streda 8.00- 12.00 a 13. OO- 16.00 
štvrtok 8.00- 12.00. 

Verejnosť môže doručii' svoje písomné stanovisko k zámeru Ministerstvu životného 
prostredia SR, nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava najneskôr do 19.4.2007. 

( .KRÁTKE SPRJÍVY) 

• Katalóg obchodov a služieb 
pre obyvateľov ONV 2007 sí
ce nejaký ten týždeň mešká, 
ale po Veľkej noci bude doda
ný do každej schránky v De
vínskej. 

Zdržanie spôsobila aj príp
rava na zver,ejnenie katalógu 
v elektronickej podobe. 

• V ostatnom čase sa množia 
prípady lúpežného prepadáva
nia občanov vo večerných ho
dinách. 

Najhoršie na veci je, že pos
tihnutí nehlásia každý prípad 
polícii. 

Električková a trolejbusová sieť by 
sa mala rozšíriť 

Električkou do ONV 

Svetové trendy kážu zavádzať 

vo veľkomestách ekologickú hro
madnú dopravu. 

Plánovaná výstavba električkovej 
trate do Devínskej Novej Vsi sa prav
depodobne vyhne najviac zastava
nýmaobývanýmlokalitámtejtomest
skej časti. 
Vyplýva to z návrhu trasy zapraco
vanej v novom územnom pláne. 

Nová električková trasa Dúbravka 
- Dúbravčice - Devínska Nová Ves 
súvisí s budúcou výstavbou v loka
lite Dúbravčice, jej súčasťou má byť 
nová vozovňa a prestupný terminál 
medzi železnicou, električkou a re
gionálnymi autobusmi. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 29.3. 2007. 

Uzavierko nasledujúceho 
čísla bude 12.4. 2007, 
číslo vyjde 20.4. 2007. 



~Sir: •• , ..., ""' .., ... ... .... 

"' MU • MR • MZMCDNV • MU • MR • MZMCDNV • MU • MR • MU • MR • M~MCDNV 

Z radnice 
Miestna rada Miestneho zas

tupitef'stva mestskej časti Bratis
lava - Devínska Nová Ves sa zišla 
20. marca 2007 na svojom riad
nom zasadnutí, na ktorom pre

rokovala 34 bodov programu a 
prijala nasledujúce uznesenia: 
MRMČDNV 

rečný účet MČ ONV za rok 2006 
po zapracovaní pripomienok a pre
rokovani návrhu v komisiách MZ 
MČ ONV, 
-požiadala predsedov komisií prero
kovať návrh kapitalových investícií 
a investičného rozvoja MČ ONV 
na roky 2007 - 2009 v odborných 
komisiách MZ MČ ONV s dôrazom 
na stanovenie priorít v jednotlivých 
oblastiach, a uložila prednostovi 
MÚ MČ ONV a požiadala starostu 
MČ ONV predložiť komplexný návrh 
plánu investičných akcií s návrhom 

ich finančného krytia na roky 2007 
- 2009 na rokovanie MZ MČ ONV, 
- zobrala na vedomie rozpracova-
nosť predložených materiálov - Ro
kovací poriadok MZ MČ ONV, MR 
MČ ONV a Organizačného pori
adku MČ ONV, uložila zástupcovi 
starostu MČ ONV prerokovať ma
teriály v komisiách MZ MČ ONV 
a po zapracovaní pripomienok 

predložiť na najbližšie rokovanie 
MR MČ ONV, a uložila zástup
covi sta;ostu MČ DNV 'pripraviť 
novelu Odmeňovacieho poriadku a 
predložiť ju do MR MČ ONV po pre
rokovaní so zástupcami poslanec

kých klubov, 
-zobrala na vedomie ponuky na 
multifunkčnú sieť v MČ ONV, a ulo
žila zriadenej subkomisii TKR vyhf'a
dávať i naďalej možných investo
rov, 

- vyjadrila súhlas s kúpou pozem
ku p. č. 2071/6 od p. Záhorského 
Romana max. do 1 OO Skjm2 a zria
dením pnjazdovej cesty vytvorením 
dvoch spevnených pásov na parc. 
č. 2071/8, a uložila predsedovi 
Komisie výstavby, architektúru, 
územného plánovania a dopravy 
doložiť stanovisko ku komplexné

mu riešeniu námestia R. Slobodu 
doMRMČDNV, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o vykonanej kontrole podnika

te/'ských subjektov v MČ DNV, a 
uložila prednostovi MÚ MČ ONV 
požiadať OÚ Bratislava, odbor 
živnostenskeho podnikania o pos
tupe v správnom konam; 
- odporučila MZ MČ ONV schváliť 
.Verejné uznanie za zásluhy spo
jené s finančnou odmenou 1 O tis. 
Sk z rozpočtovej rezervy pre kultúru 

Jozefovi Slovincovi za dlhoročnú 
prácu v komisiách MZ MČ ONV a 
prácu v prospech spoločenských 

organizácií, 
- schválila prenájom vyhradených 
parkovacích miest na obdobie od 
1. 5. 2007 do 30. 4. 2008, pod/'a 
predloženého výsledku ponuko

vého konania, 
- odporučila MZ MČ ONV schváliť 
príspevok z Fondu rozvoja bývania 
Jozefovi a Kataríne Šimkovičovým, 
byt. š. Králika č . 1 O vo výške 300 
tis. Sk, 
-neodporučila MZ MČ ONV schvá
liť predÍženie nájomnej zmluvy v 

pohotovostnom byte o 6 mesiacov 
Zite Gajarskej, 

Sk a úrokov z omeškania v0 

výške 27.489.- Sk Miroslavov; 

Prokopovi, a uložila prednostov; 
MÚ MČ ONV pokračovať v Súd. 
nom vyprataní Miroslava Prokopa 
z bytu na ul. P. Horova 7, 
- schválila prenájom nebytových 
priestorov vo VÚZ prízemie o 
výmere 23,4 m2 ty Platine, s. r. o. 
od 19. 3. 2007 na dobu neurčitú 
v sadzbe 4.000.- Sk!m 2/rok 
za účelom zriadenia výroby a 
predaja rýchleho občerstvenia 
s podmienkou namontovania 
podružného elektromeru, 
-zobrala na vedomie predloženú 
ústnu správu o stave rozpracov. 
anosti koncepcie školstva v Mč 
ONV, uložila predsedovi Komisie 
mládeže, vzdelávania a školstva 
prerokovať závery o zmene or
ganizačných štruktúr škôl v škol
ských radách, a predložiť materiál 
spolu so stanoviskami školských 
rád do MZ MČ ONV, 
-schválila uvornenie finančných 

prostriedkov vo výške 1 O tis. Sk 
zo Záverečného účtu pre I/diko 
Puchertovú na reprezentáciu MČ 
ONV na 30. ročníku Majstrovstiev 

Slovenska novinárov - lyžiarov, a 
odporučila MZ MČ ONV schváliť 
ocenenie za zásluhy spojené s 
odmenou 1 O tis. Sk pre I/diko 
Puchertovú za dlhoročnú repre· 
zentáciu MČ ONV v oblasti špor· 

tu, 
- neschválila predÍženie sp/al· 
nosti poskytovaného návratné· 
ho príspevku pre Ing. Ľubicu Čár· 
sk u, 

·wu výpovednou lehotou, 
okamZI • 

. kôr vsas k 30.6. 2007. 
nolnes 

. t 0 rodo MČ DNY tieto zó-
Mies n , 

0 
svojom rokovani napokon 

very n 
schválila. 

• Starosta MČ DNY rokoval na 

obvodnom banske~ úrade vo 

·odvolania sa MC DNY k rez
veCI 
hodnutiu 0 uložef1Í sankcie voči 
mestskej časti súvisiacu s revitali

záciou Glavice. Mestská časť sa 

vo veci udelenia tejto sankcie s 

ríslušným odôvodnením obrátila 

~o odvolací orgán, pričom s týmto 

ostupom starosta oboznámil čle
p d . h ' nov Miestnej ra y no IC stretnuti 

20.3. 2007. 

• Dňa 22.3. so starosta MČ DNY 

zúčastnil no rokovaní Mestskej rody 

hl. mesta SR Bratislavy. Z prero

kovaných bodov, ktoré budú ob

sahom rokovania Mestského za

stupiteľstvo, sa MČ DNY dotýkal 

bod zmeny uznesenia Mestského 

zastupiteľstva vo vzťahu k realizá

cii výkupov pozemkov pod komu

nikáciou stavby " preložko ulice 

Mlynská". 

Materiál spresňuje výkupový 

plán, ako aj zabezpečuje finanč

né krytie zo zdrojov hl. mesto SR 

Bratislavy, pričom po jeho schvá

lení v mestskom zastupiteľstve vy

tvára predpoklad urýchleného za

čatia výstavby tejto komunikácie v 
DNV. 

• Dňo 23 . 3. 2007 so starosta 

DNY zúčastnil oko zástupco MČ 
DNY o podpredsedo Regionál

neho združenia Bratislavských 

mestkých častí no výročnej konfe. 

rencii tohto združenia. Najväčšiu 

diskusiu u prítomných vyvolal in

formačný materiál k možnostiam 

čerpania finončných prostriedkov 

z fondov EÚ. 

Z tohto materiálu so prítomní 

dozvedeli, čo všetko musia pod

niknúť, aby so k uv~deným finanč

ným zdrojom dostali. Predovšet

kým by mal byť schválený "Plán 

hospodárskeho o sociálneho 

rozvojo hlavného mesto SR Brati

slavy, no roky 2007 - 2013, na 

ktorý by potom logicky nadvä

zovali plány hospodárskeho o 

sociálneho rozvojo jednotlivých 

mestských častí, ktorý je nevyhnut

nou podmienkou preto, aby so tá 

- ktorá mestská časť vôbec moh

lo uchádzať o tieto zdroje. 

Vzhľadom nato, že hlavné 

mesto SR Bratislava, ešte no ňom 

oni nezačalo pracovať o podľa 

vyjadrení pracovníkov Magis

trátu so práce no ňom začnú re

alizovať osi ož v máji 2007, pri

čom so predpokladá, že budú 

trvať približne rok, tok jednotlivé 

mestské časti musia nutne začať 

konať vo svojej vlastnej kompe

tencii. 

.Ako uviedol starosta MČ DNY, 

práve DNY, je jednou z tých mest-

ských častí, ktoré v danej oblasti 

už pokročili o ďalej intenzívne ko

najú. Už pred časom bol prijatý 

materiál " strategické investičné 

ciele", ktorý slúži oko východisko 

pre prijatie Plánu hospodárskeho 

o sociálneho rozvojo, ktorý by 

mal byť schválený miestnym za

stupiteľstvom v septembri t.r., čo 

je predpokladaný dátum no pred

kladanie už prvých, konkrétnych 

projektov. 

Veľmi dôležitými dokumentmi 

pre získanie týchto zdrojov, sú 

oj finančné analýzy žiadateľo, s 

minimálne dvojročnou retrospek

tívou, ďalej bytová o energetická 

koncepcia . 

Konferencia predložené správy 

schválilo o zároveň dohodlo stret

nutie rozšírenej rody združeni.a , 

no 18.5. v mestskej časti Záhor

ská Bystrica. 

• Dňa 30. 3. 2007 prijal staros

to MČ DNY Ing. Vladimír Mráz 

delegáciu Chorvátskej republiky 

vedenú predsedom Komisie pre 

medzinárodnú spoluprácu lvono!11 

Domislovičom. Hlavnou témou ro

kovania bolo poskytnutie meto

dickej pomoci Chorvátskej repub

like, pri vypracovávaní projektov 

no udelenie grantov z EÚ, pred 

ich vstupom do tejto medzi národ· 

nej štruktúry. 

Starosta MČ DNY oboznámil 

chorvátskych partnerov s projekt

mi, ktoré táto mestská už podalo 

o v ktorých bola úspešná. Tiež ich 

ale upozornil na podstatné záleži

tosti, ktorými je ú spe šnosť projek

tov priamo determinovaná . 

V tejto súvislosti ponúkol starosta 

MČ DNV svojím chorvátskym port· 

nerom konkrétnu pomoc o to vo 

forme zaškolenia ich pracovníkov, 

pracovníkmi Devínskonovoveske j 

samosprávy, ktorých projekty už 

boli úspešne realizované. 

Ďalšou témou, ktorej so úča stníci 
stretnutia venovali, bola dohodo 

o vzájomnej výmene návštev no 

tento rok. 

V odpoludňajších hodinách 

predstavitelia oboch družobných 

samospráv rokovali so zástupcami 

BSK, navštívili Chorvátske veľvy

slanectvo no Slovensku a expozí· 

eiu Chorvátskeho múzea, ktoré so 

nachádza v priestoroch KSC no 

lstrijskej ulici. 

• V ten istý deň, v podvečerných 

hodinách so starosta MČ DNY, 

zúčastnil slávnosti konanej pri 

príležitosti Dňo učiteľov " Brány 

poznania otvárate" v priestoroch 

veľkej sá ly lstracentra. 

Súčasťou tohto podujatia bolo oj 

ocenenie pedagogických pracov· 

níkov našej mestskej časti . 

- AZ-

- zobrala na vedomie stav plne
nia uznesení MZ MČ ONV s ter
mínom splatnosti, odporučila MZ 
MČ ONV schváliť splnenie UMZ č. 
48!2/ 2007/4, č. 48/2!2007/9, . 
-požiadala starostu MČ ONV zas
lať MČ Devín návrh na uznanie dl

hu za výkon spoločneho staveb
ného úradu v prospech MČ Devín 
k 31. 12. 2006, uložila prednos
tovi MÚ MČ ONV začať súdne 

vymáhanie dlhu k dátumu 31. 
12. 2006, a odporučila MZ MČ 
ONV požiadať starostu MČ ONV 

o vypovedanie zmluvného vzťahu 
v súlade s príslušnými ustanove
niami platnej zmluvy, 
-konštatovala, že návrhy rozpoč

tov Denovy, /stra centra a plá
ny DTV, s. r. o. , ONV ŠPORT, 
spol. s r. o. a DSS SENEC/O, n. o. 
na roky 2007- 2009 nie sú pripra
vené v súlade so zákonom o 
rozpočtových pravidlách a v ob
chodných spoločnostiach nebo
li prerokované v orgánoch spoloč

nosti, a uložila riaditel'om or
ganizácií a konatel'om spoloč
ností prepracovať návrhy rozpoč
tov a plánov, predložiť ich na prero
kovanie Komisie financií, podnika
nia, cestovného ruchu a legisla
tívy a následne do MR MČ ONV, 
-zobrala na vedomie stav roz
pracovanosti Záverečného účtu 

MČ ONV za rok 2006, a odporu
čila MZ MČ ONV schváliť láve-

- schválila zmenu televízneho ras
tra pod/'a predloženého návrhu, a 
uložila prednostovi MÚ MČ ONV 
dopracovať cenový návrh o kalku
láciu vložených investičných nák
ladov do TKR a prevádzkových nák
ladov v prepočte na 1 účastníka, 
-zobrala na vedomie informáciu o 
ponuke na spoluprácu pri investič
nom zámere vybudovania Veterného 
parku, a neodporučila realizáciu 
Veterného parku v predmetnej loka

lite MČ ONV, 

- odporučila MZ MČ ONV schváliť 
predÍženie zmluvy a zabezpečovaní 
poskytovania sociálnych služieb v 

MČ ONV s Privilégiom, n. o. do 30. 
6. 2007 z dôvodu nevyjasnených 
vzťahov medzi zriaďovaterom a 
riaditef'kou OSS SENEC/O, n. o. 
-neschválila odpustenie poplatk
ov z omeškania vo výške 34.954.-

- schválila fin . príspevok na kon· 
ce rt v kostole Sv. Ducha v ONV po· 
čas Vef'konočných sviatkov vo 
výške 12 tis. Sk z prostriedkov fs· 
tra centra z neformálnych aktivít. 

Motoris-tom: DODRŽIAYAi - ktorá je z Novoveskej uzatvo

rená značkou "zákaz vjazdu" . 

Denne tu dochádza k porušo

vaniu dopraných predpisov. 

Motoristi , kto rí zabudli, prí

padne ani nepoznajú predpi

sy, by si ich m ali vo v lastnom 

záujme nielen znovu preštud o

vať ale ti ež ich dodrž i ava ť. 
Spracoval: 

JUDr. František 8 a ň a s, 
zástupca starostu MČ ONV 

Ako pracovníčka miestneho 

úradu každý dei'í prechádzam 

Novoveskou ulicou a tiež sle

dujem dopravnú situáciu v lo-
L_ __________________________________________________ kalite na Grbe. 

- Z diára s tarostu -
MČ DNY Ing. Vl. Mráza 

• Starosta MČ DNY Ing. Vladi

mír Mráz, rokoval s núteným správ

com MČ Bratislava - Devín, vo ve

ci uspokojenia pohľadávky mest

skej časti DNY, vo výške vyše 455 
tis. korún, ktoré Devín dlhuje mes

tskej časti DNY zo výkon činnosti 

Spoločnej stavebnej úradovne zo 

rok 2006. Zo záverov rokovania s 

DEVEX 2 

núteným správcom vyplynulo: 

- Devín má schválený krízový 

rozpočet, pričom jeho bežná vý

davkovo časť nekryje pohľadávku 

DNYzo rok 2006 o výško príspe

vku Devína v roku 2007 uvažuje 

cca s 300 tisícovým krytím spo

lupodie\Li no nákladoch SSÚ v 

DNY. 

- Krytie vydovkov bežného roz

počtu Devína pre rok 2007 uvo-

žuje s dôsledným vymáhaním sta

rých pohľadávok Devína, ako oj 

· s odpredajom majetku, čo neza

ručuje platbyschopnosť Devína, oj 

vo vzťahu ich dlžôb voči DNY. 

Z uvedených dôvodov starosta 

MČ DNY predložil členom miest

nej rody MČ DNY 20. 3: 2007 
výsledky z tohto rokovania s nas

ledovným návrhom záverov o do

poručení : 

- Požiadať MČ Devín o uznanie 

dl.hu zo výkon činnosti SSÚ zo rok 

2006, ako oj doterajšieho n 

nenio v roku 2007. 
- Prerokovať s primátorom hl. 

to SR Bratislavy možnosť 

doteraz poskytnutých 

SSÚ zo zdrojov hl. mesto SR 

tislovy. 

- Pristúpenie k súdnemu 

niu dlžôb / záväzkov M 

voči MČ DNY za činnosť S'SÚ. 

- Pristúpenie k výpovedi 

- právnej zmluvy no činnosť 

vo vzťahu k MČ Devín, buď 

Neraz som svedkom kolíz

nej situácie, kedy všetky au

tá vchádzajú do križovatiek sú

časne a v poslednej chvíli ch ao

lieky brzdia, aby sa nezrazili . O 
v .. 
zaJomných pohl'adoch a ko-

nlentároch, ktoré si vymieňajC1 
VOdiči , radšej písať nebudem. 

V V tejto časti D evínskej Novej 
51 sa nachádzajú rovnocenn é 

1111
estne komunikácie bez do-

pravného znače nia predno

sti v .jazde. To znamená, že 

platí tzv. pravidlo pravej ruky 

- autá prichádzajúce sprava 

majú prednosť. 

Pri tejto príl ežitosti dám do 

pozornosti aj Kalištnú ulicu, 

Obyvatelia ulice bez akých

kol'vek okolkov vchádzaj u pred 

svoje domovy aj napriek zá

kazu. Niekedy prejdú aj celú 

dÍžl<u ulice. 

Ing. Floreková, 

M ÚDNV 

Rozmiestnenie kontajnerov na #.polrok ·"Zelené kontajnery# 
"Zelené kontajnery" no odpad zo záhrad 
intervaly premiestňovanie kontajnerov sú pa dvoch dňoch, t.j. pondelok-streda-piatok. 

Deň pristavenie : ulica: ulica : 

13.4. 2007 Mecíková križovatka Novoveská · J.Poničana 

16.4. 2007 Bystrická (koniec) Kosatcova 

18.4. 2007 Jančáková križovatka Na Grbe-Novoveská 

20.4. 2007 križovatka Opletalova-Bystrická križovatka Slovinec-Podhorská 

23.4. 2007 križovatka Op\etalova-Janšáková Na hriadkach 

DEVEX 3 



centrum pre voľný čas 

Tel. 02/64 77 OO 33. 
www.devínskanovaves.sk/kultúra .. 

e-mail: propagacia@zoznam.sk 

15. 4. Klaun Pepele 
Detská divadelná scéna. účinkuje divadlo Žihadlo 

vo velkej sále. o 16.30hod .. vstupné 25.- Sk 

16.-21. 4. Deň Zeme 
Projekt prírodovedných podujatí pre deti a mládež: 
Celotýždňové aktivity základných a materských škôl 

vo vlastných školských are.áloch. úprava najbližšieho okolia. 
obnovenie a výsadba zelene. zber odpadu. 

Cykloturistické a pešie exkurzie a výlety do okolia Devínskej 
Novej Vsi, spoznávanie okolia bydliska. prírody a prostredia, 

v ktorom žijeme. 

17. 4. Seminár pre učitel'ov o klimatických zmenách 
a globálnom otepl'ovaní. 

Stretnutia s odborníkmi z oblasti ochrany prírody 
a životného prostredia. 

21. 4. Otvorenie turistickej sezóny (pripravuje TIK DNV) 
vo velkej sále. o OB.OOhod.- 13.30hod .. 

organizované 

29. 4. Červená čiapočka 
Detská divadelná scéno 

vo velkej sále, o 16.30hod .• vstupné 25.- Sk 

Koby/Ifa si vytancovala víťazstvo 
Dňa 24. 3.2007 sa v Dome kultúry 

ZRKADLOVÝ HÁJ v Bratislave usku
točnila krajská súťažná prehliadka det
ských folklórnych súborov. Na súťaži 

sa zúčastnilo 12 detských folklórnych 
súborov zo Západoslovenského kraja. 

So svojou novou choreografiou sa 
zúčastnil aj DFS Kobylka z Devinskej 
Novej Vsi, ktorému sa podarilo ako 
víťazovi spolu s DFS Hájenka z Petr
žalky postúpiť na celoslovenskú preh
liadku najlepších DFS v Likavke. Je to 

Jazyková škola VEGes -Nitra 
Už tradične (dvanásty rok) or

ganizujeme letný detský tábor v 
prírode. Tentoraz je organizačne 
zabezpečený Školou v prírode: Po
čúvadlo v termíne 4. - 9~ 7. 2007. 
Jazyková škóla VAGeS zabezpeču
je výučbu anglického jazyka. 

Vekový limit je od 10 do 15 rokov. 
· Ubytovanie je zabezpečené v mu
rovanej budove. 

Počet detí v tábore nie je vyšší 
ako 50. nakol'ko chceme zachovaf 

DEVEX 4 

najvyššie ocenenie, aké môže detský 
folklórny súbor na Slovensku získat: 

DFS Kobylka, ktorý pôsobí pri /stra
centie, tým znova úspešne prezentoval 
svoju vyspelosť a prispel k reprezentácii 
Devínskej Novej Vsi v oblasti kultúry. 

Víťazná choreografia sa nazýva" Vaj
norský tonchaus" a jej autorkou je Bar
bora Strakavá a autorom n~metu a 
hudby je Milan Rusko. 

PKR 

rodinnú atmosféru. O deti sa stará 7 
učitel'ov. Celková cena pobytu činí 
4500.- Sk. Poplatok sa uhrádza na 
dvakrát pri prihlásení 2500,- Sk a 
do 15. mája 2007 2000.- Sk (dopra
va, ubytovanie, strava 5x denne, po
istné). Prihláseným det'om zašleme 
presné pokyny l. júna 2007. Tešíme 
sa na vás! 

Vedúca tábora: riaditel'ka 
školy : Elena Vargicová 

tel: 037/6524 098, www.veges.sk, 
e-mail. veges@nextra.sk 

Etika v samospráve 
4. časť 

V knihe "Etické štandardy pre 
miestne samosprávy" (Ladislav 
Briestenský, 2000) sú uvedené prin
cípy a pravidlá správania sa staros
tu z roku 1936. Desatoro dobrého 
starostu autor prebral z "Občian
skej náuky a výuky pre meštianske 
školy" ktorá bola publikovaná v ro
ku 1936. Tento text uvádzam nižšie 
v plnom znení. 

Desatoro dobrého starostu 
1. Si starostom nielen tých obča
nov, ktor! ťa zvolili, ale aj tých, ktorí 
ťa nevolili. 
2. Dôvera spoluobčanov ťa posta
vila na čelo obce. Byľ prvým obča
nom v obci je velké vyznamenanie. 
Sl'úb sám sebe na svoju česť a sve
domie, že túto dôveru nesklameš. 
3. Práve tak nerozlišuj pri výkone 
svojho čestného úradu príslušníkov 
rôznych politických strán - máš v 
nich vidieť len občanov! 
4. Usiluj sapod/'a síl a možnosti obce, 
aby si ul'ahčil život starých, chu· 
dqbných a práceneschopných ob
čanov! 

5. Podporuj všetko, čo napomáha 
školstvu tvojej obce. Nič lepšieho 
ako dobré vzdelanie, okrem zdra. 
via, nemôžeme želať deťom. 
6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu, 
ktorá poskytuje ušl'achtilú zábavu a 
vzdelávanie občanov! · 
Z Máš byt' úprimným priatel'om 
všetkého, čo skrášl'uje a zvel'aďu. 
je zdravotnú úroveň obce. Zasadiť 
dobrý strom na správnom mieste, 
znamená vykonať dobrý skutok! 
8. Vynasnaž sa osvojiť si čím skôr 
najdôležitejšie právne predpisy a 
zákony, aby si na nič nezabudol, čo 
by mo/•.'o byt' obci na prospech! 
9. Obecný majetok spravuj a nak/a. 
daj s nim opatrnejšie a úzkost/i· 
vejšie ako so svojím vlastným nia. 
jetkom. Ak pregazduješ zo svojho. 
bude to tvoja škoda, ak premárniš 
obci, bude stratená tvoja čest7 
10. Dávaj obci pekný príklad nielen 
dobré/Jo starostu, ale aj riadneho ob· 
čana v súkromnom živote. Jediný 
tichý priklad máva väčšiu cenu ako 
mnoho rečí a ve/'ké kázanie! 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., 
poslanec 

Velká noc za dverami 
Za dverami je Vel'ká noc. Viete 

prečo ju oslavujeme? Každý rok je 
v iný týždeň, viete prečo? Viete o 
čom spievate ak spievate verš ,,faši
angy Turice, Vel'ká noc príde"? . 

Vel'ká noc je významným sviat
kom kresťanskej cirkvi. Nesie sa v 
duchu ježiša Kri~ta, konkrétnejšie, 
jeho zmŕtvychvstanie. Najstarším 
svedectvom o oslavách Veľkej noci 
je Vel'konočný pfe~lóv z 2. storočia 
nášho leto počt . : ',-; .. J · · 

Keďže sa časovať zhruba prekrí
va Vel'ká noc z Rbhan~kými sviatka
mi, oslavy Vel'kej,no~i, s~ .-~ rôznych 

regiónov líšia. Oslavujú sa podl'a 
dávnych zvykov a tradícii, ktoré sa 
tradovali z generácii na' generáciu. 

V kresťanskej cirkvi sa oslavUje 
Vel'ká noc v nedel'u po prvom . spl
ne po jarnej rovnodennosti. 

V túto nedel'u sa oslavuje Vel'ká 
noc už od roku 325.' Ak by počas 
tejto nedele bol spln Vel'kú noc bu
deme oslavovať až nasledujúcu ne
deľu. Môžeme ju preto os l avovať 

vždy v rozpätí od 22. marca až po 
25. apríla. 

Veľká noc podl'a katolíckej 
dície sa začína Ncdeľou Vzkri 
nia, kťorá završuje Zelený 
Vel'ký piatok a Bielu sobotu. 
noc podl'a katolíkov trvá pä 
siat dní až clo Turie, čo z1 

"zostúpeni,e Ducha svätého" . 
týždeň po Vel'kej noci m;.rh:l,IUII 

"Veľkonočná oktáva " a 40. deň 
pripomíname ·"ježišov výstup 
zeme do neba" a j~ho oslávenie 
Otca. ,:, ... ; · 

Tak 'ako patria k Vel'kej 1 

vel'konočné vajíčka, .alebo 
S Vel'kou sú úzko späté aj 
gy. Označujeme .nimi obdobie 
Troch král'ov d9 Popolcovej s 
Nie každé fášiangy sú rovnako 

Spájame ich preto s Vel'kou 
lebo ich dÍžka je podmienená 
atkom štyridsaťdňového 
predveľkonočného obdobia. 

Dúfam, že som vám aspoií 
chu ozrejmila niekol'ko zákl 
vecí, ktoré sú úzko späté s 
nocou a prajem vám aby ste ju 
žili veselú a spokojnú. 

Hana 

[!!oLOČ~NSKÁ KltONtKA ] 

~~l 
· Pat1·ik HUDÁK 

vanessa HUDÁKOVÁ 
Vitajte! 

~-·:úz. ~) 
L'ubo,{ VAVROVIČ 

a Hana HORVÁTHOVÁ 
Blahoželáme! 

~?~~) 
jarmila RA]NÁKOVÁ 

Nech O(lpočíva v pokoji! 

Mladvm to nie je jedno 

CLA Q u:e::~~. :~~ 
J Yv' ~~~)zápasí príroda s 

dejinami . 

Príroda - to sú striedajúce sa 

ročné obdobia, to je slnko, voda 

a vzduch, to je zem, rastlinstvo a 

živočíšstvo, a tiež my l'udía ako 

súčasť prírody. Tešíme sa z jari , 

keď príde, z mladostí, pokia!' tr

vá, zo zdravia, pokial' slúži. Prí

roda .,. to je však aj to temné a 

slepé v nás, čo neovládame , len 

občas trochu vycvi číme. 

Dejiny - to sú neopakovatel'né 

deje, udalosti, ktoré nevznikajú 

zo slepej nutnosti, ale z našich 

l'udských rozhodnutí. 

A tie sú premyslené, precíte

né, alebo len nesené určitým 

zámerom, a podla toho, z čoho 

vychádzajú, ich dôsledky sú ko

mické alebo tragické, bolestné 

alebo oslobodzujúce. 

Ľ.udia, ktorým sa do premýšl'a

nia a k vlastnej zodpovednosti 

nechce, vyhovárajú sa na prí

rodu . Akoby sa chceli podobať 

drevu, ktoré unáša vel'ká voda na 

Morave. Naša l'udskosť však nie 

je len príroda, a nám sa nepatrí 

vzdávať svojej l'udskosti . Tvorba 

l'udskosti - to je· filozofická a na-

/1-f / /~ / 2007 
11-evn:a noc 

jmä náboženská téma. Hovorí 

sa, že filozofia začína tam, kde si 

kladieme otázky, a náboženstvo 

tam, kde sme za existenciu seba 

a sveta vdační. V akom zmysle 

pýtaví a vdační - to je už téma 

jednotlivých filozofických a ná

boženských prúdov. 

Vel'ká noc je sviatok oslobo

denej l'udskosti na základe po

znania, ku ktorému vo svojich 

dejinách dospeli veriaci židia a 

kresťania. Tým, ktorí z nás prídu 

sláviť do niektorého chrámu, pra

jem, aby nevnímali len tradičný 

rituál , ale zažili skúsenosť, ktorá 

vedie k slobode, pokoju a láske. 

A tým, ktorí neprídu, prajem , aby 

boli vnímaví na l'udskosť, ktoŕá sa 

neopakuje, ale tvori. So všetký

mi dôsledkami . 

Karol Moravčík, 

farár v Bratislave - DNV 

Bohoslužby v Kostole Ducha Sv. v Bratislave· Dev. N. Vsi cez Ve/'ko
nočné sviatky 2007 

1. 4. Kvetná nedel'a- 8.00, 10.30, 19.00 
5. 4. Zelený štvrtok- 19.00 

6. 4. Vel'kýpiatok -17.00 
7. 4. Biela sobota- 19.30 

8. 4. Vel'konočná nedel'a- 8.00, 10.30, 19.00 
9. 4. Vel'konočný pondelof - 8.00, 10.30 

Dobrých myšlienok je veľa, 
ale len pár takých, ktoré spájajú 
l'ucli na celom svete . Írsky projekt 
YouthBank, ktorý sa rozbehol v 
r. 1999, inšpiroval aj mladých 
l'uclí na Slovensku. Už tri roky 9 
komunitných nadácií úspešne 
zastrešuje Mladých fi lantropov, 

ktorých ciel'om je prostredníc
tvom finančných grantov pod
porovať verejno - prospešné 
aktivity svojich rovesníkov. 

Precil íiiniklo ·abčianske'združenie myse/né o~jekty a zariadenia, ako 
aj objekty a zariadenia zab'rm'zu

júce migrácii živých orgmzizmov, 
používať chemické látky na po
syp ciest a chodníkov a pod. Pa
trí k medzinárodne významným 
mokradiam chráneným Ram
sarským dohovorom, je to vý
znamné vtáčie Ú:?:emie (BirdLife 
International, 1992). Žije tu velké 
množstvo chránených živočíchov 
(bobry, ryby, tzetopiere, mot;ae, 
vtáky). Hodnotu územia pri rieke 
Morave dokumentuje aj podpora 
Európskej únie od roku 1996 v 
projektoch Phare a na rakúskej 
strane projektom Life. 

Mladí filantropi ďakujú všet
kým komunitným nadáciám za 
zorganizovanie tohto stretnutia 
a za možnosť pracovať pod ich 
záštitou. Zároveň sa chcú po
cľakovať generálnemu partnero
vi tohto projektu - Nadácii SPP, 
ktorá im prejavila dÔveru a pro
gram financuje už tretí rok na 
celoslovenskej úrovni. 

Bratislavskí M ladí f ilantropi, 
známi pod názvom young4BA, 
vyzývaJú každého "Zapni svoju 
hlavu, spestn Bratislavu". Do 16. 
apríla prijímajú žiadost i o grant, 
ktoré spríjemnia letný čas mla
dýnl ľuďom a oživia miesto, kde 
žijú. Medzi tieto dobré nápa
dy rozdelia sumu 185 000 Sk. 
Posielať ich môžete na youn
g4ba@gmail.com. 

Bližšie informácie získate na 
www.young4ba.sk, www.knb.sk 
alebo na telefónnom čísle 02/ 
5464 8004 

Zástupcovi~ mladých filantro

~ov:Anna Pavl en ková, Lucia Ma-
ava, Ivan Srba 

Barbora Paulenová 
Koordinátorka young4BA 

"Rieka Morava v ohrození" 

Cieľom občianskeho združe

nia "Rieka Morava v ohrození" 
je ochrana prírody a životného 
prostredia lítdí v katastri mest
skej časti Bratislava - Devínska 
Nová Ves, nivy Moravy a jej 

· okolia. 

Na slovenskom brehu rieky 
. Moravy navrhujú České prístavy 

a. s. postaviťprístavisko (Ro- Ro 
rampu) pre nákladné lode. Prís
taviska by slúžilo na nakladanie 
hotových automobilov (40 tisíc 
ks ročne) z Volkswagenu Slova
kia a.s. na nákladné lode, ktoré 
by sa plavili po rieke Morave. 
Nachádzalo by sa na rieke Mo
rave v priestore pod poľnohospo
dárskym družstvom pri bývalej 
plechovej strážnej búdke. Nové 
automobily z Volkswagenu by 
po vlastnej osi boli prepravované 
na novovybudované parkovisko 
a odtiaľ do prístaviska. 

Občianske združenie je proti 
. prístavisku. Prečo? 
l . Komunikácia vedúca k prísta
visku by negatívne ovplyvnila 
cyklistický chodník, ktorý počas 
celého roka využívajú na rekreá-

eiu obyvatelia Devínskej Novej 
Vsi, celej Bratislavy a jej okolia. 
Celé územie okolo cyklistického 
chodníka pri rieke Morave by 
prestal~ byť oázou pokoja, ticha 
a čistého vzduchu. Toto miesto, 
kde sa prechádzame s našimi ro
dinami, detíni, priateľmi, ale aj 
chodíme so psami, tam, kde chy
táme ryby, kde čerpáme. nové sily 
by sme nenávratne stratili. Máme 
v Devínskej Novej Vsi to/ko miest 
na rekreáciu? 
2. Lodná doprava po rieke Morave . 
nie je jediný spôsob, ako prepravo
vať hotové výrobky z Vo/kswage-
1111. Autá sa môžu naďalej voziť 
železnicou alebo nákladnfmi 
vozidlami, prípadne aj z nedo-

. statočne využitého bratislavského 
prístavu. 
3. Lodná doprava je vo všeobec
nosti ekologickejšia ako iné druhy 
dopravy. V našom prípade to ne
platí. Prístaviska by bolo situova
né v chránenom areáli Devínske 
alúvium Moravy, kde sa aj vrl'aka 
"železnej opone" zachovala príro
da v pomerne prirodzenom sta
ve. Na území chráneného areálu 
platí štvrtý stupeň ochrany, podla 
ktorého sa zakazuje meniť vodný 
režim pozemkov, budovať prie-

Rieka Morava je v ohrození. 
Priatelia pokúsme sa jej pomóct' 
pre nás a pre naše deti. Naším 
mottom nech je: "Ak rieku Mo
ravu nebudeme chránit; stratíme 
11ielen prírodné hodnoty pre nás 
a pre ďaliie generácie, ale aj tra
di'éný ráz okolia Devínskej Novej 
Vsi." Členovania prípravného vý
boru občianského združenia "Rie
ka 1Worava v ohrození" sú: RNDr. 
Ladislav Šimon, PhD., Mgz~ Karol 
Moŕavčík, Ing. Miloš Encingez; 
RNDr. Katka Zlochová, Ján Rá
bek a Jozef Žemba. 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., 
splnomocnenec občianskeho 

združenia 

DEVEX S 



Bratislavský Volkswagen 

zvýši výrobu 
vel'kých áut 

Malý model Polo, ktoré vyrába 

bratislavský Volks~agen ten

to rok, výrazne ustúpi vel'kým 

športovo-ú žitkovým autám Audi 

Q 7, Volkswagenu Touareg a 

Porsche Cayenne. 

Kým vlani mali Polá približne 

tretinový podiel na autách vy

robených v Bratislave, v roku 

2007 už bude len 20-percent

ný. V naiväčšom počte sa nebu
de vyrábať Polo, ale Audi Q7. 

"V tomto roku plánuie spo
ločnosť naimä výrobu Audi Q7 

a zlepšenie výsledkov prostred

níctvom tohto vozidla," pove

dal Andreas Tostmann, kto

rý začiatkom roka nastúpil ako 

predseda Predstavenstva Volk

swagenu Slovakia. 

Automobilka vlani vyrobila 

takmer 239-tisíc vozidie l. "Oča
káv,ame, že vývoi v roku 2007 

by mal viac-mene i kopírovať rok 
2006," po~eda l Tostmann. 

Firma má za sebou nábeh 

nových a faceliftovaných mo

delov v rokoch 2005 a 2006, 

preto sa iei investície ustálili na 

nainižších úrovniach za posled

né roky. Vlani investovala 1,5 

miliardy korún a tol'ko plán uie 

minúť ai tento rok. 

Rozširovanie kapacity závo

du v Bratislave sa neplánuie, 

obiem výroby by sa ai v nai
bližších rokoch mal udržať oko

lo 240-tisíc áut ročne . 

"O tom, čo sa bude v Bratisla
ve vyrábať po roku 2010, či sa 

udržia pôvodné modely, alebo 

pribudnú nové, sa iba začína 
rokovať," povedal Tostmann. 

r 

---TURISTICKÁ INFORMANÁ KANCELÁRIA DNV--

BezpiDIOé eHkurzie 
Prírodu Devínskej Kobyly 

(dokončenie z minulého číslo) 

Nočný pochod 
Ako vyzerá nočný život pri rieke Morave, 

Čo všetko môžeme pozorovaf- pri vode, no 
zemi, či no hviezdnej oblohe? Dvojhodinový 
výlet zameraný no vnímanie nočnej prírody 
všetkými zmyslami začína od bývalej radni
ce (TIK) v Devínskej Novej Vsi smerom popri 
Morave. 

Termíny 2007: piatky 4.5 .. 1.6., 6.7., 3.8., 
7.9., 5.10. po zotmení. 

História Devínskej Novej Vsi 
Vydojte so spolu s nami po stopách his

tórie Devínskej Novej Vsi o spoznajte ju pro
stredníctvom zaujímavých príbehov. Určíte 
vás prekvapí, aké bohaté kultúrne dedičstvo 
v sebe skrýva no tomto molom kúsku. Dvoj
hodinová vychádzka spojená s návštevou 
Múzea kultúry Chorvátov no Slovensku po
vedie cez tzv. "starú Devínsku" smerom na 
Pieskovec. . 

Termíny2007: soboty 14.4., 9 .6., 14.7., 
11.8., 13.10. o 15.00 hod 

Rieka Morovo · slovenská Amazonku 
Aj keď nie ste vášniví rybÓri, určite rodi 

spoznáte druhovú rozmanitost" rieky o jej 
mŕtvych ramien. Počas. návštevy Chránené
ho areálu Devínske alúvium Moravy so do
zviete o histórii rieky, ·jej ochrane, význame 
o vzniku meandrov. Možno so tiež noučíte 
rozpoznal" niektoré druhy rýb. Termíny 
2007: soboty 26.5.,28.7., 22.9. o 
15.00 hod 

Exkurzia do NP Dona u-Au en, 
Rakúsko (vstupné!) 

Termíny 2007: 28.4., 8.5., 16.6., 
5.7., 29.8., 15.9., 6.10. 

HODINY PRE VEREJNOSŤ 
Utorok: 14.00-18.00 

Stredo: 14.00- l 8.00 
Štvrtok: 14.00- 18.00 
Piatok: 14.00- 18.00 
Sobota: 10.00- 18.00 
január- marec 2007 

Prihlásenie no bezplatné exkurzie v da
ných termínoch príp. platené pre skupiny 
mimo termínov o iné informácie: 
lstrijská 49, P. O. BOX 37,84310 Bratislava, 
6477 0260, www.tikdnv.sk 

- PONUKA AKCIÍ TURISTICKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE -
Devínska Nová Ves APRÍl 2007 

14.4., sobota 
Z histórie Devínskej Novej Vsi (slovensky, 
nemecky) -exkurzia, 15.00- 17.30 

DEVEX 6 

21.4., sobota 
Samove hry- otvorenie turistickej sezóny 2007 
13.30- 18.00, 13.30- 18.00 

Zem nikoho;» 
Tento rok uplynie 19 rokov od 

chvíle, čo sme sa stali obyvatermi 
sídliska MČ DNV. 

Každý, kto pozná Bratislavu iste 
mi dá za pravdu, že v tom čase to 
bolo najkrajšie sídlisko v Bratislave. 
Hovorili sme si, že je to také sú
kromné sídlisko a tajne sme dúfali, 
že vzhladom na jeho umiestnenie v 
blízkosti neopakovaternej prírody sa 
.tu už nikdy nebude stavat: Dnes si 
to už nemyslíme, všetko je inak. No, 
čo prispôsobili sme sa novej dobe, 
novým trendom. Zdalo sa mi, že ma 
tu už nič negatívne nemôže prekva
pil: Ale pred niekol'kými dňami som 
zase musela zmenil" svoj názor. 

Navštívila som železničnú stani
cu v DNV, kde som nezablúdi/a už 
niekol'ko rokov. Pri pohláde na pries
transtvo pred stanicou som zažila 

šok. Je to ako zem nikoho, smetisko, 
s niekofkoročnou burinou. 

Ale najhoršie na celej veci ie 
to, že rovnaký pohlád sa naskytne 
všetkým prichádzajúcim a odchád. 
zajúcím z našej medzinárodnej že. 
lezničnej zastávky a tiež všetkým ná v. 
števníkom blízkeho hotela MORAVA. 
- Myslím si, že napriek tomu, čo 

stále počúvame, že v každej oblasti 
na všetkých úrovniach nášho života 
chýbajú finančné prostriedky, tento 
môj postreh nezostane bez povšim. 
nutía kompetentných. 

Želám si, aby sme sa čoskoro 
dožili odstránenia tohto nelichoti
vého stavu, aby toto frekventovane 
pťiestranstvo zodpovedalo svojím 
vzhladom úrovní 21. storočia. 

S pozdravom a želaním vetá ús
pechov pri skrášlovaní nášho spo
ločného životného prostredia obyva
tel'ka sídliska. 

ZD 

prečo so rezver~ňlje? ---
Návrh programu rokovania ·miestneho zostupitelstvo so v Devínskej Novej Vsi nezverej

ňuje no úrodných tabuliach umiestnených no verejných priestronslvóch tok, oko to vyžaduje 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, citujem: "Návrh programu rokova nia so ozna
muje o zverejňuje no úrodnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupitel"stvo 
alebo, ok ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním." Okrem toho, 
že týmto postupom dochádza k porušovaniu zákono, neinformovonosf občanov Devínskej 
Novej Vsi o mieste, čase o programe rokovania miestneho zostupitelstvo bráni verejnosti 
zúčastnil" so týchto rokovaní. Verím v čo najskoršie odstránenie tohto nedostatku. 

Ing. Ján Žatko 

Chcete sa dostat' do mesta? Musíte odís!' z domu oveľa skôr, aby ste sa na miesto dostaví/i včol 

3/zÍ/e JteVtjftOV/:(/UCc:l ----
Regionálne vol'by sa konali pred 

niekol'kými mesiacmi. Nový poslanci 
už zasadli na svoje poslanecké mies
la. A nastal čas konečne začať niečo 
robil'! Napríklad: stála problematika 
devínskej mes tskej hromadnej dopravy 
!MHD). MHD v Devínskej Novej Vsi 
prešla za minulé politické obdobie 
mnohými zmenami. Dobrými aj zlými, 
no nie slopercenlými. Je vel'mi neuspo· 
riadaná, tam kde autobusové linky 
treba, tam nie sú a opačne. 

Ľudnatejšie devínske sídlisko má k 
dispozíci/ iba Iri autobusy z čoho dva 
majú ve/'mi podobnú trasu. Menej po-

História a remeslá: stánky s remeselníkmi, 
historické hry pre deti, 
občerstvenie (Námestie J. Kostru) 
14.00- 18.00 
Prírodovedné aktivity a sút'aže pre deti (Piesko· 
vec "Sandberg"J 15.00- 17.30 

čelnejšia časf ONV má k dispozícii 
všetky linky ktoré navštevujú našu 
bratislavskú časf. V rannej dopravnej 
špičke je problém dostať sa včas na 
preslupovú zastávku, pretože autobu· 
sy prichádzajú z mesta nepravidelne a 
niektoré dokonca vynechávajú. 

Lamač je naša najbližšia mestská 
časf Bratislavy, no cestuje sa tam až pol, 
niekedy trištvrte hodiny. Prečo, páni 
poslanci, nám niektoré linky, ktoré kon· 
čia v nezmyselných častiach Devínskej 
nepresmerujele do "panelákovej čas· 

ti", kde by bola treba tieto autobusy 
viac? Hana Čársko 

Pozvánka do prírody Devínskej Kobyly 
-exkurzia 
14.00- 18.00 

....... / 

Športové aktivity: orientačný beh, lukostrelbl 
!Múzeum Železnej opony) 

(Pokračovanie na 7. strane! 

oo - 17.30 
15· . k do pri rody nivy rieky Moravy· exkur· 
pozvan a . 

z ia 
1630- 1800 . . ... 

. divočina na veltoku/"Grune Wi ldms am 
zelena " 
ro en Strom . .• 

g -
1 

ensko/nemecka prednaska, Bar. s ov 
Merlin, NP Donau-Auen 

b;~M _ Múzeum kultúry Chorvátov na 

ilovensku, lstrijská 68, BA) 

28 .4., sobota. . 
Exkurzia do Narodneho parku Donau-Auen, 

Orth/Donau, Rakúsko 

13.00- 16.30 
(zraz v centre) 

NP v Drth/ Donau, € 4,- dospelí," € 2,
zľavnené) 

15.00- 17.30 . 
Kamenná tvár Devínskej Kobyly· exkurzia 
(zraz pred TIK ONV) 
15.00- 17.00 
Devin - po stopách našich predkov 
-exkurzia 
(zraz pri vstupe na hrad Devín, vstup
né: 80,- Sk, dospelí,· 30,- Sk deti) 

(Pokračovanie nabudúce) 

ALLIANZ- Slovenská poisf'ovňa ,a.s. kancelária 
SARATOV -/.posch., Saratovská 28, Bratislava 

Poistenie: životné, dôchodkové, úrazové, cestovné, 
motor. vozidiel, majetku občanov a podnikatelov 

- hláse~ie zmien a poistných udalostí 

~g~af Jntiirmáéie ·,;a t.č.:"02!6446Í760~~0905!276905,'iriiiť,tľ~ 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol· Kúpa 

02. Predaj 

03. Vol'né miesta (ponúka, 
hl'adá) 

04- Služby (ponúka) 

05. Byty 

06- Nehnulel'nosli 

07- Rozličné 

c m -V~f[)AJ ) 
• Ovčie kožušiny- predložky- do

stanete kúpiť v Devexe. Novoveská 

14 (z dvora) pa-pia: 15.00-18.00. 
Možnosť aj . objednat: Lacnejšie 
nko kdekol'vek v meste. 

• Predám 1000 litrové nádoby z 
P\IC. Tel: 0905-138153 

( ()l- V()[~( .\U fU A ) 

• Hotel Morava prijme do pracov
ného pomeru: 

· recepčný-recepčná, 

znnfosťNJ (AJ) podmienkou, 

· pomomé sily do kuchyne, 

- kuchára-kuchárku . Informácie 

v hoteli Morava na Op/eta/ovej, 

Tel.: 6477 7766, 6477 9991 

C ()4 - UUŽ13"r ) 
' Poistenie áut, teraz s mimori
ndnou zfavou pre dôchodcov, uči
te/ov, novinárov a policajtov. 

Ing. frin Žatko, 0918-444 607 

' Spracovanie účtovných dokladov 
v systéme JU a PU (okrem miezd), 

s"enr 
P OISiOVŇA · 

Ing. Ján Žatko 
exkluzívny zástupca 

0918 444 607 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytov 
• poistenie podnikateľov 
• životné poistenie 
• stavebné úvery 

mimoriadne zľavy 
pre obyvateľov DNV 

vypracovanie daňových priznaní 
(DPH, daň z prijm ov), ekonomické 

poradenstvo. Tel: 0907-732182 

• TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel!zázn .. 6477 6963 
·Dvadsaťrokovdoučujem v DN Vsi 

tínedžerov Nf, AJ, Rf. (VŠ pedag. + 
, štátnice jazykov) 200 Skl l ,5 h. · 

Tel: 0993-227 457 
• Zahradnícke práce, búracie, au

todoprava do 1,5. tony, nad 12 t s 

hydraulickou rukou. 

Tel: 0904-166 555 
• Tepujem, čalun.sed.,int. auta, ko

berce. Tel: 0910-903 828 

( (){J- ~fti~Ulf~~()STI ) 
· • Kúpim záhradu v lokalite Devín

ska Nová Ves, alebo Dúbravka. 

Tel: 6436 6028, 
0903-649 403 

Ešte stále mimoriadne ceny! 

ZI:AVY 
NA CELÝ SORTIMENT • 

NA VYBRANÝ SORTIMENT ioioo e 
PLATÍ DO )0.04.1007 
PO PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU Po- Pia 10"· 18'' 

Sobota 8"· 13'' 

maloobchod • vel'koobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

Ponúkame Vám riešenie! 
Skontrolujte si svoj momentálny zdravotný stav prístrojom, akým si psychi-

, ku a zdravotný stav overujú kozmonauti vo vesmíre - QUANTUM MEDICAL 
• integrovaný inteligentný systém vyvinutý v NASA 
• na zistenie zdravotného stavu organizmu využíva elektrickú rezonanciu 
• informácie prenáša 5 elektród (ruky, nohy hlava). sníma odozvy 

vyšetrovaného 
Vyšetruje a testuje: 

• vplyv stresu a funkčnost jednotlivých orgánov, žliaz, kostí a nervového 
systému 

• prítomnost cudzorodých organizmov, baktérií, vírusov, húb a plesní 
• zistuje množstvo vitamínov, minerálov, tažkých kovov a iných prvkov 

v organizme 
• lieči a harmonizuje cielenou vysoko účinnou liečbou na psychickej 

a. fyzickej úrovni 
• testuje vhodnost a účinnbst liečebných preparátov 

Vyšetrenie trvá cca 70 - 90 minút a liečba prebieha súčasne . 

Prevádzka: Štúdio Biorovnováha, 
Páričkova 18, 10. poschodie, 821 08 Bratislava 
Objednávky na diagnostiku a terapiu: 0903 777 

217,0903 204 624, www.biorovnovaha.sk 

· HERBA -ZÁHR,ADNÍCKEPOT
REBY, rozličný tovar, darčeky. Na 

grbe 55 . 
Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tatrách. 

Lokalita Hybe, cena 230 Sk oso

ba/dell. Kontakt: 0903-105 924, 
www. chata l O.szm.sk 

lnz · K erc~a ·Cenník: l znak = l ,30 Sk, l l 16 str. = 678 Sk, l 18 str. = 1360 Sk, l l 4 str. = 2720 Sk, l 12 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
Z cenam treba p ripo čítať 19% DPH . Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka delských vecí bezplalne. 

1 
omestnanie hl'odám: zl' ovo 50%. Príplatky: l. strano + l 00%, pos ledná strano +50%, iná oko inzertná strano (6,7) + 30%. 
nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), . po-pio: 15 .00- 18 .00, e-mail: krug@mail.viopvt.sk 
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. ~.-"'z policainého 
zápisnika 

• V'piatok 16. 3. neznámy páchate!' 
poškodil na ul. J. Poničana motorové 

vozidlo, čím majitel'ovi' spôsobil 
škodu 20-tis. Sk. 

• O deň neskôr 17. 3. sa neznámy 

páchate!' vlámal do záhradnej chat

ky v záhradkárskej oblasti Morava. 
Poškodením zariadenia spôsobil 

škodu 5-tis. Sk, krádežou 5,5-tis. Sk. 

• V ten istý deň, v tej istej lokalite 
neznámy páchate!' sa vlámal do inej 

chatky, kde poškodil zariadenie za 
l, l-tis. Sk a ukradol veci v hodnote 
2,2-tis. Sk. 

• V utorok 20. 3 .. medzi 1.0.00 

- l 0.25 sa neznámy páchate!' vlá

mol do auta na parkovisku pred 

Ternom, z ktorého ukradol 43,6-tis. 
Sk a poškodil zariadenie auta ·za 6-

tis. Sk. Z ukradnutej platobnej karty 
stihol vybrať 60-tis. Sk. 

• Vo štvrtok 22. 3. polícia chytila 
páchotel'a, ktorý z pozemku na 

Vápencovej kradol káble v hodnote 
4,5-tis. Sk. 

• Napriek zákazu jazdil 23. 3 . 
občan na motorovom vozidle. Pri 

Bratislavská Hokejbalová Liga Kob
ra je po 14. kole v A skupine 

na druhom mieste 
13. kolo. 

OLYMP Rača : HBC KOBRA 4:5 
(1: 1) (1:0) (2:4) 

Góly : D. Križani 2 , R.Strnád 1 , 
D.Síth 1, R.Lisa/1. 
Asistencie : D.Križani 2 , J. Šašik 1 
R.Lisal 1, M.Babik 1. 

14. kolo. 
HBC KOBRA : Greenhorns 15:5 
(2 7) (4.4) (9:0) 

Od 1.3 sa názov CK Ro/an do me
ní tla 

. MTB Kolečko 

Členovia klubu MTB Kolečka sa 
ziÍCastnili 3.3.2007 na najdlhšom 

spinningovom maratóne Tour de 

Vj1škov 2007. Táto akcia sa kona

la ttž 4. krát a opäť sme ukázali 

našim západným susedom ako sa 
jazdí na Slovei1sku. 

jazde ho chytila polícia a obvinila z 
marenia výkonu úradného rozhod
nutia. 

• O deň neskôr sa podarilo polica

jtom OO PZ DNV chytiť ďalšieho 
porušovatel'a jazdiaceho bez opráv-
nenia. 

• V noci z 23. na 24. 3. chytila polí

cia páchatel'ov, ktorí sa vlámal i do 
materskej školy na ulici M. Marečka 

16, kde zdemolovali zariadenie. 

• V tú istú noc zadržali polica

jti páchatel'a pri krádeži dokladov a 
peňazí v reštaurácii na Vápencovej. 

• Opäť v noci z 25. na 26. 3. nez

námy páchate!' na rohu Eisnerová -
J. Poničana ukradol AUDI A6 šed~j 
metalízy v hodnote 480-tis. Sk. 

• V utorok 27. 3. policajná hliadka 

zobrala v DNV pri kostole pácha

tel'a , ktorý sa nebezpečne vyhrážal 
občanovi. 

• Vo štvrtok 29. 3. neznámy pácha

tel' na Š. Králika ukradol vozidlo 

Škoda Fabia kombi, striebornej met
alízy, v hodnote 370-tis. Sk a polícia 

zaregistrovala aj pokus o krádež 
strieborného auta Škoda Fabia na 

ul. P. Horova. Poškodenie vozidla 
predstavuje 20-tis. Sk. 

OO PZ DNY 

Góly :R.Strnád 4 ,M.Záhorsky 2 , 
M.Rybár 2, D.Sith 2, M.Kečkeš 2, 
R. Lisa/2, M.Babik 1. 
Asistencie: M.Záhorský 4, R:Strnád 
2, D.Sith 2 ,M.Rýbar 2, R. Lisa/ 2, 
R.Bedač 1, M.Kečkeš 1, M. Babik 1. 

Najbližšie zápasy Kobry doma sú 
14.4.2007 Račišdorf, 28.4.2007 
Elán. 

FUTBAL~~~-
V. liga 

19. kolo 1. 4. 
Domino - D.N.Ves 
g: Arbet 2 

0:2 

Štyria členovia zvládli nástra

hy všetkých 10 hodín a už po tretí 

krát patrili len k hl'stke vyvoleným, 

ktorí ma ii dostatok fyzických a psy
chických síl a mohli si vychutnať 

záverečný strečing. 

Všetkým, ktorí sa na také niečo 

cítia a ešte nevyskúšali, vrelo odpo

rúčame. Po zimnej spinningovej 

sezóne je to veľmi dobrý test kondí
cie. 

Nebud'te lahkou obetou 
V poslednom období dochádza k 

zvýšeniu krádeží bankomatových ka
riet, a príručných tašiek najmä vo 
väčších nákupných centrách. 

Šikovný zlodej potrebuje iba pár 
sekúnd na_ to, aby nás okradol a spô
sobil nám vera ťažkostí. Niekedy sa 
stáva, že páchate/' namiesto peňa
ženky vytrhne obeti celú tašku, do
konca s použitím násilia alebo s hroz
bou násilia - vtedy už ide o lúpež
né prepadnutie. Ku krádeži alebo 
lúpežnému prepadnutiu môže dôjsť 
kdeko/'vek a kedyko/'vek. Snažme sa 
preto správať aspoň tak, aby sme 
nezvyšovali nebezpečenstvo, že sa 
staneme jednou z obetí.' 

nenoste so sebou väčšiu sumu pe
ňazí počas bežného nákupu a na 
platenie využívajte radšej platobné 
karty, 
pokia/' potrebujete uložiť alebo vy
brať viac peňazí, zoberte si so se
bou radšej niekoho blízkeho, 

buďte ostražití v peňažných 
vach (banka, sporite/na, pošta), 
ale aj pri peňažných h~ntlmrn~t,, .. 

ra, v reštaurácii, na úradoch a 
venujte vel'kú pozornosť 
ke alebo kabelke hlavne v 

kde je väčší počet /'udí, 
peňaženku ani doklady 
vajte na vrchu nákupnej tašky 
bo kabelky, 
svojukabe/kunosteblízkotela, 

nenoste bankomatovú kartu 
s PIN kódom, u/'ahčujete tým 
eu zlodejom. 

Okresné riadite/'stvo PZ Ba 

Objavte Devínsku Kobylu ----• 
Športový klub Sondberg z Devínskej Novej 

Vsi o MÚ MČ Dúbravka pozývajú všetkých, 
ktorí so rodi pohybujú v prírode, no 

Jarnú prechádzku s orientačnou 
mapou na Devínskej Kobyle 

a preteky v orientačnom behu, v 
sobotu poobede, 21.4.2007, futbaloVý 
štadión (v starej dedine) v Dúbravke 

Účastníci majú možnosť získať hlavné 
ceny v hodnote IO 000 Sk 
5 000 Sk pre vyžrebovaného chlapca/mužo 
zo všetkých, ktorí prešli cielom 
5 000 Sk pre vyžrebovanú diev1o/ženu zo 
všetkých, ktoré prešli cielom Štartovné no 

( .UO.n~NI~ ZIVOT.n ) 
Babička spieva vnukovi uspávanku. Po 
chvíli sa vnuk pýta: 

- Babička, už môžem spať, alebo sa ti 
chce ešte spievať'? · 

Čo z toho, že zajtra bude lepšie, keď 

vždy, keď sa ráno zobudím je dnes. 

Príde Dežo do predajne Elektra a vraví 
predavačovi: 

podujatie pre verejnost' je 20 Sk, každý si na 
pamiatku odnesie presnú špeciálnu lorebnu 
mapu pre oriento1ný beh no Devínskej 
le. DÍžko !rote pre verejnost' je 2,S km. 
tratí no pretekoch v oriento1nom behu sú o~ 
2,5 do 6 km) 

Prezentácia účastníkov je v čase 13.0~ 
- 14.00 futbalovom štadióne (v 
rej dedine) v Dúbravke, štart je v 
14.00- 15.30. 

Bližšie informácie o pretekoch v orienta1nom 
behu je možné získal' v rozpise podujatia no 
adrese Nebuďte rahkou obét"ou. 

- By som chcel tamten CD prehrávač. 
Predavač nevie ktorý, pozerá, dumá a 
vzápätí si uvedomí, že Dežo pozerá na 
jednoplatničkový varič. Na Dežové na· 
liehanie mu ho zabalí. Dežo príde d~ 
mov, zvolá rodinu, postaví varič na 
stôl, položí na neho CD-čko a 

neho pozrie a hovorí: 

- Ty dylino, t:ý si nekúpil CD nrohr~va~'l 

t:ý si kúpil napalovačku . 

DEVínskonovoveský Expres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratisla va-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@moil.viopvt.sk. Inzertná kancelária: Brotislovo·Devínsko Nová Ves,Novoveská 14 (_z dvora! 

po-pio: 15.00·1 8.00. Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci . Vychádza: v piatok každý párny týždeň v .;,esioci. 
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Mestská časť DNV je v súčasnosti naj,väčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

17.- 18. týždeň · 

Príhovor 
vydavateľa 
"Sľuby sa sľubujú ... ".Pozná

te. A každý z vlastnej skúse

nosti, možno aj niekolko, -by 

ste vedeli vymenovať prípa

dov, príbehov, zážitkov. A 
mnohí poznajú aj prirovna

nie: "Podľa seba, súdim teba." 

Či to spolu súvisí? A ako! 
Zodpovední doplácajú na 

nezodpovedných. Ten vám 

sľúbi por;íľovať záhradu za 

primeranú odmenu ... potom 

nachádza výhovorky ... a 'čas, 
ten ... 

Ďalší vám sľúbi príspevok 
-sväto-sväte - aj s príloha

mi ... potom mykne plecom .. . 

vysype "dôvody" až vy ste v 
úlohe nezodpovedného, hoci 

ste sa spoliehali presne pod/'a: 

"Podla seba ... " A hoci systém 

spoliehania sa iba na seba pod

poruje vytváranie egoizmu, 
egoista s tým asi počíta a- sta

via a búra, a stavia a búra 

-bez ohľadu (bezohľad
ne) najmä voči sebe. Nie, on 

nepríde "na to" o niekolko ro

kov. Nepríde "na to" nikdy. 

Je taký aký je. Žne, keď sa 
mu podarí na trafiť na dôverči

vého, dôveryhodného. Ak 
nenatrafí nič sa nedeje. Otra

sie sa a ide ďalej. Väzí to v 

povahe a ani tisíc takýchto 

príhovorov ním nepohne. Čo 
už. Spolužitie v komunite nám, 

čo sa cítime zodpovední, káže 

vytvárať prijateľné spolužitie. 
Poniektorí sa môžu iba viezť. 
Keď to spoločens.ké normy 
dovoľ ·' 

UJU. Vydavateľ 

devex@ba.netlab.sk 
krug@mail.viapvt.sk 
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Ex ' občanov 

. Pres. _ mestskejčasti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

20.4. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 8 bezplatne 

ll ČÍsle: O 8riny poznttnitt otvtÍrttte • Cestovttnie do · 
8ulllttrslttt O Z rttdnice O Zber odpttdli • Ztt zislully 

• ll ztÍujme ocllrttny • Nontttjnery 
O Nultúrtt O Spoločenslti ltrom'lttt O 8esnottt sttÍie 

ttlttuilntt • Prečo vzm'ltltt... • Ziujem o Pomorttvie 
O lnzercitt O Z policttjnéllo ztÍpisnílttt • Šport 

- Bránv poznania otvárate -
,.Je len málo pri ležitostí v ro

ku' kedy môžeme poďakovať ru
ďom, na ktorých sa občas za
búda", vyznal sa starosta našej 
mestskej časti Vl. Mráz v prího
vore na slávnosti ku Dňu uči

tel'ov v piatok 30. 3. v lstra cen
tre. Nešetril slovami uznania. 

pedagógovia?) · celospoločen
ského uznania tak, ako sa do
stáva tým, čo žnú z celoživot
ného pôsobenia ich učitel'ov. 

Skromné, ale naše, zvykne 
sa vravieť. Tak aj pri príležitos
ti ICH dňa MČ ONV pripravila 

(Pokračovanie na 5. strane) 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

• Pietnu spomienku na ukon
čenie ll. svetovej vojny usku
točnili občania ONV pri ob
novenom pamätníku na rohu 
ulíc lstrijská - Eisnerova. 

• Tohtoročná motoristická 
sezóna začína 29. 4. na 
okruhu v Brne, 5.-6. 5. do 
vrchu na Jankovom vŕšku. 

• Slávnostné otvorenie ba
seballovej ligy v ONV bude 
28. 4. o 11.30 hna ZŠ P. l. 
Bukovčana 3 za prítomnosti 
vel'vys/anca USA na Sloven
sku. 

,. , .. Ste nenahraditel'ní ..... ste 
jedni z mála, ktorých tu' treba aj 
ke.by mal začať nový začiatok." Cestovanie občanov SR do Bulharskej republiky 

,. ... plne si uvedomujeme vašu 
zodpovednú, nikým a ničím ne
nahraditel'nú prácu za ktorú vám 
patrí naše vel'ké dakujem," pridá
va sa zástupca starostu Fr. Ba
ňas. 

Nielen na tomto stretnutí, a nie
len v Devínskej, odznievajú na 
adresu učitel'ov - pedagógov 
slová uznania, chvály, občas po
kory. Aj ce lospoločenská klima 
verbálne oceňuje. Už mnoho ro
kov. Vari sa dožijeme (či aj oni -

Odbor dokladov a evidencií 

Prezídia Policajného zvaru vám 

na zák~ade informácií Veľvysla

nectva Bulharskej republiky k 

cestovaniu obča~ov Slovenskej 

republiky do Bulharskej r,epubli

ky oznamuje nasledovné: 

Občan mladší ako 5 rokov 

môže cestovať aj na základe zá

pisu údajov o ňom zapísm1ých v 

platnom cestovnom pase rodiča, 

t.j. na vycestovanie už nepotre-

buje vlastný cestovný pas tak, 

ako to bolo doposia/: 

Qbčania staršŕ ako 15 rokov 

môiu bez problémov cestovať aj 

na občiansky preukaz formátu 

ID karty. 

Uzavierka dnešného číslo 
bolo 12 .4. 2007. 

Uzavierko n.osledujúceho 

číslo bude 26 .4. 2007, 
číslo vy jde 4 .5. 2007. 



Z. radnice 
Miestne zastupitel'stvo mestskej 

časti Bratislava- Devínska Nová Ves 
(MZ MČ DNV) sa zišlo 3. 4. 2007 na 
svojom riadnom zasadnutí. Z preroko
vaných materiálov a prijatých uznesení 
vyberáme tieto závery: 
MZ MČ ONV 
-schválilo splnenie uznesení miestneho 
zastupitel'stva: UMZ č. 48/2/2007/4, 
č. 48/2/2007/9 a č. 57/2/2007/2, 
- zobralo na vedomie informáciu k pos
tupu riešenia vkladu nehnutel'nosti 
(areál Bystrická) vedenej na LV č. 

2387, a požiadalo starostu MČ DNV 
pravidelne predkladať Miestnemu 
zastupitel'stvu správu pri vzniku 
nových skutočností vo veci riešenia 
vkladu predmetnej nehnutel'nosti a 
doplniť informácie o postupe, ktorý sa 
konal od 31. 7. 2006 do 3. 4. 2007, 

. - zobralo na vedomie informáciu o 
bezpečnosti MČ DNV v oblasti verej
ného poriadku, 
- na návrh predsedu Komisie športu 
odvolalo z komisie športu Ing. Petra 
Zukala, schválilo do komisie poslan
cov - Mgr. Annu Kmeťovú , RNDr. 
Ladislava Šimona PhD., Ing. Drahomíru 
Ludvigovú, a občana z radov nepos
lancov - Bc. Rastislava Baňasa, 
-schválilo v súlade s § 2 a § 4 Všeo
becne záväzného nariadenia MČ 
DNV č. 3/1994 o verejnom uznaní 
za zásluhy: udelenie Verejného uzna
nia za zásluhy spojené s udelením 
finančnej odmeny vo výške 1 0.000.
Sk z rozpočtovej rezervy pre kultúru 
Jozefovi Slovincovi za dlhoročnú prácu 
v komisiách miestneho zastupitel'stva 
MČ DNV a prácu v prospech spolo
čenských organizácií, udelen ie 
Verejného uznania za zásluhy spo
jené s udelením finančnej odmeny vo 
výške 10.000.- Sk z rozpočtovej rezer
vy pre kultúru Ildika Puchertovej za 

· dlhoročnú reprezentáciu Devínskej v 
oblasti športu, udelenie Ďakovného lis
tu starostu MČ DNV Márii Ondriašovej 
pri príležitosti jej životného jubilea 70. 
rokov, spojené s udelením finančnej 
odmeny vo výške 5.000.- Sk z 
rozpočtovej rezervy pre kultúru za 
príkladnú dlhoročnú prácu v Klube 
dôchodcov, 
-zobralo na vedomie informáciu k 
príprave Návrhu kapitálových priorít 
mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves na roky 2007 až 2009, 

DEVEX 2 

požiadalo starostu MČ DNV a mest
ských poslancov Miroslava Encingera 
a L. Jaška prerokovať návrh priorít so 
spoluúčasťou hl. m. SR Bratislavy s 
vedením hl. m. SR Bratislavy, požia
dalo starostu MČ DNV a poslancov 
Bratislavského samosprávneho kraja 
(SSK) Miroslava Encingera a Hrabinu 
prerokovať návrh priorít so spoluúčasťou 
BSK s predsedom BSK, odporučilo a 
požiadalo predsedov komisií MZ MČ 
DNV prerokovať návrh kapitálových 
priorít MČ DNV a investičného rozvoja 
MČ DNV na roky 2007 - 2009 v od
borných komisiách MZ MČ DNY s dôra
zom na stanovenie priorít v jednotlivých 
oblastiach, požiadalo predsedov Komisie 
výstavby, architektúry, a dopravy, 
Komisie financií, podnikania, cestovného 
ruchu a legislatívy a starostu MČ DNV po 
-prerokovaní v komisiách spracovať návrh 
dokumentu .. Kapitálové priority ako 
súčasť strategického plánu hospodárske
ho a sociálneho rozvoja MČ DNV na roky 
12007 - 2009", uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV a zástupcovi starostu MČ DNV 
predložiť návrh dokumentu .. Kapitálové 
priority ako súčasť strategického plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ 
DNV na roky 2007 - 2009" do MZ MČ 
DNV v termíne: máj 2007, uložilo zástup-

. covi starostu MČ DNV a prednostovi MÚ 
MČ DNV predložiť návrh rozpočtových 
opatrení kapitálového rozpočtu na roky 
2007- 2009 v nadväznosti na návrh do
kumentu ,.Kapitálové priority ako súčasť 
strategického plánu hospodárskeho a so
ciálneho rozvoja MČ ONV na roky 2007 
- 2009", v termíne: máj 2007, 
- schválilo plat starostu MČ DNV na rok 
2007 (zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pome
roch starostov obcí a primátorov miest v 
znení neskorších predpisov), a schválilo 
plat hlavného kontrolóra MČ DNV na rok 
2007 a mesačnú odmenu za mesiace . 
január, február a marec 2007 vo výške 
30% z mesačného platu (§ 18c zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
znení neskorších predpisov), 
-schválilo predložené Správy o výsled
koch a podmienkach výchovno - vzdelá
vacej činnosti ZŠ a MŠ v MČ DNV za 
školský rok 2005/2006, 
- schválilo po A. 
1. Vyradenie zo siete škôl a školských 
zariadení SR Základnej školy s mater
skou školou na ul. Ivana Bukovčana 3 
a jej súčasti : Školskej jedálne pri ZŠ 
s MŠ na ul. l. Bukovčana 3, Školskej 
jedálne pri ZŠ s MŠ na ul. l. Bukovčana 
3, - prevádzka na ul. l. Bukovčana 1, 

Školského klubu detí a mládeže pri ZŠ 
s_MŠ na ul. l. Bukovčana 3, k 31. 8. 
2007. 

Výchova detí z MŠ M. Marečka 16, 
ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ na ul. l. 
Bukovčana 3 bude zabezpečená v MŠ 
na ul. M. Marečka 20 - MŠ s právnou 
subjektivitou; ak MČ DNV do 30. 6. 
2007 nezabezpečí výchovu detí v sa
mostatnom právnom subjekte, 
2. Vyradenie zo siete škôl a školských 
zariadení SR ZŠ s MŠ na ul. P. Horova 
16 a jej súčastí : Školskej jedálne pri 
ZŠ s MŠ na ul. P. Horova 16, Školského 
klubu detí a mládeže pri ZŠ s MŠ na ul. 
P.Horova 16 k 31. 8. 2007. 

Výchova detí z MŠ na ul. J. Smreka 
8, ktorá je súč.asťou ZŠ s MŠ na ul. P. 
Horova 16 bude zabezpečená v MŠ na 
ul. P. Horova 3, - MŠ s právnou sub
jektivitou; ak MČ DNV do 30. 6. 2007 
nezabezpečí výchovu detí v samostat
nom právnom subjekte. 
3. Zaradenie dá siete škôl a školských 
zariadení SR ZŠ na ul. I. · Bukovčana 3 
a jej súčastí : Školskej jedálne pri ZŠ 
na ul. l. Bukovčana 3 ako súčasť ZŠ l. 
Bukovčana 3, Školskej kuchyne pri ZŠ 
na ul. l. Bukovčana 3 ako súčasť ZŠ na 
ul. l. Bukovčana 3, Školskej jedálne pri 
ZŠ l. Bukovčana 3 - prevádzka v bu
dove na ul. l. Bukovčana 1 ako súčasť 
ZŠ na ul. l. Bukovčana 3 Školskej 
kuchyne pri ZŠ na ul. l. Bukovčana 3 -
prevádzka v budove na ul. l. Bukovčana 
1 ako súčasť ZŠ na ul. l. Bukovčana 3, 
Škollského klubu detí a mládeže pr~ ZŠ 
na u . l. Bukovčana 3 ako súčasť ZS na 
ul. l. Bukovčana 3 od 1. 9. 2007, 
4. Zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení SR ZŠ na ul. P. Horova 16 a 

1 jej súčastí: Školskej jedálne pri ZŠ na 
ul. P. Horova 16, ako súčasť ZŠ na ul. 
P. Horova 16, Školskej kuchyne pri ZŠ 
na ul. P. Ho rova 16, ako súčasť ZŠ na 
ul. P. Horova 16, Školského klubu detí 
a mládeže pri ZŠ na ul. P. Horova 16, 
ako súčasť ZŠ na ul. P. Horova 16 od 
1. 9. 2007, 
- uložilo po B. 
1. prednostovi, zástupcovi starostu 
MČ DNV, predsedovi komisie mládeže 
vzdelávania a školsiva pripraviť všetky 
právne, organizačné a ekonomické kroky 
na zabezpečenie splnenia uznesení v 
bode A., 2. uložilo prednostovi pripraviť 
zmeny zriaďovacích listín školských 
zariadení a zmeny vo zverovacích pro
tokoloch o správe hnutel'ného majetku v 
súlade s realizáciou uznesení v bode A., 
uložilo poslancovi p. Hrabinovi predložiť 
informáciu o príprave zriadenia nového 

právneho subjektu v termíne 5/2007, 
- schválilo zmenu stavby Oby1ný súbor 
Bystrická - Mečíková, ktorá pozostá
va z 12 mestských víl namiesto 12 
rodinných dvojdomov, 
- schválilo výpoveď z verejnoprávnej 
zmluvy o spoj očnej činnosti pri 
plnení úloh preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územnéh'o 
konania a stavebného poriadku mest
ských častí a) Bratislava - Devín s 
jednomesačnou výpovednou lehotou 
z dôvodu závažného porušenia dohod
nutých povinností zo strany mestskej 
časti Bratislava - Devín, b) Bratislava 
-Záhorská Bystrica k 30. 6. 2007 na 
základe vôle Miestnych zastupitel'stiev 
mestských častí Záhorská Bystrica 
a Bratislava Devínska Nová Ves, a 
požiadalo starostu MČ DNV zabezpečiť 
protokolárne prevzatie spisovej agen
dy príslušnými štatutárnymi zás\up
cami oboch mestských častí - Devín 
a Záhorská Bystrica, 
-schválilo sadzby poplatkov za 
užívanie programov káblovej tele
vízie v TKR nasledovne: základná 
ponuka 1 05.- Sk/účastník/mesiac a 

. rozšírená ponuka 215.- Sk/účastník/ 

mesiac (zmena programového rastra) 
s platnosťou od 1. 7. 2007, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV pripraviť 
návrh mandátnej zmluvy na prevádz
kovanie TKR s SBD IV a firmou Satro 
s.r.o., 
-zobralo na -vedomie informáciu o rep
rezentácií Devínskonovoveskej tele
vízie s. r. o. na celoštátnej úrovni na 
akciách LOTOS 2007 a Novinárskej 
cene 2006, 
- schválilo návratný príspevok z Fondu 
rozvoja bývania MČ DNV Jozefovi 
a Kataríne Šimkovičovým , byt. š. 
Králika vo výške 300.000.- Sk, 
- schválilo prevod vlastníctva bytu č. 

29 v obytnom dome na ul. Š. Králika 
z vlastníctva hl. m. SR Bratislavy do 
vlastníctva právoplatnému nájomcovi 
- Fridrichovi Pólákovi, 
- schválilo predjženie zmluvy o za-
bezpečení poskytovania sociálnych 
služieb v MČ DNV s Privilégium, n. Q. 

do 30. 6. 2007, 
- zobralo na vedomie informáciu o 
určení zástupcov MČ DNV do St. Brice 
vo Francúzsku v dňoch 8. - 14. 5. 
2007 a krytie ich nevyhnutných pre
pravných a osobných nákladov. 

·spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ DNV 

Miestny úrad Devínska Nová Ves v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen 
. vykoná dňa 21.4.2006 v čase od 9.00 do 13.00 hod. 

s obsahom škodlivín 
Vážení obyvatelia Devínske i Novei Vsi. V uvedenom termíne môžete bezplat

ne odovzdať odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na troch odberných 

miestach: 
l.) parkovisko pri hoteli Morava 
2.) lstriiská ulica pred poštou 
3.) Eisnerova ul. - pod terasou Milana Marečka 
odovzda( môžete nasledujúce nepotrebné veci {odpady): 
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olovené batérie, 
motorové a prevodové oleie, staré farby, riedidlá á rozpúšťadlá a pesticídy. 
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch 
(bandasky, súdky, plastové fl'aše a pod.) aby nedošlo k ich rozliatiu!!!!! 
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, ktorí vám ochot
ne poradia v prípade neiasností a ktorí od vás odoberú pri nesený odpad. 

Využite túto príležitost' a zbavte sa zlého a nepotrebného odpadu 

Miestny úrad Devínska Nová Ves, Novoveská ll /A, 843 IO Bratislava 
02/6477 5250, ovzp.mudnv@stonline.sk 

Na zasadnutí Miestneho za
stupiteľstva 3. apn1a 2007 oceuili 
verejným uznaním za záslul1y 
(zľava) Ildiko Puchertovú, za 
dlhoročnú reprezentáciu DNV v 
oblasti športu, ďakovným listom 
starostu MČ DNV Máriu Ondriá
šovú, pri príležitosti životného 
jubilea, za príkladnú dlhoročnú 
prácu v Klube dôchodcov a Joze
fa Slovinca za dlhoročnú prácu v 
komisiách MZ MČ DNV a prácu 
v prospech spoločenských organi
zácií. mb 

Marius Pedersen, Vainorská 137, · 831 04 Bratislava 
02/4463 5999, 0902/ 999 505, bratislava@mariuspedersen.sk Takto môže vyzerať rekreačné zázemie pri rybníky v DNV 

Členovia poľovníckej spoločnos
ti Devínska Nová Ves zaznamená
vajú v súčasnosti nárast voľného · 

pohybu psov a mačiek v poľovnom 
revíri v katastri MČ Bratislava - De
vínska Nová Ves. 

Týmto sú zo strany držiteľa psa 
porušované ustanovenia Záko
na č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky dr
žania psov, ustanovenia Zákona 
č. 543/2002 Z. z. o och:ane prí
rody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, ustanovenia Zákona 
SNR č. 377/1990 Zb. o hlav
nom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších pred
pisov, ustanovenia vyhlášky Minis
terstva pôdohospodárstva SR č. 
231/1998 Z. z. o chove spoločen
ských zvierat, divých tvierat a ne
bezpečných živočíchov a o ochra
~e poku sných zvierat, ustanovenia 
Statútu hlavného mesta Slovenskej 
~:publiky Bratislavy v znení neskor
Sich zmien a doplnkov, ustanovenia 
Všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej repub
liky Bratislavy, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov 
na území hlavného mesta Sloven
skej republi ky Bratislavy, a u stano- . 
venia Všeobecne záväzného na
riadenia mestskej časti Bratislava 
- Devínska Nová Ves č. 2/2003, 

ktorým sa upravujú niektoré pod
mienky držania psov na území 
mestskej časti Bratislava - Devín
ska Nová Ves. 

V zmysle zákona vzťahujúce

ho sa na poľÓvné revíre; ako aj 
v záujme ochrany divej zveri, a 
to obzvlášť v súčasnej dobe, keď 
začína párenie zvierat a následne 

rodenie mláďqt, je každý poľovník 
oprávnený, ktorý má oprávnenie 
na návštevu revíru so zbrGJňou , 

voľne sa pohybujúceho psa alebo 
mačku zneškodniť. 

Členovia poľovníckej spoloč
nosti Devínska Nová Ves majú 
záujem tak na ochrane divej zveri 
ako aj na dobrych, nekonfliktnych 

Ing. arch. M. Beláček 

vzťahoch s obyvateľ mi mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová 
Ves pohybujúcimi sa v poľovnom 
revíri so psami. 

Preto tymto žiadame · všetkých 
držiteľov psov o dôsledné dodr
žiavanie vyššie uvedenych práv
nych noriem súvisiacich s držaním 
a vedením psov v prírode. 

MČ DNV a členovia poľovníckej 
spoločnosti Devínska Nová Ves. 

Rozmiestnenie kontajnerov na /.polrok ·"Zelené kontajnery" 
"Zelené kontajnery" na odpad zo záhrad ' 
intervaly premiestňovanie kontajnerov sú po dvoch dňoch , t.j . pondelok-stredo-piatok. 

Deň pristavenie: ulica : ulica: 

20.4. 2007 križovatka Opletalova-Bystrická križovatka Slovinec-Podhorská 

23.4. 2007 križovatka Opletalova-Janšáková Na hriadkach 

25.4. 2007 Poniklecova Pieskovcova 

27.4. 2007 Záhradná križovatka Slovinec-Na skale 

30.4. 2007 Rvbník . Pod Lipovým 

2.5. 2007 Vápencovo Podhorská 

Rozmiestnenie kontajnerov na /.polrok· "Objemný odpad.u 
Denova poskytuje vel'kokopacitné kontajnery pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi na zlikvidovanie objemného odpadu objemného odpadu 

pri upratovaní domácností a rodinných domov. Nepoužíval' ná chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov ! 

Deň pristavenie: ulica : 

20.4. - 23.4. 2007 ' ul. Pod Lipovým, lstrijská, Kosatcova 

27.4.- 30.4. 2007 ul. Zavadilova, Na hriadkach, Mecíkova 

04.5.- 07.5. 2007 ul. Jonáša, Jasencova, Na Vyhliadke • 

DEVEX 3 



cenfrum pre voľný čas 
Tel. 02/64 77 OO 33, · 

www.devínskanovaves.skjkultúra __ 
e-mail: propagacia@zoznam.sk 

16.- 21. 4. Deň Zeme 
Projekt prírodovedných podujatí pre deti a mládei: 

Celotýždňové aktivity základných a materských škô) VO vlast
ných školských areáloch, úprava najbližšieho okolia, 

obrovenie a výsadba zelene, zber. odpadu. 
Cykloturistické a pešie exkurzie a výlety do okolia Devínskej 
Novej Vsi, spoznávanie okolia bydliska, prírody a prostredia, · 

v ktorom žijeme. 

17. 4. Seminár pre učiteľov o klimatických zmenách 
a globálnom otepľovaní. 

Stretnutia s odborníkmi z oblasti ochrany prírody a životného 
prostredia. 

21. 4. Otvorenie turistickej sezóny (pripravuje TIK DNV) 
vo velkej sále, o QB,OOhod. - 13.30hod., organizované 

29. 4. červená čiapočka 
Detská divadelná scéna 

vo vel'kej sále, o 16.30 hod., vstupné 25,- Sk . 

9. 5. Deň rodiny 
Verejný koncert žiakov základnej umeleckej školy v Devínskej 
Novej Vsi ku dňu rodiny, vo vef'kejsále, od 18.00 h., vstup vof'ný 

13. 5. O Šípkovej Ruženke 
Detská divadelná scéna .· 

vo velkej sále, od 16.30h" vstupné 25,-Sk 

19. 5. Gala cup 2007 
Súťaž v tanečnom športe 

Organizátor: RNDr. Ladislav Mrva 
vo velkej sále, 10.00h. - 18.00 h. 

Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 

SAMOVE HRY 
- otvorenie turistickej sezóny 
2007 
budú v sobotu 21.<f.2007 v čase 
od 13.30 do 18.00. Akcia je rea
lizovaná vďaka projektu INTER
REG IliA, finančnej podpore Bra
tislavského samosprávneho kraja, 
mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves a viacerých sponzorov. 

Ciel'om akcie je ponúknu!' ve
rejnosti všetkých vekových ka
tegórií možnosť príjemne stráviť 

vol'ný čas a. propagovať históriu 
a vzácnu prírodu Devínskej No
vej Vsi za účelom jej lepšieho 
spoznávania .a ochrany. Snahou 
usporiadatel'ov je predovšetkým 
vytvoren ie tradičného podujatia 
pre ve rejnosť, zvýšenie záujmu 
o spoznávan ie tradíc ii, histórie a 
prírodných krás vo svojom okolf, 
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podpora miestnych i regionálnych 
remeselníkov ako aj zvidi tel'nenie 
ponuky exkurzií so sprievodcami. 

Názov ,.Samov'e hry" symboli
zuje prepojenie s mi.estom, kde sa 
akcia odohráva - Devínska Nová 
Ves ako pravdepodobné miesto 
lokalizácie slávnej Samovej ríše. 

Program akcie sa odohrá na 
štyroch rôznych stanovištiach. , 
Hlavné stanovište (Námestie j . 
Kostru), kde prebehne i slávnost
né otvorenie podujatia, budú 
tvoriť stánky s remeselníkmi, at
mosféru budú dotvárať viaceré 
vystúpen ia skupín historického 
šermu, dobových tancov a miest
ne špeciality. 
Druhé stanovište · (pod Pieskov
com Sandberg, na konci ulice 
Slovinec) bude zamerané na spo-· 
znávanie . živej i neživej prírody 

Etika v samospráve .--
5.čas(· 

Vpiatich.číslachDeve~usom publika- · 
val texty o etike v samospráve z kni
hy.,Etické štandardy pre miestne samo
správy" (Ladislav Briestensky, 2000). 

Som rád za pozitívne ohlasy od ob
čanom a ďakujem vám za podporu a 
rady. Na základe .vašich odporúčaní 

predložím do miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Devínska Nová Ves- Bra
tislava dňa 15:5. 2007 bod na rokovanie 
o možnosti prijatia Etického kódexu sta
rostu, poslancov a zamestnancov miest
neho úradu MČ ONV. Verím, že bude 
vôla poslancov rokovať a následne pri
jať Etický kódex. Myslím si, že etický kó
dex môže byť aj pre našu samosprávu 
cenný a spoločensky užitočný. 

Etický kódex voleného predstavitela 
miestnej samosprávy nižšie uvádzam 
pre tých občanov čo Devex s týmto 
textom nedostali a žiadali ma . o jeho 
opätovné uverejnenie. Pre občanov, . 

ktorí majú prístup na internet odporú
čam webovú adresu www.devinska.sk 
kde si môžu Devex pravidelne prehlia
dať môžu si tam 'nájsť aj staršie čísla. 

Etický kódex voleného predstavitela 
miestnej samosprávy 
(starostu, poslanca obecného alebo 
mestského zastupitel'stva) 
1. ~rednostne sa venuje hlavnej úlohe 
samosprávy, ktorou je kvalifikovaná 
služba oprávn.eným záujmom všetkých 
občanov obce. 
2 . . Váži si hodnotu služby poskytovanej 
samosprávou. 

spojené so súťažam i , infostán
kom a exkurziou so sprievodcom 
po Devínskej Kobyle. 
Tretie stanóvište (pri Železnej 
opone, na konci ulice Na mýte) 
je prepojením športových aktivít 
(športová a historická lukostrel'
ba, beh a prekážkový beh) a ex
kurzie so sprievodcom popri rie
ke Morave. V blízkosti stanovišťa 
je verejnosti k dispozícií aj Turis
tická Informačná Kancelária (lst
rijská 49), ktorá bude poskytovať 
nielen informačné materiály, ale 
jej návštevníci budú mať mož
nosť navštíviť aj malú výstavu 
fotografií dokumentujúcich krásy 
Devínskonovoveskej prírody. 
Štvrtým stanovišťom je SNM -
Múzeum ku ltúry Chorvátov na 
Slovensku (lstrijská 68) . Popri stá
lej v~stave o kultúre Chorvátov 

Dbá na riadny chod celej samosprávy. 
Realisticky hodnotí možnosti výkon
ných orgánov samosprávy. 
3. Voči ostatným členom samosprávy 
sa správa kolegiálne. Vnútorné problé
my samosprávy sa snaží riešiť zavčasu, 
diskrétne, spravodlivo a len so zaintere-

. sovanými osobami. Rozhodne odmieta 
intrigy. 
4. Neprijíma dary a protislužby, ktorých 
cielbm je ovplyvniť jeho rozhodovanie. 
5. Pri hlasovaní sa riadi podl'a toho, či 

navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, 
nie podla toho, kto rozhodnutie navr

. hol alebo komu rozhodnutie prospeje. 
Neuhýba pred svojou zodpovednosťou 
tým, že sa lahkovážne zdrží hlasovania, 
prípadne sa ho nezúčastní. 
6. Spravodlivo zaobchádza s dôvernými 
poznatkami z{skanými pri výkone funk
cie. Nezneužije ich na osobný prospech 
tak ako aj iných osôb. 
Z Spáva sa primerane svojej funkcii 
verejného činitel'a. Na verejnosti a v 
miestnom zastupitel'stve vystupuje kulti
vovane a so znalosťou vecí miestneho 
zastupitel'stva. 

Pracuje na svojom charaktere tak, 
aby vo všetkých svojich súkromných a 
verejných vzťah~ch bol dôveryhodný, 
rešpektovaný a ciený. 
8. Angažuje sa za budovanie a posil
ňovanie samosprávneho systému ako 
základu demokraticky usporiadanej 
spoločnosti. 

9. Študuje, ctí si a ~achováva zákony. 

RNDr. Ladislav Šimon, 
PhD., poslanec 

a dočasnej výstave Karola Plicku 
,.Obrazy Zeme" ponúka aj malú 
expozíciu o rakúskom Národnom 
parku Donau-Auen. V múzeu sa o 
16.30 pre verejnosť uskutoční slo· 
vensko-nemecká prednáška ,.Ze
lená divočina na vel'toku". 

V prípade nepriazn ivého po
časia sa časť aktivít presunie ·do 
priestorov múzea (vstup bude 
zdarma) a kultúrneho strediska 
lstracentrum na Hradištnej 43, k 
dispozícií bude aj Turistická Infor
mačná Kancelária. 

Podrobnejšie informácie o po
dujatí a mapku nájdéte na in
ternetovej stránke www.tikclnv. 
sk alebo na telefónnom čísle 02 
6477 0260. 
Kontaktné osoby: Mgr. jozef Rai· 
ehl (0908 114 885), Mgr. jana po· 
chabová (0918 700 272) 
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Alica SCHOSTOKOVÁ 
Vitajte! 

[~·~ J 
Vladimír TRÁVNIČEK 
a Smía MATEJČÍKOVÁ 

Damián BESEDA. 
a Katarína ŠTEPANOVSkÁ 

Blahoželáme ! 

Katarína SZUCSOVÁ 
Mária CHLAPÍKOVÁ 

Nech odpočívajú v pokoji ! 

GoodSports International Slo
vensko, Mikulášska l, Bratislava 

Slovensko -americká nezisková 
organizácia Good Sports Internati
onal Slovensko (GSIS) rozvija svo
je aktivity v Devínskej Novej Vsi 
od roku 1994. Zameriava sa na 
l'ytváranie volíwčasov;ích aktivít 
pre deti a mládež formou o1gani
zovania športových tréningov, tur
najov a letných kempov, ale i kul
túrnych podujatí, napr. koncertov, 
filmových produkcií, či rodinných 
piknikov. 

Kľúčovou aktivitou je od počiat-
. ku baseball, ktorému sa pod vede
ním amerických profesionálnych 
trénerov a . slovenských trénerov z 
radov dobrovoi'rzíkov, venovali v 
našej mestskej časti mnohé deti. 
Našim domovským ihriskom sa 
stalo ihrisko pri ZŠ na ul. I. Bu
kovčana 3. 

V roku 2007 v spolupráci s med
zinárodnou -organizáciou Little 
League International organizuje 
GSIS po prvý krát miestnu base
bal/oyú ligu. 70 detí z našej mes
tskej časti sformovalo 4 družstvá a 
v mesiacoch apríl až jún zabojujú 
o čo najlepšie umiestnenie. 

Boli by sme veľmi radi, keby ste 
medzi nás zavítali na Slá1'11ostné 
otvorenie ligy, ktoré sa uskutoč
ní 28. apríla 200ľ o 11,30lt na 
basebal/ovom ihrisku za ZŠ na ul. 
I. Bukovčana 3. Privítame medzi 
nami vzácneho hosťa- vel'vyslanca 
USA na Slovensku~ pána Rädolphe 

Bránv poznania otvárate 
(Dokončenie z 1. strany) 

učitel'om podujatie zmysluplné- · 
ho názvu Brány poznania otvá
rate a ocenila tých, čo rozdáva
jú celý rok. 

ZUŠ: Mgr. Ľ.udmila Hudecová, 
Milan Jendruch 

ZŠ P. Horova: Mgr. Katari- . 
na Mullerová, Mgr. Jgroslava 
Bauerová, Mgr. Helena Jirov
ská, Mgr. Anastázia Veberová 
MŠ J. Smreka: Ľ.ubica Oravca
vá 

ZŠ Bukovčana 1 a 3: Ev~ Škva
reninová, MáriaŠebeňová, Kata-

Valleeho, ktorý slávnostne nadhodí 
loptičku prvého zápasu ligy. 
Program: 
• Privítanie hráčov, rodičov, hostí, 
predstaviteľov mesta 
• Príhovor garanta ligy p. Toma 
Johnsona z USA 
• Poďakovanie sponzorom a podpo
rovateľom ligy 
• Predstavenie 4 ligových. družstiev 
! Slávnostný nadhod loptičky ve/vy
slancom USA na Slovensku 
• Sledovanie zápasov s komentá
rom, roztlieskavačky, stánok s ame
rickými hotdogmi 
l. zápas cca 12-14 h 2. zápas cca 
14-16h 
Tešíme sa na Vašu účasť, veríme, že 
prídete povzbudiť malých hráčov a 
strávite s nami pekné sobotné popo
ludnie. 

Váš tím GoodSports International 
Slovensko 
kontakt: Katarína Pavlovská, 0911 
882 855, 0949 705 507 
Natália Dadíková, 
dadikoval @gm ai/. com 

Reakcia na článok 

v Devex-e č. 7/2007 

"Prečo sa nezverejňuje ?-" 

V bevex-e č . 7/2007 zo dňa 
5. 4. 2007 bol uverejnéný člá
nok Ing . Jána Žatka pod názvom 
,.Prečo sa nezverejňuje?" .. 

S pisatel'om vyjadrujem len 
čiastočný súhlas, a to v tom, 
že "Návrh programu rokovania 
sa oznamuje a zverejňuje na 

rína Ivanová, Mgr. Elena Sloví
ková, Mgr. Gabriela Kúrucová 
MŠ Marečka ~6: Mária Nešti
nová · 

MŠ P. Horova 3: Renáta Jurč i
šinová, Mgr. Iveta Pillaková 
MŠ Marečka 20: Ing . Zdenka 

úradnej tabuli Miestne 
zastupitel'stvo mestskej časti 

Bratislava Devínska Nová Ves 
(MČ DNV) cestou miestneho 
úradu (ako výkonnej zložky) má 
zriadenú úradnú tabul'u priamo 
na miestnom úrade, ktorá je 
verejnosti prístupná v priebehu 
pracovnej doby zamestnancov 
miestneho úradu. 

Na tejto úradnej tabuli · je 
zverejňovaný návrh programu 
Miestneho zastupitel'stva. Ta
bule, o ktorých píše pisatel' nie 
sú úradnými tabul'ami, keďže 

nespÍňajú ich charakter (nie sú 
označené ako úradné tabule 
na úradné oznamy), a nespÍňa
jú toto kritérium ani z hl'adiska 
obsahu vyvesovaných informá
cií na nich. Z toho dôvodu sú 
tieto tabule pre verejnosť len 
"vývesnými tabul'ami". 

Najviac povinností z hl'adiska 
zverejňovania údajov týkajú
cich sa MČ ONV ukladá mes
tskej časti zákon č. 2,11/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k · 
informáciám v znení neskor
ších predpisov. Podl'a tohto 
zákona musí obec zverejňovať 
široké spektrum informácií: od 
základných o svojom zriadení, 
právomociach a popisu orga
nizačnej štruktúry, cez prehl'ad 
právnych predpisov podl'a kto
rých mestská časť koná a roz
hoduje, až po sadzobník správ
nych poplatkov. 

Podobne ako NR SR musí 
Miestne zastupitelstvo MČ 
ONV zverejňovať termíny svo-

Štrokendlová, Daniela Lipková 
Primátor hl. m. SR Bratislavy A. 
Ďurkovský ocenil pri príležitosti 
Dňa učitel'ov Irenu Ludvigovú, 
riaditel'ku MŠ M. Marečká a 

Zinaidu Špačkovú, učitel'ku 
ZUŠ. 

jich schôdzi a zasadnutí komisií 
zriadených Miestnym zastupi
tel'stvom a návrh programu ro
kovania, zápisnice z verejných 
schôdzi, texty predložených 
návrhov Všeobecne zavaz
ných nariadení, texty schvále
ných Všeobecne záväzných 
naria<;fení, údaje o dochádzke 
poslancov Miestneho zastupi
tel'stva na jeho schôdze a na 
zasadnutia komisií do troch dní 
po skončení schôdze Miest
neho zastupitel'stva, výpisy o 
hlasovaní poslancov po každej . 
schôdzi Miestneho zastupi
telstva okrem prípadov tajného 
hlasovania a hlasovania na ne
verejnej schôdzi. Uvedené vy
plýva z ustanovenia § 5 ods. 1, 
ods. 6 s primeraným použitím 
ustanovenia ods. 2 § 5 zákona 
o slobodnom prístupe k infor
máciám. 

Na zabezpečenie nepretrži
tej informovanosti obyvatel'ov 
mestskej čast i o vyššie uvede
ných informáciách, MČ ONV 
má záujem v dohl'adnej dobe 
vytvoriť úradnú tabul'u pri vstu
pe na miestny úrad tak, aby 
bola na verejnosti prístupnom 
mieste po dobu 24 hodín. 

Verím, že týmto opatrením 
bude zo strany M iestneho za
stupitel'stva mestskej časti Bra
tislava Devínska Nová Ves na
plnená litera zákona do bodky. 

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

DEVEX 5 



BESNOTA STÁLE AKTUÁLNA 
Besnota je infekčné ochorenie 

postihujúce nervový systém člo
veka a prakticky všetkých teplo
krvných stavovcov. Ochorenie 
vyvoláva vírus, ktorý sa nachád
za v slinách chorého jedinca, a 
prenos sa najčastejšie vyskytuje 
pohryzením. Sú však známe prí
pady nakazenia rudí aerosólmi v 
jaskyniach chorými netopiermi, 
ktoré vylučovali vírus do ovzdu
šia. V mestskom prostredí sa ako 
zdroj nákazy uplatňujú nezaoč
kované psy a mačky, v divej príro

de sú to predovšetkým líšky, vlci 
a netopiere. Ochorenie prebieha 
v niekol"kých fázach a vrcholí pa
ralytickým štádiom s postihnutím 
všetkých svalov vrátane dýcha
cích. Smrť nastáva následkom 
udusenia. Besnota nemá špeci
fickú liečbu, prognóza je vermi 
zlá, lebo úmrtie nastane vo všet
kých prípadoch. 

u rudí je očkovanie po pohryz
nutí dostačujúce. Vzhl"adom na 
dÍžku aktivačnej doby sa stačí ak-

tivovať imunitný systém proti víru
su besnoty a vývoj ochorenia sa 
potlačí. Pre závažné prípady sú 
k dispozícii aj protilátky proti to
muto vírusu. Devínska Nová Ves 
sa nachádza pod úpätím Malých 
Karpát, ktoré sú vhodným pro
stredím pre život líšky. Táto je v 
našich podmienkach najčastej
ším nosíte/om ~<írusu besnoty. 
Ešte stále sa každoročne vo ve- · 

terinárnom ústave diagnostikuje 
niekorko jedincov pozitívnych 

na túto chorobu. Najúčinnejším 
opatrením ·predchádzaniu bes

noty je očkovanie zvierat. V prí
pade pohryzenia neznámym 

zvieratom je . potrebné vykonať 
dôkladné vyčistenie rany a ná
sledne pacienta zaočkovat: 

OČKOVANIE PROTI BESNOTE 

Termín: 28. apríla (sobota) 

Miesto: Veterinárna ambulancia, 
Novoveská 9 (MVDr. Baculák) 

Čas: 8.00- 12.00, Cena: 100,-Sk 

OČKOVANIE LÍŠOK PROTI BESNOTE METÓDOU 
KLADENIA NÁ VNAD, KTORÉ OBSAHUJÚ OČKOVACIU LÁTKU 

Besnota zvierat a l'udí patrí medzi závažné ochorenie, ktoré sa končí takmer bez vý· · 
nimky smrtel'ne. Besnota sa najčastejšie vyskytuje u líšok, ktoré sú v našich lfOdmienkach 
hlavným a najvýznamnejším rezervoárovým druhom. 

Z doteraz používaných metód znižovania výskytu besnoty sa najlepšie osvedčil spôsob 
orá lnej vakcinácie líšok pomocou návnad s obsahom očkovacej látky. Tento spôsob je 
podl'a odporučenia Svetovej zdravotníckej organizácie IWHOI vel'mi perspektívny, pritom 
ekologicky nezávadný a dostupný. Používaná očkovacia látka obsahuje živý !oslabený) 
vakcinačný vírus plnený do plastikovo alumíniových kapslí, ktoré sú hermeticky uzavreté. 
Kapsle sú obal'ované do zmesi rybacej múčky s rôznymi prísadami, majú hranatý tvar 
vel'kosti zápalkovej škatul'ky, hnedozelenej farby a silne zapáchajú rybacinou. 
Vakcinačné návnady sú kladené pol'ovníkmi 2x ročne na jar a na jeseň vol'ne do prírody. 

Vakcinačný vírus je pre zvieratá a pre človeka neškodný, ale i tak je potrebné dodržia· 
vaľ určité bezpečnostné opatrenia: 
al pri kontakte rúk s vakcinačnou látkou je potrebné ruky umyť mydlom, 
prípadne dezinfikovať akýmkorvek dostupným dezinfekčným prostried
kom. Inak nehrozí žiadne nebezpečie a nie sú potrebné ďalšie opatrenia, 
bi ak sa nedopatrením dostala vakcinačná látka do kontaktu so sliznicou 
očí, nosa a úst alebo čerstvým poranením kože, odporúča sa odoslanie 
dotyčnej osoby na príslušnú infekčnú kliniku, . 
cl po pohryzení zvieraťom vo vakcinačnej oblasti zostávajú v platnosti zá
sady pre vakcináciu rudi. 
V miestach a územiach, kde sa vykonáva orálna vakcinácia proti besnote, sú umiestnené 
upozornenia s nápisom .. POZOR • ÚZEMIE, KDE SA VYKONÁVA OČKOVANIE LÍŠOK PROTI 
BESNOTE." 
V záujme úspešného priebehu očkovania a ochrany zdravia je potrebné dodržiavať tieto 
základné opatrenia: 
• NEDOTÝKAŤ SA POLOŽENÝCH NÁVNAD, ALEBO INAK S NIMI MANIPULOVAŤ! 
• V PRÍPADE KONTAKTU S OČKOVACOU LÁTKOU, KTORÁ Jf VO VNÚTRI NÁVNADY, 

VYHĽADAŤ LEKÁRA! 

DEVEX 6 

Prečo vzniklo občianske združenie Rieka Morava v ohrozeni 

OPRAVA --------------

Do minulého č í s la Devexu 7 sa zhodou rô:z:nych okolnosti dostal č lá

nok, ktorý bo l publikovaný v Devexe už v roku 2000. Ch ceme sa ospra

ved l niť vše tkým za tohto novinárskeho škriatka. Tento č l á no k v roku 2000 

ma l ve l'ký ohlas medzi občanmi Devínskej Nove j Vsi. Teraz naším záme

rom bolo publikovať text napísaný nižšie v Devexe čís l o 6. 

Tohto roku bude občians keho združenia " Rieka Morava v ohrozen í., 

sláv i ť l. výroč i e založen ia . Už je to 7 rokov čo na slovenskom brehu ri eky 

Moravy navrh oval i pos ta v i ť České prístavy a .s. prístaviska pre nákladné 

lode . Vďaka občianskemu združeniu a občian ske j aktivi te obyvatel'ov De

vínskej N ove j Vsi ~me silného investora presvedč il i o ekologickej hodnote 

územia a vzda l sa svo jho zámeru . V roku 2007 môžeme vid i eť, že sa 

oplatilo vysl oviť svoj názor a občian sky sa angažovať pre zmenu, ktorá 

sa udiala za podpory a j vás občanov Devínskej N ove j Vs i. 

Priatelia urobili sme spo ločne "dobrú vec " pre nás a pre na še deti a my 

vám za to ďa kujeme a zároveň gratu lujeme. Chráňme si ri eku Moravu 

a jej okolie i naďal e j , aby ostali prírodné hodnoty a tradi č ný ráz okolia 

Devínskej N ove j Vsi nielen pre nás ale aj pre ďa l š i e generácie. 

Obči anske združe nie je "za ochranu rieky M orava a za kvali tu života 

l'udí z Devínskej" 

Cyklistický chodník je i naďal e j poča s celého rq-ka využívaný na rekreáciu 

obyvatel'rn i Devínske j N ove j Vsi, celej Bra tislavy a jej okolia. 

Územie je situované v ch ránenom areá li Devínske a lúvium Moravy, kde 

sa zachovala prírod a v pomerne prirodzenom stave. N a území ch ránené

ho areá lu pla tí štvrtý s tupeň ochrany. Patrí k medzinárodne význa mným 

mokradiam chráneným Ram sarským dohov~ rom, je to významné vtá čie 
územie. 

Hodnotu územia dokumentuje aj podpora Európske j únie. Rieka Mora

va je zaradená medzi na jvýznamnej šie prírodné lokality Európskej ún ie 

NATURA 2000 a je evidovaná pod označením 297 Rieka Morava SKU

EV0314 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD ., 
splnomocnenec ob čianskeho zd ruženia 

Nemýľme si pojmy s dojmami 

Zd1!J'el11 o ľomoravie 
Vážený pán RNDr. Ladislav Ši

mon PhD. 
Reagujem opätovne na vaše ini

ciatívy uvedené v ,. Devexe" z 5. 4. 
2007. 

Dovolie mi pripomenúť, že vole
ní i zamestnanci obce, aleb.o mesta 
(teda aj mestských častí) sú platení 
z daní, ktoré museli vyprodukovať 
snaživí tvorcovia daní. Chcem tiež 
pripomenúť, že už nie je socializ 
mus, kedy o majetku občanov roz
hodovali iní, ako občania . 

Už v predchádzajúcom člá nku 

v Devexe č. l z 12. Ol . 2001 som 
upozornil, že všetky pozemky okolo 
rieky Moravy majú dedičných maj i
telov, občanov Devínskej Novej Vs i. 
Teda z titulu vlastníctva pôdy, majú 
on i jediní, ako vlastníci pozemkov, 
právo rozhodovať o svojom majet
ku, o j eho zveľadení resp. o jeho vlo
žení, či nevložení do podn ikateľskej 

činnosti. 

Ak existuje vyšší záujem štátu a 
vám podobným organizáciám, tak 
musí najp rv nastať vyvlastnenie po-

zemkov, alebo ich vykúpenie. Zlo
dejstvo podobného druhu som iažil 
v Deyínskej dosť. Naprík lad objekt 
Volkswagen a celé nové sídlisko, v 
ktorom našlo svoj do mov tisíce ob
čanov, sú postavené na pozemkoch 
občanov! Pozemkov vyvlastnených 
za 20 halierovfm2 

Rovnako chotár oblasti Devín
skej kobyly. Každý strom a každý 
m2 v lese patrí niektorému staro
usadlíkovi Devínskej a nie štátu. 
Napriek tomu vy tzv. "ochraná1·i" 
ohlupujete ,.rezerváciou'; prenasle
dujete turistov s bicyklom. Pýtam 
sa, akým p rávom?. 

Je tq zámer ochrany zlodejov, 
ktorí rabujú les a nákladnými auta
m i dra ncujú majetok súkromníkov 
aj pod vašou ochranou? 

Sú aj iné cesty ako si vážiť pro
stredie v ktorom žijeme. Poznáte 
Spolok na podporu Pomoravia? 
Skúste si prečítať stanovy tohto 
spolku a pripojte ·sa, alebo založte 
podobnú podpornú slovenskú or
ganizáciu s cielom aktívneho vyu
žitia rieky, príwdy a okolia našich 
bydlísk. Alebo vašimi ciel/ni sú iba 
negácia snáh a iniciatív? 

Z Ouzkýst. 

JAR 200 7 

www. fiat.sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol - Kúpa 

02- Predaj 

03 - Vol' né miesto (ponúka, 

hl'odál 

04- Služby (ponúkal 

05- Byty 

06- Nehnutel'nosti 

07- Rozličné 

c oz - vm:.uAJ ) 

• Ovčie kožušiny - predložky - do
stanete · kúpiť v Devexe. Novoveská 

14 (z dvora) po-pia: 15.00-18.00. 

Možnosť aj objednať. Lacnejšie ako 
kdekolí,ek v meste. 

• Predrim !000 litrové nádoby z 
PVC. . 

Tel: 0905-138153 

C ()J- Vúr~t MlfSTA ) 
• Hotel Morava prijme do pracovné
ho pomeru: 

- recepčný-recepčná, znalosť Nl 
(AJ) podmienkou, 

-Pomocné sily do kucltyne, 
- kuchára-kuchárku. 

AUTÁ A KÁVU VI EME NAJLEPŠIE 
JARNÁ SEVIS NÁ PREHLIA DKA 2007 
Pre bezpečnejšie auto a kl'udnejšie cestovan ie len za149 sk rátane DPH .. 

Prehliadka prebieha od 6. 4. do 30. 4. 2007 a zameriava sa ria kontrolu bŕzd, tlmičov pru.ženia a závesov kolies, výfuko
vého systému, tesnosti motora a prevadcwky, prevádzkových kvapalín, akumulátoru. pneumatík, osvetlenia a stieračov. Na 

· vybrané originálne náhradné diely bude poskytnutá zl'ava 15%. Každý účastník akcie obdrží malý model Fiatu. 

PO I SŤOVŇA . 
Ing. Ján Žatko 

exkluzívny zástupca 
09 18 444 607 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytov 
• poistenie podnikatel'ov 
• životné poistenie 
• stavebné úvery 

mimodadne zľavy 
pre obyvatel'ov ONV 

Informácie v hoteli Morava na Ople

talovej, Tel.: 6477 7766, 

64779991 

c .) 
• Poistenie áut, teraz s m imoriad

nou zlavou pre dôchodcov, učitelov, . 

novinárov a policajtov. Ing. ]án Žal

ko, 0918-444 607 

• Spraco~anie účtovných dokladov 

v systéme JU a PU (okrem miezd), 

vypracovanie daňových priznaní 

(DPH, daň z prijmov), ekonomické 
poradenstvo. Tel: 0907-732182 

Ešte stále mimoriadne ceny! 

• TV servis Baláž - oprava televíw

rov. Na grbe 43. Tel!zázn .. 6477 6963 

• Dvadsať rokov doučujem v D N 

Vsi tínedžerov NJ. A J. R! (VŠ pedag. 
+ štátnice jazykov) 200· Sk/1,5 h. 

Tel: 0903-227 457 

• Záhradnícke práce, búracie, auto

doprava do 1,5 tony. uad 12 t s hyd
raulickou rukou. Tel: 0904-166 555 

• Tepujem, čalun.sed.,in t. auta, ko-

berce. Tel: 0910-903 828 

( ufJ - ~Ui~Ulf[~{)STI ) 

• Kúpim záhradu v lokalite Devínska 

Nová Ves, alebo Dúbravka. 

Tel: 6436 6028, 0903-649 403 

( __ ()_;::7_-_l!_()_ZL_I_Č~_f_· _) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE PO
TREBY, rozličný tovar, darčeky Na 
grbe 55. Tel: 6477 4642 
• Dovolenka na chate v Tatrách. Iq

kalita Hybe, eena 230 Sk osob.a!deň. 
Kontakt: 0903-1 OS 924, 

www. chata l O.szm.sk 
• Dám do prenájmu garáž na ul. I. 
Bukovčana. Tel: 64779533 

lnle rcia - Cenník: l znak= 1,30 Sk, l / 16 str.= 678 Sk, l /8 str.= 1360 Sk, l /4 st r.= 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, l ·str. = 10 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH . Zľav y : tri uve rejn enia zo seb ou 5%, pri p äť o viac l 0%, cel or oč n é 20%. Ponuka de tskýc h ve cí bezplatne. 
Za mestnanie hl' o dám: z l' o vo 50%. Príplatky: l . str ano + l 00%, pos l edná stra no +5 0%, i ná oko inzertná str a no (6,7) + 30%. 
ln le r t ná kancelária : ONV N ovoveská 1 4 (z dvo ra n ad poštou ) , po-pi a : 1 5.00 -1 8.00, e-mai l: krug@m o il.viapvt. sk 
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. ~'z policainého 
zápisnika 

~ V sobotu 31 . 3. na M lynskej 
neznámy páchate!' poškodil červené 
vozidlo Suzuki Swift. Poškodením 
l'avých predných dverí, zrkadla a 
zadného stierača spôsobi l majitel'ovi 
škodu .20 tis. Sk 
• O deň neskôr, v nedel'u l. 4. sa v 
chatovej oblasti Pohraničník vláma l 
do šedého vozidla Fiat Stilo Wag on, 
ukradol peňaženku a ba'nkomatové 
karty. poškodením spôsobil škodu 
l O tis. Sk, krádežou l tis. Sk. 
• V ten istý deň l. 4. sa neznámy 
pácha tel' vlámal do vozidla Volvo 
XC90, ukradol handfree Nokia s 
nabíjačkou. Poškodením spôsobil 
škodu l OO tis. Sk, krádežou 3 3 500 
Sk. 
• V chatovej oblasti Glavica sa 2. 
4. neznámy páchate!' vlámal do 
zelenomodrého Nisan Primera. 
Ukradol autorádio Nisn s CD 
prehrávačom, čiernu koženú tašku a 
firemné doklady .. Majitel'ovi spôsobil 
škodu 6 tis. Sk. 
• V utorok 3. 4. v noci ukradol nez
námy páchate!' z bytu n~ Eisnerove j 
televÍzQ[ LG v hodnote 30 tis. Sk. 
• V ten istý deň 3. 4. na Jasencovej 
neznámy páchate!' ukradol z pozem
ku železné vidly na UNC 080 v 
hodnote 75 tis. Sk. 

• Na parkovisku pred Ternom, tiež 
3. 4. neznámy páchate!' ukradol 
z vozid la VW Passat obe spätné 
zrkad lá s el. ovládačom, čím 
majitel'ovi spôsobil škodu 50 tis. Sk. 
• Utorok 3. 4. neznámy páchate!' 
založil požiar na Eisnerovej. 
Vyhorelo ll ks borievok čínskych, 

· čím spôsobil mestskej časti škodu 13 
tis. Sk. 
• V ten istý deň, 3. 4. neznámy 
páchate!' ukradol v Terne z nákup
ného vozíka tmavohnedú kabelku s 
mobilom, okuliarami, kl'účmi, doklad
mi, všetko v hodnote 26 500 Sk. 
• Zo stavby' obchodného domu Lidl 
na Eisnerovej neznámy páchate!' 5, 
4. ukradol elektrocentrálu ETC 6500 
v hodnote 59 tis: Sk. 
• V ten istý deň zadrža!a hliadka 
políc.ie páchatel'a podozrivého z 
prechovávania omamných a psy
chtropných látok. 
• Bielo-čierno-červený bicykel zn. 
Scott (v.č.GH487599) v hodnote 
l 2 tis. Sk ukradol neznámy páchate!' 
8. 4. z pivničných priestorov na 
Eisnerovej. 
• V nedel'u 8. 4. nahlásili občania 
na políciu prečin nebezpečného 
vyhráž~n ia z ul. Š. Králika. Prípad 
rie šili v skrátenom vyšetrovaní.* V 
utorok l O. 4. naJ. Smreka sa udialo 
vyd ieranie· pod hrozbou násilia. 
Vyšetrovatel' za .čal trestné stíhanie 
obvinených. 

OO PZ ONV 

ligový ročník 2006/2007 uzavretý 
Šachisti ŠK STRELEC Devínska 

Nová Ves ukončili náročnú ligo
vú sezónu ročníka 2006/2007. 
Klub sa v priebehu sezóny musel 
vy~poriadať s odstúpením celého 
výboru (Fratrič - priorita štúdium a 
finančné zabezpečenie, Šimon ta
kisto štúdium a iné záujmy, Bezúch 
dlhodobo v Anglicku). Napriek 
týmto stratám sa podarilo udržať 
činnosť všetkých družstiev a vy
tvoriť predpoklady pre úspeš,nú 
reprezentáciu Devínskej Novej Vsi 
i v ďalších rokoch . Štyri družstvá 
klubu odohrali spolu 44 ligových 
stretnutí na 8-ich šachovniciach, 
pričom 19 stretnutí bolo víťazných, 
20 prehratých a v 5-ich sei súperi 
rozišli po remíze. Za STRELEC na
stúpilo celkom 31 šachistov, ktorí 
odohrali spolu 342 ligových partií, 
z toho 135 víťazných, v 67-ich re
mizovali a v 140-ich prehrali. 

Výsledky posledných kôl: 

l. liga: 
Heffer Komárno "B" - DNV "A" 

5:3 
ZENTIVA Hlohovec "B"- DNY "A" 

5,5: 2,5 
DNY "A" ·Budmerice , 4 : 4 
DNY "A" · Lokomotíva Trnava 

l: 7 
Ili. liga: 

Slovan "E"- DNY "B" 2 : 6 
DNY "B"- Modra "B" 

3:5 
Doprastav "D"- DNV "B" 

2,5:5,5 
DNV "B" -Tatran "A" 

6,5: 1,5 
IV. liga: 

Senec - DNV "C" 3 : 5 

DNY "C" -Tatran "B" 2,5 :. 5,5 
Apolla "B"- DNV "C" 3 : 5 
DNY "C" - KŠN "A" 

6,5: 1,5 
' V.liga: 

MATFYZ- DNY "D" 2: 6 

('-----_· H_O_KE_JB_Al~) 
Bratislavská 

HokejbalováJ,.iga 

Kobra je po 16. kole v A skupi
ne. 

na druhom mieste 

15 Kolo. 
TJ SAV: HBC KOBRA 10:6 

(0: 1) (4:1) (6:4) 
Góly: M. Rybár 3, R.Strnád 1 , 
R.Lisal 1 , M.Babik 1. 
Asistencie : R.Lisal 2, R.Strnád 
1, M.Záhorsky 1 , l. Chandoga 1 , 
M.Rybár 1. 

16 Kolo. 
HBC KOBRA : Račistorf 20:1 

(6:0) (4:0) (10:1) 

DNY "D" -šachy. sk "C" 

Spoje "B" -DNY "D" 
3:s 

DNY "D" -Lokomotíva "A" 4: 4 

lllj 

Góly :R.Strnád 4, M.Kečkeš 4 
R. Lisa/ 2 , M.Jeck 2 , S. Vacu: 
fik 2, M.Záhorsky 1, M.Rybár 1 
o .Sith 1 , P. Sith 1 , l. Chand; 
ga 1, S. Čapka 1. 
Asistencie: F. Cajchan 4, M.Zá. 
horský 3, O. Sith 3, M. Rybár 3, 
l. Chandoga 2, R.Strnád 1, D. 
Sith 1 , M. Jeck 1 , S. Vaculík 1 
S. Čap ka 1. Posledný zápas K ob: 
ry v skupine A je s ELANOM 
28.4.2007 o 9.00 hod. na síd. 
lisku stred nad poštou. 

FUTBAL~~@ 
16. kolo 

ONV- Trnávka 8 4:3 (3:0) 
G: Arbet 3, Samsely 

17. kolo 
ONV -Vinohrady 5:0 ( 1 :O) 
G: Arbet 3, Martin Polák, Rischer 

ms 

V Devínskej Novej Vsi, tak 'ako vo všetkých našich mestských častiach, ž ii ú a pracu jú 
!'u dia rôznych P[Of~s ií, okrem iného, aj novinári. Mnohých z nich poznáme prostredníctvom 
ich práce v tlači, televízii či rozhlase:· o niektorých sa dozvedáme· aj vďaka iným aktivitám, 
ktorým sa venujú. Jednou z nich je lldikó Puchertová, žijúca v Devínskej Novej Vsi osem· 
násť rokov. Výborné podmienky v našej mestskej časti využíva, okrem iného, na rozvoj sv~ 
jej zál'uby- športu. Niekol'konásobná majsterka Slovenska a dvojnásobná majsterka svelo 
v behu na lyžiach novinárov-lyžiarov, sa prednedávnom vrátila z 30. ročníka Majstrovstiev 
Slovenska novinárov- lyžiarov, ktaré sa uskutočnili 13. - 17. marca v Nízkych Tatrách, v 
Jasnej .. Organizátorom tohto podujatia bola Krajská organizácia Slovenského syndikátu 
novinárov v Banskej Bystrici, za výdatnej podpory, práve nimi, získaných sponzorov. 
*Táto zima lyžiarom vel' mi neprialo. A už vôbec nie v Bratislave a jej oko lí. Dalo so vôbe! 
pripraviť na preteky? - spýtali sme sa lldiká Puchertovej. 
-Jediná šanca bola príprava "na suchu". Od apríla do konca októbra jazdievam denne no 
bicykli do práce. Potom behávam a chodím do posilňovne. V Devínskej Novej Vsi sú ·no 
všetky, alebo takmer všetky, športové aktivity ideálne podmienky. Takže aspoň kondičná 
príprava je vždy možná. Ale kontakt so snehom mi vel'mi chýbal. Vďaka podpore 
Miestneho úradu som mala možnost' vycestoval' na niekol'ko dní za snehom. Tréningy 
Štrbskom plese mi vel' mi pomohli. Som vel' mi vďačná, že predstavitelia našej mestskej 
podporujú športové aktivity aj nás, skôr narodených. Moje úsilie vyvrcholilo na sa 
Majstrovstvách Slovenska, na ktorých som sa zúčastnila, tiež vďaka našej mestskej 
Beh na lyžiach som vyhrala, v kombinácii (súčet umiestnení v behu a obrovskom sla 
som skončila na tret'om mieste. 

30. ročník Majstrovstiev Slovenska bol aj určitou generálkou. pred celosvetovým 
tím novinárov - lyžiarov, ktoré sú ich neoliciálnymi Majstrovstvami sveta . Uskutočnia 
na budúci rok práve na Slovensku, v Jasnej. Budú príležitost'ou na neformálne stretn 
nadväzovanie pracovných kontaktov, no najmä konfrontáciou fyzickej pripravenosti a 
nosti novinárov na svahoch i v bežeckej stope. 

DEVínskonovoveský Expres - dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištná 9, tel./fax: r:J2/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: krug@mai l.viapvt.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínske Nová Ves, Novoveská 14 lz dvorol 
po-pia: 15.00-18.00. Uzáv ierka čísla: vb štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 
Nevychádza v auguste. Tlač: art&press spal. s r.o., Turbínová l , 830 OO Bratislava. Registračné číslo: l 03/90 · R 
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Mestská časť DNY je v súčasnosti najväčším s'ponzorom Devínskonovoveského Expresu 

19.-20. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 
čo všetko sa v republike chys

tá znižovať a zvyšovať sa doz

vedáme z médií. V Devínskej 

sa všetci modlia, aby konečne 

zapršalo a aby konečne skončilo 

vyčíňanie vandalov, v noci vra

cajúcich sa z krčiem. 

Všetko so všetkým súvisí. Vraj. 

Rast ceny benzínu a pohonných 

látok asi z Devínskej neovplyv

níme. Na kultúru a kultúrnosť 

našich obyvatelov- spoluobča

nov však vplyv asi máme. 

Dobré príklady už akosi ne

priťahujú a seriózny občan občas 

vyjde so spôsobným správaním 

na posmech. Nechce sa mi však 

veriť, že niet spôsobov ako ne

prispôsobivých naučiť. je prav-

· da, že po rokoch, keď sú sami 

postavení do úlohy rodiča sú 

nútení zamýšľať sa aby ich ra

tolesti nekráčali v ich šľapajach, 
ale dovtedy ... ? 

Netuším, kde zohnať zrkadÍá, 

ktoré by aj v noci odrážali úbo

hosti istej časti populácie, aby sa 

videli, spoznali a s hrôzou zis

ťovali "schopnosti" tzv. homo 

sapiens - teda človeka. Možno 

aj o niekolko hodín po vytriez

vení prichádzajú na .. . netuším 

na čo: Mať totiž sily byť sebou 

samým, takým, za ktorého sa 

nebudem musieť hanbiť alli 

ako uchádzač o ruku dievčaťa, 
ani ako budúci rodič, to chce 

skutočne nájsť a pozbierať sily. 

Možno siahnuť aj na dno. Re

vať a hulákať dokáže každé ho
vädo. 

Vydavateľ 

devex@ba.netlab.sk 
krug@mail.vlapvt.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

Ex · občanov 

Pre s mestskej časti 
DEVÍNSKA NOV Á VES 

4.5. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 9 bezplatne 

ll ČÍsle: OO z rt~dnlce • z dlir• sttZI-ostu 
• Rozmiestnenie ltonttZ~'nerov O NultúrtZ • lstrtZcentrum 

• ZOŠ • TIN • PonulttZ prednišolt • Olympic " StuptZve 
O SpoločenslttÍ ltrom'lttl • Otvorili sezónu • NivštevtZ 

Q Stolný tenis • lnzercltl _ 
f) lnzercltZ O Z pollctZ~'ného ziplsnílttZ • Sport 

Vel'vyslanec USA R. Vallee 
29 .4. 2007 otvoril baseballovú sezónu 

V sobotu 21.4. 2007 obyvatelif 
Devínskej trávili vol'ný čas na Samových hrách 

.. _, .. PREČO '1 
Prihováram sa vám ako mladá obyvatel'ko 

znetvorenej Devínskej Novej Vsi. Nemôžem 

nechal' bez povšimnutia príhodu, ktorá sa 
udiala začiatkom apríla. V sobotu 31.3. som 
sa z balkóna pozerala ako na zastávke Mila
na Marečka vymieňajú starý stánok PNS za 
nový, viičší a krajší. 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

• Miestny odbOr Matice sloven
skej v ONV začal s prípravou na 
14. ročník Festivalu slovenskej 
národnej piesne, ktorý bude 3. 
júna 2007. 

• V piatok 4. mája sa stretli 
členovia MO MS v DNV, pred

stavitelia MČ DNV, ·žiaci zá
kladných škôl a občania pri 
pamätníku gen. M. R. štefá

nika. 
V krátkom spoločensko-kul

túrnom programe si pripome

nuli 88. výročie jeho smrti. 

• Zaujímavé sa ukazujú roko
vania ohl'adne využívania geo

termálnych zdrojov na našom 
území v spolupráci s bratislav

skou župou. 

V nedel'u doobeda si predavačky, ktoré 
tam pracujú, aj cez svoje vol'no dopÍňali 
stánok novinami o iným sortimentom, aby si 
nasledujúce róna l'udia bez problémov kúpili 
noviny, či lístky no autobus. 

V pondelok ráno som so však zhrozilo, 
pretože v noci mali mladí van~ali zábavku! 
Necelé dva dni nový stánok bol postriekaný 
sprejmi a popísaný fixkami. Týmto odkazom 
chcem požiadal' rodičov, aby naučili svoje 
deti slušnosti a dozerali no ich správanie prís

nejším okom. 
Veď toto nie je normálne oby pekné a 

nové .veci, ktoré majú spríjemnil' o skrášli,!' 
Devínsku Novú Ves boli za dva dni zdemolo
vané a zničené, poprípade "iba" poškodené. 
A pánov policajtov by som si dovolila upozor
nil', že v Devínskej máme kamery, ktoré majú 
slúžil' k bezpečnosti a k znižovaniu kriminali
ty, tak prečo sa potom zvyšuje? 

Čitotel'ka Katarína S. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 26.4. 2007. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude l 0.5. 2007, 
číslo vyjde 18.5. 2007. 



Z radnice 
Miestna rada mestskej časti Bra

tislava- Devínska Nová Ves sa zišla 
24.apríla 2007 na svojom riadnom 
zasadnutí, na ktorom prerokovala 37 
bodov programu a prijala nasledu
júce uznesenia: 

MR MČ ONV 
• zobrala na vedomie stav plnenia 
uznesení MZ MČ ONV, odporučila 
MZ MČ ONV schváliť splnen ie UMZ 
č. 57/2/2007/3, odporučila zruš iť 

UMZ č. 210/9/2004,38/3/2005/1, 
180/9/2005, 2/1/2006/2, 29/3/ 
2006/2a, 29/3/2006/2b, 29/3/ 
2006/4, 69/4/2006/3, 186/10/ 
2006/3, 180/10/2006/4, 
· požiadala starostu MČ ONV prero
kovať pripomienky MR MČ ONV k 
Záverečnému účtu Denovy za rok 
2006 na osobitnej kom isii s riadite
rom organizácie, pracovníkmi MÚ 
a predsedom komisie financií a le
gislatívy a po ich zosúladení so záko
nom o rozpočtových pravidlách 
odporúča MZ MČ ONV záverečný 
účet Denovy schváliť, a odporučila 
MZ MČ ONV schváliť návrh rozpočtu 
Denovy na roky 2007 - 2009, 
• odporučila MZ MČ ONV schváliť · 
záverečný účet !stra-centra za rok 
2006 , a odporučila MZ MČ ONV 
schváliť návrh rozpočtu !stra-centra 
na roky 2007 - 2009, 
· odporučila MZ MČ ONV schváliť 
Záverečný účet OHZ za rok 2006, 
a odporučila MZ MČ 'oNv schváliť 
návrh rozpočtu OHZ na roky 2007 
- 2009, 
• požiadala starostu MČ ONV prero
kovať pripomienky MR MČ ONV k 
hospodáreniu DTV, s. r. o. a návrhu 
plánu na roky 2007 - 2009 na 
osobitnej komisií s konatel'om organ
izácie. pracovníkmi MÚ a predsedom 
finančnej a legislatívnej komisie a 
po ich zosúladení so zákonom o 
rozpočtových pravidlách odporúča 

MZ MČ ONV hospodárenie DTV 
s. r. o. za rok 2006 zobrať na vedomie, 
požiadala konateľa doplniť podrobný 
prehľad zúčtovaných dotácií, a uložila 
hlavnému kontrolórovi vykonať kontro
lu nakladania s prostriedkami MČ ONV 
v termíne do 15. 5. 2007, 
• požiadala starostu MČ ONV preroko
vať pripomienky MR MČ ONV k hospo
dáreniu ONV ŠPORT, spol. sr. o. za rok 
2006 na osobitnej komisii s konateľom 
organizácie, pracovníkmi MÚ a predse
dom finančnej a legislatívnej komisie 
a po ich zosúladení so zákonom o 
rozpočtových pravidlách odporúča MZ 
MČ ONV hospodárenie ONV ŠPORT, 
spol. s r. o. zobrať na vedomie, 
• konštatovala, že materiál "Hospo
dárenie DSS SENECIO, n. o. je ne
kompletný, pretože nie je doložený 
stanoviskami správnej a dozornej rady 
neziskovej orga'nizácie, 
• odporučila MZ MČ ONV zobrať na 
vedomie hospodárenie ZŠ s MŠ a MŠ 
za rok 2006, a uložila prednostovi MÚ 
MČ ONV premietnuť do rozpočtových 
opatrení v bežnom rozpočte MČ ONV 
na rok 2007 doplnenie rozpočtovania 
vlastných prostriedkov škôl a pred
školských zariadení v súlade so záko
nom o rozpočtových pravidlách, 
• uložila predsedom školskej komisie 
a KVAD predložiť MZ MČ ONV návrh 
sídla novozriadenej MŠ na základe 
posúdenia technického stavu a per
spektívneho využ itia ex istujúcich 
zariadení, uložila prednostovi MÚ MČ 
ONV v spolupráci s predsedom komi
sie školstva vypracovať zriaďovaciu 
listinu a štatút novej MŠ, odporučila 
MZ MČ ONV schváliť rekonštrukciu 
vybraného objektu sídla MŠ a finančné 
krytie podl'a návrhu KVAD, požiadala 
predsedu komisie financií a legislatívy 
o stanovisko k prenájmu časti budovy 
ZŠ P. Horova 16, 
·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
záverečný účet MČ ONV za rok 2006 
po zapracovaní pripomienok a jeho 
prerokovaní v komisiách MZ MČ ONV, 
• odporučila MZ MČ ONV schváliť návrh 

-z diára starostu -
MČ DNV Ing. Vl. Mráza ti DNV a vedenia mestskej časti 

Devín vo veci vypovedania ve-
V mestskej časti DNV prebehlo rejnoprávnej zmluvy na úseku 

rokovanie vedenia mestskej čas- Územného konania a stavebného 

DEVEX 2 

investičných priorít na roky 2007 -
2009 ako súčasť Programu hospodár
skeho a sociálneho rozvoja MČ ONV 
po zapracovaní pripomienok, 
·odporučila MZ MČ ONV schváliť nove
lu Organizačného poriadku MČ ONV 
a Rokovacieho poriadku MZ MČ ONV 
a uložila zástupcovi starostu MČ ONV 
predložiť Rokovací poriadok MČ ONV 
na rokovanie najbližšej MR MČ ONV, 
• zobrala 1na vedomie oznámenie o 
schválení finančných prostriedkov na 
Manažment Devínskej Kobyly z Enviro
mentálneho fondu vo výške 190.· tis. 
Sk, uložila prednostovi MÚ premietnuť 
Envirofond do rozpočtových opatrení, 
a schválila kofinancovanie akcie vo 
výške 9,5 tis. Sk, 
• zobrala na vedomie informáciu o pre
rokovaní úprav námestia R. Slobodu, 
a uložila prednostovi MÚ premietnuť 
akciu do rozpočtových opatrení ka
pitálových výdavkov na rok 2007, 
·zobrala na vedomie predloženú žia
dosť o odkúpenie pozemku p. č . 
2292/195, a neodporučila predaj 
pozemku, 

·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
predÍženie nájmu v pohotovostnom 
byte na ul. M. Marečka 22 rodine 
Hurbaničovej do 31. 12. 2007, 
• schválila uzavretie nájomnej zmluvy 
na nebytqvé priestory v Dovina pasáži 
s firmou Avees, s. r.o. o výmere 96,80 
m2, za podmienky uhradenia dlžného 
nájomného za mesiac august 2006 vo 
výške 8.067.- Sk spolu s vyúčtovaním 
služieb s príslušenstvom, 
·odporučila schváliť MZ MČ ONV ro
zdelenie dotácií športovým klubom v 
MČ ONV na rok 2007 po zapracovaní 
pripomienok, 

·odporučila MZ MČ ONV schváliť 
výsledky kontroly in vestičnej akcie 
opravy terasy M. Marečka, výsledky 
kontroly užívania platených parko
vacích miest, a odporučila predsedovi 
komisie financií a legislatívy pripraviť 
návrh sankcií a úpravu príslušného 
VZN, 

poriadku - spo ločnej stavebnej 
úradovne vo vzt'9hu k mestskej 
časti Devín. 

(Z dôvodu neplnenia zm luvných 
finančných záväzkov tejto mest
skej časti za rok 2006 a v roku 
2007}. 

• zobrala na vedomie žiadosť sta
rostky MČ Devín na predÍženie ter
mínu činností spoloč ného staveb
ného úradu, a požiadala starostu Mč 
ONV postupovať voči MČ Devín v 
zmysle výpovede z Verejnoprávnej 
zmluvy zo dňa 28. 3. 2007 a 
nepredlžovaf spoluprácu pri výkone 

· činnosti úradu do 30. 6. 2007, 
• schválila príspevok na splav 
po rieke Morave dňa 2. 6. 2007 
vo výške 15.· tis. Sk z fondu 
vol'nočasových aktivít mládeže, 
• uložila prednostovi MÚ zaradi ť 
investičné akcie "Pripojenie OS l. 
Bukovčana 15, a Pripojenie OS 
Blížne · Zamajerské " na rozvod 
TKR do rozpočtových opatrení ka
pitálovétw rozpočtu MČ ONV na 
rok 2007, a uložila prednostovi MÚ 
predložiť materiál na prero.kovanie 
do KVAD na posúden ie výšky ka
lkulovaných nákladov od Sátro a 
Denovy, 
·zobrala na vedomie informáciu o 

·výsledku rybárčenia za r. 2004 -
2006, a schválila uzatvorenie nájom
nej zmluvy s DP Devin na obdobie 5 
rokov so sadzbou 2.-Skfm2frok za 
pozemok pod vodnou plochou ryb
níka - vodnej nádrže, 
·odporučila MZ MČ ONV schváli ť 
kúpu pozemku p. č. 926/6 o výmere 
462 m2 od vlastníka TST, a. s. za 
navrhovanú kúpnu cenu 1.-Sk a 

. úhrady poplatkov spojených s vkla
dom do katastra nehnutel'nosti, 

• zobrala na vedomie predloženú 
predbežnú kalkuláciu stavebných 
nákladov na vybudovanie stojiska 
pre odpad na nám. R. Slobodu a 
opravy pitnej fontány na nám. 6. 
apríla, a uložila prednostovi MÚ 
prerokovať s riaditel'om Denovy 
zníženie kalkulácie o 30%. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňas, 

zástupca starostu MČ ONV 

MČ DNY trvá na účinnosti výpo· 
vede k l. 5. 2007. 

O tejto situácii starosta opa· 
kovane rokova l s primátorom hl. 
m. SR Bratislavy p. Ďurkovským, 
pričom o tejto skutočnosti in for· 

movol aj poslancov hlavného 
rnesto SR Bratislavy. Vzhl'adom 

nútenú správu Devína bude o no 
vzniknutej situácii vo výkone tejto 

renesenej štátnej správy rozho
~ovot' primátor hl. m. SR Bratisla-

vy. 

, Starosta prerokoval s riaditel'om 
DP Devín {Pol'nohospodárskeho 

družstva} podmienky ďalšieho . 
prenájmu pozemku pod vodnou 
nádržou rybníka, aby bol i na
ďalej možný výkon športového 
rybolovného práva pre rybársku 
verejnost'. Podmienky zmluvy ešte 
prerokujú orgány samosprávy. 

~Starosta spolu so župnými 
poslancami p. Encingerom a p. 
Hrabinom prerokoval na brati
slavskom samosprávnom kraji s 
predsedom p. Bajanom možnú 

STRETNUTIE 
s chorvátskými študentmi 

My, najstarší členovia súboru 

Grbarčieta, by sme sa radi s va
mi podelili o príjemné stretnutie s 

chorvátskymi študentmi a ich pro

fesormi z Vysokej školy filozofickej 
zo Záhrebu. 

Chorvátske múzeum nám svojou 
expozíciou zo života slovenských 
ľudí z minulosti k tomu vytvorilo 

ideálne podmienky. Stretnutia sa 

zúčastnili pani riaditeľka múzea, 

pán Kľačka a pán Cvečka. 

Čím boli mladí Chorváti pre 

nás zaujímaví? Hlavne tým, že štu
dovali slovenčinu . Dokázali bez 

jedinej chybičky zarecitovať slová 
našej i chorvátskej hymny v slo

venčine, oboznamujú so s tvor
bou našich autorov, históriou Bra
tislavy. 

Nika, našo vedúca nás pred

stavilo, povedalo niečo o súbore. 

My sme im pripomenuli ich domov 
Prostredníctvom chorvátskych tan
cov o piesní, ktoré patria do náš
ho súborového repertoáru. Hoci 
Nika vopred zostavila krátky prog

ram, žiadalo so ešte niečo pridať 

no zóver. Radi sme to urobili pre 

Ioto· milé a vďačné obecenstvo. 

spoluprácu a súčinnost' v inves
tičných rozvojových programoch 
na území našej mestskej časti. 

Konkrétna spolupráca sa pred
pokladá v geotermálnom využití 
zdrojov energie na našom úze
mí, ďalej v oblasti poskytovania 
sociálnej opatery a služieb, vzá
jomnej podpory v infraštrukturál
nych stavbách hlavne v doprave, 
rozvoji turizmu a cestovného 
ruchu. 

Konkrétne formy spolupráce 
vedenie Mé DNY prerokuje s 
odbornými pracovníkmi župy n~ 
úseku regionálneho rozvoja a 
štrukturá lnych fondov EÚ. 

• Za účasti predsedu komisie kul
túry p. M. Encingera starosta MČ 
DNY navštívil ministra kultúry SR 

p Maďariča, s ktorým preroko
vali možnú spoluúča st' rezortu 
kultúry na projekte vytvorenia 
pamätníka na pôvodnom mieste 
židovského cintorína v DNY. Mi
nister prisl'úbil spol uúčast' rezortu 
kultúry na vytvorení tohto pamät
níka za spoluúčasti MČ DNY a 
Židovskej náboženskej obce. 

• V mestskej časti prebehlo pra
covné rokovanie vedenia COOP 
JEDNOTA (TERNO) s vedením 
MČ DNY. 

Problémovou oblast'ou, ktorú 
obe strany riešili, boli st'ažnosti 
návštevníkov supermarketu TER
NO v súvislosti s parkovaním po
čas nákupov. 

Obe strany sa dohodli na upa· 
zornení verejnosti o prednost
nem využívaní parkovacích miest 

pre návštevníkov TERNA počas 
jeho prevádzkových otváracích 
hodín. 

V prípade nerešpektovania 
tohto stavu verejnosfou bude nú
tené pristúpil' k technickým opat
reniam na riešenie tohto stavu . 

• Starosta za účasti zástupcov 
RKC (Rímskokatolícka cirkev} vo 
farnosti Devínska Nová Ves roko
vali o vydaní miestneho cintorína 
vlastníkovi pozemkov - RKC a s 
tým súvisiacimi návrhmi na zá
menu pozemkov medzi RKC a 
hlavným mestom hl. m. SR Bratis
lavou. 

So žiadost'ou o vydanie týchto 
nehnutel'ností, ako i návrhu na 
zámenu sa RKC obráti na primá
tora hl. m. SR Bratislavy. 

-AZ-

Rozmiestnenie kontajnerov na /.polrok· "Objemný odpad# 
Denova poskytuje vel'kokapacitné kontajnery pre obyvatel'ov Devínskej Novej Vsi na zlikvidovanie objemného odpadu, objemného odpadu 
pri upratovaní domácnos!í a rodinných domov. Nepoužíval' na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov! 

Harmonogram rozmiestnenia ve l'kokapacitných konlajnerov: 

Deň pristovenio : ulica: ulica: 
04.-5.-07.5. 2007 ul. Jonáša, Josencova, No Vyhliadke 
11.5.-14.5. 2007 ul. Poniklecovo, Spádová, Delená 
18.5.-21.5. 2007 · ul. Janšáková, Slovinec, S.Králika-rod.domy 
25.5.-28.5. 2007 ul. Záhradná, Delená-Charkovská, Rybník 
01.6.-04.6. 2007 ul. Pieskovcova, Bystrická, Nbvoveská-J.Poni[ona 
08.6.-11.6. 2007 nám.6. apríla, ul. No Kaštieli, Opletolovo 
07.5. 2007 lstrijská (pri Zbrojnici) Mlynská 
09.5. 2007 križovatka no Vyhliadke-No Grbe . križovatka Bridlicová-J.Poni[ona 
11.5. 2007 No Vyhliadke (stred) Pod Lipovým (pri škole) 
14.5. 2007 križovatka Delená-Samova (tenis) lstrijská (Pri trojici) 
16.5. 2007 križovatka Charkovská-Delená S.Králiko (pri rodinných domoch) 
18.5. 2007 Jasencovo Zovodilovo 

Rozmiestnenie kontajnerov na /.polrok· "Zelené kontajnery# 
"Zelené kontajnery" na odpad zo záhrad 
intervaly premiestňovonio kontajnerov sú po dvoch dňoch, t.j. pondelok-stredo-piatok. 

Deň pristovenío : ulica : 
4.5. 2007 No Kaštieli 
7.5. 2007 lstriiská (pri Zbrojnici) 
9.5. 2007 križovatka No Vyhliadke· No Grbe 
11.5. 2007 No Vyhliadke (stred) 
14.5. 2007 križovatka Delená-Samova (tenis) 
16.5.2007 križovatka Charkovská-Delená 
18.5. 2007 Jasencova 

O potrebe štúdia našich jazy
kov: slovenského i chorvátske
ho, spoznávania kultúry o histó
rie oboch krajín navzájom po
hovorila vysokoškolská profe-

sorka pani M. Dobríková. No 
pamiatku z podujatia no našich 
priatel'ov nám ostal Chorvátsko
česko-slovenský frazeologický 

slovník, ktorý môžeme využit' už 

ulica: 
Zeliorska 
Mlynská 
križovatka Bridlicová -J. Poni[ona 
Pod L_ijlo'lým (pri škole) 
lstrijská (Pri trojici) 
S. Králika (pri rodinných domoch) 
Zavadilova 

o niekol'ko dní, pretože nás ' č~ ká 
začiatkom mája návšteva chorvát
skeho mesto Čakovca. 

Staršia skupino DFS Grbarčieta . 

DEVEX 3 



• kultúra • k~ltúra • kultúŕ~ \kult6~~~· ! k~ltú~a .• .. kultúra ·~ kultúra •. kultúrá • kultúra · ~- kultúra ·~~ ·- kultúra • ; 

centrum pre voľný čas 

Tel. 02/Ó4 77 OO 33. 
e-mail: propogocio@zoznom.sk 

www.devínskonovoves.sk/kultúro" 

10. 5. Deň rodiny 
Verejný koncert žiakov základnej umeleckej školy 

v Devínskej Novej Vsi ku dňu rodiny 
vo velkej sále, od 18.00 h., vstup vol'ný 

13. 5. O Šípkovej Ruženke 
Detská divadelná scéna 

vo velkej sále, od 1630 h .. vstupné 25.- Sk 

19. 5. Gala cup 2007 
Súťaž v tanečnom športe 

Organizátor: RNDr. Ladislav Mrva 
vo velkej sále, 10.00h. - 18.00 h. 

Lf.. TNi PRÁZDNIN'( V DENNOM 7Á80R..f_ 

Istra Centrum, centrum pre'vol'ný čas v Devínskej 'Novej Vsi · 
poriada denné letné tábory, denne od 8.00 do 16.30 hod., 

s turisticko- poznávacím zameraním 
v termínoch: 

2. 7. - 6. 7. 2007 
9. 7. - 13. 7. 2007 

Cena: 950,- Sk 
Cena: 1050,- Sk 

Cena zahŕňa obedy, dopravu, poistenie, 
pedagogický dozor, vstupné, ... 

Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 do 14 rokov denne 
V čase 8.30- 16.00 hod. priamo v !stra Centre. 

· ''·.. PONUKA EXKURZIÍ TURISTICKEJ '.·.--.: . ' ' . . •' . 
. {.;~ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE ~·:·:· ·· .. 

Devínska Nová Ves MÁJ 2007 
4.5.2007, piatok- Nočný pochod - zraz pred TIK 
20.00 h 

5.5.2007, sobota-
15.00 h 

8.5.2007, utorok-
13.00 h 

Príroda Devínskej Kobyly- zraz pred TIK 

Exkurzia do NP Donau-Auen, Rakúsko 
-exkurzia so slov. sprievodcom, (dospelí 4,-Euro, 
zl'avnené 2,- Euro+ vlastná doprava do Orth an 
derDonau)zraz 13 .OOvcentreNP Dona u-Au en, 
Orth/Dona u 

26.5.2007, sobota - Rieka Morava - slovenská Amazonka - zraz 
15.00 h pred TIK 

Devín - po stopách našich predkov- zraz pri 
vstupe na hrad 

Prihlásenie na exkurzie so sprievodcom zdarma (3 dni vopred): 
osobne lstrijská 49, Bratislava - Devínska Nová Ves, (utorok - pia
tok od 14:00 do 18:00, sobota od 10:00 do 18:00}, mailom pocha
bova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk alebo telefonicky 
02/6477 0260. 

Všetci ste srdečne vítaní! 

DEVEX 4 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, 841 07 Bratislava 
Vás srdečne pozýva na podujatia v mesiaci 

Máj 

9. 5. Koncert ku Dri u matiek 
10.5. Koncert ,.Ku Dňu rodiny" 
16.5. Koncert a výstava absolventov školy 
'23.5. Absolventský koncert a výstava 
25.5. Deň otvorených dverí 
30.5. Prijímacie pohovory 

Kostol Ducha Svätého 18°0 hod. 
l stra Centrum 18°0 hod. 
Zichyho palác 18°0 hod. 
Koncertná sieň školy 18°0 hod. 

14°0 -19°0 hOd. 

15°0
- 18°0 hod. 

Tešíme sa na Vašu n~vštevu 

~<· -~ ·-: ·: " Mestské kullúrno a informačné centrum Stupava'".· ' , . ::, 

~~~;. Koncert skupinv OLYMPIC v Stupave 'l{ 
25.mája -amfiteáter Bomík o 19.00 hod 

Vstupné: predpredaj 250,- Sk, na mieste 300,- Sk 
Predaj vstupeniek: v sieti Ticket porta l, 

Turistická Informačná Kancelária 
Devínska Nová Ves, lstrijská 49 

• · _,(,, 1·'·: Info: 02165934312, www.stupava.sk ·' · 

Ponuka prednášok 
organizovaných: 

OZ rieka Morava v 
ohrození, TIK DNV a fo-centrum 

V utorok 22. 5. 2007 o 19.00 h 
Téma: Potulky národnými parka
mi po západnom pobreží USA 
3. časť- prezentácia s videom 
Prednáša: Andy Popovič a 
Marek Kohut 

V utorok 29. 5. 2007 o 19.00 h 
Téma: Príroda v chápaní nábo
ženstva Mezopotámie. 
Prednáša: Štefan Šrobár 

V utorok 19. 6. 2007 o 19.00 h 
Téma: Cestami Tureckami a Bul
harska 
Prednáša: Barbora Chalupová 

V utorok 26. 6. 2007 o 19.00 h 
Téma: Príroda v chápal")í nábo
ženstva chetitov a kanaánča

nov. 
Prednáša: Štefan Šrobár 

Tešíme sa na stretnutie 
s Vami 

Ladislav Šimon, 
splnomocnenec 

občianskeho združenia 

\T (~I~N'fiU~ S'llU~J)NJ~,J IHJIU)I1Y ••• 
Pät' dní pred cestou domov som našiel v zuryšských novinách .,Toges Anzeiger" zaujímavý 

článok s dvomi fotografiami. No prvej bolo budovo železničnej sto nice s nápisom DEVÍNSKA NOVÁ 
VES o no druhej paneláky no novom sídlisku. Bol som vel'mi potešený, že niekto uverejňuje vo 
Švajčiarsku ten lo článok o robí reklamu pre nošu rodnú ONV. Pisotel': Martin Leidenfrost, Vieden· 
(on bývajúci v ONV už tokmer tri roky. Popisuje tamojší život: ONV - časť mesto Bratislavy so 
17 000 obyvotel'mi. Zmieňuje so o Eisnerovej ulici, kde osi býva, o Kobyle, o obci s 500 ročnou 
chorvátskou tradíciou, o Záhorskej rovine .... Ďalej píše o VW-podniku s jeho 10 000 zamestnanco
mi o výrobe 240 000 áut ročne, o pohostinstvách, hypermarkete, o rodinných domčekoch, ktoré 
vyrastajú no okraj~ch ONV, o rieke Morave - popri chránenej oblosti - o plánovanom moste do 
Ro kúska (nechápe, že ochrancovia prírody sú proti tejto stovbe). Ďolej so zmieňuje o železničnom 
násype, kodiol' jozdia vloky do Viedne, Pro hy. o Bu do pešti. V noci počuje hrmo! nákladných vlakov 
idúcich smerom do Bratislavy ... 

Svoj popis končí poznámkou, že rád žije v ONV. Eile si spomína, že so raz v Bratislave rozprával 
s mladým Bratislovčonom, ktorý so čudoval: "Ty pochádzaš z Viedne o žiješ v ONV?" Viedenčan mu 
to potvrdil. Brotislovčon so potom ospravedlnil, že ho nechcel uraziť. 

Moj o poznámka k spomenutým fotografiám: Veruže by so v Devínskej našli oj krajšie objekty. 
Keď budem domo, vyhl'odám toho pisotel'o o poďakujem mu zo jeho zaujímavý článok. 
Sr.dečne pozdravujem mojich Novomešt'onov. 

Váš Jaro Mašek 

()ltOLOČ~NSKÁ KltONtKA ] 

~?~~J 
ján GAŠPARÍK 

Nech odpočíva v pokoji! 

Šľachetné srdce 
nášmu drahému 

Ondrejovi MÁTEJOVI 

dotÍklo 13. 5. 2006. 
So smútkom v srdci si 

spomíname prvé výročie 
náhleho a nečakaného 
odchodu tam, odkiaľ 

niet návratu. 
S úctou a vďakou spomínajú 

manželka, dcéry, syn 
s rodinami, ostatná 
rodina a priatelia. 

Americko-slovenská nezisko
vá organizácia Good Sports In
ternational Slovensko v spolu
práci s Little League Internatio
nal slávnostne otvorili v sobotu 
28. apríla 2007 v priestoroch 
F centra v DNY prvú miestnu 
baseballovú ligu pre deti. Túto 
ligu hrá momentálne vo svete 3 
milióny 9 -12 ročných detí v 30 
krajinách sveta. 

Od marca tohto roku zača

lo baseball trénovať aj 75 detí . 
z DNV, ktoré sa do programu 
prihlásili po nábore uskuto
čnenom v oboch základných 
školách v DNY. Pod vedením 
garanta programu - bývalého 
profesionálneho hráča basebal
lu za Minnesotu Twins p. Toma 
Johnsona, momentálneho prezi
denta organizácie GoodSports 
International Slovensko, sa deti 
oboznámili s pravidlami, tech
nikou, náradím, niekolkokrát 

· týždenne usilovne trénovali, aby 
počas mesiacov apríl až jún odo
hrali prvý ročník detskej base
ballovej ligy. 

Slávnostný nadhod prvej lop-

INFORMAČNf ,,EUROAUTOBUS" --
odštartoval23.4. 

svoje turné po Slovensku 

Informačný autobus pri príle
žitosti 50. výročia európskej in
tegrácie odštartoval včera v Ban
skej Štiavnici svoju cestu po Slo
vensku. V rámci svojho turné nav-

[~-~-~-"" _· ~J 
Za zabezpečenie nápravy vo veci in· 

formovania občanov o rokovaniach miest
neho zastupitel'stva som písal vari pred 
mesiacom starostovi i do Devexu. 

Na môj list som dostal od pána staros
tu Ing. V. Mráza nasledujúcu odpoveď: 

Na základe vášho listu z 29. marca 
2007 som si preveril plnenie vami menova
ného ustanovenia zákona o obecnom zria
dení vo veci . zverejňovanie pozvánok na 
zasadnutie Miestneho zastupitel'stva mes
tskej časti Bratislava Devínska Nová Ves 
·a môžem vám oznámiť, že je už urobená 
náprava. Pozvánky na ostatné zasadnutie 
Miestneho zastupitel'stva boli zverejnené 

štívi lO slovenských miest a svoju 
cestu ukončí 9. mája v Bratislave. 

Pre občanov Slovenska projekt 
pripravili Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu na Slo
vensku a Zastúpenie Európskej ko" 
misie na Slovensku v spolupráci s 
Úradom vlády SR. 

vo vývesných tabuliach mestskej časti Bra
tislava Devínska Nová Ves, ako aj na oli· 
ciálnej internetovej stránke mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves www.devin
skanovaves.sk. 

Verím, že týmto spôsobom budeme do
statočne informovať obyvatel'ov mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves o pro
grame rokovania Miestneho zastupitel'stva. 

Ďakujem pánovi starostovi za zariadenie 
nápravy a verím, že zv~rejňovanie pozvá
nok na rokovanie miestneho zastupitelstva 
aj na úradných tabuliach umiestnených na 
verejných priestranstvách prispeje k tomu, 
že na rokovaniach miestneho zastupitelstva 
sa budú zúčastňovať aj občania. Veď o ich 
záujmoch sa na miestnom zastupitel'stve 
rokuje. Ing. Ján Žalko 

Americký velvyslanec otvoril 
v DNV baseballovú ligu pre 
deti 

tičky do hry urobil veľvyslanec 
USA na Slovensku pán Ro
dolphe "Skip" Vallee, ktorý po
ďakoval prítomným predstavi
teľom mestskej časti -:- pánovi 
starosto'vi Mrázovi, zástupcovi 
starostu p. Baňasovi, p. fará
rovi Moravčíkovi, riaditeľom 

škôl a všetkým dobrovoľníkom 
za podporu myšlienky vytvoriť 
zmysluplnú mimoškolskú ak
tivitu dostupnú pre všetky deti 
v našej mestskej časti . Program 
je financovaný a dotovaný či
astočne zo zdrojov v USA, či

astočne vďaka štedrej pomoci 
sponzorov zo Slovenska a v ne
poslednom rade materiálnou, 
technickou a finančnou podpo
rou MÚ MČ DNY a oboma ZŠ. 
Deti, ktoré tréningy navštevujú, 
nepotrebujú do športu nijako 

finančne · investovať, majú k 
dispozícii baseballové ihrisko, 
kon1pletne športové vybavenie, 
dresy, občerstvenie. Stačí len 
prísť a zapojiť sa. 

V tohtoročnej lige budú pro
ti sebe bojovať tímy Tigers, Mus
tangs, Blue Jays a Angels, pod 
vedením trénerov z DNY, ktorí 
sú v programe zapojení už do 
jeho počiatku od roku 1994, 
kedy program vďaka rodine 

(pokračovanie na 8. strane) 

N6vitevtt intttlčlttrov z Cllorv6tslttt 
V piatok 27. apríla navštívili 

Devínsku Novú Ves členovia 

Matice slovenskej v Záhrebe 
a spevácky súbor z kostoia Sv. 
Kríža, tiež zo Záhrebu. Cielom 
návštevy Slovenska (okrem De
vínskej navštívili Šaštín, Sobo
tište, Bradlo a Trnavu) ako po
vedal Zlatko Jevák, predseda 
Matice slovenskej v Záhrebe, 
je spoznávať krajinu priatelov, 
domov · svojich predkov (starý 
otec Zlatka Jeváka pochádza 

z Oravy) a priateľské stretnutia 
využívať na nadviazanif! · no
vých kontaktov a rozširovanie 
spolupráce. 

Po uvítaní a prijatí sa hostia 
zúčastnili na sv. omši v kostole 
Ducha svätého, ktorú celebro-

val dôstojný pán Ferdiš Takáč, 
predstavil sa spevácky súbor 
z kostola Sv. Kríža zo Záhrebu, 
ktorý vypÍňal spevácku časť 
omše a po jej skončení ponú
kol krátky koncert. Kultivovaný 
prejav s vyváženým fondom 
primäl poslucháčov k dlhotrvaj
úcemu potlesku. 

Potom, hostia i domáci, sa 
stretli v chorvátskom múzeu na 
lstrijskej s predstavitel'mi MČ 
ONV, predstavitel'mi chorvát-

s kej kultúry na Slovensku, Mati
ce slovenskej v ONV, ale aj 
vel'vyslanca Chorvátskej repub
liky v SR, kde po vystúpení sú
boru Rosica si vymenili skúse
nosti a nadviazali nové kontak
ty. pk 

DEVEX S 



STOLNÝ TENIS 
l. ročník stolnotenisového turnaja a 

putovný pohár zástupcu starostu 
mčdnv 

V nedeľu 15. 4. 2007 sa ·uskutočnil v 
rehabilitačnom centre MAX - FIT l. ročník 
Stolnotenisového turnaia o Putovný pohár 
zástupcu starostu mestskei časti Bratislava 
Devínska Nová Ves. 

Turnaia sa zúčastnilo celkom 13 detí a 25 
mužov. Škoda, že turnaia sa nezúčastní/a 
ani iedna žena. {prihlásená bola iedna}. 
Turnai bol dobre organizačne pripravený. 
ZŠ l. Bukovčana 3 zapožičala stolnotenisové 

Tak ako minulý rok aj tenlo rok bajkerskú 
sezónu otvorila časovka do vrchu RC&P 
Uphill 2007. 

Išla sa klasická trať z Ahoja kde 
bol štart - s ciel'om na Kamziku. Je 
to 2,6 km s prevýšením 160m. 

Počasie bolo krásne, slnko hrialo 
a celkovo trať absolvovalo 77 pre-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 
02 · Predaj 
03 · Vor né miesta (ponúka, 

hl'adá) 
04 · Služby (ponúka) 
05 · Byty 
06 · Nehnutel'nosti 
07 · Rozličné 

(~ __ 02_-__ PR=ED::...:...Ac:....J _ ____,) 

• Ovčie kožušiny- predlož
ky - dostanete kúpiť v Devexe. 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
15.00 -18.00. 
Možnosť oj objednať. 

DEVEX 6 

stoly. Hlavným sponzorom bola MČ DNV a 
zástupca starostu JUDr. František Baňas, 

ktorý venoval víťazom ocenenia vo forme· 
pohárov, medailí a diplomov: 

Vítazom 1. ročníka turnaia, a tým ai dr
žite/om tohto pohára po dobu iedného ro
ka, sa stal Richard Černý, ktorý vo finále 
porazil Juraia Kapiáša 3:0 na sety. Vítaz 
prešiel celým turnaiom len s iednou prehrou 
v skupine. 

Stolný tenis v Devínskei Novei Vsi má 
dlhoročnú tradíciu a preto ie potrebné iu ai 
naďa lei rozvíiat: Veríme, že na 2. ročníku sa 
zúčastní podstatne viac účastníkov, predo
všetkým z radov detí, mládeže a žien. 

Bc. Rastislav B a ií a s, 
člen Komisie športu MZ MČ DNV 

tekárov medzi ktorými boli aj dvaja 
Kolečkári - Renáta a Kamil. Vzhl'a
dom na to že bola len mužská a žen
ská kategória obaja dosiahli pekné 
umiestnenie. 

Kategóra: ženy 
9. Belzárová Renáta 

14:31 ( +3:44) 
Kategória: Muži 

41. Meitner Kamil 
11:59 ( +3:51 ) 

Lacnejšie ako kdekol'vek v meste. 
• Predám l 000 litrové nádoby z 
PVC. Pri väčšom odbere zl'ava. 

Tel: 0905-138 153 
• Predám vel'korozmerné okná 
vhodné na skleník. Lacno. 

Tel: 0903-030 359 

(~_0.:....:3_-.:....cVO.:....:ĽN:....c:E:...:..' M:...:..IE.:....:S.:..:...T A'--~) 

• Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: 

recepčný-recepčná, znalosť NJ 
(AJ) podmienkou, 
pomocné sily do kuchyne, 
kuchára-kuchárku. Informácie v 

hoteli Morava na Opletalovej, . 
Tel.: 6477 7766, 6477 9991 

NA CELÝ SORTIMENT 

NA VYBRANÝ SORTIMENT AŽDO • 

PLATÍ DO )0.06.1007 
PO PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU Po-Pia 10''· 18" 

Sobota 8"· 1 3" 

maloobchod • vel'koobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

Delta TECH, spol. s r.o. www.deltatech.sk 

Máte POČÍTAČ a INTERNET ? 
. CHRÁŇTE SA ! 

Ponúkame Vám bezpečnú a spol'ahlivú 
antivírusovú ochranu Vášho PC a dát 

Oelta eset NOD32 Oelta 
TECH TECH 

Predaj nových licencií a 
aktualizácií pre rôzne platformy 

a to všetko ON LINE. 
Vykonávame aj ostatné služby a práce PC 
e-mail: deltatech@deltatech.sk tel: 0904101101 

(~-----"-04-'-·....::..:SL:...::..U z=' B-'-Y _ ____,) 

• Poistenie áut, teraz s mimoriad
nou zl'avou pre ·dôchodcov, učite
l'ov, novinárov a policajtov. 

Ing. Ján Žatko, 
0918-444 607 

• Spracovanie účtovných dok
ladov v systéme JU a PU (okrem 
miezd), vyp[acovanie daňových 
priznaní (DPH, daň z príjmov), 
ekonomické poradenstvo. 

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava televí-
zorov. 

Na grbe 43. 
Tel/zázn .. 6477 6963 

• Dvadsať rokov doučujem v DNY 
si tínedžerov NJ, AJ, RJ. (VŠ pe
dag. + štátnice jazykov) 200 Sk/ 
1,5 h. Tel: 0903-227 457 

• Záhradnícke práce, búracie, 
autodoprava do ·1 ,5 tony, nad 
12 t s hydraulickou rukou . 

Tel : 0904-166 555 

• Tepujem, čalun.sed.,int. auta, 
koberce. 

Tel: 0910-903 828 

( 06- NEHNUTEĽNOSTI J 
• Kúpim záhradu v lokalite Devín· 
ska Nová Ves, alebo Dúbravka. 

Tel: 6436 6028, 
0903-649 403 

(~ __ 0.:..:.7_- :..:...:RO=Z=-LIC::.:...,Nc:....É __ J 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POl 
REBY, rozličný tovar, darčeky. 
Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 

ŠTUDENTI MEDZINÁRODNEJ ŠKOLY FOREL INTERNATIONAL SCHOOL ZÍSKALI 

V NÁRODNOM TESTE PRVÉ MIESTO VO VŠEOBECNÝCH VEDOMOSTIACH 

V celoslovenskom študentskom teste konajúcom sa v roku 2007 súťažili študenti Forel International School s viac ako 2300 študentmi zo 102 
škôl. Študenti Forel International School obsadil i l . miesto vo všeobecných vedomostiach a 9. miesto v matematike. V teste zo slovenského jazy
ka študenti získali 24. miesto napri ek tomu, že sa testu zúčastnili aj zahraniční žiaci, ktorí nemajú dostatočné znalosti zo slovenského jazyka. 

V ďalšej okresnej súťaži, ktorou bola Olympiáda z anglického jazyka, obsadil študent zastupujúci Forel International School l. miesto. 

Tieto vynikajúce výsledky sú odrazom kvaliÚ1ého vzdelania, ktoré Forcl International Schoolposkytuje študentom už šesť rokov. Devízou ško
ly je malý počet žiakov v triede, približne 20. Vysokokvalifikovaní učitelia z rôznych krajín sveta používajú vo vyučovacom procese moderné 
učebné metódy a pomôcky. Študenti sú lak v priatel'skom prostredí pozitívne motivovaní k rozvoju svojich schopností a k príprave na úspešnú 
budúcnosť. 

Študenti Forel International School nielenže robia pokroky na Slovensku, ale zároveti sú dobre pripravení na získanie kvalitného vzdelania, ktoré 
im je k dispozícií v mnohých krajinách celého sveta. Škola je centrom pre medzinárodné skúšky Cambridge University, a okrem toho zabezpečuje 
dva rozsiahle študijné programy: 

l. Medzinárodný cambridgský program CIE pre základné školy, určený pre žiakov vo veku od 5 do 12 rokov. Jeho ciel'om je poskytovanie 
možností rozvoja vedomostí z matematiky, anglického jazyka, prírodných vied a všeobecného vzdelania detí. ClE poskytuje žiakom prvého' 
stupňa základnej školy dobrú prípravu na úspešné zvládnutie štúdia na osemročnom gymnáziu. 

2: Medzi národnýcerti fikátstredoškol ského vzdelá v ania(l GCSE), vosvete naj populárne jšiaskúška poabsol vo v aníštúdianastredne j škole.Z vyš u je 
úroveil úspešných žiakov formou vysokokvalitnej · prípravy na ďalší stupeň vzdelávania a študenti získav<)jú znalosti potrebné pre okamžité 
uplatnenie sa v zamestnaní. Cambridgský IGCSE uznávajú na celom svete nielen univerzity, ale aj zamestnávatelia. 

Foret International School ponúka vzdelávanie v anglickom jazyku pre študentov materskej školy, základnej'školy a 8-ročného gymnázia. Do 
ponuky jazykov vyučovaných na škole patria aj slovenský, nemecký,španielsky a čínsky jazyk. 
Pre viac informácií volajte, prosím, na číslo 0905-365 O 14 alebo navštívte webovú stránku školy www.forel.sk. 

-=~~ UNin!RSn'Y<'/CA:\UJkJDG.Ľ. 
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----c;:;-~~[-:;;;.1~ 

Kremel'ská 2, 84110 Bratislava 
Tel/Fax.: 02-65459126 • Mobil: 0905,365014 
Email: forel@forel.sk • Web.: www.forel.sk 

Ešte stále mimoriadne ceny! 

!?a~iJd/!p p~d /e.r~ad~u 

( INZERCIA ) 

-.... 

DOVOLENKA NA CHATE 
V TATRÁCH. 
Lokalita Hybe, 

ceno 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903-1 05 924, 
www.chata l O.szm.sk 

• Dám do prenájmu garáž na ul. 
l. Bukovčana . 

Tel: 6477 9533 
• Od l. 5. 07 dám do prenájmu ga
ráž na ul. Š. Králika. 
Volajte po 19 o .

0 hod. 
č.t.: 6477 6560, 

0904-847 817 

- ~ O ·~·t-·i~."~~.;\':'0-!K, l • 0 

Inzercia· v Devexe sa vvplatí! 
.·..:~n~,; ........ ,.,, ~ .. 

Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 
Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, • 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Bravčové karé s kosťou 
Bravčové stehno 
Bravčové pliecko 
Bravčový bok s kosťou 
Bravčový bok bez kosti 
Bravčové karé bez kosti 
Kuracie trupy 
Kuracia pečeň 
Bravčová dusená šunka 
Eidam tehla 45% 
Slovenská točená 

129Sk!kg 
129Sk/kg 
119 Sk/kg 

79,90 Sk!kg 
99 Sk/kg 

199 Sk/kg 
20 Sk/kg 

79,90Sk/kg 
149,90 Sk/kg 

1 149 Sk/kg 
~ 59,90 Sk/kg 

Ceny platia od 7.5. 2007 do vypredania zásob 
Denné menu: 69 Sk 

Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po- pia: 8oo-18oo , So: ?oo-12oo 

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 treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl' ava 50%. Príplatky: l . strana + l 00%, posledná strana +50%, iná ako inzertná strana 16,7) + 30%. 
l n ze rt ná k an ce l ár i a: DN V No v o ve s k á l 4 (z dvor a nad pošt o u), po-p i a: l 5. O O- l 8. O O, e ·ma i l: kr u g@ ma i l. v i ap v t. s k 
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. ~'z policajnéh~ 
zápisnika 

• Vo štvrtok 12. 3. na Tehe lni od

cudzi l neznámy páchate!' z mo

torového vozid la Peugeot 4 ks pneu

ľi)Otík oj s e lektrónovými diskmi v 

hodnote 40-tis. Sk. 

•Y noci z 12. na 13 . 4. sa neznámy 

páchate!' na Kosatcovej vlámal da 

rodinného domu. Ukradol kombino

vaný sporák Mora v hodnote 14-tis. 

Sk. 

•V sobotu 14. 4. v čase 15.00 

- 20.00 h vo fitnescentre na ul ici Š. 

Králika neznámy páchate!' ukradol 

zo skrinky mobil v hodnote 15-tis. Sk . 

• V noci z 15. na 16. 4. neznámy 

páchate!' z firmy Presskam ukradol 

14 ks hliníkových diskov, tri vŕtačky 

a náradie v celkovej hodnote 1 15-

tis. Sk. 

• O pät' v noci zo l 6. na l 7. 4. 
neznámy páchate!' pred ubytovňou 

naJ. Jonáša poškodi l motorové voz

idlo Seat. Škoda predstavuje l OO
tis. Sk. 

• V čase medi 20. a 25. 4. sa 

neznámy páchate!' vlámal do rodin

ného domu na Kosatcovej a ukradol 

ch l adničku s mrazničkou, umývačku 

riadu a rôzny nábytok v celkove j 

hodnote 50-tis. Sk. 

OO PZ ONV 

· · - Nehodv- na Krajskom oddelení · .. 
Okresné ria'ditel'stvo Policajného 

zboru v Bratislave IV ozryamuje, 
že z dôvodu organizačných zmi

en na Krajskom riaditel'stve Poli
cajného zboru v Bratislave od 1. 4. 
2007, do pôsobnosti Okresné
ho dopravného inšpektorátu Bratis
lava IV Okresného riaditel'stva 
Policajného zboru v Bratislave 
IV patrí len oddelenie bezpeč-

(dokončenie z 5. strany) 

Slobodianovcom z Kanady vz
nikol a ktorí položili základý 
organizácie Good Sports Inter
national Slovensko. Tohtoroč
né ligové zápasy budú prebiehať 
zvyčajne v sobotu popoludní na 
baseballovom ihrisku pri ZŠ l. 
Bukovčana. Finále ligy sa plá
nuje odohrať v júni. 
Výsledky prvých zápasov: 
Tigers (tréner Eva Vaňová, Sta
nislav Demek)- Angels (tr. Mi
chal Haramia, Ivana Petergáčo
vá) výsledok: 21:13, rozhodoval 
Tom Johnson. Mustangs (tr. Ro
man Mózsi, Katarína Pavov
ská) Blue Jays (tr.Ján Vaňo, Ka
tarína Vitteková) výsledok 3:2, 

FUTBAL GG G 
V. liga 

21. kola 15. 4. 
Ekonóm - ONV 3:4 (0:3) 
g. Arbet, Ouda, R. Beleš, Janči 

nosti cestnej premávky. Oddele
nie dopravných nehôd a oddele
nie výkonu služby boli na Okres
nom riaditel'stve Policajného zbo
ru v Bratislave IV zrušené a od 
1. 4. 2007 bude zabezpečo

val' výkon služby na týchto úsekoch 
Krajský dop ravný inšpektorát Kraj
ského fiadite l'stva P~ licajné ho zbo
ru v Bratislave. 

Tom johnson v strede 

rozhodoval Michal Čierny. Hra 
bola dlho nerozhodná 2:2, tak
že o víťazovi sa rozhodlo až v 
predÍžení. Priebeh oboch zápa
sov monitorovala a odborný zá
znam z nich spracovala Barbora 
Dadíková. 

22. kolo 21. 4. 
ONV- BCT 4:0 (0:0) 
g. Arbet 2, Maďar, Ša šík 

23. kola 29. 4. 
Zóh. Bystrica - ONV 1:3 (0:2) 
g. Samsely, Diviak, Rischer ms 

OKRESNÉ RIADITE[STVO POLICAJNÉHO ZBORU 
V BRATISLAVE IV 

M. Sch. Trnavského l, 844 22 
Bratislava 

Okresné riaditeľstvo Policajné
ho zboru. v Bratislave IV oznamu

je všetkým 

záujemcom o prácu 
v Policajnom zbore, že sa môžu 
zúčastnil' výberového konania o 

prijatie do služobného pomeru 
príslušníka Policajného zboru. 

Policajtom môže byť štátny ob
čan Slovenske j repub liky, starší 
ako 18 rokov; ktorý o prijatie 
písomne požiada a 
- je bezúhonný 
-je spol'ahlivý 
- spÍňa stupeň vzdelania určený 
na výkon funkcie /úplné stredné 
vzdelanie, resp. vysokoškolské 
vzdelanie/ 
- je zdravotne, telesne a duševne 
spôsobilý na výkon služby 

(~_H_O_KE_JB_Al~J 
Bratislavská hokejba/ová Li
ga Kobra skončila v základ
nej časti 

na 2. mieste v A skupine 
a vyhla sa predko/u Play off 
a postúpila priamo do štvrffi
nále. 

Prvý zápas play off hrá Kob
ra doma v sobotu 19.5.2007 
o 9.00 hod. meno súpera eš
te nepozná, lebo čaká ako do
padne predkolo play off. 

( .UO.n.CNI.C ZIYOT-'1 ) 
Keď sa môže mačka zježit, môže 
sa aj jež zmačkat? 

Keď pomôžete priatel'ovi v nú· . 
dzi, určite si na vás spomenie, 
keď bude v núdzi znova. 

Predstav si, dnes som našiel 
hneď na okraji lesa štvorlístok. 
A potom? - pýta sa žena. 
Pridal som sa k nim a pi li sme 
piati. 

- ovláda štátny jazyk 
- má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky. 

Žiadosti o prijatie do služob- , 
ného pomeru príslušníka Policaj
ného zboru spolu s profesijným 
životopisom a fotokópio u vysved
čenia o na jvyššom dosiahnutom 
vzdelaní zasielajte na vyššie uve
denú adresu Okresného riadi
teľstva Policajného zboru v Brati

slave IV. Z dôvodu pružnejšieho 
vybavovania žiadostí, uvádzajte 
i Vaše tele fónne čís lo, na ktorom 
je Vás možné kontaktova( 
Akékoľvek nejasnosti, týkajúce 

sa podmienok zaradenia do vý
berového konania o prijatie do 
služobného pomeru príslušníka 
Polica jného zboru konzultujte 
telefonicky na uvedených telefón
nych číslach. 
Vybavuje: Priečinská, te l.: 09610 

34115, 096 70 34 11 6. 

17 Kolo. 
Hancop : HBC KOBRA 

0:1 (0:0) (0:0) (0:1) 
Góly:· M. Rybár 1. 
Asistencie: M. Jeck 1. 

18 Kolo. 
HBC KOBRA : ELÁN 

17:6 (6:2) (6:2) (5:2) 
Góly :R.Strnád 4, M.Kečkeš 3, 
M.Záhorský 3, S.Čapka 3, R. 
Lisa / 1 , M.Jeck 1 , 
D.Križani 1, J.Chandoga 1. 
Asistencie: R.Strnád 5 , M.Zá
horský 3, P. Sith 3, M.Babik 2, 
M.Kečkeš 2, M. Jeck 1, S. Čap
ka 1. 

Dutosť a nadutosť sú chirur· 
gicky neoddelitel'né siamské 
dvojčatá. 

Poznáte niekoho, kto s ŠtB ne
spolupracoval? Mišo z horného 
konca. On vtedy ešte nebol na 
svete. 

Politici sú l'udia, ktorí nám po
máhai'ú prekonávať ťažkosti, do 
ktorých by sme sa neboli dos· 
tal i, keby sme ich neboli zvolili. 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Re dakcia : 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-l 8.00 . Uzávierka čísla: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týžd~ň v mesiaci. 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

[ 21.- 22. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Akoby príroda vypoču la 

p rosby a príjemnými daž 
ďovými dňami rozzelena la 
naše okolie. Vyumývala, za
vlažila, skrášlila. 
Vďační vyrazili do záh 

rad, i do okolia svojich príbyt
kov, pomôct; do tvoriť, vypliesť, 

okopať .. . opeknieť, sprijemniť. 
V piatok predpoludním nám 

volali do redakcie z Hradištnej: 

"Ktosi zanechal svoju vizitku 
(presnejšie výka ly) v piesko
visku pre deti na tomto malom 
sídlisku! Po radte, zverejnite .. . " 

Rodičia detí, ktorým tento 
kúsok prírodného prostredia 
má slúžiť na hry a oddych, po
zostatky nekultivovaného náv
števníka odstránili. Nuž ... 

Odpratali viditeľné svedec
tvo. Problém nevyriešili. Nevy
rieši ho ani žiadna vyh láška, 
na riadenie, ba nevyriešila by 
ho ani stovka policajtov v na
šich uliciach. 

V eríme, že v školách sa s 
výchovou zaoberajú, v rodi
nách iba tých, kde i dospelí si 
zaslúžia nazývať sa civilizo
vanými ľuďmi. 

Ostatným zostáva apelovať 
na ľa hostajnosť a nevšímavosť. 
Po stupy poznajú. Veď ide o 
prostredie, v ktorom žijeme, v 
kto rom vyrastajú naše deti. 

A ko chránime svoje osob
né, tak chráňme naše ... vraví 
sa tomu životné prostredie. 

Ono nie je ohraničené štyr
mi stenami nášho bytu. 

Vydavateľ 

devex@ba.netlab .sk 
krug@mail .viapvt.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
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Z po/icaj'ného 

Pamiatka na M. R. štefánika ---
V piatok 4. mája predpoludním si 

č l enovia Miestneho odboru Matice 
slovenskej, zástupcovia MČ DNV, ob
čan ia a žiaci základných škôl v Devín
skej Novej Vsi pripomenuli 88. výroč ie 

smrti významného syna slovenského 
národa Milana Rastislava štefánika 
pri jeho pamätníku na zač iat ku Janšá
kovej a Opletalovej. 

Príhovory zastupujúceho predsedu 

MO MS Ing. Jána žatku a zástupcu 
starostu MČ DNV JUDr. F. Baňasa 
priblížili účastn íkom život a odkaz, aj 
pre ďa l šie generácie, tohto nezabud
nutel'ného predstavitel'a nášho náro
da. K dôstojnej spomienke prispeli 
aj žiaci základných škôl prednesom 
básní a piesní z našej bohatej kul-

(Pokračovanie na 5. strane) 

DÁME VÁS PRED LETOM DO FORMY! 

MAXFIT novinky máj 2007 

./ Kurz BODY SCULPT- s MISS AEROBIK SR 2005 
./ DETSKÝ AEROBIK- pre deti od 7- 11 rokov (utorok 16:00) 

./ k vstupu na SPINNING- vstup do bazénu zdarma 
./ k vstupu do SAUNY- vstup do bazénu zdarma 

./ k permanentke do SOLÁRIA - krém na opal'ovanie zdarma 

akcia SLENDER 10 vstupov len za 990,
+ vstup do bazénu ZDARMA!!! 

štefana Králika 3, 841 08 BA, Tel: 6453 7373, www.maxfit.sk 

(KRATKBSPRÁVY] 

O Miestne zastupitel'stvo na 
zasadnutí 15. 5. 2007 sa za
oberalo pripomienkami pre 
schválenie záverečného účtu 
MČ ONV za rok 2006. 

O Ročné zúčtovanie odvo
dov do zdravotnej poisťov
ne je potrebné doručiť do 
2. j úla príslušn ého roku. 

O V nedel'u 20. 5. bude v 
kostole Ducha sv. prvé sväté 
prijímanie detí. 

O Z francúzskeho St. Bri
ce sa vrátila delegácia MČ 
DNV, kde bola na priatel'
skej návšteve. 
PodrobnoU prinesieme v bu
dúcom čísle. 

Pozvánka rodičom 

Riaditel'slvo ZŠ s MŠ P. Horova 16 
vás pozýva na slretnutie rodičov, 

klorí majú záujem 
o informácie k NULTÉMU ROČNÍKU. 

Slrelnulie sa koná v priesloroch 
ZŠ 24.5.2007 o 17.00 hod. 

štatistické zisťovanie 

Od 10. mája do 15. júna bu
de štatistický úrad vykonávať 
zisťovanie o i nfo rmačných a ko
munikačných technológiách. 

Viac sa doč ítate v dnešnom 
č ísle Devexu . 

Uzavierka dnešného čís l a 

bala l 0 .5. 2007. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 24.5 . 2007, 

číslo vyjde 1.6. 2007. 



z radnice parkovacie miesta pre telesne postih-
nutých občanov pred Klubom dôchodcov, 
-ďalej navrhuje, aby boli vybudované 

Dňa 15. 5. 2007 zasadalo Miestne oddychové miesta - lavičky na sedenie na 

zastupitel'stvo MČ ONV, ktoré okrem lstrijskej ulici pre starších občanov, 

iných bodov programu prerokova-
lo " Záverečný účet mestskej časti Bra- Komisia výstavby, architektúry a dopravy: 

tislava - Devínska Nová Ves za rok zasadala 2. 5. 2007, 

2006." - zobrala na vedomie Záverečný ú čet MČ 
ONV za rok 2006, 

Tento materiál bo l aj predmetom - z hl'adiska realizácie stavieb k pomeru 
rokovania jednotlivých komisii MZ MČ celkových finančných prostriedkov MČ 
ONV na mimoriadnych zasadnut iach. ONV a preinvestovaných finančných pros-
K Záverečnému účtu MČ ONV za rok triedkov podl'a názoru komisie je zrejmé, 
2006 prijal i tieto závery: že fi nančné prostriedky sa málo využivajú 
Komisia sociálna, bytová a zdravotná: na rozvo j MČ ONV- nie sú dostatočne 
zasadala 23. 4. 2007, pripravené projekty, 
- komisia odporuč i la MZ MČ ONV 
schváliť Záverečný účet MČ ONV za Komisia športu: zasadala 3. 5. 2007, 
rok 2006 bez pripomienok, - zobrala na vedomie Záverečný ú čet MČ 
- pri rozdel'ovani finančných prostri ed- ONV za rok 2006, 
kov z prebytku hospodárenia navrhuje, - navrhuje z prebytku hospodáren ia z 
aby sa z finančných prostriedkov pre- hl'adiska plánu práce športových aktivit na 
sunutých do fondu "FO PER" (fond pre rok 2007 vykonať rekonštrukciu hokejba-
rozvoj MČ ONV) zrealizovala úprava za- lového ihriska sumou 280 tis. Sk, 
stávok MHD tak, aby bolo ul'ahčené na- - ďa l ej navrhuje dorovnať príspevky pre 
stupovanie a vystupovanie pre starších športové kluby na rok 2007 z dôvodu 
občanov, zvýšenia počtu klubov na sumu 770 tis. 
· ďa l ej navrhuje, aby sa vybudovali Sk, t. j. o 1 OO tis. Sk, 

V Bratislavskom kraji budú zisfovmié údaje za 515 samostatne hospodária

cich domáci10stí, z toho 15 v mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves. 

Domácnosti navštívia naši zamestnanci, ktorí sú povinní preukázafsa POVE

RENÍM OPYTOVATEĽA. Poverenie je možné v prípade potreby ove rif na telefón

nych číslach 0915 988 853 alebo 0908 167 248. . 

Bližšie informácie o zist'ovaní sú dostupné vo vyhláške ŠÚ SH 482/2005 

Z. z. Program štátnych štatistických zisfoiJaní,alebo nočíslach tlf.. .Ó2/69250 

500, 02/69250 510, prípadne na é-mailovej adrese ks.ba@statistics:sk ; 

Všetky informácie a názory, ktoré v rállui tohto .zisfovania domácnosti poskyt

nú, budú spracované anonymne Hod ú po~žité výlučne na štatistické účely. 
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon NR SR č. 540/ 2001 .. Z. z. o štátnej ·· 

štatistike a za ich ochranu zodpovedá Štatistický úrad Sloveriskejrepubliky. 

Pozývame vás na bezplatnú slo
vensko-nemeckú prednášku o his
tórii Devínskej Novej Vsi, ktorú po
vedie PhDr. fozefKlačka a uskutoč
ní sa v rakúskom mestečku Hain
burg v piatok 18.5. o 19.00 hod. 

V priestoroch mestskej knižni-

DEVEX 2 

ce Stadt-Bibliothek Hainburg na 
ulici UngarstrajJe 3 bude zárove1í 
pripravená aj malá výstava o De
vínskej Novej Vsi (trvanie výstavy 
predbežne 2 týždne). 

Kolektív Turistickej 
Informačnej Kancelárie DNV 

- navrhuje pre údržbu športovisk a všet- hospodárenia za rok 2006 presunúť 
kých zariadeni s tým súvisiacich vykoná- do fondu "FO PER", 
vaných prostredníctvom ONV ŠPORT spol. 
s r. o. zvýšiť príspevok na 1,5 mil. Sk, Komisia mládeže, vzdelávania a školstva: 

zasadala 2. 5. 2007, 
Komisia ochrany verejného poriadku a - odporučila MZ MČ ONV Záverečný 

ochrany životného prostredia: účet MČ ONV za rok 2006 schváliť bez 
tieto komisie zasadali spoločne 3. 5. pripomienok, 
2007, - odporučila MZ pri rozdel'ovani prebyt-

- obidve komisie zobrali na vedomie Zá- ku hospodárenia za ro k 2006 jeho 
vereč n ý účet MČ ONV za rok 2006 a časť vyč l en iť na nevyhnutné opravy a 
odporu čili ho MZ MČ ONV schváliť, rekonštrukciu budovy MŠ, v ktorej budú 
- KOVP odporúča z prebytku hospodáre- umiestnené deti z materských škôl, 
ni a za rok 2006 použiť sumu 300 tis. Sk ktoré sú dnes pod základnými školami 

na vybudovanie chránenej dielne pre ak- l. Bukovčana 3 a P. Horova 16, 
tivnu obsluhu kamerového systému, 
- KOVP a KOŽP odporúčajú z prebytku Komisia kultúry: odporuč i la MZ MČ ONV 
hospodárenia za rok 2006 vyčleniť sumu pred ložený návrh Záverečného účtu za 
400 tis. Sk na vytvorenie nových parka- rok 2006 schváliť, 
vacich miest (alternatívne parkovacieho 
domu), Komisia financií, podnikania, cestovného 

-KOŽP odporúča z prebytku hospodárenia ruchu a legislatívy: 
za rok 2006 použiť sumu 150 tis. Sk na zasadala 9. 5. 2007, 
nákup softweru a 200 tis. Sk na výrobu a -komisia prijala uznesenie, že navrhuje 

umiestnenie lavičiek v MČ ONV, MZ MČ ONV Z áverečný účet za ro k 
- KOVP a KOŽP odporučili z prebytku hos- 2006 schváliť s výhradami. 
podárenia za rok 2006 použiť sumu 500 
tis. Sk na krytie príprav projektov z EÚ, Spracoval: JUDr. František Baňas 

- KOVP a KOŽP navrhli ostatok prebytku zástupca starostu MČ ONV 

--INTERNETOVÉ TERMINÁLY--
v Devínskej Novej Vsi 

nedávno sme v rámci bežiaceho programu INTERREG IliA AT-SR 
projektu" Turistická informačná kancelária-zvyšovanie informova
nosti turistov o prírodných krásach, pozoruhodnostiach a podu
jatiach v mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves, jej okolí a 
rakúskom hraničnom regióne" inštalovali dva verejné informačno

-internetové terminály. 
Terminály poskytujú informačný servis o Devínskej Novej Vsi a 

jej širšom okolí nielen na slovenskej, ale i na rakúskej strane. Na 
nieko/'ko internetových stránok je bezplatný prístup. 

Z terminálu môžete odosielať textový e-mail, video e-mail, foto 
e-mail či hlasový e-mail. Jeden terminál je umiestnený v priesto
roch Supermarketu TERNO (J. Kostru 1 ), druhý na Miestnom úra
de Devínska Nová Ves (Novoveská 17/A). 

V priebehu mája, júna a júla 2007 bude vo vybraných dňoch 
(v čase od 1700- 19.00 hod) v Supermarkete Terno prebiehať 
školenie obsluhy terminálov pre verejnosť (viď nižšie). Obsluha 
terminálu je nenáročná. Tí z vás, ktorí budú potrebovať pomôcť 
pri obsluhe, nech sa v daných hodinách obrátia na prítomnéhO 
pracovníka, rád pomôže. 

Terminály sú tu pre vás. Veríme preto, že budete využívať ich 
služby a pomôžu vám k lepšiemu prístupu vami hladaných infor-

mácií. 
Kolektív Turistickej Informačnej Kancelárie 

Školenie obsluhy terminálov v čase od 17.00- 19.00 hod: 
Máj- 18., 21., 23., 25., 28., 30. 

Jún- 1., 4. , 6., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29. 
Júl- 2., 6., 9., 13., 16., 20., 23., 2Z, 30. 

Miestny úrad DNY, Novoveská 17/ A, 843 l O Bratislava 

)EIIm~~~~~~~~t 
lokalita: Jána Smreka l O - 12 
Počet boxov: l O 
Obdobie: Ol. 07. 2007 - 30. 06. 2008 

Podmienky MČ DNY na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta pod
l'a Sadzieb prenájmov za vyhradené parkovacie miesta v MČ DNY platné 
od Ll.2007: 

-výška nájmu nemôže byt' nižšia ako 8 200,- Sk ročne 
nárok na pridelenie parkovacieho miesta vzniká uchádzačom s najvyššími 
eonukami podl'a počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne. 
Ziadosti o pridelenie parkovacieho miesta je potrebné doručiľ v zalepenej 
obálke s označením 
"S ÚŤAŽ- PARKOVANIE- NEOTVÁRAŤ" na Miestny úrad v Devínskej Novej 
Vsi, Novoveská 17 /A, 843 l O Bratislava, v ktorej uveďte: 
• vlastníka automobilu 
• cenovú ponuku za prenájom vyhradeného parkovacieho miesta na 

obdobie jedného roka 
• typ automobilu, farbu, EČV 
Uzávierka žiadostí: 28. mája 2007 o l 0,00 hodine - v tomto termíne sa sú
časne uskutoční otvorenie obálok. Výšku nájmu schval'uje miestna rada. 

noE múzeí a galérií 
bude v sobôtu 19. 111áia 

Už po tretí raz sa pri príležitostí Med

zinárodného dňo múzeí 19. májo 2007 
bu de konal', dnes už tradičné bratislavské 

poduja tie, Noc múzeí a galérií. Takmer 

šest'desiat expozícií v 24 bratislavských 

mú zeách a galériách bude v sobotu sprí

stupnených pre svojich návštevníkov už od 

desiatej hodiny ráno až do polnoci. 

Tak ako po minulé roky, bude možné 

INFORMUJTE NÁS -

informujte 
verejnosť!!! 

EO MÚ DNY 

spoznal' všetky expozície za zvýhodnené 

vstupné, tentoraz za 80 korún/ ktoré 

však návštevník zaplatí iba v prvom nav

štívenom múzeu či galérii. Vstupenkou 

do ostatných bude letáčik s mapkou a 
programom všetkých expozícií a sprie

vodných akcií. 

Pre deti, dôchodcov a seniorov platí 

zl'avnené vstupné 40 Sk, rodinný lístok 

si možno kúpil' za 120 Sk. Každá vstu

penka je zároveň žrebom v sút'ažiach o 

zaujímavé ceny. 

rajchl@tikdnv.sk. 

Kolektív Turistickej 
Informačnej Kancelárie 

Devínska Nová Ves 

OSOBNÁ ASISTENCIA - po
moc l'uďom so zdravotným po
stihnutím 

Poskytujeme sociálne pora
denstvo pre občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

Ak potrebujete poradiť, za
volajte! Sídlime v bezbariéro
vých priestoroch, môžete nás 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES 
so sídlom Novoveská 17 , 843 1 O Bratislava 

VYhlasuje \IÝberové konanie 
v zmysle zákona 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme § 

5 v znení neskorších predpisov na obsadenie funkčného miesta Miest
neho úradu Devínska Nová Ves : 

Vedúci/a stavebného úradu 
Kvalifikačné predpoklady 

- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru 
- prax v odbore minimálne 1 O rokov 

odborná spôsobilosť - osvedčenie v oblasti územného konania 
a stavebného poriadku 

Ďalšie požiadavky 

- znalosť súvisiacej legislatívy v oblasti územného konania 
a stavebného poriadku 
práca s PC na úrovni používatela a schopnosť používať internet 

- komunikačné a organizačné schopnosti 
- osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť 

Prihlášky na výberové konanie musia obsahovať: 
- overený doklad o vzdelaní 
- profesijný životopis 
- aktuálny odpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ) 
- písomne spracovaná predstava o výkone funkcie a riadení činností 

spoločnej stavebnej úradovne 

Kritériá a požiadavky: 

- dÍžka praxe v požadovanom odbore 
- dÍžka praxe v riadiacej funkc ii minimálne 3 roky a znalosť 

legislatívnych noriem v odbore územného konania a stavebného 
poriadku 
doklady o odbornej spôsobilosti v odbore 

- vedomosti o problematike preneseného výkonu štátnej správy 
a verejnej správy 

Prihlášky žiadame zaslať v zalepenej obálke do 30.5.2007 do14,00 
hod. na sekretariát starostu MČ ONV , Vila Košťálová, Novoveská č. 17 , 
84107 Bratislava 49 s označením "Výberové konanie na vedúceho sta
vebného úradu - NEOTVÁRAŤ". Termin , miesto a čas výberového ko
nania bude každému uchádzačovi oznámené najmenej sedem dní pred 
jeho začatím. 

navštíviť. Hl'adáme l'udí, ktorí za 
fin a n čn ú odmenu/ 55 sk chcú 
pomáhať l'uďom s postihnutím. 
Ak máte vol'ný čas ráno, poo
bede č i večer, prípadne niekto
rý deň cez víkend, kedy by ste 
mohli niekomu pomôcť ozvite 
sa nám. Vysvetlíme vám, čo ta
káto práca- pomoc vyžaduje. 

Ing . Vladimír Mráz, starosta MČ ONV 

Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR-

Agentúra osobnej asistencie 
Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2 1 

te l. č.: 4341 0474, 0911 268 688, 
0907 262 293 
e-mail : omd@omdvsr.sk, www. 
omdvsr.sk , http :/ jwww.omdvs 1·. 
sk/sk/osobasis.html 

V snahe vytvoriť spoločný 
in formačný systém a v rám
ci lepšej informovanosti ve
rejnosti o akciách prebie
hajúcich v Devínskej Novej 

Vsi a okolí, ponúkame všet
kým organizáciám, združe

niam, spolkom či jednotliv

com možnosť uverejniť in
formáciu o pripravovanej ak

Cii na našej webovej stránke 
www. tikdnv.sk 

Rozmiestnenie kontajnerov na l.polrok- "Objemný odpad~~ 

(Aktuálne podujatia). 

Váš oznam s textom (for

mát pdf prípadne doc) resp. 
aj s fotografiou (formát jpg) 

Posielajte elektronicky na 
Pochabova@tikdnv.sk alebo 

Deň orisfavenia : 
18.5.-21.5. 2007 
25.5.-28.5. 2007 
01.6.-04.6. 2007 
08.6.-1 1.6.2007 
01.6.-04.6. 2007 
08.6.-11.6. 2007 

ulica : ulica : 
ul. Janšáková Slovinec Š. Králika- rod. domy 
ul. Záhradná Delená-Charkovská Rybník 
ul. Pieskovcova, Bystrická, Novoveská-J.Poničana 
nám.6. aprílu ul. Na Kaštieli Opletalova 
ul. Pieskovcova Bystrická Novoveská-J . Poničona 
nám.6. apríla ul. Na Kaštieli Ooletalova 

DEVEX 3 



11TTI~A l~ E ~TT~ U~J 
centrunrpre vo'iny . č~s 

Te/.02/64 7700 33, 
· écmail: propógócia@zoznam.sk . · · 
wwlN.devínskanova\les;sk/ku(turá, 

19. 5. Gala cup 2007 
·.. Súťaž v tanečnom športe .. 

Organizátor: RNDr. Ladislav Mrva 
vo vel'kej sále, 10.00h. - 18.00 h. 

1; 6. Detská Nová Ves- Deň detí ' 
Detskó.diskotéka v spolupráci só Základnou 

umeleckou školou v Devínskej Novej Vsi. 
vo velkej sále, 16.00 h., vstupné 30,:Sk 

3. 6. Festival slovenskej národnej piesne 
Prehliadkanórodných, /'udovýchpiesníatancov. 

. Úsporiadatet miestnyodbor Matice slovenskej v ONV 
s podporou mestskejčastiDevínskaNovóVes ·' 

LETNÉ ?R_ÁZDNIN'f V Dt:NNO!V1 7Á8 0 l?..E. 

Is tra Centrum, centrum pre volhý čas v Devínskej Novej 

poriada denné letné tábory, denne od 8.00 do 16.30 hod., 

s turisticko- poznávacím zameraním 
v termínoch: 

2. 7. - 6. 7. 2007 
9. 7. - 13. 7. 2007 

Cena: 950,- Sk 
Cena: 1050,- Sk 

Cena zahŕiía obedy, dopravu, poistenie, 

pedagogický dozor, vstupné, ... 

Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 do 14 rokov denne 
V čase 8.30- 16.00 hod. priamo v !stra Centre. 

Informácie na tel. č. 64 77 OO 33, Ing. A. Pil chová. 

NJ\,JIJ~I•ší \'ÝSIJ~))()I{ l ' IIISTÚUII 
Tanečného Centra Eleganz:a 

V sobotu S.mája 2007 sa v Popradskej 
hale Aréna konali Majstrovstvá Slovenka 

v štandardných tancoch v najprestížnej

šej medzinárodnej triede. Mali sme tu 
zástupcu v páre Martin Lazík - Stanko 

Vyskupová, ktorí po min ul o ročnom se

mifiná le sa prebojoval i až do finále! 

Zatancoval tak dobre, že sa umiestnili 
na 4.mieste, čo ich definitívne zaradilo 

do slovenskej tanečnej špičky a naše Ta
nečné Centrum Eleganza medzi špičkové 

slovenské tanečné kluby. 

V TC Eleganza pokra čujeme vo výchove 

nových, mladých talentov v detskej sekcii, 
kd e máme 12 párov a nezabúdame ani 

DEVEX 4 

na dospelých, ktorý sa môžu zabavi ť v 

Hobby klube určen om pre všetkých fan· 

cachtivých v každom veku. 

V prípade, že Vás zaujímajú ďalšie 

informácie o našom centre, kliknite na 

www.eleganza.sk. 
Ing. Milan Bačiak 

-vedúci TC Eleganza 

' . ' - ! ~ ·~l'"~ • l _. • 

• PONUKA EXKURZII .! . 

TURISTICKEJ 
I NFORMAČNEJ KANCELÁRIE 
Devínska Nová Ves MÁJ 2007 

26.5.2007, sobota 
15.00 h Rieka Morava - sloven-

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Bratislave Devínskej Novej Vsi 

Mestská časť Bratislava 
- Devínska Nová Ves a starosta MČ DNV 

Vás pozývajú 
na štrnásty 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁROD 
PIESNE 

3.júna2007 
v kultúrnej záhrade Istracentra 

v prípade nepriaznivého počasia vo velkej sále 

od 15.00 h 
v rámci programu 

MAJME ÚCTU K RODNEJ V 
sa vám prestavia 

súbory: Slniečko, 
Základná umelecká škola 

Bystričan, Nevädza, Matičiarka, 
sólisti: Marta Janíčková, 

*** 
V predvečer festiva lu 
v sobotu 2. júna 

Miestny odbor Matice slovenskej 
Spomienku na spisovatela 
pri jeho pamätníku na Slovinci · . 

Srdečne vás tJn~~vv·ancte 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, 841 07 Bratislava 
Vás srdečne pozýva na podujatia v mesiaci 

Máj 

23.5. Absolventský koncert a výstava 
25.5. Deň otvorených dverí 
30.5. Prijímacie pohovory 

Koncertná sieň školy 18°0 hod. 
14°0 ·1 9°0 hOd. 

15°0 
- 18°0 hod. 

· 25.mája ·-amfiteáter Borník o 19.00 hod 
Vstupné: predpredaj 250,- Sk, na mieste 300,- Sk 

Predaj vstupeniek: v sieti Ticket porta/, 
Turistická Informačná Kancelária 
Devínska Nová Ves, Istr(iská 49 ·· 

ská Amazonka- zraz pred TIK 
Devín - po stopách našich pred
kov- zraz pri vstupe na hrad 

Prihlásenie na exkurzie so sprie
vodcom zdarma (3 dni vopred): 
osobne lstrijská 49, Bratislava- De
vínska Nová Ves 

(utorok- piatok od 14:00 do 18:00, 

sobota od 10:00 do 18:00), 

mailom: 
pochabova@tikdnv.sk, 
rajchl@tikdnv.sk, 
www.tikdnv.sk alebo 
telefonicky 02/ 6477 0260. 

Všetci ste srdečne vítaní! 

@toLOČ~NSKÁ K~ONIKÁ ) 
~·da 

l ,v ' 
Tomas KOLLAR 

a z uzana BACHNÁROVÁ 

Peter BRIESTENSKÝ 
a Katarína VLČKOVÁ 

Blahoželáme ! 

J 

c_~_-· _·. ·M?ze,~J 
nových ~1Joluobčanov 

Alexande1· OKS 
Marek HLAVA1Ý 

Vitajte! 

Eduanl ŠČEPÁN 
Pavel BOfANSKÝ 
František OSVALD 

Ladislav KLEIN 
Hermína]ANÁČIOVÁ 

Nech odpočívajú v pokoji! 

( 

9. mája 2006 nám 
navždy odišiel 

) 

tam, odkial' niet návratu, 
náš drahý a láskavý manžel, 

ocko, dedko, brat i priatel' 

jožko KRAJČÍR 

*** 

9. mája 2007 nám 
osud uštedril 

cťalšiu ranu., ked'p1·áve v deľí 
Prvého výročia j eho odchodu 

s1ne sa rozlúčili, 
a na poslednej 

ceste ž ivotom vyprevadili 
nášho milého 

otecka, manžela, 
dedka a pradedka 

Eduarda ŠČEPÁNA 

Všetkým, ktod 
oboch poznali a 

spomínaj ú, dhkuje_ 
smútiaca'rqdína: · 

Prekérna vec, táto rovnosť všet

kých l'udí! Nevedno, kto to vymyslel 
Hej, pred Bohom sme si všetci rov

ní, s tým súhlasím, ale dovolím si 
dodať, že tam sa asi všetka rovnosť 
aj končí 

I ten, kto po nej túži, túži len po
kým nedobehne tých, čo sú pred ním. 

Potom ich pokojne predbehne a kašle 
na všetf..:ých, čo zaostávajú. Rovnosť 

je nezmysel Každý sa rodíme na inej 
štartovacej čiare a s ináč rozdaný
mi kartami. Už niekol'ko sto rokov 
nie je ľudstvo schopné myšlien
ku rovnosti j uskutočniť v praxi. 

Dejiny nás učia, že af...-ýkoľvek 

pokus o presadenie tejto utópie vie
dol k zločinu a katastrofe . 

Raz som nechal hlavného hrdinu 
svojej rozprávkovej knižky Skazky 
o Vladovi povedať: " Ľudia najprv 
musia byt' rovnoprávni, aby pocho
pili, že si nie sú rovní." 

Aj s tou rovnoprávnosťou je to 

všelijako. Nie som sám, kto je pre
svedčený, že aj v demokracii by sa 

volebné hlasy mali vážiť a nie rá

tať. 

Ako však mám reagovať, keď 
vidím, aký spoločenský význam sa 
dnes pripisuje zajakavým moderá
torom, promiskuitným hlásateľkám, 

psychopatom z reality šou či pros
titútkam navonok vystupujúcim ako 
moderátorky či speváčky? A aké ne
úmerné príjmy majú v porovnaní s 

l'uďmi, ktorí zachraňujú ľudské ži
voty, učia a vychovávajú deti alebo 
vytvárajú naozajstné hodnoty -tre
bárs aj pri tom príslovečnom stroji. 

Je mi jasné, že všetci nemôžeme 
vykonávať rovnaké povolanie a mať 
sa rovnako. Nevidite/'ná ruka trhu 
rozhoduje. Neúmenost' príjmov tých
to dvoch skupín, vzhľadom na ich 
užitočnosť a potrebno sť pre spoloč
nosť, je však absurdná. 
Vtip totiž spočíva v tom, že bez tých
to pseudocelebrít sa svet, hravo za
obíde, ale bez lekárov, zdravotných 

pracovníkov a učitel'o v nie. 
Ako to vyriešiť? Možno by stačilo, 

keby v."'ietci tí ľudia , ktorí vytvárajú 
hodnoty, prestali každý večer zízať 

na psychopatov z reality šou, zaja
kavých moderátorov a promiskuitné 

hlásatel'ky. 
Peter Pištanek 

(prevzaté so súhlasom auto
ra, bez nároku na honorá1; z 

denníka Pravda 12.5.07) 

Pamiatlia na M. R. 
štetánilia 

(Pokračovanie z 1. strany) 

túrnej histórie. Je potešitel'né, že aj 
ostatní žiaci, ako diváci a pos l ucháč i , 

pozorne vnímali slávnostné chvíle, 
ktorých význam prispeje k rozšíreniu 
ich poznania, ale aj k prehÍbeniu ná
rodného povedomia. 

Ako pripomenuli v krátkej besede 
po slávnosti J. Slovinec a F. Baňas, 
bude potrebné v najbližšej budúcnos-

ti upraviť okolie pamätníka, aby dôs
tojne reprezentovalo pamiatku i mes
tskú časť DNV. 

Starší obyvatel ia zaspomínali na 
časy, keď takéto stretnutia boli cťo u 
pre všetkých obyvate l'ov obce a dôs
-tojne vo vel'kom počte prejavi li zna
losti, význam a úctu našim národov
com, M. R. štefánika radiac medzi 
najvýznamnejších, ktorí sa zaslúž ili 
o našu identitu aj v zložitých vnútro
politických i medzinárodne komp
li kovaných časoch. 

---'-- Občianske združenie Rieka Morava v ohrození - - 
V spolupráci s TIK (Turistická informačná kancelária) a F-centram 

Pozývajú na prednášky 

V utorok 22. 5. 2007 o 19.00 h 
Téma: Potulky národnými parka
mi pa západnom pobreží USA. 
3. časť- prezentáCia s videom 
Pre dnáša: Andy Popovič a Ma
rek Kohut 

V utorok 29. 5. 2007 o 19:00 h 
Téma: Príŕoda v chápaní nábo
ženstva Mezopotámie. 
Prednáša: štefan Šrobár 

V utorok 19. 6. 2007 o 19.00 h 

I nformačný autobus pri prí

ležitosti os láv 50. výroči a eu
rópskej integrácie skonč il 

včera v Bratis lave na Námes
ti SNP svoju cestu po 10 vy
braných mestách Slovenska. 

Turné vyvrcholi lo vo ve

černých hodinách os lavami 
Dňa Európy, ktorých sa zú
častn ili významní predsta
vite lia európskych inštitúcií 
na Slovensku, zástupcovia 

Téma: Cestami Tureckami a Bul
harska 
Prednáša: Barbara Chalupová 

V utorok 26. 6. 2007 o 19.00 h 
Téma: Príroda v chápaní nábo
ženstva chetitov a kanaánčanav. 

Prednáša: štefan Šrobár 

Tešíme sa stretnutie s vami 

La dislav Šimon, 
splnomocnenec 

obč i anskeho združenia 

mesta Bratislava, či ve ľvys

lanci viacerých č l enských 

krajín EÚ. 
Podujatie spestrili svoj im 

vystúpen ím obľúben í sloven
skí interpréti. Projekt pripl·a
v ili I nformačná kancelária 
Európskeho parlam entu na 

Slovensku a Zastúpen ie Eu
rópskej komis ie na Sloven
sku v spolupráci s Úradom 

v lády SR. 

D EV EX 5 



l ~ VYB RAU SME Z USTOV l 
.... 
Co všetko ... ? 
Sledujem média Devínskej a s l'útosťou 

konštatujem, že úroveň sa k lepšiemu ne
zmení. Stále dookola vysielate rovnaké 
témy, škola, škôlka, chorvátske múzeum, 
výňatky z rokovania poslancov a problé
my starej Devínskej ... 

Je sídlisko iba nevítaným prílepkom 
pôvodným občanom DNV? Nezáujem zo 
strany Miestneho úradu o túto lokalitu to 
iba potvrdzuje 

Konkrétne ma zaujal šot z ulice Me
číkovej o ťažkej situácii s parkovaním 
motorových vozidiel. Ulica pritom bola 
úplne prázdno a nebolo na nej jedno 
vozidlo. Až smiešne s porovnaním s par
kovaním motorových vozidiel na sídlisku. 
Hotová katastrofa!!! Prosím vós, zoberte 
kameru, alebo fotoaparát a v priebehu 
bežného týždňo od pondelka do piatka 
si zosnímajte ulice - Jána Smreka, Pavla 
Horova, Štefana Králika, o samozrejme 
i ostatné. Nepredpokladám, že budete 
môcť valne prechádzať po chodníku!!! 
Autá totiž parkujú na každom chodní
ku, no každej skulinke vol'ného miesta 
no reste a žial; parkujú no chodníkoch 
tak, že zapratávajú i zeleň. Konkrétne v 
ohybe Štefana Králika (vel'ké nebezpečie 
dopravných nehôd)- žiadna viditel'nosť 
protiidúcirh áut i na Pavla Horova v ohy
be. Životu nebezpečné je jazdenie skoro 
ráno i ve(er- fakticky je vol'ný iba jeden 
prúd. 

Žial' motoristická obec sa neúmerne 
rozrástla a v rodinách majú sídlišťania 
po dve i tri autá, tie treba na večer kdesi 
zaparkoval', ak nemajú vlastné, majú fi
remné a s tým sa pri výstavbe nerátalo. 
Nájdu sa vol' né priestory, len treba chci et; 

V sobotu 12.5.2007 sa konal 6. roč
ník Author Panda Maratonu. 

Keďže celý týždeň predtým bajke· 
rom počasie veľmi neprialo, tak tam 6 
KOLEČIEK cestovalo s trošku malými 
dušičkami ohľadom stavu trate. Príroda 
sa ale zľutovala a KOLEČKÁ sa spolu 

s cca 200 ďalšími bajkermi vydali v 
ústrety nástrahám trate. Každý sa s 
ňou popasoval v rámci svojich aktuál

nych kondičných a technických mož· 
ností. Najlepšie sa to podarilo skÍbiť 

DEVEX 6 

veď máme parky v strede sídliska nevyu
žité, detí je málo a dorastajú, vyrástol 
kopec pod Glavicou - tom sa dá o chvíl'u s 
deťmi presunút; je miesto na parkovanie 
pod Maxfitom - plocha je roky nevyužitá, 
dá so doriešil' prípadná kúpo pozemku 
alebo výmena. len treba trochu chcieť. 

Všetci sídlišfania kritizujú zbytočnú in
vestíciu spomal'ovača na Eisnerovej ulici 
pri križovatkách, značky sú iba povál'ané 
vodičmi! Načo so Ioto vôbec stavalo? Mali 
tam stál' mestskí policajti, nemusia na
háňal' psíčkárov keď sa už na sídlisku ob
javia. Vykrádačky sú na dennom poriad
ku. Ale policajtov niet. 

No o ešte navyše, zrátajte si na sídlis
ku počet verejných občerstvení! To sme 
len na slopanicu? 

Blíži sa obdobie poletovania komárov. 
Čo sa robí, aby sa zabránilo premnože
niu? Nič! Až keď budú volal' z rakúskej 
strany na raty, nájde sa pár drobných no 
postreky, no to už vo väčšine prípadov 
sú občania Devínskej no pol zjedení. S 
"ochranou" obyvatel'ov sa táto situácia 
opakuje každý rok. 

Potkany - to je tiež problém. Derati
zácia by sa mala robil' pravidelne každý 
rok! Veď nie je nič príjemné ísť na pre
chádzku s týmito takpovediac spoluob
čanmi, pripadne s nim bežal' na autobus. 

A tak by ste mali tému na tému, ak 
by ste sa vybrali medzi nás. Napríklad, 
aj obchodníci by si mohli svoje predajne 
zušl'ochtiť, stačí umyl' výkladové okná, 
vyaranžovať. 

Neporiadok no Srdci každú sobotu 
- nedel'u, nič na odpad. Stačí málo 
-chcie!'! 

Verím, že moje riadky prijmete a poroz
mýšl'ate nad svojou prácou že vás, pred
stavitel'ov našej mestskej časti, miestneho 
úradu a miestnych médií inšpiruje, že 
nám pomôže. Čitatel'ka m 

Renáte Belzarovej, ktorá vo svojej kate
górii vyhrala a jej sekundovali ostatné 
KOLEČKÁ aspoň tým že si trasu každý 
po svojom užil. 

Trať 47km l 1050m 
Kategoria: MK- Muži (18-39 r.) 
106. Daniel Martin 03:47:13 
124. Dostal Petr 04:59:11 
Kategoria: SK- Seniori (40 r. a viac) 
19. Belzar Peter 03:06:24 
23. Zezula Ľubomír 03:19:55 
Kategoria: ZD- Dámy (40 r. a viac) 
1. Belzarová Renáta 03:33:29 
Kategoria: ZK- ženy (18- 39 r.) 
15. Melišová Katarína 03:52:30 

V nultom ročníku-----
Pred rokom som sa rozhodo

vala, či dať svojho syna do prvej 
triedy, alebo ho rad.~ej nechať 

ešte jeden rok v škôlke. Zdalo sa 
mi, že je príliš hravý, nesústre
dený, že by snáď ani nevydržal 
celý deň v lavici. Na druhej stra
ne som sa obávala, či sa v škôlke 
už nebude nudiť. Po porade s 
p. psychologičkou z pedagogic
kej poradne v Dúbravke som sa 
rozhodla zapísať svoje diet'a do 
nultého ročníka na ZŠ P. Hora
va. V tom čase tam po prvýkrát 
otvárali nultý ročník. Nakol7w 
to bola novinka, trochu som sa 
toho obávala. Ale na škole mi 
vysvetlili, že čerpajú skúseností z 
iných škôl, kde takéto triedy fun
gujú už nielcolko rokov. Vrele mi 
to doporučila aj moja známa, 
ktorej dieťa nultý ročník už nav
števovalo. 

Vzhľadom na to, že viaceré 
mamiL'ky sa ma pýtajú na môj 
názo1; chcela by som sa so svo
jimi skúsenosťami podeliť aj pro
streníctvom tohto príspevku. 
Hneďprvý deň sme s obavami 

aj očakávaniami vstúpili do vel~ 
kej školy. Tu nás privítala pani 
učitelka Mullerová, ktorá je vel~ 

( .UO.n.bNI-b ZIVOHI ) 
K riaditel'ovi podniku vojde 
mladý muž: 
- Potrebujete vedúceho per
sonálneho oddelenia? 
- Nie, nepotrebujeme. 
-Tak prečo ho nepr·epustíte? 

• Toto je môj najstarší syn, 
• hovorí pani kolegovi. 
• Vážne? Taký mladý a už 
najstarší? 

Ol-
02. 
03. 

04. 
05-
06 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Kúpa 
Predaj 
Vol' né miesta (ponúka, 
hl'adá) 
Služby (ponúka) 
Byty 
Nehnutel'nosti 

07 · Rozličné 
~---------_/ 

L _ ___:0=2__:_-P..:..:::RE:::.:DA:..:::_J_~) 
• Ovčie kožušiny - predložky - dos
tanete kúpiť v Devexe. 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
15.00 -l 8.00. Možnosť aj objednať. 
Lacnejšie ako kdekol'vek v meste. 

mi milá, príjemná a stále 
ta. Je na nej vidno, že svoju 
eu má veľmi rada a že to 
s takýmito malými deťmi, 

preto, že predtým učila aj v 
ke. Pri práci nešetrí nnr·h"nl

a uznaním. No aj keď je 
teľská, deti sa už naučili, 
môžu dovoliť. Nakolko v 
je len 8 detí, môžem ju 
nať k malej rodine, kde sa 
navzájom poznajú a nm~I1Dh'n'"~ 
si. V dopoludňajších 

pracujú s pani učitellwu 
a po vyučovaní sú s 
deťmi v družine. 

Myslím si, že som sa 
správne. Podľa môjho 
nultý ročník 
deti aj ich rodičov. Môj syn si 
tvoril velí·ni dobrý vzťah ku 
a k vzdelávaniu, nie je 
ný, do prvej triedy sa velmi teší. 
Veď už dôverne pozná 

spolužiakov, svoju pani 
a vychovávatelku. Vie, čo ho v 
škole čaká a vďaka tomu, že 
pani učitelka viedla aj k 
vednosti a plneniu si svojich 
vinností oveľa ľahšie 
ten "ozajstný" školský rok. 

Gabika š. 

- Keď umriem, nechám sa 
spopolniť a rozptýliť, - hovorí 
prvá. 
- Ja zasa naopak, najprv sa 
nechám rozptýliť a potom 
spopolniť, vraví druhá. 

Dievčina, ktorá utiekla od 
rodičov číta od nich list: 
... a všetko ti odpustíme, ak 
sa nevrátiš domov! 

• Predám l 000 litrové nádoby z 
PVC. Pri väčšom odbere zl'ava. 

Tel: 0905-1 3 8 ]53 
• Predám vel'korozmerné okná vhod· 
né na skleník. Lacno. 

Tel: 0903-030 359 

pilotné centrum odborného vzdelávania 

ponúka možnosť štúdiu v 2·ročnom nudstavbovom štúdiu 
v odboroch: 

strojárstvo- výroba, montáž a opravy prístrojov, 
strojov a zariadení 

04 strojárstvo- podnikanie a služby 

• recepčný-recepčná, znalosť NJ 
(AJ) podmienkou, 
, pomocné sily do kuchyne, 
• kuchára-kuchárku. Informácie 
v hoteli Morava na Opletalovej, 

Tel.: 6477 7766, 
6477 9991 

• Lahôdky DNY, prijmú predavačku. 
tel: 0905-220 366 

Domov pri kríži, 
Pri kríži 26, 841 02 Bratislava 

príjme: 

- opatrovatel'ky 
- zdravotnú sestru 
do trojzmennej prevádzky na hlavný 
pracovný pomer 

Informácie: p. Krupová - hlavná ses!· 
ra é. t 6428 6193 
p. Chalásová - ekonomický úsek č. l. 
64534856 

Základná škola s materskou 
školou príjme k budúcemu škol
skému roku učiteľku materskej 
školy do triedy s krestanským za
meraním. Svoje žiadosti posie
lajte poštou 

na adresu: 
Zš s MŠ Malokarpatské nám.1, 

841 03 Bratislava, 
alebo e-mailom: 

info©zsmalokarpatba. 
edu.sk, prípadne 

telefonicky 02/647 80640 

04 -SLUŽBY ) 

' Poistenie áut, teraz s mimoriadnou 
zl'avou pre dôchodcov, učitel'ov, 
novinárov a policajtov. 

Ing, Ján Žatko, 0918-444 607 

f'O!SiOVf4A 

Ing. Ján Žatko 
exkluzívny zástupca 

0918 444 607 

• poistenie vozidiel 
• poistenie domov a bytov 
• poistenie podnikateľov 
• životné poistenie 
• stavebné úvery 

mimoriadne zľavy 
pre obyvateľov DNV 

• Spracovanie účtovných dokladov 
v systéme JU a PU (okrem miezd), vy· 
pracova nie daňových priznaní (DPH, 
daň z príjmov), ekonomické poraden· 
stvo. Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava televízo
rov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 
• Dvadsať rokov doučujem v D N 
Vsi tínedžerov NJ, AJ, RJ. (VŠ pedag. 
+štátnice jazykov) 200 Sk/l ,5 h. 

Tel: 02/ 6477 8835 
• Záhradnícke práce, búracie, au
todoprava do l ,5 tony, nad 12 t s 
hydraulickou rukou. 

Tel: 0904-166 555 
• Tepujem, čalun.sed.,int. auta, 
koberce. Tel: 091 0-903 828 

(_--=.:06=---..:.c:.N E=H~N U=-:.T=Eľ:..:..NO=-=S:.:..:..TI-'----') 
• Kúpim záhradu v lokalite Devínska 
Nová Ves, alebo Dúbravka. 

Tel: 6436 6028, 0903-649 403 

( ____ 0'-'-7--R.:...::O=ZL:::...:IČ=N=-É -~) 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTRE
BY, rozličný tovar, darčeky. Na grbe 
55. Tel: 6477 4642 

Delta TECH, spol. s r.o. www.deltatech.sk 

Máte POČÍTAČ a INTERNET ? 
CHRÁŇTE SA! 

Ponúkame Vám bezpečnú a spol'ah/ivú 
antivírusovú ochranu Vášho PC a dát 

Ôeltu eset NOD32 Oella 
TECH TECH 

Predaj nových licencií a 
aktualizácií pre rôzne platformy 

a to všetko ON LINE. 
Vykonávame aj ostatné služby a práce PC 
e-mail: deltatech@deltatech.sk tel: 0904 101101 

Ponúkame Vám riešenie! 
Skontrolujte si svoj momentálny zdravotný stav prístrojom, akým si psychi

ku a zdravotný stav overujú kozmonauti vo vesmíre - QUANTUM MEDICAL 
• integrovaný inteligentný systém vyvinutý v NASA 
• na zistenie zdravotného stavu organizmu využíva elektrickú rezonanciu 
• informácie prenáša 5 elektród [ruky, nohy hlava), sníma odozvy 

vyšetrovaného 
Vyšetruje a testuje: 
• vplyv stresu a funkčnost jednotlivých orgánov, žliaz, kostí a nervového 

systému 
• prítomnost cudzorodých organizmov, baktérií, vírusov, húb a plesní 
• zistuje množstvo vitamínov, minerálov, tažkých kovov a iných prvkov 

v organizme 
• lieči a harmonizuje cielenou vysoko účinnou liečbou na psychickej 

a fyzickej úrovni 
• testuje vhodnost a účinnost liečebných preparátov 

Vyšetrenie trvá cca 70- 90 minút a liečba prebieha súčasne. 
Prevádzka: Štúdio Biorovnováha, 

Páričkova 18, 10. poschodie, 821 08 Bratislava 
Objednávky na diagnostiku a terapiu: 0903 777 

217, 0903 204 624, www.biorovnovaha.sk 

• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/ 
deň. Kontakt: 0903-1 05 924, 

www.chata l O.szm.sk 
• Dám do prenájmu garáž na ul. 

l. Bukovčana. Tel: 6477 9533 
• Od l. 5. 07 dám do prenájmu 
garáž na ul. Š. Králika. Volajte po 
19 o o hod. 

č.t.: 6477 6560, 0904-847 817 

~n~ercio- 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 ern= 22 Sk. 
Z cenám treba pripočítať 19% DPH, Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac l 0%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 

1 
arnestnanie hl'adám: zl' ava 50%. Príplatky: l. strana + l 00%, posledná strana +50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
nzertná koncelcíria: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18,00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



. ~'z oolicainého 
záoisnika 

• Pracovník SBS v obchodnom do

me Terno prich y til 2. 5. zlodejku, 
kto rá ukradlo tova r zo 2200 Sk. 

Stíhaná je zo trestný čin krádeže. 

• Na Mečíkovej 7. 5. neznámy 

páchate!' ukradol zo strieborného 

vozidlo Peugeot dvoje predné dvere 
v hodnote 50 tis. Sk. 

• V ten istý deň z priestorov reš

taurácie Formula no M.Morečko ukra

dol neznámy páchate!' peňaženku 

Stratená l. liga 

Konečná tabul'ka: 
1. Slovan Bratislava A 33 
2. ŠK Trenčín 22 
3. ŠK Hoffer Komárno B 19 
4. ŠK Prievidza 17 
5. Doprastav Bratislava 17 
6. Zentiva Hlohovec B 17 
7. TJ Budmerice 16 
8. SKS Dubnica B 15 
9. Lokomotíva Trnava 13 
10. Slovan Bratislava B 13 
11. ŠK Kúpele Piešťany 8 
12. STRELEC Devínska Nová Ves 1 

Do extraligy suverénnym spôso
bom postúpil viacnásobný majster 
československa a Slovenska Slovan 
Bratislava A. Z prvej ligy do 2. ligy 
vypadávajú družstvá ŠK Kúpele Pieš
ťany a STRELEC Devínska Nová Ves. 

Na mizernom výsledku ŠK Strelec sa 
podpísalo viacero faktorov: 
1. Mužstvo stratilo viacročného lídra 
juniorského majstra Slovenska Janka 
Smoleňa, ktorý odišiel za lepšími finan
čnými podmienkami hrať do špič

kových slovenských a zahraničných 
klubov. 
2. Z rodinných dôvodov (priženenie 
sa do Pezinka) prestúpil aj další hráč 
základnej zostavy Ivan Syrový 
Miroslav Roháček prestal hrávať za 
DNV z kolíznych dôvodov (jeho ma-

FUTBAL~~~ 
24. kolo 

Nové Mesto - ONV 
Góly: Arbet 2, Rischer 

25. kolo 

2:3 (l :l) 

s dokladmi o mobil Sony Ericsson 
všetko v hodnote 12 800 Sk. 

• No parkovisku Pegas no Vápenke 

so ll . 5. neznámy páchate!' vlámal 
do vozidlo Škoda Oktovio. Ukradol 
mikinu o CD nosiče v hodnote 2700 
Sk. Pošk od en ím spôsobil škodu v 
hodnote 9 tis. Sk. 

• O deň neskôr 12. 5. no J. Jonáša 

v ubytovni z l O. poschodia vyskoči l 

28 . ročný mladý muž. Pád neprežil. 

• No Opletolovej so 13. 5. do 
garáži vlámal neznámy páchate!', 

kde ukradol tri motorky o prívesný 
vozík, všetko v hodnote 357 tis. Sk. 

OO PZ DNV 

terský klub Budmerice sa prebojoval 
do 1. 1igy) .. 
3. Licenčný líder družstva Alexander 
Riabov svoju úlohu absolútne nezvlá
dol a v siedmich partiách nezískal ani 
pol bodu .. 
4. Z hráčov základnej zostavy na
plno nastupovali len Szälläs a Peitl. 
Títo však na vyšších šachovniciach 
na svojich súperov nestačili. Bezúch 
nastúpil len raz (privyrába si v Ang
licku), Daubner 6x (študijné povin
nosti), Král'ovič 3x (choroby a štúdi
um), Polášek 3x (štúdium a pobyt v 
zahraničí), Aé (štúdium v zahraničí) 
a Toth-Vaňo (pracovné povinnosti) 
nenastúpili dokonca v ani jednom 
stretnutí.. A tak ve/'ká ťarcha visela na 
náhradníkoch. 
5. V 4-och stretnutiach nastúpilo druž
stvonekompletnélensosiedmimihráč

mi. 
Pri takýchto extrémnych nepredví

datel'ných výpadkoch hráčov nebolo v 
siláchzostatkudružstvabojovaťozách

ranu. Pozitívom bolo, že v dôsledku 
tejto situácie dostali dosť príležitosti 
hrať 1. ligu talentovaní školáci bartia 
Šošvičkovci, okolo ktorých sa pokúsi
me v budúcich rokoch sformovať team, 
ktorý by Devínskej Novej Vsi vrátil 
späť tak významnú a kvalitnú súťaž 
akou nesporne 1. liga je. 

DNV - Čunovo "8" 
Góly: Rischer, Duda, Arbet 

26. kolo 
ONV - Fortuna 
Góly: Maďar 2, Arbet 

mi 

3:0 (1:0) 

3:0 (l:O) 

ms 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV 

M. Sch. Trnavského 1, 844 22 Bratislava 

JABLKO• CITRÓN 
Celoslovenskú dopravno-preventívnu akciu pod názvom Jablko 

- citrón organizuje poist'ovňa Generali a.s. a Policajný zbor počas 

mesiaco bezpečnosti na cestách. Akcia sa uskutoční vo všetkých kraj

ských a okresných mestách . 

Od 29.5.2007 do 31.5.2007 bude dopravná polícia merat' rých. 

lost' v Bratislavskom kraji a deti 5. ročníkov základnej ško ly budú 

hodno til' vodičov podla ich správania so zo volantom . Vodičov, ktorí 

dodržia maximálnu povolenú rýchlos(, odmenia veselým obrázkom, 

sladkým jablkom a samozrejme poďakovaním a úsmevom. Naopak 

tých motoristov, ktorí prekročia povolený rýchlostný lim it, "obdarujú" 

kyslým citrónom a vyzvú k ohl'aduplnejšiemu správaniu so no ces

tách. Akcia má upozorn it' vodičov, že bezohl'adnou jazdou ohrozujú 

ostatných účastníkov cestnej premávky a to najmä deti. Ale nielen 

výchova vodičov k zodpovednejšej jazde, ale aj dopravná výchova 

detí ako účastníkov cestnej premávky a budúcich vodičov je ciel'om 

celej akcie. 
Dopravno-preventívna akcia Jablko - citrón bude v Bratislav

skom kraji prebiehat' v dopoludňajších hodinách (10,00-11,30 

hod.) a popoludní (14,00-15,30 hod.) nasledovne: 

-dňa 29.5.2007 dopoludnia v Pezinku o popoludní v Senci 

-dňa 30.5.2007 dopoludnia v Malackách a popoludní 

v Bratislave IV {Sch. Trnovského pri Juvente smer 

Dúbravka} 

- dňa 3 7.5.2007 dopoludnia v Bratislave ll o V a popoludní 

v Bratislave l a ll/ 

FUTBALOVÝ TURNAJ 
na umelej tráve 
Dňa 8. 5. 2007 sa uskutoč

nil futbalový turnaj na ihrisku 
s umelou trávou v športových 
priestoroch Základnej školy Pav
la Horova 16. Turn aja sa zúčast
nilo 11 mužstiev a to Kladivári, 
FC Santos, Horova, Simsonovci, 
lsostar, FC Pišta, Formula, jeti, 
Biely balet, Flamengo a Boca 
- Dúbravka. Zúčastnené muž
stvá boli rozdelené do štyroch 
skupín. V skupinách sa hralo 
systémom každý s každým tak, 
že víťaz i skupín postúpili do 
ďalších bojov. Víťazmi v jednot
livých skupinách sa stali Kl adi
vári, Formula, Simsonovci a jeti . 
Postupujúce mužstvá odohrali 
zápasy do kríža podl'a schvále
ného postupového kl'úča. V boji 
o tret ie miesto sa potom stretli 
mužstvá jeti a Formula, kde o 
v íťazov i museli rozhodnúť strely 
z pokutového bodu. Na treťom 
mieste sa nakoniec umiestni lo 
mužstvo Formuly a na štvrtom 
mužstvo jeti. V boji o celko-

vého víťaza sa stretli mužstvá 
Kladivári a Simsonovci. V ur· 
putnom boji nakoniec si víťaz

stvo odniesli Simsonovci, ktorí 
sa zároveň stali na jeden rok 
aj držitel'mi Putovného pohá
ra zástupcu starostu MČ DNV. 

Najlepším strelcom turnaja 
bol Marek Rischer, najlepším 
hráčom bol vyhlásený Wal t r 
Rischer. Aj napriek nepriazni po
čas i a (chlad a občas ný dážď) 
hráči vyjadri li spokojnosť s tu r
najom a prisl'úbili ú časť aj na 
budúci rok. 
Vďaka patrí sponzorom: For

mu la ŠportCafé, ktorí sa posta
rali o občerstveni e, ďa l ej rodi ne 
Baranov ičovej , Michalovi Glo
síkovi, rodin e Ouszkej, rodi ne 
Weissovej, p. Ernestovi Kovác
sovi, ktorí prispeli buď materiál
ne alebo fin ančn e. Vďaka patrí 
aj všetkým tým, ktorí okolo tu r
naja pomáhali, a to rozhodcovi 
p. jablonickému ako aj správco
vi p. Dubravčíkovi . 

Spracoval: 
JUDr. František Baňas 

- zástupca starostu MČ DNV 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

D EVínskonovoveský 
· informačný 

23.- 24. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 
Zodpovednosť to nie je len na

písať domácu úlohu alebo pri
niesť výdavok z obchodu, aj keď 

je len niekolkohalierový. Iste k 
tejto vlastnosti možno priradiť 
rodiča, učiteľa, vychovávateľa, 

vedúceho kolektívu ... všetkých, 

čo rozhodujú. 
Mierou môže i nemusí byť 

počet dotknutých. Kritérií môže 
byť tiež niekolko. 

Pri tejto úvahe myslím na 

poslancov, volených zástupcov 
ľudu, obce, mesta, štátu. 

Akú obrovskú zodpovednosť 

majú (mali by mať) pri zas
tupovaní všetkých obyvateľov 
zoskupen ia, ktoré im voliči zve
rili . A je jedno, či zastupujú 
záujmy jednotlivca alebo kole
ktívu, celospoločenský záujem 
(no rmy poznáme- poz náme?) 
alebo prospech (či úž itok?) v 
rámci zákonných noriem je roz
hodujúcim stimulom , ktorým 
sa (mali by sa) riadia. Aby 
nemuseli konečné verdikty roz
hodovať súdy. 

Minulý víkend sme však mali 
iné staroSti, hody dali zabrať 
hostiteľom i návštevám, už v 
piatok vyšiel z linky VW Sk 
dvojmiliónty automobil, čo oce
nil aj predseda vlády SR, v pon
delok sa konečne rozpršalo. 

V tento víkend ponúka Miest
ny odbor Matice slovenskej, v 
nedeľu od 15°0 prehliadku pies
ní a tancov na Festivale sloven
skej národnej piesne. 

S kultúrnymi programami na 
leto prichádza Istra centrum. 
Takže ... Bude sa na čo tešiť. 

Vydavateľ 

devex@ba.netlab .sk 
krug@mail .viapvt.sk 

spravodajca 
občanov 

mestskej častí 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
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Dvojmiliónty automobil, 
práve populárny VW Toua
reg, opustil montážnu lin
ku v bratislavskej automobil
ke VW SK v Devínskej No
vej Vsi v piatok 25. mája 
2007. 

"Touareg sa stal symbo
lom Volkswagenu Slovakia 
a vďaka za toto jubileum 
patrí všetkým, ktorí sa od 
vzniku automobilky v roku 
1991 podiel'ali na jej vzni
ku, raste, produktivite. a 
dobrom mene, ktoré fab
rika doteraz získala", po-

DÁME VÁS PRED ·LETOM DO FORMY! 

MAXFIT novinky jún 2007 

<' akcia permanentka SOLÁRIUM 490,· 
(1 min -11,50 Sk) 

+ krém na opaľovanie ZDARMA!!! 

<' akcia SLENDER 10 vstupov len za 990,
+vstup do bazénu ZDARMA!!! 

<' LETNÁ TERASA otvorená 
+ noyÝ bazénik pre deti 

štefana Králika 3, 8~ 1 OB BA, Tel: 6453 7373, www.maxfit.sk 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

Katalóg 2007 
Hoci tohtoročný Katalóg ob

chodov a služieb pre obyvatelov 
DNVvyšielsmeškaním, už dávno 
mal byť v každej domácnosti. Do 
niektorých vchodov sa však roz
nášači nedostali napriek niekof'
konásobným pokusom (P. Ho
rova). Odporúčame tým obyva
telom, ktorí z tohto dôvodu kata
lóg v schránke nenašli, aby si ho 
vyzdvihli osobne v inzertnej kan
celárii Devexu na Novoveskej 14, 

po-pia: 15.00- 18.00 h. 

O Minulý víkend boli v Devínskej 
hody. Žiadnu mimoriadnu uda
losť sme nezaregistrovali, okrem 
tradičnej spomienky v kostole 
Ducha sv., akéhosi neohlásené
ho ohňostroja v noci v sobotu a 
atrakcií lunaparku na Vápenco
vej. 

vedol vo svojom príhovore 
Andreas Tostmann - pred
seda predstavenstva spo
ločnosti VW Slovakia. 

Pri tejto slávnostnej príle
žitosti privítal predsedu vlá
dy SR Róberta Fica, pred
sedu BSK Vl. Bajana, pri
mátora Br~tislavy A Ďur
kovského a ďalších hostí. 

Nechýbal ani J. Uhrík, 
zakladajúci člen spoločnos
ti a prvý predseda pred
stavenstva spoločnosti. 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 24.5. 2007. 

Uzavierka nasledujúceho 
čís l a bude 7 .6. 2007, 

čís lo vy jde 15 .6. 2007. 

r 
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Z radnice 
Miestne zastupitel'stvo 

mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves (MZ MČ 
ONV) sa zišlo 15. 5. 2007. Z 
prerokovaných materiálov a 
prijatých uznesení vyberáme 
tieto závery: 
MZ MČ ONV 
-požiadalo starostu MČ 
ONV oznámiť Tenergu o. z. 
Martin neúcinnosť Zmluvy 
o nájme kotolní a Zmluvy o 
nájme pozemkov zo zákon
ných dôvodov zistených 
subkomisiou Komisie finan
cií, podnikania, rozvoja ces
tovného ruchu a legislatívy, 
- uložilo prednostovi miest
neho úradu pripraviť nové 
znenie Zmluvy o nájme 
kotolní a Zmluvy o nájme 
pozemkov s Tenergo o. z. 
Martin a predložiť ich po pre
rokovaní v Komisií financií, 
podnikania, cestovného ru
chu a legislatívy a s Tenergo 
o. z. Martin na rokovanie 
miestneho zastupitel'stva, 
- schválilo zámer uzatvore
nia mandátnej zmluvy medzi 
mestskou časťou Bratislava 
Devínska Nová Ves a fir
mou Satro s. r. o . vo veci 
správy prevádzkovania TKR 
v Devínskej Novej Vsi, 
- uložilo prednostovi miest
neho úradu bez zbytočného 
odkladu zvolať rokova
nie medzi mestskou časťou 
Bratislava Devínska Nová Ves 
a predsedami spoločenstiev 
vlastníkov bytov v mestskej 
časti Bratislava Devínska 
Nová Ves za účelom uza
vretia zmlúv medzi firmou 
Satro s. r.o. a koncovými 
užívatel'mi TKR v mestskej 
časti Bratislava Devínska No
vá Ves za účasti poslancov -
členov subkomisie pre TKR, 
-zobralo na vedomie in
formáciu o prijatých uznese
niach Miestnej rady mestskej 
časti Bratislava Devínska 
Nová Ves medzi riadnymi 
zasadnutiami miestneho zas
tupitel'stva, 
-schválilo hospodárenie 

DEVEX 2 

mestskej časti za rok 2006 
s výhradami v časti D záve
rečného . účtu, schváli
lo výsledok rozpočtu s preb
ytkom celkom- 4.575,0 tis. 
Sk, schválilo hospodársky 
výsledok VHČ - Správy by
tového fondu za rok 2006 so 
ziskom 641 ,O tis. Sk, schvá
lilo hospodársky výsledok po 
úhrade do rezervného fondu 
a straty ako príjem mestskej 
časti: Denove vo výške 273,9 
tis. Sk, !stra-centru vo výške 
59,4 tis . Sk, OHZ vo výške 
2,0 tis. Sk, schválilo príjem za 
prenájom školských zariadení 
v prospech mestskej časti vo 
výške 644,7 tis. Sk, schválilo 
rozdelenie prebytku vo výške 
4.5 7 5,6 tis. Sk takto: 1.1. 
Povinný prídel do rezervného 
fondu vo výške 457,5 tis. Sk, 
1.2. Prídel do fondu sociálnej 
starostlivosti a humanity vo 
výške 300,0tis. Sk, 1.3. prídel 
do FOPER-u vo výške 3.71 7,5 
tis. Sk z toho účelovo viazané 
prostriedky na doplatenie bio
logickej rekultivácie Glavice 
- 1.013,0 tis. Sk, účelovo via
zané na kapitálové výdavky 
mestskej časti - 2.404,0 tis. Sk, 
účelovo viazané prostriedky 
na úhradu záväzku mestskej 
časti voči hL m. SR Bratislave 
za opravu na ul. Eisnerovej, 
1.4. prídel do Fondu vol'no
časových aktivít mládeže na 
rozvoj mládežníckeho športu 
vo výške 100,0 tis. Sk, rozde
lenie hospodárskeho výsledku 
Denovy, lstra - centra, OHZ 
v celkovej výške 33S,3 tis. Sk 
ako prídel do Fondu sociálnej 
starostlivosti a humanity, a ro
zdelenie výsledku Vedľajšej 
hospodárskej činnosti Správy 
bytového fondu vo výške 
641 ,O tis. Sk do Fondu roz
voja bývania mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves, 
-zobralo na vedomie 
a) správu nezávislého audítora 
- overenie správnosti účtovnej 
závierky Miestneho úradu 

. Bratislava Devínska Nová Ves 
za rok 2006, 

b) stanovisko hlavného kon
trolóra k Záverečnému účtu 

mestskej časti Bratislava Devín
ska Nová Ves, 
c) správu o výsledku inventar
izácie majetku mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves, 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
ONV dopracovať zúčtovanie 
rozpočtového hospodárenia 
a finančných vzťahov k zria
deným a založeným právnic
kým osobám a fyzickým os
obám, ktorým boli poskytnuté 
prostriedky z rozpočtu mest
skej časti, uložilo prednostovi 
miestneho úradu zabezpečiť 
vypracovanie zmien a doplnk
ov VZN o peňažných fondoch 
mestskej časti a rozpočtových 
pravidiel mestskej časti, ulo
žilo prednostovi miestneho 
úradu vyhotoviť čistopis Záve
rečného účtu mestskej časti 
za rok 2006 a po podpise 
starostom mestskej časti tento 
doručiť všetkým poslancom 
Miestneho zastupitel'stva mest
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves, 
-zvolilo za člena Miestnej 
rady mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves poslanca 
Mgr. Mareka Dinuša, zvolilo za 
predsedníčku Komisie mandá
tovej a kontroly Mgr. Annu 
Kmeťovú, zvolilo za člena 
Komisie sociálnej, bytov7j a 
zdravotn ej neposlanca Ing. · 
Miloša Encingera, za člena 
Komisie ochrany životného 
prostredia neposlanca Milana 
jambora, za člena Komisi e 
ochrany verejného poriadku 
neposlanca jána Moskála, za 
člena Komisie výstavby, ar
chitektúry a dopravy poslanca 
Ing. Petra Rajkoviča, 

- zobralo na vedomie infor
máciu o návrhu investičných 
priorít v rámci Programu hos
podárskeho a sociálneho roz
voja mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves na roky 
2007- 2009, 

-schválilo 
a) zriadenie Materskej školy 
s celodennou prevádzkou na 
ul. j. Smreka 8 v Bratislave ako 
Materskej školy s právnou sub
jektivitou s účinnosťou odo 
dňa jej zaradenia do sie-

te škôl a školských zaria
dení Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky, 
b) zaradenie do siete škôl 
a školských zariadení Minis
te rstva školstva Slovenskej 
re publiky dňom l. 9. 2007 
Materskej školy s celod e n
nou prevádzkou na ul. j . 
Smreka 8 v Bratislave a jej 
sú časti, schválilo využitie ob
jektu bývalej Materskej školy 
M. Marečka 16 na sociálno
zdravotné a výchovné účely, 
-schválilo rozdelenie dotácií 
športovým klubom mestskej 
časti Bratislava Devínska No
vá Ves na rok 2007 v sume 
585,0 tis . Sk a rezervu 85,0 . 
tis. Sk, 
-zobralo na vedomie výsled
ky kontroly investičnej akcie 
"Terasa M. Marečka", 
-zobralo na vedomie výs
ledky kontroly užívania vyhra
dených platených parkova
cích miest, uložilo prednos
tovi miestneho úradu predlo
žiť návrh zrušenia neob
sadených vyhradených park
ovacích miest a realizovať 
opatrenia zo správy hlav
ného kontrolóra v bode l - 6, 

-schválilo predÍženie nájmu 
v pohotovostnom byte na 
ul. M. Marečka č . 22 rodine 
Hurbaničovej do 31. 12. 
~007, 

- schválilo kúpu pozemku 
parc. č. 926/6, chodník o vý
mere 462 ml, k. ú Bratislava 
Devínska Nová Ves v pros
pech mestskej časti Bratis
lava Devínska Nová Ves 
od vlastníka ZST, a . s. za 
navrhovanú kúpnu cenu 
l , .- Sk a úhrady poplatkov 
spojených s vkladom do 
katastra nehnutel'nosti, sch
válilo kúpnu zmluvu na 
odpredaj pozemku parc. č. 
926/ 6 v prospech mestskej 
čas.ti Bratislava Devínska 
Nová Ves. 

Spracoval: 
JUDr. František B a ň a s, 

zástupca starostu MČ ONV 

--Z diára starostu -
MČ ONV Ing. Vl. Mráza 

, Starosta spolu s predsedom ko
rnisie kultúry p. Miroslavom Encin
gerom, vedením a členmi folklór
neho súboru Kobylka, a 6-člen
ným tímom amatérskych bežcov 
zastupujúcich Devínsku Novú Ves 
a SR, na základe oficiálneho po

. zvonia predstaviteľov družobnej 
francúzskej obce St. Brice repre
zentovali našu mestskú časf na 
kultúrno-športovom podujatí or
ganizovanom touto obcou. 

Členovia folklórneho súboru v 
priestoroch mestského divadla St. 
Brice predstavili tradičný sloven
ský folklór hudobným, tanečným 
a speváckym vystúpením. Ama
térski maratónski bežci obhájili 
svoj časový rekord v maratón
skom behu za účasti 38 bežec
kých družstiev. Starosta obce St. 
Brice oficiálne prijal na radnici 
všetkých členov tejto delegácie 
a prijal pozvanie starostu našej 
mestskej časti na návštevu Devín
skej Novej Vsi. 
• Starosta za účasti mestského 
poslanca p. Encingera a pred
sedu finančnej a legislatívnej ko
misie JUDr. Šjmkoviča, rokovali s 
prvým námestníkom primátora. hL 
m. SR Bratislavy, p. Milanom Cíle
kom o rozvojových investičných 
zámeroch našej mestskej časti 
pre toto volebné obdobie. 

Zástupcovia našej mestskej 
časti získali podporu prvého ná
mestníka pre realizáciu týchto 
rozvojových zámerov. , 
• Našu mestskú časf na zákla
de pozvania starostu navštívili 

Letné lfurzy-
počítačových · 

a prezentačných zručností pre 
znevýhodnených ·občanov 

V rámci projektu ESF pokračuje 
FMF/ UK v Bratislave v organizo
vaní kurzov pre nezamestnaných 

(aj so zdravotným postihnutím) 
pre začiatočníkov i pokročilých. 

Úspešní účastníci budú mať mož
nosť rekvalifikácie v oblasti prís
tupnosti webových stránok a in
formácií pre ZP a získania preu
kazu ECDL. 

Vzdelávanie je bezplatné, orga
nizátor môže prispieť na cestova-

predstavitelia družobných miest 
- Omišalj, Njivica a Malinska z 
družobného chorvátskeho ostro
va Krk. Počas dvoch dní absol
vovali rad pracovných rokovaní. 
Na pôde mestskej časti Devínska 
Nová Ves, bratislavského samo
správneho kraja a veľvyslanec
tve Chorvátskej republiky na Slo
vensku. Obe strany prerokovali 
obsah spolupráce oboch strán v 
oblastiach kultúry, športu, vzde
lávania, sociálnych vecí, čerpa
nia širukturálnych fondov EÚ pre 
.tento rok . . Zároveň prerokovali 
za účasti zástupcu leteckej spo
ločnosti Slovgaz Air Co možnosf 
zriadenia leteckej linky medzi 
Bratislavou a obcou Omišalj a 
Malinska na pracovnom· rokova
ní 28. - 30. 5. 2007 na ostrove 
Krk. 
• V mestskej časti Záhorská Bys
trica rokovala rada Regionálne
ho združenia mestských častí hL 
m. SR Bratislavy. 

Obsahom rokovania bol ná
vrh nového zákona o hL m. SR 
Bratislave, upravujúceho posta
venie hl. m. SR Bratislavy, jeho 
mestských častí, rozdelenie kom
petencií, financovania samo
správy, ako i postavenia tejto sa
mosprávy vo vyššom samospráv
nom územnom celku. Členovia 
združenia sa dohodli na základ
ných atribútoch tohto návrhu a 
dohodli sa i na spracovaní legis
latívneho návrhu tohto zákona, 
ktorý, ak schváli Národná rada 
SR, nadobudne účinnosť v nasle
dujúcom volebr.om období. 

-AZ-

nie. Druhé kolo kurzov sa začína 
v júni, tretie kolo v se'ptembri 
2007. Vstupné testovanie uchád
začov, ktorí vyplnia dotazník, sa 
uskutoční začiatkom júna. Záu
jemcovia sa môžu obratom hlásiť 
na adrese: 

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK 

Podporné centrum 
pre ZP študentov 
Mlynská dolina 

842 48 Bratislava 
tel.: 02/60295572, mo

bil: 0902/494455 
info@pozri-esf.sk 
www. pozri-esf.sk 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17 l A, 
843 10 Bratislava, ponúka na prenájom nebytové priestory 
v samostatne stojacom objekte Viacúčelového zariadenia ň 

na ulici Š. Králika 1. 

V PONUKE IDE 0: 

prenájom kancelárskych priestorov na 1 poschodí 
• o výmere 41,25 m2, s možnosťou prenájmu ihneď 
• o výmere 23,4 m2, s možnosťou prenájmu ihneď 
• o výmere 16,67 m2, s možnosťou prenájmu ihneď 

Minimálna cena nájmu pre rok 2007 je 2300,- Sk/m2,/rok 
Zmena účelu využitia nemá vplyv na výšku a odklad platenia nájmu. 
K písomnej žiadosti priložte - podnikatel'ský zámer, výpis z OR ( prí
padne živnostenský list), oprávnenie k podnikaniu, prípadne ďal'šie 
doklady súvisiace s podnikatel'ským zámerom. 

Termín prebratia žiadosti je priebežný na adrese Miestny úrad 
ONV, oddelenie SUM, Novoveská 17 /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, 

Miestny úrad Devínska Nová 
Ves, Novoveská 17 l A, 843 l O 
Bratislava 

PONUKOVÉ KONANIE 
na prenájom vyhradených par
kovacích miest . 
Lokalita: jána Smreka l O - 12 
Počet boxov: 10 
Obdobie: 
Ol . 07. 2007 - 30. 06. 2008 

Podmienky MČ DNV na pri
delenie vyhradeného parkova
cieho miesta podl'a Sadzieb 
prenájmov za vyhradené par
kovacie miesta v MČ DNV 
platné od 1.1.2007 : 
-výška nájmu nemôže byť niž
šia ako 8 200,- Sk ročne 
nárok na pridelenie parkovacie
ho miesta vzniká uchádzačom 
s najvyššími ponukami podl'a 
počtu vyhradených parkova-

cích miest v parkovacej zóne 
Žiadosti o . pridelenie parko
vacieho miesta je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke s 
označením 

"SÚŤAŽ - PARKOVANIE - NE
OTVÁRAŤ" na Miestny úrad v 
Devínskej Novej Vsi, Novoves
ká 17 l A, 843 l O Bratislava, v 
ktorej uveďte: 
-vlastníka automobilu 
- cenovú ponuku za prená-
jom vyhradeného parkovacie
ho miesta na obdobie jedného 
roka 
-typ automobilu, farbu, EČV 
Uzávierka žiadostí: 28. mája 
2007 o 10,00 hodine - v tom
to termíne sa súčasne uskutoč
ní otvorenie obálok. Výšku náj
mu schval'uje miestna rada. 

EOMÚ DNY 

Rozmiestnenie kontajnerov na l.polrok 
na objemný odpad 

Denova poskytuje vel'kokapacitné kontajnery pre obyvatel'ov Devínskej Novej Vsi na zlik
vidovanie objemného odpadu objemného odpadu pri upratovaní domácností a rodinných 
domov. Nepoužíval' na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov !. 

Harmonogram rozmiestnenia vel'kokapocitných kontajnerov: 

Deň pristavenia : ulica:. 

1.6.- 4.6. 2007 ul. Pieskovcova, BysÍrickó, Novoveskó- J. Ponicana 

8.6. - 11.6. 2007 nám. 6. apríla, ul. Na Kaštieli, Opletalova 

DEVEX 3 
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centrum pre voľný čas 

Tel. 02/64 77 OO 33, 
e-mail: propagacia@zoznam.sk 

www.devínskanovaves.sk/kultúra" 

1. 6. Detská Nová Ves c Deň detí 
Detská diskotéka v spolupráci so Základnou úmeleckou 

školou v Devínskej Novej Vsi. vo velkej sále, 16:00 h., 
vstupné 30,- Sk · 

3. 6. Festival slovenskej národnej piesne 
Prehliadka rudových piesní a tancov. Usporiadate!:· miestny 
odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi s finančnou 
podporou mestskej časti Devínska Nová Ves, vo veľkej sále 

15.00- 18.00 h. 

5. 6. Chrobák v hlave * S tvojou dcérou nikdy 
Divadelné predstavenia, účinkuje študentský súbor Forbína pri 
Základnej umeleckej škole v Devínskej Novej Vsi vo. veľkej sále, · 

18.00 h. vstup varný 

17. 6. Domotaná rozprávka · 
Detská divadelná scéna vo ve/"kej sále, 16.30 h. vstupné 25,- Sk 

18. 6. Otvorenie Letnej čitárne 
knižnica, lstrijská 6, denne okrem utorka počas výpožičných 

hodín knižnice 

22. - 24. 6. Festival chorvátskej kultúry Otvorenie 
kultúrneho leta 

Prehliadka chorvátskych piesní a tancov, výstava. 
ochutnávka tradičných jedál a nápojov Chorvátov žijúcich 

v Devínskej Novej Vsi, krojovaný sprievod utic;::ami ONV. 
, F- Centrum, lstrijská 4 

nádvorie knižnice - lstrijská 6 
historické múzeum - Múzeum kultúry Chorvátov, lstrijská 68 

vel"ká sóla Istro Centra 

• PONUKA AKCIÍ TURISTICKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE • 

1.6.2007, piatok 
20.00 - 22 .30 

2.6.2007, sobota 
15.00- 17.30 

9.6.2007, sobota 
15.00- 17.30 

16.6.2007, sobota 
11.00- 16.00 

15.00 - 17.30 

Devínska Nová Ves JÚN 2007 

Nočný pochod ·· 

exkurzia (zraz pred TIK ONV) 

Pozvánka do prírody Devínskej Kobyly 
exkurzia (zraz pred TIK ONV) 

Z histórie Devínskej Novej Vsi 
exkurzia (zraz pred TI K ONV) 

Exkurzia do Národného parku 
boriau-Auen, Orth/Donau, Rakúsko 
(zraz v centre NP v Orth/Donau, 
€ 4,- dospelí; € 2,- zľavnené) 

Pozvánka do prírody nivy rieky Moravy 

exkurzia (zraz pred TIK ONV) 

Prihlásenie na exkurzie so sprievodcom (3 dni vopred):osobne lstrijská 49, Brati
slava- Devínska Nová Ves (utorok- piatok od 14:00 do 18:00, sobota od l 0:00 
do 18:00), mailom pochabova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk alebo 
telefonicky 02/ 6477 0260. Autobusové spojenie: 20, 21, 28. Miesto stretnutia 
(zraz pred TIK ONV): pred Turistickou Informačnou Kanceláriou Devínska Nová 
Ves (TIK ONV), lstrijská 49 Všetci ste srdečne vítaní! 

DEVEX 4 

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Bratislave Devínskej Novej Vsi 

Mestská časť Bratislava 
-Devínska Nová Ves a starosta MČ DNV 

Vás pozývajú 
na štrnásty 

FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 
PIESNE 

3.júna2007 
v kultúrnej záhrade Istracentra 

v prípade nepriaznivého počasia vo velkej sále Istracentra 

od 15.00 h · 
v rámci programu 

MAJME ÚCTU K RODNEJ VLASTI 

sa vám prestavia 
súbory: Slniečko, Matičiarik, 

Základná umelecká škola DNV, 
Bystričan, Nevädza, Matičiarka, Červené jabÍčko, 

sólisti: Marta /aníčková, Mária Ha
nyová, Mikuláš Doboš 

*** 
V predvečer festivalu 
v_ sobotu 2. jú"na 2007 

Miestny odbor Matice slovenskej vás pozýva na 
Spomienku na spisovateľa Ruda Slobodu 

pri jeho pamätníku na Slovinci? 18.00 h 

Srdečne vás pozývame 

Občianske združenie Rieko Morava v ohrození 
V spol upráci s TIK 

(Turistické informačné kancelária) a F-centrom 

Pozývajú na prednášky 

V utorok 19. 6. 2007 o 19.00 h 
Téma: 

Cestami Tureckami a Bulharska 
Prednáša: 

Barbara Cholupové 

V utorok 26. 6. 2007 o 19.00 h 
Téma: 

Príroda v chápaní náboženstva 
chetitov a kanaán(anov. 

' Prednáša: 
Štefan Šrobár 

Tešíme so stretnutie s vami 

Ladislav Šimon, splnomocnenec 
občianskeho združenia 

Základná umelecká škola, lstrijská 22, 841 07 Bratislava 
Vás srdečne pozýva na nasledujúce podujatia v mesiaci . 

Jún 
1. 6. Detská Nová Ves 16.00 - 20.00 hod., lstra Centrum 
Hudobno-zábavný program s diskotékou pri prnežitosti MDD, v spolupráci s lstra· 
Centrom 
3. 6. Účasť na Festivale slovenskej národnej piesne v spolupráci s MO Matice Sloven· 
skej, 15.00 hod. 
12. 6. "Ahoj prázdniny," záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru a ich hostí, 
DK Dúbravka, 18.00 hod., Vstupné: 40,- Sk 
12. 6. Vystúpenie žiakov hudobného odboru na spoločnom koncerte všetkých bra· 
tislavských ZUŠ pod názvom Mladi hudobníci Bratislavy, v Zrkadlovej sieni Primaciál· 
neho paláca 
13. 6. Doplňujúce prijímacie skúšky (uskutočnia sa len v prípade neobsadených miest 
v jednotlivých odboroch) hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor· lstrijská 22, 
tanečný odbor, malá telocvičňa, ZŠ l. Bukovčana 3, 15.00 - 18.00 hod. 

[š"OLOČ~NSKÁ KltONtKA ) Deň o~vorených dverí 

f 
Eva a Františ~k le. 

GRANCOVI l 
oslávili v týchto dňoch 

50 rokov 
spoločnej cesty životom. 

Drahým rodičom ku krásne
mu jubileu prajeme ďalšie šťas
tné výročia, lebo sú pre celú ro
dinu symbolom lásky, porozu
menia a spolupatričnosti. 

Dcéra, vnuci, 
rodina i priatelia. 

Za všetkých Vás ešte 
raz bozkáva 

pravnučka Nina. 

Ďakujeme za všetky prejavy 
Vašej pozornosti, blahoželania 
a dobropriania, ktorými ste roz
množili naše spoločné šťastie. 

S úctou, manželia Grancoví. 

ŠPORTOVÉ DNI 
VČAKOVCI 

V dňoch 4. - 5. mája sa zúčast
nil DFS Grbarčieta kultúrneho 
vystúpenia v chorvátskom· meste 
Čakovec. 

Aj keď náš súbor navštevuje 
okolo 40 členov, reprezentovať 
ho bolo 7 detí. Vystúpenie bolo 
pri príležitosti športového dňa 
základných škôl a to z: Česka, 
Maďarska, Rakúska, Slovenska a 
samozrejme z Chorvátska. 

Súťažili sme vo futbale, kde 
maďarské družstvo vyhralo a 
naše družstvo zo Slovenska sa 
umiestnilo na 3. mieste, a vo vybí
janej, kde naše dievčatá skončili 
ako prvé. · 

Po vyhlásení víťazov nasledo
val kultúrny program v ktorom 
vystúpili žiaci zo ZŠ v Čakovci. 
Slovensko reprezentoval náš sú
bor. Po našom vystúpení nás di
váci oceni li veľkým potleskom. 
To, že sa im naše vystúpenie pá
čilo sme mohli vidieť aj podľa ich 
úsmevov na tvárach. 

Ubytovali nás v rodinách. Všet
ci sme boli spokojní, pretože sme 
si tu našli nových kamarátov. 
Za krásny zážitok a pekné spo
nlienky ďakujeme ZŠ Nejedlého 
8 v Dúbravke, ktorá nás na túto 
akciu zobrala so sebou. 

Členovia DFS Grbarčieta, Branko 
Bednár a Simonka Slivarichová 

Už tradične k populárnym v 
Devínskej patrí Deň otvorených 
dverí Základnej umeleckej školy 

na Istrijskej. 
Aj ten tohtoročný, v sobotu 26. 

· mája, prilákal mnohých nielen 
pekným počasím a očakávania-

mi vystúpení svojich najbližších. 
Jednoducho ZUŠ ponúka kaž
doročne skvosty, tie najkrajšie a 

najmilšie. 
Z hostí bol tohtoročným ťahá

kom opäť nezabudnuteľný oper

ný spevák Martin Babjak. 

. Žiaci, od tých najmenších po 
najzrelšie ponúkali hosťom, di
vákom a poslucháčom perličky, 

ktoré rezonovali dlho po skonče
ní takmer štvorhodinového ma

ratónu. 
r 

ROZHÝBME SVOJE SVALY, POMÔŽME! 
8. júna 2007 sa uskutoční na ce

lom Slovensku Deň belasého mo· 
týľa. Už po siedmy raz sa krídla 
belasého motýľa rozkmitajú, aby 

priniesli ľuďom osvetu o ochorení 
svalová dystrofia a o ľuďoch, ktorí 
napriek tomu nestrácajú nádej a 
lásku k životu . Belasý motýľ vyzýva 

ľudí k spolupatričnosti s tými, ktorí 
potrebujú pomoc a ktorým pro
stredníctvom dobrovoľného prís
pevku pomôžu získaŕ pomôcku, 

DEVEX S 



bez ktorej sa nezaobídu. Ale po
daná pomocná ruka dokáže roz
hýbať motýlie krídla a oslabnuté 
svaly ... 

Našich dobrovoľníkov 8.júna náj
dete aj v Poluse, IKEA-i, a v centre . 
mesta. 

OKRESNÉ RIADITEtSTVO HASIČSKÉHO A 
ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BRATISLAVE 

V tento deň naši členovia - ľu

dia so svalovou dystrofiou - za po
moci dobrovoľníkov oslovujú ľudí 

po celom Slovensku šíria osvetu o 
dôsledkoch ochorenia sva lovová 
dystrofia. Osveta je spojená s ve
rejnou zbierkou 

Výťažok z verejnej zbierky sa 
používa na kúpu alebo doplate
nie takých pomôcok pre· ľ\Jdí so 
svalovou dystrofiou, ktorí štát ne
hradí vôbec, alebo iba sčasti. Sú 
to: zdviháky, elektrické vozíky, špe

ciálne mechanické vozíky, elektric
ké postele, dýchacie prístro;e, oxy
genátory, ambuvaky, odsávačky 

hlienov, a iné špecifické pomôcky, 
financie na debarierizáciu bytov a 
pod. 

Áj tento rok nás pod svoje kríd
la zobrala obchodná sieť BILLA. 
V nej nájdete 8.júna 2007 našich 
členov, ktorí spolu s dobrovoľník
mi oslovujú verejnosť s letákmi o 
ochorení svalová dystrofia a úče
le zbierky. Samozrejme nebude 
chýbať rozdávanie nášho symbo
lu - belasého motýlika. 

Radi by sme Vašich čitateľov po
zvali na Koncert belasého motýľa, 
ktorý je súčasťou mediálnej kam
pane na podporu Dňa belasého 
motýl'a. 
KONCERT BELASÉHO MOTÝĽA 

ktorý sa uskutoční 5. júna 2007, 
na Nám. SNP v Bratislave, o 
16.00 hod. bez nároku na hono
rár na ňom vystúpia : 
16.00: En Avant 
16.40: Ska2tonic 
17 . .40: lavagance 
19.00: Zuzana Smotanová 
20.00: Polemic 

V prestávkach vystúpia naši hos
tia.(okrem iného Dano Dangl a 
spol.) 

. Belasý motýľ je symbolom ľudí, 

ktorí majú svalovú dystrofiu, ich 
svaly strácajú silu a oni sa môžu' 
hýbať len vďaka cudzej pomoci. 
Rozhýbme sa preto spolu v pro
spech ľudí, ktorí sú na našu pomoc 
odkázaní. Začnime už 5. júna o 16 
tej na námestí SNP v Bratislave na 
koncerte Belasého motýľa. 

v spolupráci s OBVOD
NÝM LESNÝM ÚRADOM 
V BRATISLAVE VYHLASUJE 
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPE
ČENSTVA VZNIKU POŽIA
ROV na lesných pozemkoch 
v územnom obvode okresu 
Bratislava od 27.4.2007 do 
odvolania. V čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku po
žiarov je každý povinný dodr
žiavať zásady protipožiamej 
bezpečnosti. 

Fyzickým osobám sa podl'a 
§ 14 ods. 2 písm. a), b) a c) 
zákona č. 314/ 2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi v zne
ní neskorších predpisov na 
lesných pozemkoch zakazu
je najmä: 
• zak l adať alebo udržiavať 

ohne, 
• pouŽívať otvorený oheň, 
• fajčiť alebo oqhadzovať ho

riace alebo tlejúce 
predmety, 

Slovenská sporitel'ňa od apríla znižuje úrokové sadzby 
vybraných úverov a vkladov 

Úrokové sadzby vybraných úverov Slovenskej sporiteľne sú od 2. apríla 2007 nižšie o 0,25 až 0,6 % 
p. a. Slovenská sporiteľňa zároveň znižuje úročenie termínovaných vkladov o 0,3 až 0,4 % ročne. 

úvery 
Na marcové zníženie úrokových sadzieb Národnou bankou Slovenska zareagoval peňažný trh poklesom sad

zieb, vďaka čomu môžu klienti získať lacnejšie úvery. Najvýraznejšie, o 0,6 % p. a., klesajú úrokové sadzby dlho
dobých úverov (ÚverPLUS na bývanie, SPOROhypo-úver, Hypotekárny úver pre mladých a Americká hypotéka) 

. fixované na 1 rok. 

Pôvodné úrokové sadzb 
od 6 20% 

Hypotekárny úver pre mladých 
Typ úrokovej sadzby Urokové sadzby od 2. 4. 2007 (p. a.) Pôvodné úrokové sadzby·(p. a.) 
Premenlivá od 3,45% od 3,70% 
Fixná na 1 rok od 2,60% od 3,20% . 
úver na čokol'vek 
Typ úrokovej sadzby Úrokové sadzby od 2. 4. 2007 (p. a.) Pôvodné úrokové sadzby 
Premenlivá od 9,45% od 9,70% 

Vklady 
Slovenská sporitel'ňa znižuje od 2. apríla 2007 úročenie mesačných a trojmesačných termínovaných vkladov o 
0,4 % ročne a šesťmesačných a ročných termínovaných vkladov o 0,3 % ročne. 

DEVEX 6 

• vypal'ovať porasty bylín, 
krov a stromov. 
Vlastníci, správcovia alebo 

užívatelia lesných pozemkov 
v súvis losti s ochranou lesa 
pred požiarom sú podl'a § 4 
písm. p) zákona č, 314/ 2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení zákona č. 562/2005 Z. 
z. a podl'a § 1 O vyhlášky Minis
terstva vnútra Slovenskej re
publiky č. 121 / 2002 i. z. o 
požiarnej prevencii v znení 
vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č . 591 / 
2005 Z. z. povinní najmä: 
• zabezpečovať v lesoch 
hliadkovaciu činnosť; pre oso
byvykof)ávajúce hliadkovaciu 
činnosť vypracúvať časový 

harmonogram s určením tra
sy pochôdzok a s uvedením 
konkrétnych časov a miest, 
kde sa má hliadkovacia služ
ba v danom čase nachádzať; 
zabezpečiť jej vhodný sys
tém spojenia s ohlasov1'íou 

požiarov, 
zabezpečiť umiestnenie 

potrebného množstva proti
požiarneho náradia na urče
nom mieste v závislosti od 
plochy lesných porastov, 
• udržiavať existujúce prejaz
dové cesty, zvážnice a zdroje 
vody v stave, ktorý umož1'íuje 
bezproblémový príjazd hasič
ských jednotiek a ich využitie 
na účinný zásah, prijímať oso
bitné opatrenia pre priestory 
postihnuté kalamitou, zame
rané najmä na: 

1. urýchlené odstra1'íovanie 
dreva a ďalšieho horl'avého 
odpadu z blízkosti objektov, 
2. vytváran ie rozčleňovacích 
pásov na zabránenie šírenia 
požiaru, 
3. prednostné zabezpečenie 
prejazdnosti lesných ciest a 
zvážnic pre hasičskú techniku, 
• vybaviť prenosnými hasia
cimi prístrojmi pracovné stro
je, napríklad lesné ko lesové 
traktory, harvestory a iné vo
zid lá, ktoré sa používajú na 
spracovanie dreva a zvyškoV 
po ťažbe. 

Fakulta matematiky, f yziky a 
informatiky FMFI UK v Bratis
lave v }ám~i projektu ESF -!'0: 
číTACOVE A PREZENTACNE 
zRUČNOSTI PRE ZNEVÝHO
DNENÉ SKUPINY OBYVA
TEĽSTVA pripravuje už druhé 
kolo počítačových kurzov. 

Ciel'ovou skupinou proj ektu 
sú nezamestnaní l'udia so zdra
votným postihnutím (nemusia 
byť evidovaní na úrade práce) a 
nezamestnaní uchádzači o prá
cu nad 50 rokov evidovaní ha 
úrade práce. Kurzy sú bezplatné, 
absolventi dvoch zameraní zís
kajú certifikát, úspešní účastníci 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol. Kúpa 
02. Predaj 
03 . Vol' né miesta (ponúka, 

hl'adá) 
04 - Služby (ponúka) 
OS· Byty 
06. Nehnutel'nosti 
07 - Rozličné 

(~ _ __::.0=-2 ·--'-PR=E=DA-'-J __ ) 

• Ovčie kožušiny - predložky 
- dostanete kúpiť v Deve xe. 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
15 .00 -1 8.00. Možnosť aj ob
jednať. Lacnejšie ako kdekol'vek 
v meste. 
• Predám l 000 litrové nádoby z 
PVC. Pri väčšom odbere zl'ava. 

Tel : 0905-138 153 

(~--=0~3 ---'--V-=.O.::.:...ĽN=É -'-M=IES=T A...:__~) 

HPL spol. s r.o. 

prijme do svojich prevádzok klinickej 
mikrobiológie v Bralislave zdravotných 
laborantov na trvalý pracovný pomer 
za dobrých plalových podmienok. Ter
mín nástupu podľa dohody. Prijalým 
uchádzačom mimo Bralislavy a blíz
keho okolia zabezpečíme ubytovanie. 
Bližšie inlormácie na www.hpl.sk ale
bo na lelefónnom čísle 

0905 430 179 . 

• Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: 
• recepčný-recepčná, znalosť NJ 
(AJ) podmienkou, . 

• pomocné sily da kuchyne, 
• kuchára-kuchárku. 

budú môcť bezplatne absol vovať 

testovanie a získať medzinárodne 
uznávaný vod i čský preukaz na 
počítače. Organizátor má mož
nosť prispieť aktívnym účastní

kom na cestovné náklady. 
V tomto období hľadáme po

tencionálnych účastníkov druhé
ho kola kurzov. Kurzy sa začnú v 
mesiaci j ún 2007. 

Záujemcovia o vzdelávanie vy
plnia dotazník, na základe ktoré
ho ich pozvemé na vstupné testo
vanie. 

Vstupné testovanie záujemcov 
sa bude konať koncom mája a za
či atkom j úna na FMFI. 

Informácie v hoteli Morava na 
Opletalove j. 

Tel.: 6.477 7766, 6.477 9991 

(~ _ ___::.0--'-4 -=SL=U=ŽB'-'-Y -~) 

• Poi-s te nie áut, tera z s mi mo ri
adnou zl'a vou pre dôch odcov, 
u č i tel'ov, novinárov a polica jtov. 

Ing. Ján Žatko, 0918-.4.4.4 607 
• Spracova nie účtovných dok
ladov v systéme JU a PU (okrem 
miezd). vypracova nie daňovýc h 
priznaní (DPH, daň z príjmov ). 
ekonomické pora denstvo. 

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6.477 6963 
• Dvad sa ť rokov douč uj e m v D 
N Vsi tín edžerov NJ, AJ , RJ. (VŠ 

· pedag. + štátni ce jazykov) 200 
Sk/ 1,5 h. Tel: 02/6 .477 8835 
• Záhradnícke prá ce, búracie, 
autodoprava do 1,5 tony, nad 12 
t s hydraulickou rukou. 

Tel: 090.4-166 555 
• Tepujem, ča lun .sed ., int . auta, 
koberce. 

Tel: 0910-903 828 

C'-_ _....::...:07_-"-RO-'-Z_LI_ČN-'--É-~) 

• HERBA- ZÁHRADNÍCKE POT
REBY, rozli č ný tovar, darčeky . Na 
grbe 55 . 

Tel: 6477 .46.42 

• Dovolenka na chate v Tatrách . 
Lokalita Hybe, cena 23 0 Sk 
o soba/deň . 

Kontakt: 
0903-1 05 92.4 

www.chata l O.szm. sk 

Ešte stále mimoriadne ceny! 

.NA CELÝ SORTIMEN~ • 

NA VYBRANÝ SORTIMENT •too e 
PLATÍ DO J9.0~.1007 . 
PO PREDLOZENI TOHOTO INZERATU Po-Pia 10°~ - 18°0 

Sobota 800
- 13oo 

maloobchod • vel'koobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

'~~~ ~Hodonlnska 1 (obch.i'd~ý dom LAMAČ) Bratislava 
,!'i DOMBY ' --"'~iS; te1.: 021642 e2 148, tax: 021642 a2 14o, 
:~ ~il!:,-~lti -~~ . , •• ~"-'$·; e-mail: dombytln@mall.t-com.sk •. 

Ya~6d~p ~od /eFa:Joa 
.Nákupné strediskoM. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Kuracie· stehná chladené 
Kuracie trupy chladené 
Kuracie krídla chladené 
Bravčové pliecko 
Bravčové karé 
Bravčové stehno 
Bravčový bok s kost'ou 
Pečeňový syr 
Hydinová točená 
Morčacia šunka 
Ementáler syr 

73 Sk!kg 
17,50 Sk/kg 

59 Sk!kg 
119 Sk/kg 
129 Sk/kg 
129 Sk/kg 
79Sk/kg 

99,90 Sk!kg 
59,90Sk/kg 

155 Sk/kg 
199,90 Sk/kg 

Ceny platia od 1.6. 2007 do vypredania zásob 
Denné menu: 69 Sk 

Prijímame objednávky studenej kuchyne 
Po - pia: Soo-1Soo, So: 7oo -1 2oo 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Inzercia. Ce~ník : l znak= 1,30 Sk, 1/16 str.= 678 Sk, 1/ 8 st r.= 1360 Sk, 1/ 4 str . = 2720 Sk, 1/2 str.= 5430 Sk, l str. - lO 850 Sk. l cm 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl' a vy: tri uve rej nenia zo se bou 5%, pri päť a vi ac l 0%, ce l ~ r oč n ~ 20%. Ponu ka ~et s kých vecí bezplotnoe. 
Zamestnanie hl'adám : zl' ovo 50 %. Prípl atky: l . stran o + l 00%, po sled ná str an o + 50 Yo, tna ako 1nz ertno strano (6 ,7 ) + 30 Yo. 
Inzertná kancelária : DNY Na vovesk á 14 (z dvo ra nad poštou ), po· pi a: 15.00- 18.00, e-ma i l : kr ug@mail .v iap vt . sk 

- DEVEX 7 



. ~'z oolicainého 
zápiso i ka 

• V pondelok 14: 5 . neznámy 
páchate!' ukradol z vozidla Seat 
naJ. Smreka displey navigačného 

·systému. 

• V čase od 3. do 14.· 5 . sa ne
bezpečne vyhrážal na Opletalovej 
syn matke. Obvineného vzalido 
väzby. 

• Z uzamknutej garáže na Š. Krá
lika neznámy páchate!' v mesiaci 
apríl ukradol rôzne veci v hodnote 
2 mil. Sk. 
• Vo štvrtok 17. 5. hliadka polície 
predviedla spred VW SK NaJ. 
Jonáša dvoch páchatel'ov precho
vóvajúcich drogy. Prípad policajti 
vyšetrujú. 

• Dvaja neznámi páchatelia 
okradli v pondelok 21. 5. na M . 
Marečka desaťročného chlapca o 
mobilný telefón. 

• V ten istý deň 21. 5. zadržali vo 
Fitcentre na Š. Krá lika páchatel'a, 
ktorý ukradol striebornú retiazku v 
hodnote l O-tis. Sk. Je obvinený z 
krádeže. 

• O deň neskôr 22: 5. sa nez
námy páchate!' vlámal na ulici Na 
hriadkach do motorového vozidla 
VW Golf. 
Ukradol peňaženku, bankomatovú 
kartu a doklady, všetko v hodnote 
13 600 Sk. 

• V piatok 25. 5. predviedla hliad
ka PMJ z Eisnerovej osobu precho
vávajúcu drogy. 
Prípad vyšetruje polícia . 

OO PZ DNY 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV 
M. Sch. Trnavského l, 844 22 Bratislava 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave N oznamu
je, že v záujme zefektívnenia komunikácie Policajného zboru s ve- . 
rejnosťou, vytvorenia 

MOŽNOSTI OSOBNÉHO KONTAKTU OBČANOV 
s nadriadenými Policajného zboru sa na útvaroch Policajného zbo
ru v čase služby prijímajú občania za účelom vypočutia a poznania 
ich názorov na plnenie úloh Policajného zboru, podnetov a ná
metov na jej zlepšenie. Občania sa už nemusia zúčastiíovat' týchto 
stretnutí len počas prvej stredy v mesiaci, ale ktorýkoľvek deň v 
týždni počas pracovnej doby od 07.30 do 15.30 hod. 

FUTBAL~~~ 
V. liga - seniori 

33. kolo 16. 5. vložené 
MŠK Petržalka - ONV 1:4 (1:2} 
g: Arbet 2, M. Polák, Rischer 

26. kolo 19. S. 
ONV ~ Nepočujúci 
g: Maďar 2 

27. kolo - 27. S. 
Dúbravka ,- ONV 

2:0 (0:0} 

4:2 

Na postup do IV. ligy zostáva futba
listom ONV získal' 4 body z nasledujú
cich piatich zápasov: 
ONV - Krasňany 30. 5., ONV - Čierna 
Voda 2. 6., lamač B - ONV 9. 6., ONV 
- Volkswagen 16. 6. 
Futbalový oddiel pozýva priaznivcov po-

vzbudil' hráčov, aby sa im očakávaný 
postup podaril. 

ms 

HOKEJBAL 

Bratislavská Hokejbalová 

Liga 

Kobra zvládla štvrťfinále 2 :0 

na zápasy a horšie ako tretia 

už nemôže skončiť . 

V semifinále sa stretne s Han

. cop Dolné hony a prvý zápas 

odohrá doma 

2.6.2007 o 9.00 hod. 

Druhy zápas hrá vonku 9.6. 

2007 o 9.00 hod. na ul. Balt

ská. 

V prípade tretí doma l 0.6.2007 

o 9.00 hod. 

Leto plné dobrých nápadov, ktoré spestria Bratislavu 
Skupina 12 mladých l'udí známa pod 

názvom young4BA pôsobiaca pri Komunit
nej nadácii Bratislava po tretíkrát podporila 
dobré projekty, ktoré spestria letný čas de
rom a mladým l'uďom v Bratislave. Zo 65 
žiadostí young4BA vybrali 27 zaujímavých 
nápadov a rozdelili medzi ne 185 000 Sk, 
ktoré darovala Nadácia SPP. A tak sa aj toto 
leto môžeme tešil" na mnohé podujatia a ak
tivity v našom-meste. Zatancoval" do Tančiar
ne, ktorá sa bude nies!" v znamení čiernej a 
bielej farby, si prídu aj fyzicky postihnutí už 
18.5.2007 do Teatro Wustenrot. ,2.6.2007 
v skateparku v Petržalke predstavia mladí 
skateboardisti svoje umenie a zmerajú si 
sily, už o deň neskôr budú mamičky s det"mi 
na ihrisku lachova otváral" leto tvorivými a 
pohybovými aktivitami. 14.7.2007 v športo
vom areáli Záhumenice Rača Bratislavčania 
spoznajú netradičný šport footbag a preteky 
v orientačnej cyklistike v Malých Karpatoch 
sa budú konal" už túto nedel'u (20.5). 
· Deti vyčistia Totemový lom nad Dúbrav

kou a zabavia sa v prímestskom tábore. 
Mladí l'udia sa naučia mol'ovar vajnorské 
l'udové ornamenty a mladí kúzelníci rozšíria 
svoj repertoár trikov a kúziel. Molí škôlkari 
spoznajú Biskupický les a deti s poruchami 
správania si zahrajú mestskú poznávaciu 
hru. Študenti predstavia verejnosti amatér
ske filmy 25.8.2007 v (afe Scherz na Par
tizánskej ulici. Úplný zoznam podporených 

l . zápas štvrt'finále 

HBC KOBRA : Olymp Rača 

8:3 (3: l l (2:0) (3:2) 

Góly : D. Križani 2 , R. Lisol 2 , 
l. Chandoga 2 , R. Strnád l , 
M. Záhorský l. 
Asistencie: M. Rybár 3 , R. Str

nád, M . Zohorský, M. Kečkeš, 
S. Čapka , E. Valko po l . 

2. zápas štvrt'finále 

Olymp : HBC KOBRA 5:6 

(0 :0) (l :2) (4:4) 
Góly :D. Križani 2 , M. Kečkeš 
l , M . Záhorský l , S. Čapka l 

, M : Babik l. 

Asis'tencie : P Sith 2 , M . Záhor

ský l, M. Kečkeš l , S. Čapka 
l , F. Cajchan l. 

projektov a plánovaných podujatí nájdete 
na stránke www.young4ba.sk alebo www. 
knb.sk. Týmto vás srdečne pozývame no 
jednotlivé akcie o véríme, že si každý nájde 
nie1o pre seba. 

Ponuka je naozaj pestrá, stačí 
si len vybrat" a spestril" svoj voľný čas. 

MsKS Bojnice 

o GoodSports International 

Slovensko organizujú 

Xl. letný baseballový kemp 

pre dievčatá a chlapcov vo 

veku 9 - 16 rokov 30. júna 

- 9 . júla 2007 v Hlbokom 

Cena : 3.700,- sk 
americkí tréneri, baseboll,an

gličtina, umelecké dielne oh

ň!)stroj, nočná. hra, každý ve
čer táboráky, skvelá zába
va 

Registrácia: MsKS Bojnice 

telefonicky: Helenka Kopač
ková 0908 530 110 

email: baseball2007@oran

gemail.sk 

( .UO.Il.I;HI-1; ZIVOT.fl ) 

Podstata podstaty je v pod· 
state nepodstatná . 

Každá vojna sa končí doho· 
do u. 
Prečo sa nedohodnúť hneď? 

Noemovu archu postavili ama
téri -Titanic profesionáli ... 

Matematika učí: 
neprehliadajte nuly! 

Jediné, čo ma v živote napadlo, 
bol susedov pes .. 

Keď zlyhajú všetky možnosti, 
prečítaj si návod ... 

Šťastie · sa nezakladá na pe
niazoch no vždy je lepšie plakat 
v limuzíne ako v autobuse 

Nezabudni, že keď sa nezo· 
derieš v práci, zomrieš inak ... 

Obdaruj deväť žobrákov a 
staneš sa desiatym. 

DEVínskonovoveský Expres· dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr. Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
Kalištnó 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 Bra.tislava. Registračné číslo: l 03/90. R 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

25.- 26. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Jeden z popredných slo
venských folklorlistov vyslovil 
nedávno obavy nad vývojom 
kultúry, keď tvrdil, že kultúra 
hrubne, folklórne festivaly 
strácajú svoju dôstojnosť 

Is te vychádza z celorepub
likových štatistík, či dlhodo
bých skúseností. 

V Devínskej Novej Vsi (a 
žijem tu iba 27 rokov) však, 
a je to dobrý signál, nepoci
ťujem, ako iste aj väčšina 
obyvateľov, úbytok, skôr, ak 
už nie rast, tak trvalý vyvá
žený záujem o rozvoj kultúry 
najmä záujem o zachová
vanie ľudových tradícií. 

Iste, celorepubliková po
nuka kultúry i "kultúry" je v 
súčasnosti rôznorodá a "zis
kužravci" chcú diktovať nové 
trendy, ktorým mnohí aj pod
ľahnú. 

Množstvom súborov, naj
mä folklórnych , na počet 
obyvateľov, však Devínska 
Nová Ves, ak by sa niekto 
podujal urobiť štatistiky, by 
zaujala iste popredné miesto. 

A to zatiaľ hovorím iba o 
číslach. Ohlasy, aj z medzí
národnej úrovne, však po
tvrdzujú aj kvalitu. 
Presviedčať sa máme mož

nosť takmer denne, už len 
v ponuke Istracentra. 

Nastávajúce dní ponukou 
kultúrnych podujatí to iba 
Potvrdia. 

Vydavateľ 

t: devex@ba.netlab.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

15.6. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 12 bezplatne 

V čísle: O Z rttdnlc~ O tJžltočni rttdy O Kultúrtt 

• l~tni prtizdnlny • F~stlvttl cllorvtitslt~j Itu/túry 

• Ponulttt TIK O Spoloč~nsltti ltronlltt1 • F~stlvttl 
slov~nslt~j ntirodn~j pl~sn~ O Z futbttlu 

f) lnz~rcltt O Z po/lcttjnilto ztiplsnílttt • Šport 

Na Festivale slovenskej národnej piesne 3.6. 2007 v Devínskej 
vystúpili štyri súbory a šesť sólistov 

Internetové terminálv --
v Devínskei Novei Vsi 

nedávno sme v rámci bežiaceho 

programu INTERREG IliA AT-SR 

projektu "Turistická informačná 

kancelária-zvyšovan ie informo

vanosti turistov o prírodných krá-

{Pokročavonie no 3. strane) 

DÁME VÁS PRED LETOM DO FORMY! 

MAXFIT novinky jún 2007 

./' akcia permanentka SOLÁRIUM 490,· 
(1 min -11,50 Sk) 

+ krém na opaľovanie ZDARMA!!! 

./' akcia SLENDER 1 O vstupov len za 990,· 
+vstup do bazénu ZDARMA!!! 

./' LETNÁ TERASA otvorená 
+ nový bazénik pre deti 

štefana Králika 3, 841 08 BA, Tel: 6453 7373, www.maxfit.sk 

( KRÁTKESPRÁVY) 

O Prvé národné letecké dni 
budú 16. - 1Z júna 2007 na 
letisku v Piešťanoch. 

O Najrušnejšie v Devínskej 
bývajú hodiny po polnoci zo 
soboty na nedel'u. Ani ostatný 
víkend nebol iný. Ba, horelo 
päť kontajnerov na odpadky 
a trochu (trochu?) hlučnejšie 
bolo pod mnohými oknami 
spaniachtívých obyvatel'ov. 

O Futbalistom - seniorom 
FCL ONV sa podaril návrat do 
štvrtej ligy. 

O Festival chorvátskej kultúry 
bude v dňoch 22. - 24. júna 
200Z 

V nedel'u 17. júna pozýva 

Miestn!:J odbor Matice slo

venskej no stretnutie v príro

de pod Devínskou Kob!:Jiou v 

priestoroch Srdce. Zv!:Jkli sme 

si oživiť trodicie "Jánsk!:Jch 

ohňov". Termínovo nám to ne

V!:Jchádza, nuž stretneme sa 

"mimo termínu" s občanmi a 

mládežou, aby sme pospomí

nali čosi z l'udových tradícii, 

skonzumovali, či opiekli si to, 

čo si prinesieme, ab!:J sme strá

vili pekné popoludnie v pri

rodnom prostredi našej obce. 

Začiatok plánujú matičiari na 

17.00 h. MO MS 

Uzavierka dnešného čísla 
bolo 7.6. 2007 . 

Uzavierko nasledujúceho 
čís l a bude 21.6. 2007, 
číslo vy jde 29.6. 2007. 



Z radnice 
Miestna rada mestskej čast i 

Bratislava- Devínska Nová Ves sa 

zišla dňa 5. júna 2007 na svojom 

riadnom zasadnutí, na ktorom pri
jala nasledujúce uznesenia 

MRMČDNV 
-zobrala na vedomie stav plne

n ia uznesen í MZ MČ ONV, a 

odporučila MZ MČ ONV schvá li ť 
splnen ie UMZ č. 66/ 4/ 2007, č . 

68/ 4/ 2007/ 2, č . 68/ 4/ 2007/ 3, č . 
73/ 4/ 2007/ 83, č. 83/ 5/ 2007/ 1, 

č . 84/ 5/ 2007/ 2, 
-zobrala na vedomie stav plnen ia 

uznesení MR MČ, 
- schválila Rokovací por iadok 

M iestnej rady MČ ONV s p lat

nosťou a úč inn osťou od l . 7. 

2007, uložila zástupcovi starostu 
MČ ONV vydať úp ln é znen ie 

Rokovacieho poriadku Miestnej 
rady MČ ONV po za pracovan í 

pripomienok, a u ložila zástup

covi sta rostu MČ ONV po vydaní 

úplného znenia doru čiť Rokovací 
poriadok Miestnej rady MČ ONV 

vš etkým poslancom obvyk lým 

spôsobom a zve rej niť ho na ve
bovej stránke MČ ONV, 

- odporučila MZ MČ ONV schvá

liť Rokovací poriadok Miestneho 

zastupitel'stva MČ ONV podl'a 

p redl ohy po zapracova ní pr i

pomienok Komisie financií, pod
nikan ia, cestovného ruchu a legis

latívy a M iestnej rady MČ ONV, 

- zobrala na vedomie rozpraco
vaný návrh Programu hospodár

skeho a sociálneho rozvoja MČ 
ONV, a uložil a architektovi MČ 
ONV dokompletizovať materiál v 

znení pripomienok a pripraviť ho 

na prerokovanie v elektronickej 

podobe, 
-odporučila MZ MČ ONV 

sc h vá li ť návr h zme ny VZN o 
poskytovaní dotácií a príspevkov 

po prerokovaní a zap racovaní 

pr ipom ienok Kom isie financií, 
podnikania, cestovného ru chu a 

legislatívy, 

- požiadala starostu MČ ONV za 

účasti predsedu Komisie financií, 

podnikania, cestovného ru chu a 

legis latívy dorokovať pripomienky 

k Z mlu ve o budúcej nájomn ej 

zmluve s Volkswagenom - kom

postáreň MČ ONV, a uloži l a 

DEVEX 2 

prednostovi MÚ MČ ONV pre

skúmať cez Slovenský pôdny fond 

možno sť odpredaja pozemku v 
katastri MČ ONV vhodn ého pre 

výstavbu kompostárne MČ ONV, 

·odporučila MZ schvá l iť Zú čto

vani e hospodárenia a finančných 

vzťa hov k príspevkovým a rozpoč

tovým organ izác iám zriad enýc h 

M Z MČ ONV za rok 2006 v znení 

pripomienok Komisie financií, pod

nikania, cestovného ru chu a legis

latívy, 

·odporučila MZ MČ ONV prídely 

do sociál nych fondov príspevko
vých orga ni zác ií a MÚ MČ ONV 

podl'a predlohy, 

·odporučila MZ MČ ONV schvá l iť 
náv rh rozpočtových opatrení roz

počtu MČ ONV na rok 2007 po za

pracovaní pripomienok Komi sie 

financií, podnikan ia, cestovného ru

chu a legislatívy, 

·odporúča MZ MČ ONV schvá li ť 
zrušenie dlhodobo neobsa dených 

vyhradených pá rkovacích miest a 

vytvo ren ie nových vyhrade nýc h 

parkovacích miest podl'a predlohy, 

·odporúča MZ MČ ONV sch vál i ť 
návrh sankcií za už ívanie vy

hrade ných parkovacích mie st po 

prerokovaní a zap racova ní pripo

mienok Kom isie financií, podnika

nia, cestovného ruchu a legislatívy, 

·odporučila starostovi MČ ONV 

pred Íž i ť Zmluvu o zabez pečova n í 
poskytova nia soc iálnych služieb 

v MČ ONV s Privilég iom, n. o. na 

dobu do 30. 9. 2007, 

·odporučila MZ MČ ONV schvá li ť 
rozpočtové opatrenie na dokonče

nie beachvolejbalového ihriska v ZŠ 
s MŠ l. Bukovčana 3 do výšky sumy 

l OO tis. Sk, ako ú če l ovú kapitálovú 

dotáciu pre Denovu, a uložila pred
nostovi MÚ MČ ONV objednať for

mou verejnej súťaže sociálne zaria

denia na športoviská v ZŠ s MŠ l. 
Bukovčana 3 v rozsahu špecifikácie 

do 30 dní, 

·schváli la finančný príspevok na 
športové pod uj at ia v roku 2007 

podl'a predlože ného návrhu ako 

účelovú dotáciu bez občerstvenia 
pre ONV ŠPORT, spol. s r. o. z re

zervy pre športové kluby, 

·odporučila MZ MČ ONV schvál iť 
členom komisj í - nepo slancom 

mimoriadne odmeny za l. pol rok 

2007 podl'a predloženého návrhu, 
-schválila podmienky MČ ONV 

na prenájom kancelárskych priest

orov v budove "Mýtnica" a vy
hradených parkovacích miest vo 

dvore "Mýtnice " po zapracovan í 
pripomienok MR MČ ONV, 

·zobrala na vedomie informáciu o 

prieskume trhu na rekonštrukciu ply

novej kotolne v budove "Mýtn ice", 

a schváli la ako najvý hodnejši u 

ponuku na rekonštrukciu plynovej 

koto lne v budove " Mýtnica" fy A. 

Vrbovský v sume 171 926.- Sk, 
·nesúhlasí so zníže ním nájmu 

pre p. Breyera z dôvodu zápočtu 

vložených nákladov z roku 199 4 
- 1995, 

-schválila splátkový kalendár pre 

p. Czodora na sumu 82 .259.- Sk v 

mesačných sp látkach po 2.000.

Sk s úhradou najnes kôr do 30. ll. 
2010, 

-zobrala na vedomie informáciu o 

rokovaniach ohl'adne multifunkčnej 

siete TKR v MČ ONV, a odporučila 
starostovi MČ ONV rokovať s in

vestormi o možnostiach prenájmu 

siete TKR vo vlastníctve MČ ONV 

za podmienok zlepšenia techn ické

ho stavu a zachovan ia vnútorného 

informačného kanála MČ ONV, 

- zobrala na ved omie predloženú 

žia do sť o odkúpen ie pozemkov 

- Lamačská brána, odporučila MZ 

MČ ONV schvá l iť odpredaj pozem

kov, p. č. 3235/ 1,3 a časti pozem

kov 3186/ 22, 41, 60, o spo l očnej 

výmere 7.404m2 za cenu 600.- Sk/ 

m2 a požiadala starostu MČ ONV a 

predsedu Komisie financií, podnika
nia, cestovného ruchu a legislatívy 

dorokovať s ku pujú cim fi n a n čné 

plnenie vo výške 300-400.- Skj m2, 

-odporu čil a MZ MČ ONV sc hvá liť 
predaj obecné ho bytu č. 22 na 

ul. M. Marečka 22 formou verej

nej súťaže v znení pri pom ienok 

Komisie financ ií, podn ikania, ces

tovného ruchu a legislatívy, a MR 

MČ ONV, 

·schválila vyh radené parkovacie 
miesta na ul. j. Smreka l 0-12 na ob

dobie od l . 7. 2007 do 30. 6. 2008 

podl'a predloženého návrhu, 

- schválila prenájom priestorov na 
lst rij skej ul. l 09 o výmere 20m2 

bezodplatne pre SHŠ Corvus Arma 

- Havrani ma sk ladové účely ako 

vk lad MČ k zmluve o spo lupráci 

za podmienky poskytnutia dvoch 

vystúpení skup in y bezodplatne 

skupiny pre MČ ONV, 

·odporuč il a MZ MČ ONV 

schváliť žiadosť ZŠ s MŠ P. 
Horova 16 o kofinancovanie 

Enviroprojektu za podmienky 

doloženia projektu grantu EÚ, 

- vyjadrila nesúhlas s poskytnu tím 
finančného príspevku na výstavbu 

prístrešku pre zberné nádoby pre 

SVB l. Bukovčana 28 a 30, 

-v súv islosti so ž i adosťou po

bočky Fr eder ick Ins titute o f 

Technology odporučila starostovi 

MČ ONV pokračovať v rokovaní 

o prenájme budovy a pozemku 
Charkovská l , 
- odporučila MZ MČ ONV schvá

liť odkúpenie komunikáci í, chod

níkov, ve rejn ého osvet leni a 

stavby "Obytný súbor vil ových 
domov Eurodom" a te levíznych 

káblo vých rozvodov v cene do 

400 tis. Sk, 
·odporučila MZ MČ ONV 

sc h váliť návrh Verejnoprávnej 

zmluvy pri plnení úloh SSÚ medzi 

MČ ONV a MČ Lamač po zapra

covaní pr ip omienok Kom isie 
financií, podnikania, cestovného 

ruchu a legislatívy, 

• schválila uvol'nenie finančných 

prostriedkov vo výške l O ti s. Sk na 

zabezpečenie dopravy 2 žiackych 

družstiev na turnaj na Moravu v 

auguste 2007 z úče lového príspe

vku pre ONV ŠPORT, spol. s r. o. 

pre rozvoj mládeže, 
-odporučila MZ MČ ON V 

schvá li ť návrh ocenenia občanov 

MČ ONV Romana Maďara a jo

zefa Pútika za dlhoro č nú rep

rezentáci u MČ ONV na úseku 

športu, 
-odporučila MZ MČ ON V 

schvál iť návrh plánu kontrolnej 

č i nnosti hlav ného kontrolóra 
MČ ONV na 2. pol rok 2007 po 

zapracovaní pripo mie nok MR 

MČ ONV, 
- schválila poskytnutie finan

čného príspevku na úhradu 

čast i ces tovných výdavkov bez 

stravného max. do výšky 600.- Sk 

na max. počet 28 osôb pre ZŠ 
s MŠ P. Horova 16 na sústrede

nie ž iačok tejto školy v Liptov

skej Osade v dňoch 15. - 19. 6. 

2007. 

Spracoval: 

JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ ONV 

Internetové terminálY 
(Dokončenie z 1. strany) 

soch, pozoruhodnostiach a po

dujatiach v mestskej časti Bratisla

va Devínska Nová Ves, jej okolí 

0 rakúskom hraničnom regióne " 

inštalova li dva verejné informač
no-internetové terminály. 

Terminá ly poskytujú informačný 

servis o Devínske j Novej Vsi a jej 

širšom okolí nielen na slovenskej, 

ale i na rakúskej strane. 

Na niekol'ko internetových strá

nok je bezplatný prístup . 

Z term inálu môžete odosielať 

textový e-mail, video e-mail, foto 

e-mail či hlasový e-mail. Jeden ter

minál je umiestnený v priestoroch 

Supermarketu TERNO (J. Kostru 

l), druhý na Miestnom úrade De

vínska Nová Ves (Novoveská 

17/A). 

V priebehu mája, júna a júla 

2007 bude vo vybraných dňoch 

(v čase od 17.00 - 19.00 hod) 

v Supermarkete Tern o prebiehat' 

školenie obsluhy terminálov pre 

ve rejnost' ( v iď nižšie) . 

Obsluha terminálu je nenároč

ná. Tí z vás, ktorí budú potrebo

vot' pomôcť pri obsluhe, nech 

sa v daných hodinách obrátia 

na prítomného pracovníka, rád 

pomôže. 

Terminá ly sú tu pre vás. Verí

me preto, že budete využívať 

ich služby a pomôžu vám k lep

šiemu prístupu vami hl'adaných 

informácií. 

Kolektív Turistickej 

Informačnej Kancelárie 

Školenie obsluhy terminálov 

v čase od 17.00 - 19 .OO hod. 

Jún- 1., 4., 6., 8., ll ., 15., 18., 
22., 25., 29. 
Júl- 2 ., 6., 9 ., 13., 16., 20., 23., 
27., 30. 

1 ' ' ' l ' ' . . . " ' f ' . , , ., ~ . ť." .. 

Váš predajca voz idiel $koda: 

Auto Valu šek, s.r.o. 

užitočné rod~ 
ako sa počas dovolenky 

vyhnúť starostiam s peniazmi 

Dovolenka by mala byť časom od

dychu a bezstarostnosti. Prinášame 

vám niekol'ko rád, ktore vám pomôžu 

ju zvládnuť bez starosti s peniazmi. 

O.sof tipov ako prellf dovolenku v 
zahronlZI bez zbytolngch stresov: 
1. Používajte medzinárodne platobne 

karty, ideálne je mať pri sebe karty 

oboch hlavn~ch kartov~ch spoloč

nosti (VISA aj Mastercard). Vďaka 

p latobn~m kartám sa nemusíte obá

vať, či budete mať so sebou na do

volenke dostatok peňazí. 

2. Postarajte sa o vreckové pre vaše 

dieťa počas dovolenky alebo škol

ského v~letu prostredníctvom medzi

národnej platobnej karty. 

Karta iX tra je určená pre mlad~ch 

l'udí vo veku od 10 do 18 rokov. 

Vaše dieťa ňou môže platiť v obcho

doch, vyberať hotovosť z bankomatu, 

či dobíjať kredit mobilneho telefó

nu. 

3. Na dovolenku odchádzajte s ho

tovostnou rezervou v cudzej mene 

pre prípad strat !:J či krádeže vašej 

karty alebo pre prípad, ze sa nebu

de dať platiť kartou. Najbezpečnej

šie je zamieňať peniaze v banke. 

Vo všetk~ch obchodn~ch miestach 

Slovenskej sporitel'ne môžete zí skať 

napríklad aj chorvátske kuny. 

4. Nezamieňajte si príliš vel'k~ ob

jem hotovosti. Vo väčšine obchodov 

v zahraničí môzete platiť bezhoto

vostne rovnako ako na Slovensku. 

S. V zahraničí máte prístup k cudzej 

mene aj prostredníctvom banko

matov. Ak ste klientom Slovenskej 

sporitel'ne, za v~ber z bankomatov 

bánk skupiny Erste Bank v Maďar

sku, Chorvátsku , Českej republike a 

Rakúsku a od 1. júla aj v Srbsku a 

Rumunsku zaplatíte maximálne 6 Sk. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

SIMPLY CLEVER 

· ~ 
·\:il 

U.NÁS SA VERNOSŤ VYPLÁCA 
-vaše terajšie vozidlo Skoda vám vymeníme za nové 

a navyše môžete z ískať bonus až 90 000 Sk, 
- k novému autu dostanete iba od nás 
. Povinné zmluvné poistenie na l rok zdarma, 
-k novému autu Vernostná karta Skoda 8umerang 

Uvedené bonusy platia pri vyuziti· 
značkového financovania Skoda Bonus. 

-------, 

.: nmbln n•ll~Spo!ltt.lót~'llr'Oif ~fl.:t.IUitllliObOkro f ab•.loC. D. #ok d K d' d. k 
Ol-1Mlt Otl.l<'i• l l ddooDWr. ~.l - 9.J V IOO ln> U7-ll~ r..-lm ~ ~ o a re It www.sko a-auto.s 

M. Sch. Trnavského 14, Bratislava- Dúbravka 
Tel.: 02/ 6920 2330- 33 

e-mail: predaj.skoda@valusek.sk 
bumerang@valusek.sk 
www.valusek.sk 

25. 6.-29. 6. ŠKODA TÝŽDEŇ IBA U NÁS: 
predstavenie noviniek, skúšobné jazdy, občerstvenie, sprievodný program pre deti. 

DEVEX 3 



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

l ' , v centrumpre vo nycas . 

Tel. 02/Ó477 OO 33, 
e-mail: propaga(:ia@zoznam.sk · 

www.devínskanovaves.sk/kultúra 

17. 6. Domotaná rozprávka 
·Detská divadelná scéna vo velkej sóle; 16.30 h. 

vstupné 25,- Sk 

18. 6. Otvorenie Letnej čitárne 
knižnica; lstrijskó 6, denne okrem utorka počas 

•. výpožičných hodín knižnice .. 

22--24. 6. Festival chorvátskej kultúry Otvorenie k~ltúrneho leta 
Prehliadka chorvátskych p iesrií a tancov, výstava, 

ochutnávka tradičných jedál a nápojov Chorvátov žijúcich 
v Devínskej Novej Vsi. krojovaný sprievod ulicami DNV. · 

F- Centrum, lstrijskó 4 
nádvorie knižnice ~lstrijská 6 . 

historické múzeum " Múzeum kultúry Chorvátov, lstrijská 68 
velká sóla Istro Centra 

LETNÉ PR_ÁZDN!N'f V DENNOM 7ÁBOR.f_ 

Istra Centrum, centrum pre voľný čas v Devínskej Novej 
poriada denné letné tábory, denne od 8.00 do 16.30 hod., 

s turisticko- poznávacím zameraním 
v termínoch: 

2. 7. - 6. 7. 2007 
9. 7. - 13. 7. 2007 

Cena: 950, - Sk 
Cena: 1050, - Sk 

Cena zahŕňa obedy, dopravu, poistenie, 
pedagogický dozor, vstupné, ... 

Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 do 14 rokov denne 
V čase 8.30- 16.00 hod. priamo v !stra Centre. 

Informácie na tel. č. 64 77 OO 33, Ing. A. Pi/chová. 

Občianske združenie Rieka Morava v ohrození 
V spolupráci s TIK !Turistická informačná kancelária) a F-centrom 

POlÝVAJÚ NA PREDNÁŠKY 
V utorok 19. 6. 2007 o 19.00 h 

Téma: Cestami Tureckami a Bulharska 
Prednáša: Barbara Chalupová 

V utorok 26. 6. 2007 o 19.00 h 
Téma: Príroda v chápaní náboženstva chetitov a kanaánčanov. 

Prednáša: štefan šrobár 
Tešíme sa stretnutie s vami 

Ladislav Šimon, 

·.·Program: 

SOBOTA,2~.jú,na2007 . 

15.00 Stretnuti~ Chorvátov pri tradičných choi·vátskyc,h. 
jedlách a nápojoch(ls.trijská6) . i·; 

, 18.00 Kultúrnyprog~am /. 'Vý~'túpenJe chorvá,tslqchslíbor,ov 
.. ·,,'' zozahrqniči{l)istrijská4) · · · 1

··' 

20.00 Chorvátski:r'zábava •.-

NEDEĽA~24.júna 2007 

10.30 Chorvátska svätá omša · 
16.30 Festiwilový sprievod . .. 
18.00 Kulnlrny program II. Vystúpenia domácich i 

.. zahr(úÚčnýchúbqrov (lst'rijská4) . 
19.30 Chorvátska zábava ., t 

PONUKA 
AKCIÍ TURISTICKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE 

Devínska Nová Ves- JÚN 2007 

16.6.2007, sobota 
11.00 - 16.00 

15.00 - 17.30 

30.6.2007, sobota 
15.00- 17.30 

15.00- 17.30 

Exku rzia do Národného parku Donau 
-Auen, O rth/ Donau, Rakúsko 
(zraz v centre N P v Orth/ Donau, 
€ 4,- dospelí; € 2,- zl'avnené) 
Pozvánka do prírody nivy rieky Moravy 
exkurzia (zraz pred TI K ONV) 

Kamen ná tvár D evínskej Kobyly 
exkurz ia (zraz pred TIK ONV) 
Devín - po stopách našich predkov 
exkurz ia (zraz pri vstupe na hrad Devín, 
vstupné: 80,- Sk, dospelí; 30,- Sk deti) 

Prihlásenie na exkurzie so sprievodcom (3 dni vopred): 
osobne lstrijská 49, Bratislava - Devínska Nová Ves 
(utorok - piatok od 14:00 do 18:00, sobota od 10:00 do 18:00), 
mailom pochabova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk, www.tikdnv.sk 
alebo telefonicky 02/ 6477 0260. 

Miesto stretnutia (zraz pred TIK DNV): 
pred Turistickou I nformačn o u Kancelári ou Devínska Nová Ves 
{TIK ONV), lstrijská 49 

Všetci ste srdečne vítaní! 

[s~PtOC~NsKÁ KTioNfkA/) 
C·· ~'Ja.·}i','.J 

Tomáš ŠEBESTA 
a Henrieta ŠČEPÁNOVÁ 

Blahoželáme ! 

Slavomír PLÁVKA 
jánBEĎAČ 

František Š/MO 

Nech odpočívajú v pokoji ! 

Nová verzia 
internetového bankovníctva 

Slovenskej sporitel'ne 
aj s prepočtom na euro 

Slovenská sporitel'ňa urobila ďal ší 
krok smerom k zvýšeniu informo
vanosti klientov o zavedení eura. 
Od aprfla sprístupnila novú verziu 
internetového bankovníctva, ktorá 
zobrazuje obraty aj stavy účtov v 
korunách aj v eurách podl'a aktuál
neho kurzu. Banky pritom nemajú 
povinnosť uvádzať v internetovom 
bankovníctve údaje v oboch me
nách. 

"Klientom pomáhame zvyknúť 

si na euro. Internetové bankovníc
tvo využíva v Slovenskej sporitel'ni 
takmer 400 tisíc klientov a jeho 
obl'úbenosť rastie. Preto sme sa 
rozhodli zaviesť v jeho novej verzii 
prepo čet na euro aj napriek tomu, 
že internetové bankovníctvo nepod
lieha duálnemu zobrazovaniu cien a 
finančných hodnôt," hovorí predsed
níčka predstavenstva a generálna 
riaditel'ka Slovenskej sporitel'ne Re
gina Ovesny-Straka. 

lnl o rmačný servis o zavedení eura 
V minulom roku sprístupnila Slo

venská sporitel'ňa internetové do
mény www.eurokancelaria.sk a 
www.europoradna.sk, ktoré obsahu
jú aktuálne informácie o zavedení 
eura na Slovensku. Prehl'ad o proce
se zavedenia eura je možné získať 
aj na oficiálnej stránke Slovenskej 
sporitel'ne www.slsp.sk v podsekcii 
Euro. Pre záujemcov o informácie 
o zavedení eura na Slovensku sme 
Pripravili špeciálnu Europoradňu . 
Otázky môžu posielať na e-mailovú 
adresu euro@slsp.sk. 

Nie je problémom priviesť na 
javisko podujatia slovenských ná
rodných p iesní popredných in
terpretov z radov kamarátov a 
priateľov. 

Ani za súčasných ekonomic
kých podmienok, kedy hlavným 
honorárom je ďakujem. Zacho
vať pôvodnú myšlienku zámeru, 

zažiadať rezonovať ducha podu
jatia a uspokojiť poslucháčov je 
vec náročnejšia . 

Na tohtoročnom, už štrnástom 
ročníku, Festivalu slovenskej ná
rodnej piesne, v nedeľu 3. júna 
2007, sa organizátorom: MO MS 
v spolupráci s mestskou časťou 
DNV, starostom MČ DNV, poda
rilo pozvať primeraných interpre
tov, zostaviť primerane príťažlivý 

program, primerane uspokojil' 
poslucháčov. 

Detské folklórne súbory z De
vínskej Slniečko a Matičiarik na
značili o čom na fest ivalovej pôde 
pôjde, pripravili atmosféru. ZUŠ 
z Devínskej vyslala sólistov K. 
Pilchovú a T. Ondriáša. Organi
zátori sú radi, že môžu ponúknuť 
priestor mladým talentom z do
mácej liahne, sledovať ich rast, 
poslucháči boli rovnakého názo-

ru . Spevácke súbory, tento rok 
od susedov: Bystričan zo Záhor
skej Bystrice, Nevädza zo Stupa
vy, či Matičiarka z neďalekého 
Senca, alebo Červené jablčko zo 
vzdialenejšej Rovinky presvedči
li o nevšednom záujme a vzťahu 
k slovenskej ľudovej i národnej 
piesni. Bonbónikmi však predsa 

boli sólisti. Marta Janíčková z 
Dúbravky, Marienka Hanyová z 
Devínskej a sólista opery SND 
Mikuláš Doboš. Profesionál sa 
nezaprie a pán Doboš zaujal 
podľa očakávania. Veď len tá 
" Keď sa Slovák preč do sveta 
poberal" ... a na záver Dusíka-

vá pieseií z operety Hrnčiarsky 
bál... . Čere.fničkou však pre No
vovešťanov bola Marienka Ha
nyová absolventka bratislavské
ho konzervatória, od septembra 
však už žiačka vysokej školy mú
zických umení v Bratislave. 

Podstatné je, že organizáto
rom i intopretom sa podarilo už 

z názvu vyplývajúce zameranie 
festivalu, preukázať majstrovstvo 
nacvičeného programu, predsta
vil' susedov, ktorí presvedčili, 

ponúknuť divákom a posluchá
čom príťažlivý program. 

r 
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V čase predvo lebných sl'ubov 
boli v programe všetkých strán 
prísl'uby o podpore športu a 
hlavne športových aktivít mlá
deže. Aká je povolebná skúse
nosť? 

Pri zostavovaní rozpočtu MČ 
na rok 2007 došlo len v jedinej 
položke ku zníženiu. 

V príspevku MČ na činnosť 
športových klubov boli dotácie 
znížené o 30%. Kde sú predvo
lebné sl'uby? 

je všeobecne známym fak
tom, že agres ivita, vandalizmu s, 
alkohol a drogy začínajú za
sahovať vo zväčšenej miere aj 
našu mestskú časť. Pozrime sa 
na budovy v Devínskej. Možno 
polovica nesie znaky spreje
rov, znaky vandalizmu, neúcty 
k cudziemu majetku, neúcty k 
hodnotám vôbec. Páchatel'mi s 
u rč i tosťou bl íž iacou sa istote nie 
sú mladí l'udia zo športovísk, ale 
mladí l'udia, kto rí nemajú žiadne 
vol'nočasové aktivity. 

Nemôže byť záujem poslan
cov zn íž i ť počet mladých l'udí 
na športoviskách a pos ilniť dru
hú stranu. Prostri edky krátené 
športu zvýšia predsa náklady 
na ods traňovanie výčinov van
dalov. Asi nejde o zaujímavú 
vec, pretože nie je spojená s po
bytom v Chorvátsku alebo vo 
Francúzsku? 

Na miestnom zastupitel'stve 
MČ DNV 15.5.2007 bolo v 
rozprave konanej na podporu 
športu (a konkrétne pre dotácie 
mládeže FCL) vyslovené, že sa 
musíme zakryť takou perinou 
akú máme. Pýtame sa, prečo 
je kul túra touto perinou zakrytá 
celá a ešte aj navyše (navyše o 
cca 100.000,- Sk v porovnaní s 
rokom 2006) a športu je zima. 
Šport nie je zakrytý, ba ani pri
krytý. Kým športová obec v De
vínskej má cca l 200 registrova
ných č l enov a dostáva cca 780 
tisíc korún na údržbu, opravy a 
prevádzkovanie všetkých špor
tovísk v DNV a 585 tisíc korún 
príspevku na činnosť (podotý
kame všetkých 19 športových 
klubov dovedna) a teda znížené 
prostri edky o cca 20% v porov
naní s rokom 2006, kultúrna 
obec má č l enov okolo 700 a 
príspevok vo výške cca 7 milió
nov Sk. Ide teda o nepochopi-
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tel'ný (a domnievame sa, že aj 
neodôvodni tel'ný) nepomer. 

Z pohl'adu FCL je táto situá
cia kriti cká. Vzhl'adom na avi
zovanú podporu FCL za ú če

lom podchytenia mládeže a jej 
vol'nočasových aktivít plánoval 
zriadiť mužstvo juniorov, mlad
šieho dorastu a d"alšej prípravky. 
Náklady na ich činnosť (š tartov
né, rozhodcovia, dresy, lopty) 
predstavujú sumu cca l OO 000 
Sk Na poslednom zasadaní 
MZ MČ DNV bola avizovaná 
zmena VZN týkajúca sa prí
spevkov na činnosť športových 
klubov pôsobiacich na území 
MČ DNV. Z týchto príspevkov 
nebude možné hradi ť platby 
rozhodcom stretnutí, a ani le
kársku službu. Podotýkam e, že 
u rozhodcov ide o platbu na 
príkaznú zmluvu, č i že nejde o 
pracovno-právny vzťah v zmys
le Zákonníka práce. Táto suma 
je určen á Súťažným pori ad
kom a pre sezónu 2006 - 2007 
predstavuje výšku 13 7 000 Sk. 
Pri plánovanom zvýšení počtu 
mužsti ev predstavuje táto suma 
výšku 228 000 Sk. Pokia!' chce
me dos i ahnuť kvalitu, je potreb
né mať aj kvalitných trénerov, 
ktorých treba zapla tiť. FCL nie v 
takej pozíci i aby sumu 228 000 
Sk na rozhodcov a 370 000 Sk 
na trénerov (a ostatné povinné 
atribúty ako štartovné, pitný re
žim aj pre súpera, 3 zápasové 
lopty pre každé mužstvo, chla
diace spreje a iný zdravotnícky 
materi ál, tréningové pomôcky, 
atd".) vedel z vlastných zdrojov 
zabezpečiť. Preto považujeme 
takýto prístup za likvidácie fut
balu. Verím e, že poslanci svojim 
rozhodnutím nevyženú do po
uli čných gangov 160 mladých 
l'udí a ponúknu ich do rúk dro
gových dílerov. 

Z celkovej dotácie na činnos ť 
FCL predstavujú náklady na te
locvičn e (v zimnom prípravnom 
období) cca 60 000 Sk a tieto 
využívajiJ len mládežnícke muž
stvá. 

V auguste 2006 bola podpí
saná zmluva o spolupráci med
zi FCL a DNV Šport s.r.o .. Obsa
hom tejto zmluvy bola podpora 
mládeže v FCL. Hovoríme bola, 
nakol'ko od januára 2007 je táto 
zmluva len dokladom. Snaha 
podporovať mládež FCL zo stra-

ny DNV Šport, s.r.o. bola evi
dentn á. Zmenili sa kompetentní, 
zmenil sa aj prístup k mládeži. 

FCL ako najväčš í športový 
klub na území MČ DNV nemá 
zastúpenie v športovej komisii ! 

Prečo? Percentuálna účasť 
č l e nov športovej komisie na 
aktivitách FCL predstavuje l % 
ú časť a z pohl'adu poslanecké
ho zboru menej ako pol percen
ta. je ú časť v komisii len z dôvo
dov fin a n čných ? Konštatovanie, 
že MČ dáva FCL podporu vo 
form e údržby športovísk a štadi
óna je pri najmenšom zavádza
júce. 

Obci resp. mestskej čast i vy
plýva zo zákona o obecnom 
zriad ení povinnos ť s ta rať sa o 
zverený majetok. Táto starost
li vos ť ide z rozpočtu MČ, na 
tvorbe ktorého sa podiel'ajú 
všetci občania vo form e svojich 
daňových odvodov. Nejde o dar 
poslancov futbalovému klubu, 

ale o plnenie úloh obecného 
zri adenia za peniaze d aňových 
poplatníkov. 

Alebo je v MČ DNV platná iná 
legislatíva? 

Panie poslankyne, pan1 pos. 
lanci! Dokážte, že vaše predvo. 
lebné sl'uby sa neri adili hes lom: 
Nikto vá m nemôže dať tol'ko, 
ako vám my môžeme s l'úbiť. 

Veríme, že si uvedomíte svoju 
zodpovednos ť a povinnosť sta
rať sa o veci verejné tak, aby vý. 
sledkam vašej činn os ti nebolo 
vyháňanie zo športovísk a pod
pora vzniku kriminality v našej 
mestskej ča sti . V takom prípade 
v Devínskej môže zaniknúť fu t
bal. 

Akú cestu si zvolíte je vecou 
vášho svedomia, morálky a osob
nej zodpovednosti voči všetkým 
obča nom . 

Výbor FCl DNV 

Obsadili tretie miesto 
Dňa Z6.2007 je každoročne v Ra

kúsku štátny sviatok a to je neklam
. ný znak, že sa opäť koná v Mar
cheggu mládežnícky futbalový tur
naj Alfreda NEJEZA pre ročník U-10. 
Po minuloročnom vítazstve chlap
cov z FCL Devínska Nová Ves nás 
iento ;ok reprezentovali chlapci o 
rok mladší pod vedením trénera l. 
Konečného, technického vedúceho 
8. Malárika a zástupcu starostu MČ 
ONV JUDr. Fr. Baňasa. 

Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín 
po 4 družstvá. 

Skupina A niesla meno Alfréda 
NEJEZA .a okrem usporiadate/a SC 
Volksbank Marchegg v nej hrali SC 
Obersiebenbrunn, ASKO Gänsern
dorf a SG Durnkrut. 

Skupina 8 niesla meno Karla AS-
80THA a okrem FCL Devínska Nová 
Ves v nej hrali SC Lasse, SC Enge
/hartstetten a účastník druhej rakús
kej žiackej ligy FC Místetbach 

Naši chlapci vstúpili do turnaja 
zápasom práve s FC Mistelbach a 
totálne nepresvedčivým a lacným 
prístupom k zápasu iaimútili svojich 
rodičov. Po zahanbujúcej prehre 7:0 
im nebolo vôbec do reči. Po doho
vore a preskuoení hráčov na iné 
posty sa za výkon z prvého zápasu 
rehabilitovali a nekompromisným 
výsledkom 8:0 porazili po .hattricku 
J. LACKA, dvoch góloch M. DRATVU 
a jednom góle F. MALÁRIKA, 8. SIL-

NÉHO a J. MARTANOVIČA družstvo 
SC Enge/hartstetten. 

V poslednom zápase v skupine si 
poradili s mužstvom SC Lasse 4:0 
po dvoch góloch A. 8REZÁNIHO, jed
nom góle J. LACKA a J. MARTANO
VIČA. V skupine sme sa umiestnili 
na druhom mieste čo nám umožnilo 
hrať zápas o 3 miesto s druhým muž
stvom skupiny A a to SG Durnkrut. 
Po zodpovednom výkone nás chlapci 
potešili a výhrou 8:1 po štyroch gó
loch J. LACKA, dvoch góloch J. MAR
ľANOV/ČA a jednom góle M. Š/ŠU a. 
M. HOFFERA získali krásny pohár za 
3. miesto na tomto kvalitnom turnaji. 
Za zmienku stojí aj to , že náš hráč 
Jozef LACKO sa s ôsmimi strelenými 
gólmi stal strelcom celého turnaja a 
z Marcheggu si odniesol väčší pohár 
ako je on sám. 

Záverom chcem podakovať Mar
cheggskému ·futbalovému mládež
níckemu nadšencôvi Hansimu KRA
HULCOVI za pozvanie, príjemné pri
jatie a starostlivosť počas celého 
turnaja a v neposlednom rade aj zá
stupcovi starostu JUDr. Františkovi 
8ANÁSOVI za preplatenie cestov
ných nákladov. Chlapci dakujeme a 
tešíme sa na dalšie spoločné stret
nutie, ktoré sa uskutoční v priebehu 
októbra 2007 na turnaji v ONV na 
ktorom recipročne privítame aj druž
stvo SC Volksbank Marchegg. 

Boris Malárik 

Mestská čaŠťBŕatislava .... Devínska.NbvéÍ Ves, Novoveská 17/ A; 
343'1·0 Bratislavá,''panúka,na prenájom hebytové priestory 
v samostatne Stojacom objeRte Viatúčelového zariadenia ň 

na ulici š. Králika 1. 

'' V PONUKE IDE 0: • ... 
l: j ~ 

• ,,l 
.,.,..... . .. ·.·· 

prenájom kancelárskych priestorov na 1 poschodí 

• o vým~re' 41 ;25 ín2, s ~ožnosťôu- prenájmu ih ned' 
• o výmere 23,4 rn2, smožriosťou ,prenáirnuihne( . 
• o výmere 16>l17m2,srnóžnosťoú prenájmu, , ih~eď 

MinimAin~ ~~nan~jm~ pr~ '~ok 20b7 ,j~ ·23oo.~ Skf~2,Í~ok 
zmenaúČelu využitia nemá yplyv ría výšku a odklad platenia'riájmu. 

. . . - -· . 

K písomnej žiadosti priložte / podnikatel'ský zá~er, výpis z OH ( prí-
padne živnôstenský .list), oprávnenie,-~ pÓdpikaniti, prípadne· ďal'šie 
doklady súvisiace s podnikatel'ským zámeŕoin. . . . ..... · ·· ... ···.·· .. . 

Termírí preb~~tia žiadost( 'je :priebežný_. na adre'se ·Miestny úrad 
ONV oddélenie SUM, Novoveská 17/ A, 843.107 Bratislava 49. 

v ťprípade potrebyyárninto.rmácie_P.ôskytnú pracovníci od9e1.e~ia 
správý á údržby majétku < Mgr. Kis~ová :.· · .. ·· ..... . 
kontakt Miestny úraó DNV,-cteL 64 775 2:59; 64776250; 64.777 . 
250, 64 7}8 250; . . . ·. .. . . . . . ... 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol · Kúpa 
02 · Predaj 
03. Vol'né miesta (ponúka, 

hl'adál 
04 - Služby (ponúka) 
05 · Byty 
06 · Nehnutel'nosti 
07 · Rozličné 

• Ovčie kožušiny - predložky 

- dostanete kúpiť v Devexe. 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia : 

15 .00 -18.00. Možnosť aj ob

jednať . Lacnejšie ako kdekol'vek 

v meste. 

• Predám l 000 litrové nádoby 

z PVC. Pri väčšom odbere zl' ava. 

Tel : 0905-138 153 

• Hotel Morava prijme do pra

covného pomeru: 

• recepčný-recepčná, znalosť 

NJ (AJ) podmienkou, 

• pomocné sily do kuchyne, 

• kuchára-kuchárku. Informácie 

v hoteli Morava na Opletalovej, 

Tel. : 6477 77 66, 6477 9991 

PIZZERIA 
- RISTORANTE 

Mr. Sergia, na š. Králika 7 

má nové telefónne číslo 

0910-671 818 
Opravte si aj 

v katalógu Devex 2007 

('-.:. •. ..:...... -'---"-':-=0..:.:...4 -=-S=LU=ŽB:....c.Y=· ...:...;__~) 

• Poistenie áut, teraz s mimo

riadnou zl'avou pre dôchodcov, 

učitel'ov, novinárov a policajtov. 

Ing. Ján Žatko, 0918-444 607 
• Spracovanie účtovných dok

ladov v systéme JU a PU (okrem 

miezd), vypracovanie daňových 
priznaní (DPH, daň z príjmov), 

ekonomické poradenstvo. 

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava tele

vízorov. Na grbe 43. 
Tel/zázn .. 6477 6963 

• Záhradnícke práce, búracie, 

autodoprava do l ,5 tony, nad 

12 t s hydraulickou rukou. 

Tel: 0904-166 555 
• Tepujem, čalun.sed . ,int . auta, 

koberce. Tel : 0910-903 828 

Ešte stál$ mimoria~ne ceny! 

Základná umelecká škola, lstri jská 22, Bratislava 
prijme: uč ite l'a , učitel'ku do tanečného odboru 
Kvalifikačné požiadavky: 
• absolutórium konzervatória - študijný odbor tanec 
• vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru, 
absolvent bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
študijný odbor - tanec. resp. pedagogika tanca 

Termín ukončenia výberu: 22. jún 2007 
Predpokladaný nástup: 3 . september 2007 
Kontakt: tel.jfax: 02/ 6476 1142 
e mail: zusistrijska@ba.netlab.sk 

( . ·'".06- NEHNUTEĽNOSTI 

Š. Králika l 

l devinska@ l devinska.sk, 

www. l devinska.sk 

) 

• Predám chatu v Devínskom 

jazere, 5 á pozemok s udržia

vanou záhradou, chata s 3 iz

bami, kuch.linka, krb. 

Voda, elektrina, septik. 

Tichá časť, dobrý prístup. 

Cena: l, 9 mil. Sk. 

• Predám záhradnú chatku v 

Devínskom jazere, pozemok 

2,3 á odkúpený, chatka s jed

nou miestnosťou, novým spr

chovacím kútom s WC , celá 

podpivničená, krb, kuch .linka . 

Voda, elektrina. 

V záhrade sú ovocné stromy 

a kríky, malý skleník so zbernou 

nádobou na dažďovú vo d u. 

Neďaleko rybníka. 

Cena ... 680 ti s.Sk 

Konta kt: 0903 446 445, 
0905 446 445 

C..::...·· ·_· ___:0:..:.._7__:_-R:..=O=ZL::..::IČ.:....::NE=-' -~) 

HERBA - ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY 

rozli čný tovar, darčeky. 
Na grbe 55 . 

Tel: 6477 4642 

Dovolen/ia na chate 
v Tatrách 

Lokalita Hybe, 

cena 230 Sk osoba/deň . 

Kontakt: 

0903-1 05 924 
www.chata l O.szm.sk 

Inzercia. Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1 l 16 str. = 678 Sk, 118 str. = 1360 Sk, 1 l 4 str. = 2720 Sk, 112 str. = 5430 Sk, 1 str. - l O 8~0 Sk. 1 ,cm 22 Sk . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl'ovy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a vi ac 10%, celoro č n é 20 %. Ponuka detsky ch vec1 bezpl otnoe. 
Z am est nan i e hl' ad á m: z l' a v a 5O%. Príplatky: 1 . str an a + 1 O O%, po s led ná str an a + 5O %, in á a k o i nzer tná str an a ló J l + 3 O Yo· 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad pošto u), po-pia : 15 .00-1 8.00, e-m atl : krug@m atl.vtapvt.sk .. 

DEVEX 7 



. ~""' z oolicainého 
záoisnika 

• Do motorového vozid la Ško

da Fabia na P. Horova sa 25. 5. 

neznámy pácha tel' vláma l a ukra

dol z neho veci v hodnote 2300 
Sk. 

• V čase od 19. 5. do 28 . 5. 

sa neznámy páchate!' vlámal do 

chatky v oblasti Glavice a ukra

dol veci v hodnote l 2-tis. Sk. 

Do Základne j školy l. Bukovčana 
3 sa vlámal neznámy páchate!' v 

čase 25. - 29 . 5 . z kto rej ukra

dol veci za 9300 Sk. 

• Do chatky na G lavic i sa vlá

mal neznámy páchate!' v čase 

25. - 29. 5., z ktorej ukradol 
materiál v hodnote l O 300 Sk. 

• Pri re štaurá ci i Sedem sta

točných 28. 5. neznámy pá
chate!' vybra l z voz idla lveco 

naftu v odnote 3690 Sk. 

• V spo l očnost i VW naJ. Jonáša 

Zt:AVV 

dvaja páchatelia kradli zám

kové sady a rôzne veci k mo

torovým voz idlám. Páchatel'ov 

zadržala strážna služba. 

• Na Poniklecovej, z novostavby 

rodinného domu, neznámy pá

chate!' ukradol príklepové vŕtač

ky, motorovú pílu, všetko v hod
note l O-tis. Sk. 

• V tom istom čase hliadka 

Pohotovostnej motorizovanej 

jednotky predviedla dve osoby. 

Prvú pre podozrenie z precho

vávania drog a druhú, pretože 

jazdila s motorovým vozidlom v 

čase zákazu viesť motorové voz

idlo. 

• V čase 4 . - 6. 6. na Opleta

lovej neznámy páchate!' ukradol 

montážnu nadstavbu a profily v 

hodnote 95-tis. Sk. 

• Lúpežné prepadnutie sa sta

lo 7. 6 . na ulici M. Marečka. 

Neznámy páchate!' vy trhol ob

čianke tašku s mobilom a ušiel. 

OO PZ DNY 

NA CELÝ SORTIMENT 

NA VYBRANÝ SORTIMENT.upo e 
PLATÍ DO )0.06.1007 
PO PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU Po-Pia 1o··-1a•• 

Sobota a••. 13•• 

maloobchod • veľkoobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

HOKEJBAL 

Kobra vo finále 

Kobra zvlád la ťažké semifiná
le s Hancop Dolné Hony na vý

bornú, a vyhrala 2:0 na zápasy. 
Yo finále sa stretne s Atak Petr

žalka a prvý zápas odohrá doma 
dňa 16.6.2007 o 9 .00 hod. 

Druhý zápas hrá vonku 23 .6. 
2007 o 11.00 hod. na ul. Beňa
dická. 

V prípade tretí doma 24.6.2007 
o 9.00 hod. 

Pozývame všetkých priaznivcov 
na dobré finále. 

1. zápas semifinále 

HBC KOBRA : Han cop 7:4 (l : l) 
(l :O) (5 :3 ) 

Góly: R. Lisol 2 , R. Strnád 2 , M. 

Záhorský l , S. Č apka l , P. Si th l, 
Asistencie : M. Rybár 2 , M. Za

horský 2 , R. Strnád l , S. Čapka 
l , D. Križani l . 

2 . zápas semifinále 
Hancop: HBC KOBRA 0:2 (0:0) 
(0:1) (0:1) 

Góly: R. Strnád l , M . Rybár l. 
Asistencie : J. Šašik ] , R. Lisol l. 

&lávnosfné uKončenie sezónJJ ---
V sobotu 16. 6. 2007 sa o 

1ZOO uskutoční posledné 
stretnutie futbalistov FCL 
ONV v V. lige. Naše mužstvo 
je už dve kolá pred záverom 
istým postupujúcim, keď z 
30 odohraných zápasov má 
26 víťazstiev, získali 84 bo
dov zo skóre 117:29. 

Pred stretnutím odovzdá 
predseda BFZ Ing. Suchý 
pohár pre víťaza V. ligy, ako 
aj pohár pre najlepšieho 
strelca súťaže nášmu hráčo
vi Martinovi Arbetovi, ktorý v 
30 kolách strelil 35 gólov. 
Zároveň sa pred stretnutím 
rozlúčime s hráčmi, ktorí po 

MsKS Bojnice 

a GoodSports International 

Slovensko organizujú 

Xl. letný baseballový kemp 
pre dievčatá a chlapcov vo 

veku 9 - 16 rokov 30. júna 

- 9. júla 2007 v Hlbokom 

Cena : 3.700,- Sk 

americkí tréneri, baseball, 

Zážitok 
Vo štvrtok 7 iúna som potre

boval nakúpil'. Na;bližšie bolo 
Terno v Devínske( 

Bolo po 20.00 hodine a oča
kával som rýchly nákup. Dve 
veci som dal do košíka rýchlo 
a zamieril k rýchle; pokladni. 
Nefungovala. Na otázku pre
čo, mi odpovedala ;edna pani 
z personálu: "Ná, išla domov, 

( .UO.niNII ZIVOT.fl ) 
- Sl'úbil si, že sa budeš dobre u čit. 
A ja, že ak nie dostaneš bitku. 
-Otec buďme rozumní. Keď som 
sl'ub nedodržal, nemusíš ani ty. 

• Nechýbalo vel'a a bola by som 
sa otrávila. 
·Čo si si zahryzla do jazyka? 

- Na každý deň v týždni mám 

tejto sezóne končia s aktív. 
nou činnosťou. 
Zároveň začíname pred

predaj permanentiek pre 
sezónu 2007 - 2008. Cena 
permanentiek je 200 Sk, 
dôchodcovia 1 OO Sk. 

A na záver ešte výsledky z 
posledných kôl: 
ONV- Krasňany 7:0 (0:0) 
góly: Arbet 3, Hrica, Samse
ly, Adam, Šašík 
ONV - Čierna Voda 3:0 
kont. hostia nenastúpili. 
Lamač B - ONV 5:2 (3: 1) 
góly: Rischer, Maďar 

Spišiak 

angličtina , umelecké dielne 

ohňostroj, nočná hra, každý 

večer táboráky, skvelá zá

bava 

Registrácia: MsKS Bojnice 

· telefon icky: . Helenka Kopa č-

ková 0908 530 110 

email: baseball2007@oran

gemail.sk 

ved ma/a pa šichte". Pri fungu
iúcich troch pokladniach sa po

tili tri pokladníčky, bez nároku 
odskočiť na sociálne zariade· 
nie, a v radách stáli .. . Odstál 
som si poctivo dvadsaťštyri 

minút. 
To som skutočne mohol 

stihnú( Tesco v Lamači ai so spi

atočnou cestou. Prišiel by som 

však o "zážitok". 

jeden oblek. 
-Naozaj? 
-Pravda. Aha tento. 

sm 

• Pán doktor, pes ma uhryzol 
do ucha. 
• A stačili ste ho vydenzifiko· 
v ať? 
• Nie, ušiel mi. 

- Čo je komunizmus? 
- Vítazstvo krásnej myšlienky nad 
zdravým rozumom. 

DEVínskonovoveský Expres- dvojtýždenník pre občanov mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug. Redakcia: 841 07 Bratislava, 
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Príhovor 
vydavatel'a 

"Slovo robí muža," zvykne 
sa vravieť pri sľuboch. 

Jeden sľúbi, druhý očakáva. 
Zvykne sa ale aj vravieť: 
,.Sľuby sa sľubujú ... " 

Ten krátky čas, čo nám je 
súdené kráčať po tejto ze
mi, prináša veľa sľubov splne
ných, plnených i nesplne
ných. 

Neplnitelia sa domnieva
jú, že čas všetko zahladí, 
zabudne sa a .. . 

NEZABUDNE! 
Na sľuby sa nikdy nezabúda! 
Ako bumerang sa vracajú po 
mesiacoch, či rokoch a zasa
hujú pribolestivo, väčšinou 
právom, práve preto, že bláz
nov, ktorí ,.sa radujú", ne
možno hádzať do jedného 
vreca s nevedomcami. 

Ak sľúbim - tak plním! Je 
jedno komu sľúbim, už len 
preto, že slovo robí človeka. 
Slovo dokáže ... veľmi veľa! 
Nazrime do dejín. 
Treba nám viac dôkazov? 

Nie sú to slová na záver 
školského roka, alebo na za
čiatok prázdnin. Patria me
dzi takzvané trvalky. 

Najviac sa vyskytujú v ná
boženskej literatúre. 
Prečo asi? 

Vydavatel' 

C devex@ba.netlab.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 

Ex občanov 

Pre s mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

29.6. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 13 bezplatne 

V čísle: O Z r11dnlc~ O Ož/točni r11dy • Ponult11 

1111 pr~niiom () NultiÍrll • Festlvtll cllorvitsltei Itu/túry 

O Spoločenslti ltronlltt1 • St'11Žnosr občt~nov 

O lnzercltl O Z pollc•inéllo ziplsnílt11 • Šport 

Ostatný víkend patril v Devínskej Festivalu chorvátskej kultúry 

Moznosti vvberat'na dovolenke 
Slovenská sporitel'ňa rozšírila 

ponuku cudzích mien o chorvát

ske kuny. Ak klienti neminú na do

volenke všetku hotovosť, môžu si 

po návrate z dovolenky zameniť 

kuny späť na slovenské koruny. 

Od l . júla môžu klienti Sloven

skej sporitel'ne vyberať hotovosť 
z bankomatu bez poplatku už 

(Pokračovanie na 5. strane) 

41)!~&(~! 
BAZÉN 

+ 
LETNÁ TERASA 

Od 1.7.2006 na Vás čaká 
bohatá ponuka jedál a nápojov 

(pizza, palacinky, šaláty, ovocie, pivo, kofola) 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

štelana Králika 3, 841 08 BA, Tel : 6453 7373, www.maxfll.sk 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

• Slovenska sporitel'ňa roz
šírila ponuku cudzích mien o 
chorvátske kuny. 

Ak klienti na dovolenke ne
minú všetku hotovost; môžu 
si po návrate z dovolenky 
zameniť kuny spať na sloven
ské koruny. 

• Výpadok elektrického prú
du na viac ako šesť ho· 
dín v piatok 22. 6. spôsobil 
v Devínskej značné prob
lémy podnikom, úradom, 
obchodom a všetkým oby· 
vate/om. 
Poruchu spôsobila nočná 
búrka. 

O lístky na cyklov/ak 
do Burgenlandu 

Od 1. do 10. júla budú 
mať Bratislavčania možnosť 

vyhrať celkom 1 OO cestov
ných lístkov na cyklov/ak do 
rakúskeho Parndorfu. 

Mimoriadny cyklov/ak bude 
vypravený v sobotu 14, júla a 
miestenku v ňom môžu zís
ka( tí Bratislavčania, ktorí na 
www.BratislavskeNoviny.sk 
v prvej júlovej dekáde správ
ne odpovedia na vedomost
nú otázku o Burgenlande a 
usmeje sa na nich šťastie pri 
žrebovaní. 

• Najbližšie číslo Devexu 
vyjde po prázdninách a 
dovolenkách 7. septembra 
2007. 

Uzavierka d nešného čísla 

bolo 21.6. 2007. 

Uzovie rka nasleduiúceho 

číslo bude 30.8. 2007, 

číslo vyjde 7 .9. 2007. 



Z radnice 
Prognóza rozvoja DNV · 

O tom, že poslanci hl. mesta 
SR Bratislavy prijali územný plán 
mes ta informovali už mnoh é 
periodiká. Nás v tejto súvislos
ti zaujímala urbanistická vízia, 
ktorá priamo ovp lyvní rozvoj 
a výstavbu našej mestskej časti. 

O vyjadreni e sme požiadali 
p os l ankyň u miestneho zastupi
te/'stva ONV a predsedkyň u 
Komis ie výstavby, architektú ry a 
dopravy Ing. arch. Evu Vargovú. 

"Väčšina tých projektov, ktoré 
sme naštartovali presahuje rámec 
volebného obdobia. Cítili sme, 
že je nu tné mať prognostickú 
víziu vo vývoji ONV a k jednot
livým 4-ročným plánom sa dostať 
postupnou metódou. 

Počas najbližšieho volebného 
obdobia, by sme chceli sprav iť 
pr edo všetký m ma x imum v 
prospech dopravnej siete (napr. 
ve/'kokapac itný privádzač do 
ONV, vyb udovať priame prepo
jen ie na MČ Dúbravka - rovno 

na Saratovskú ulicu, ako aj do 
MC Záhorská Bystrica. Mala by 
byť tiež už zrealizovaná preložka 
Mlynskej ulice a na hranici nášho 
katastra by už mala preb i e hať 
výstavba nultého okruhu dia/'nice 
Dl- 02- smerom na Viedeň). 

Čo sa týka železničnej dopravy, 
tu by mali byť zrealizované pred
investície k vytvoreniu zastávky 
ko/'ajovej dopravy. No, a pevne 
verím, že už bude v urč itom štá
diu aj výstavba mostu cez rieku 
Morava, prípadne aj určitá úprava 
jej hrádze, ktorá bude plniť nielen 
och rannú funkc iu proti povod
niam, ale zá roveň bude slúž i ť aj 
ako komunikácia. 

Vychádzame z presvedčenia, 
že komunikačn á kostra j e zák
ladom rozvoja každého síd la, a 
tak bude aj základom ďalšieho 
vývoja ONV. Popri nej tu vzniknú 
nové sate litné síd la. Našou sna
hou j e, aby tieto satelity mali 
rnestotvorný charakter, t. j. aby sa 
v nich vyskytovali prvky typ ické 
pre mestské sídla ". 

Za rozhovor ďakuje 
-kah-

Breuiár bezpefio o istoty 
Preventívny projekt " Breviár 

bezpečia a istoty" vypracovalo 
Oddelenie komunikácie s verej
nosťou Prezídia PZ, jeho súčasťo u 

je aj celoslovenská kampaň proti 
útekom detí z domova, ktorá spo

číva v cielenej osvete v prospech 
rizikových skupín mládeže. 

Projekt nadväzuje na spo ločný 
projekt Prezíd ia PZ, Linky detske j 

istoty a spoločnosti TESCO " HI'a
dané deti ", ktorý sa začal reali zo
vať l.júna 2006. K rea lizátorom 

projektu sa pripá ja a j občia nske 
združenie HOPE, ktoré poskytu
je pomoc rodinám nezvestných 
detí. 

V roku 2006 polícia pátrala po 
2.303 osobách. To znamená, že 

každý deň mala polícia nahláse
ných do pátran ia 6 osôb. Polovicu 

tvoria mladiství do 18 rokov a deti. 
Polícia vypátrala 1.848 osôb, v 

pátraní zostalo ešte 455 l'udí, z 

toho je 15 maloletých osôb, 30 

DEVEX 2 

mladistvých osôb, 26 prestárlych 
osôb a 384 osôb v produktívnom 

veku. Po l 08 Slovákoch pátra za 
hranicami Interpol. 

Úspešnosť pátrania polície je 
viac ako 92%, lenže mnohé vypá
trané osoby - najmä z radov do

spievajúcej mládeže - sa nechcú 

vrátiť a svoje prostredie opätovne 
opúšťajú. 

Ciel'om projektu, ktorý sa reali
zuje aj na ško lách v Bra tislave IV 
je upozorniť na problematiku od
chodov detí z domova, poukázať 
na riziká, ktoré im hrozia, získať 

občanov pre spoluprácu s polí
ciou pri pátraní po nezvestných 

osobách, ale predovšetkým elimi

novať úteky detí z domova, pomô
cť rizikovým skupinám pri riešení 

situácii, ktoré vedú k rozhodnutiu 

odísť z domu, a h/'ad~ť cesty na 

zlepšenie sociálnej komunikácie 
s ciel'om minimalizovať tragické 
následky útekov z domu. 

Pre ofoČt:111ov 
v sockí/11~/ 111Ítlzi 

Na májovej schôdzi Miestneho 
zastupitel'stva MČ ONV, schválili 
poslanci, okrem iného, aj záve
rečný účet samosprávy, za rok 
2006. Z celkového prebytku, viac 
ako 4 mil. Sk odsúhlasili nezane
dbatef'nú čiastku, 650 000 tis. Sk. 
na Fond sociálnej starostlivosti. 
V praxi to znamená, že občania, 

ktorí sa ocitli v t'ažkej existenčnej 
situácii a majú trvalé bydlisko v 
Devínskej Novej Vsi, sa môžu ob
ráti( na Sociálnu, bytovú a zdra
votnú komisiu so žiadosťou o ne
návratný príspevok na stravovanie 
detí v školských jedálňach a stra
vovanie dôchodcov v spoločnom 
stravovaní. 

Ďalej je možné poskytnúť jed
norazový, nenávratný príspevok 
pre občana v hmotnej núdzi, ne
návratný príspevok pri narodení 
dieťat'a, ako aj návratnú sociálnu 
pôžičku pre občana v hmotnej 
núdzi. 

Nato, aby žiadosť bola kladne 
vybavená, musí ten-ktorý žiada
teJ' spÍňať určité kritéria. Sú to: 
Občan musí mať trvalé bydlisko 
v MČ ONV a musí preukázatef'ne 
uviesť nespochybnitel'ný dôvod, 
že do takejto nef'ahkej situácie sa 
dostal z objektívnych príčin. 

Sociálny, nenávratný príspevok 
je možné poskytnút' aj formou 
vecnej dávky, ako je zakúpenie 
základných potravín s výnimkou 
alkoholu a cigariet, zakúpením 
obuvi a ošatenia, zaplatením ná
jmu, zaplatením časti nákladu 
na ozdravný pobyt pre telesne a 
zdravotne postihnuté deti v špe
cializovaných detských táboroch, 
kúpu základného vybavenia do
mácnosti, za ktorú sa považuje 
postel; stôl, stolička, skriňa, vyku
rovacie teleso, sporák, chladnička 
a práčka, ak nie sú súčast'ou vyba
venia bytového domu. 
K žiadosti o príspevok musí žiada
tel' priložiť tieto dokumenty: 

- potvrdenie o výške prijmu a 
majetku žiadate/a a spoločne po. 
sudzovaných osôb (z pracovného 
pomeru, alebo zo samostatnej 
činnosti za uplynulých 12 mesia
cov, podpora v nezamestnanosti, 
starobný, invalidný, vdovský a 
sirotský dôchodok, materský a 
rodičovský príspevok.). 
-potvrdenie o ostatných prijmoch 
(prídavky na deti, výživné, príspe
vok na bývanie, sociálne dávky. .. ) 
-potvrdenie od lekára (deti- po
tvrdenie o starostlivosti o deti, 
dôchodcovia - potvrdenie o zdra
votnom stave ) 
- potvrdenie o dochádzke do ško
ly, škôlky. .. 
Sociálny príspevok nemožno pos
kytnúť: 

- žiadate/ovi, ktorý je priamym, 
alebo sprostredkovaným dlžní
kom mestskej časti. 

- žiadate/ovi, ktorý v čase poda
nia žiadosti spláca sociálnu pôžič

ku poskytnutú mestskou častou. 
- žiadate/ovi, ktorému bol poskyt
nutý sociálny príspevok, ale tovar 
zakúpený zo sociálneho príspe
vku netvorí súčas( vybavenia jeho 
domácnosti (okrem príspevku na 
zakúpenie potravín). 

Žiadosti občanov na poskytnu
tie tak návratných, ako aj nená
vratných príspevkov posudzujú 
členovia Sociálno bytovej a zdra
votnej komisie mestskej časti, 

ktorí ich na základe vlastného 
zváženia poskytnú kompetentným 
zástupcom samosprávy. 

Pre ilustráciu uvádzame na 
záver situáciu z minulého roku 
2006, kedy o jednorázovú dáv
ku v hmotnej núdzi požiadalo 29 
dôchodcov, vyhovelo sa 23 a vy
platilo sa im 39 700 Sk. 

Ďalej to bolo 39 samostatne 
žijúcich osôb, vyhovelo sa 37 v 
celkovej sume 56 000 Sk. 

Z celkového počtu 37 rodín s 
det'mi, ktoré požiadali o takúto 
pomoc sa kladne vybavilo 33 ži· 
adostí, čo predstavuje finančný 
objem 90 900 Sk. 

-kah· 

v " /"""\r-l užirocrne r~~ 
(Pokračovanie z minulého čísla) 

oko sa počas dovolenk~ 

vyhnúť starostiam s peniazmi 

b. Platobné kart!j noste vžd!J na 
bezpečnom mieste, oddelene_, od 
ostotn~ch dokladov a PIN CISio 
nikomu neprezradzajte. Platobnú 
kartu nikomu nepožičiavajte. 

Číslo kreditnej kart!j pri plate-
i posk!jtnite iba dôver!Jhodn~m 

n l' obchodníkom a posk!jtovate om 

služieb. 
7. Ak ste platobnú kartu stratili, 
alebo ak varn ju odcudzili, okamži
te volajte na linku Sporotel a kar
tu zablokujte. Karta sa zablokuje 
ihneď potom, ako o to požiadate. 
8. Uložte si číslo bankovej infolink!J 
napriklad do mobilného telefonu. 
No Sporotel je možné volať aj zo 
zahraničia ( •421 2 58 26 8111, •421 
915111 888, •421910 lll 888). 
9. Overte si, či mate k vašej pla
tobnej karte zriadené cestovné 
poistenie. Ak nie, môžete si ho 

pri kúpiť. 
10. Kreditno karta varn umožni 
nakupovať aj v zahraničí na úver. 

Požičané peniaze môžete watif po 
navrate z dovolenky, a ak dodrží
te stanovené podmienk!J. nemusí
te platiť úrok. Úver varn pomôže 
v~riešiť aj nedostatok peňazí na 
financovanie dovolenk!J. 

ÚVer aj na cestu okolo sveta 
Dovolenku môžete financovať z 

bezúčelového spotrebného úveru. 
V~hodou tak~chto úverov je, že 
ich je možné V!Jbaviť na počkanie. 
Ak túžite po luxusnejšej dovolenke 
alebo po ceste okolo sveta, môže
te využiť napríklad Americkú h!jpo
teku. Účel použitia peňazí nie je 
potrebné zdokladovať. 

Maf som sebou na 
dovolenke platobn6 kartu 
je pohodlné a bezpelné 

Ab!J ste sa nemuseli obavať, že 
budete mať so sebou na dovolen
ke malo peňazi, je idealne použi
Voť platobné kart!j. 

Umožnia varn okamžit~ prístup k 
hotovosti v bankomatoch zahranič
n~ch bank a môžete prostredníc
tvom nich platiť aj priamo v obcho
doch. 

Vtičšina kariet je medzinarod
n~ch, to znamena, že ich je možné 
v~uživať všade, kde je označenie 
obchodu alebo bankomatu zhod-

né s logom kartovej spoločnosti 
uvedenej na karte. 
Vo všeobecnosti plati, že v 
ramci Európ!J je viac rozšírene 
karta spoločnosti MasterCard, 
mimo Európ!J karta spoločnos

ti VISA. 
Preto sa môže stať, že obchod

nik, u ktorého ste sa rozhodli na
kupovať, kartu danej spoločnosti 
neakceptuje. Môže tiež nastať 

technick~ problém a kartou nebu
de možné zaplatiť - preto je lep
šie mať kart!j rôzn!Jch kartov~ch 

spoločností. 

Idea lne je zriadiť pred dovolen
kou platobnú kartu· aj pre dieťa 
Platobné kart!j už nie sú len pre 
dospel~ch. Rovnako pohodln~ 

prístup k hotovosti doma aj v 
zahraničí môžu mať aj deti. Príkla
dom je karta iXtra, medzinarodna 
dobijatel'na platobno karta urče
na pre mlad~ch l'udi vo veku od 
10 do 18 rokov. Vaše dieťa ňou 
môže platiť v obchodoch, V!Jbe
rať si hotovosť z bankomatu, či 

dobíjať kredit mobilného telefO
nu. Vreckové na karte mu môže 
doplniť ktokol'vek bezhotovostne, 

prevodom z účtu alebo prostred
níctvom bankomatu. Dobíjanie 
kart!j iXtra funguje na principe 
dobijatel'n~ch kariet mobiln~ch 

operatorov. Kartu iXtra je možné 
ziskať v ktoromkol'vek obchodnom 
mieste Slovenskej sporitel'ne. 

Kreditná karta vyriell 
prfpadnQ nedostatok peňazl 
Vďaka kreditnej karte môžete 

počas dovolenk!J doma i v zahra
ničí nakupovať aj vtedy, ak už na 
svojom účte nemate peniaze, ale
bo ak varn došla hotovosť. 

Kreditno karta umožňuje čer

pať úver do v~šky stanoveného 
romea, ktor~ môže b!Jť až nie
kol'ko desiatok tisic korún. V~ho
dou kreditnej kart!j je bezúročné 
obdobie. 

To znamena, že môžete platiť 
kartou bezhotovostne až do v~š
k!J úverového romea, a ak do sta
noveného datumu (v prípade ka
riet VISA Classic a VISA Gold od 
Slovenskej sporitel'ne do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca) splatíte 
celú V!JČerpanú sumu, neplatíte 
žiadn!J úrok. Za bezhotovostné 
transakcie prostredníctvom kredit
nej kart!j neplatíte žiaden popla
tok ani v zahraničí. Kreditné kart!j 

ponúkajú aj ďalšie v~hod!J. 

Ponuka na prenájom 2 a 3 nadzemného 
podlažia budovy Mýtnice 

Popis budovy: 
Budova sa nachádza v centrálnej časti Devínskej Novej Vsi na lstrijskej 

ulici. Ide o 3-podlažnú budovu, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Doteraz budova 
slúžila ako sidi o Miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi. Budova je napojená 
na všetky inžinierske siete a na káblový televízny rozvod. 

K prenájmu je pripravené 2 a 3 nadzemné podlažie na kancelárske účely. 
2. nadzemné podlažie má 7 miestnosti, výmera 197 m2 b 
3. nadzemné podlažie má 6 miestnosti, výmera 155m2 b 

vnútorný dvor, uzamykatel'ný s vytvorenými 6-7 parkovacími miestami 
.·.·-·.· . 

, Podmienky MČ ONV na prenájom M~nice : 
minimálna ceria nájmu 2.700;' Skj m2/rok . 
do ceny nájmu nie sú zahrnuté. poplatky za teplo, teplu vodu a poplatky 
mOW . ·· . · 
poplatky zateplo budú rozpočítané na jednotlivých nájomníkov podl'a 
plochy nájmU 
dÍžka nájmu je na dobu neurčitú s možnosťou trojmesačnejvýpovednej 
lehoty na oboch stranách . . . . .· . . 
nájomca nemá možnosť prenajať priestor tretím osobám , . 
nttjomca kancelárskych priestorov môže požiadať o pridelenie vyhradené-

.· ho parkovaciehO miest~, ktoré bude spoplatnené podl'a platných SChvále-
ných sadzieb . . . . . . . . .· . 

Požiadavky MČ ONV na prenájom M~nice doručte do 31.7.2007 na adresu: 
Miestny úrad Devínsky Nová Ves 
oddelenie OSUM 
Novoveská 171 A, 843 1 O Bratislava 
Obálku viditel'ne označte neotvárať "PRENÁJOM MÝTNICE" 

Žiadosť musí obsahovať: . . . . . . 
. • živnostenský list, alebo výpis z obchodného registra, .· 

• pan uk u na cenu nájmu . . . · .. 

• podnikatél'sky zámer . 
• referencie 

Bližšie informácie o ponúkaných priestoroch na prenájom budú záujemcom poskytnuté 
na Oddeleni správy a údržby majetku, kde si môžu dohodnúť aj obhliadku priestorov. 
Telefonický kontakt : 02/64175250, 64776250, 64717250, 64778250 

Napriklad v cene kreditnej kar
t!j VISA Classic a VISA Gold od 
Slovenskej sporitel'ne je aj pois
tenie zneužitia kart!j pri jej strate 
alebo odcudzení, ktora sa vzťa

huje na neopravnené transakcie 
uskutočnené počas 24 hodin pred 
nahlasenim blokacie kart!J. 
Vernostn~ program Sphere card, 
ktor\j ponúka zl'aV!J až do v~šk!J 
30 % pri nakupe VO V!Jbran~ch 

obchodoch v SR a ČR. 

Na Balatóne aj na Makarskej 
môžete V!Jberať hotovosť z banko
matu aj zadarmo 

Ak ste sa rozhodli stroviť do
volenku v Maďarsku, Chorvatsku, 
Českej republike alebo Rakúsku, 
môžete mať rovnak~ prístup k ho
tovosti ako na Slovensku. 

Klienti Slovenskej sporitel'ne 
zaplatia v t~chto krajinach a od l. 
júla aj v Srbsku a Rumunsku za v~
ber z bankomatov bank patriacich 

do skupin!J Erste Bank maxima/ne 
6 Sk. 

V!jsokoškolaci a mladi l'udia 
do 26 rokov, ktorí využivajú účet 
SPOROžíro V!jsokoškolak alebo 
SPOROžíro Euro 26 a klienti s bali
kom produktov a služieb Exclusive. 
môžu v t~chto bankomatoch V!Jbe
rať hotovosť zadarmo. 

Bezplatn~ prístup k hotovosti 
majú v t~chto krajinach aj deti, 
ktoré V!JUživajú platobnu kartu iX

tra. 

Cestovne poisteni• 
Pri dovolenke v zahraničí je dôle

žité aj cestovné poistenie. U~etr~te 
čas, ak si cestovné poisteniewadlte 

k platobnej karte. , . 
Takto je možné poistiť celu rodi-

nu. 

. . , hk t' h J·e poiste-Pn n1ektoryc ar oc 
nie zahrnuté v cene kart~, v ostat-

h . ožné si ho 
n~ch prípadoc Je m 
dokúpiť. 
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centrum volný čas 
Tel. 02/64 77 OO 33, 

e-mail: propagacia@zoznam.sk 
www.devínskanovaves.sk/kultúra 

Pn~nr·nm /stra Centra na LETO 2007: 

Hl. 6. OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE 
Na nádvorí knižnice ponúkame čitatef'om okrem bežného 

knižného fondu aj čítanie denníkov, týždenníkov 
a mesačníkov. Deti sa pobavia pri kreslení a hračkách. 

Letná čitáreň bude otvorená do 27. 7. knižnica, lstrijská 6 
denne okrem utorka, 

Pondelok, Streda, štvrtok: 12.00- 18.00 h. 
Piatok: 8.00- 12.00 h,. 13.00- 16.00 h. 

2.- 6.1. -l. turnus 
Nádvorie knižnice a malá spoločenská miestnosť 

lstrijská 6 8.00- 16.30 h. 
5.1. POCTA BRATOM 

Komorný koncert účinkuje duo Cordefiato 
Kostol Sv. Ducha, 17.00 h. 

8. 7. lťl..IL.i"'i.f.IJ>VK 

Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Dunajka 
Scéna v oblúkoch, 17.00 h. 

9.- 13.7. -ll. turnus 
Nádvorie knižnice a malá spoločenská miestnosť 

lstrijská 6, 8.00- 16.30 h. 
22. 7. "NA 

Promenádny koncert zostavený z muzikálových 
a džezových skladieb a piesní venovaných 

100. výročiu narodenia G. Dusíka. 
V koncertnom programe sa predstaví hudobná skupina 

Viktoria Bano/ 
SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, 

lstrijská 68, 17.30 h. 
22. 7. A DRAK 

Detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo 
bábkové divadlo 

Scéna v oblúkoch, 11.00 h. 
28. 7. STRETNEME SA NA ANNIJ 

Tradičný podvečer pri dychovej hudbe, účinkuje 
Trenčianska dvanástka. 

nádvorie knižnice, lstrijská 6. 18.00-22.00 h. 
5. 8. ŽABÍ PRINC 

Detská divadelná scéna, Scéna v oblúkoch, 11.00 h. 
12. 8. HI.IIDOI3NY 

Komorný koncert vážnej hudby, účinkuje komorné 
zoskupenie Dovina: 

SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, 
lstrijská 68, 17.30 h. 

19. 8. 
' 

Detská divadelná scéna, Scéna v oblúkoch, 17.00 h. 
26. 8. I"VI.IU.U 

Umelecký program popredného fo/kárneho súboru 
Techník z Bratislavy. 

nádvorie knižnice, /strijská 6. 17.30 h. 

Hoci tohtoročný 19. Festival 
chorvátskej kultúry v dú och 22. 

24. júna nebol jubilejný - ten 
bude až o rok- opäť patril med
zi velkolepé, precízne priprave
né podujatia pre Novovešťanov 
ale aj hostí zo širokého okolia 
Bratislavy i zahraničia. 

Už otvorenie výstavy Kultúr
ne a prírodné dedičstvo Chor-

vátska v Múzeu kultúry Chor
vátov na Slovensku na Istrijskej 
20. 6. - v "predvečer" festivalu 
pripravilo atmosféru festivalo-

vých dní. Seminár Chorvátska 
menšina na Slovensku a jej kul
túrne dedičstvo v piatok 22. 6., 
tiež v Múzeu na Istrijskej, ako 
úvodný program festivalu do
kumentoval vzťah Chorvátov 
žijúcich na Slovensku k tradí
ciám a výchove budúcich ge
nerácií k týmto hodnotám. 
Sobota 23. a nedeľa 24. júna už 

patrila stretnutiam, hudbe, tan
cu a zábave. V sobotu sa stretli 
o 15.00 h gurmáni pri ponuke 
tradičných chorvátskych jedál a 

nápojov. A bolo z čoho vyberať. 
V kultúrnom programe od 18. 
h už vystúpili chorvátske súbo
ry zo zahraničia. 
Večer končil tradičnou zába
vou. 

Nedeľu začínali domáci i hos
tia chorvátskou sv. omšou, popo
ludní o 16.30 festivalovým sprie
vodom, ktorý predstavil jed
notlivé súbory a obyvatelia De
vínskej tradičnú pohostinnosť. 

Po 18.00 h opäť nastúpili na 
pódium domáce i zahraničné 
súbory. 

Program otvorila domáca 
Rosica, potom už rozospievali 
javisko ! hľadisko súbory Črip, 
Gorni Catar (Hu), Chorvatan
ka, Grbarčieta a ďalšie súbory. 
Večer opäť končil zábavou. V 
tieto letné horúce dni pripravili 

Moznosti vvberat 
na dovolenke 
(Dokončenie z 1. strany) 

aj v Rumunsku a Srbsku. Klienti 

Slovenskej sporitel'ne, ktorí sa 

rozhodli stráviť dovolenku v Ma

ďarsku, Chorvátsku, Českej re

publike alebo Rakúsku a od l. 
júla aj v Srbsku a Rumunsku, 
môžu moľ prostredníctvom ban

komatov rovnaký prístup k hoto

vosti ako na Slovensku. V týchto 

krajinách zaplatia za výber z 

bankomatov bánk patriacich do 

organizátori: Chorvátsky kultúr
ny zväz na Slovensku a Miestne 
zastupiteľstvo DNV príjemnú 
prípravu pred dovolenkovou se
zónou. 

Doma sme videli a počuli to, 
čo si na nastávajúcej dovolenke v 
Chorvátsku budeme môcť overiť 
na vlastné oči a uši. 

r 

skupiny Erste Bank (v Rumunsku 

je to Banca Comerciala Romana, 

v Českej republike Česká spo

i'itelna, v ostatných krajinách Er

ste Bank) maximálne účtovnú po

ložku 6 Sk. Vysokoškoláci a mladí 

l'udia do 26 rokov, ktorí využívajú 

účet SPOROžíro Vysokoškolák 

alebo SPOROžíro Euro 26 a klien

ti s balíkom produktov a služieb 

Exclusive môžu v týchto bankoma

toch vyberať hotovosť zadarmo. 

Bezplatný prístup k hotovosti majú v 
týchto krajinách aj deti, ktoré využí

vajú platobnú kartu iXtra. 

Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 
lstrijská 49, P.O.BOX 37, 843 10 Bratislava 49 

Hodiny pre verejnosť: Ut- Pi: 14.00- 18.00, So: 10.00- 18.00 

5.7. štvrtok 
• Exkurzia do IlP Donau-Auen, Rakúsko - exkurzia so slov. sprievodcom, 11.00 h 
(dospelí 4,- Euro, zlilVnené 2,- Euro +vlastná doprava do Orth an der Oonau) 
• Devín-po stopách našich predkov - exkurzia so sprievodcom po hrade Devín, 
15.00 h, (vstupné sa platí, sprievodca zadarmo, zraz pri vstupnej bráne hradu) 

6.7. piatok 
• Nočný pochod - bezplatná exkurzia nočnou prírodou so sprievodcom, 20.30 h 

1J.7.streda 
• Uličkami Hainburgu - slov.jrakúska prednáška v SNM- Múzeum kultúry Chorvá
tov na Slovensku, lstrijská 49, Ba-Devínska Nová Ves, 19.00 h 

14.7. sobota 
• Z histórie Devínskej Novej Vsi- bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 

28.7. sobota 
• Rieka Morava- slovenská Amazonka- bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 
• Devín-po stopách našich predkov- exkurzia so sprievodcom v nemčine po hrade 

Devín, 15.00 h (vstupné sa platí, sprievodca zadarmo, zraz pri vstupnej bráne hradu) 

• Ďalšie informácie a prihlásenie 3 dni vopred: 02/6477 0260, www.likdnv.sk 

V snahe informovať návštevníkov chráneného územia NPR Devínska 
Kobyla a umožniť im lepšie spoznať svoje okolie organizuje Turistická 
Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 

pri vstupnei tabuli do rezervácie. 

V sobotu v čase od 75.00- 7 8.00 hod bude v priebehu mesiacov 

jún až september 2007 pre návštevníkov NPR Devínska Kobyla (na 
konci ulice Slovinec v Devínskej Novej Vsi) k dispozícii zamestnanec či 
sprievodca kancelárie a rôznorodé bezplatné informačné materiály 
o slovenskej i rakúskej časti regiónu. Návštevníci budú mať možnost' 

využit' ďalekohľad a pre tých najmenších je pripravená aj zaujímavá 
aktivita. 

Podrobnejšie informácie na telefónnom čísle Turistickej Informačnej 
Kancelárie Devínska Nová Ves, 02 6477 0260 (Po-Pi: 14.00-78.00 
h, So: 10.00-78.00 h). 
Kontaktné osoby: Mgr. Jana Pochabová (097 8 700 272}, Mgr. Jo

zef Rajchl 

St.AŽNOSt OBČANOV SPOJENÁ S 
adresovaná MČ DNV 

My dolu podpísaní obyva
telia obytnej zóny na Grbe vás 
žiadame o konkrétne a účinné 
opatrenia, ktoré odstránia: 

l. RUŠENIE 
NOČNÉHO KĽUDU: 

- pravidelné rušenie nočného 
kľudu v noci z piatku na sobotu 
a zo soboty na nedeľu hlukom. 

2. POŠKODZOVANIE 
SÚKROMNÉHO MAJETKU: 
- poškodzovanie plotov , zele-
ne. 

3. POŠKODZOVANIE 
VEREJNÉHO MAJETKU: 

- pravidelne zapálené kontaj-

Patrím k starším a pôvodným, obyvatelom 
Devínskei Novei Vsi. Bývam, v časti Grba. Naša, 
vtedy ešte obec, bola známa svoiim pokoiným 
prostredím ktoré si obyvatelia udržovali a zve/a
dovali. 

Pribúdaním obyvatelov a rozširovaním zá
stavby sa situácia postupne začala menil: 
Neviem ako v iných častiach našei mestskei 
časti, ale na Grbe sa životné prostredie zmenilo 
postupne k horšiemu. So začiatku sme nemali 
obavy vo večerných resp. nočných hodinách cho
diť po ulici. Teraz si už nie sme takí istí. So zne
pokoiením sleduiem narastaiúci vandalizmus na 
uliciach naimä vo večerných a nočných hodinách 
naiviac so soboty na nedelil. Mám pocit, že v 
Devínskei Novei Vsi sa grupuiú skupiny, ktoré si 
svoiu energiu a bezohl'adnosť vybíiaiú na svoiich 
nočných ťahoch po uliciach. Vyrevuiú naihrubšie 
vulgarizmy {niekedy ai za prispenia svoiich ob
divovateliek). Aby na tom dosť nebolo začína sa 
vo väčšei miere ai s poškodzovaním súkromného 
ai vereiného maietku. 

nery OLO, zničené kontajnery 
pre psíčkarov. 

Nakolko toto nie je prvá 
sťažnosť na tieto skutočnosti, 

dôrazne vás žiadame o zabez
pečenie verejného poriadku v 
súčinnosti s políciou a žiadame 
pravidelné hliadky v týchto ča
soch a v uliciach na celej GRBE 
(Spádova, Delená, Bridlicová, 
Vápencová), 
ODMIETAME ŽIŤ KAŽDÝ 
VÍKEND S TÝM, ŽE V NOCI 
SA NEVYSPÍME A URČITE 
BUDEME VOLAŤ HASIČOV 
ALEBO POLÍCIU. 

V Bratislave 12. 06. 2007 

Poškodzuiú sa fasády rodinných domov, 
vyvaluiú sa smetné koše, lámu sa porasty atd: 
Poslednú dobu začína byť módou podpalovanie 
veľkokapacitných kontainerov priamo na ulici, 
nehovoriac o možnosti vzniku požiaru. 

Jednoducho životné prostredie sa začína v 
našei mestskei časti zhoršovať s narastaiúcim 
vandalizmom. Zbytočná bude snaha občanov 
i orgánov miestnei samosprávy o zvel'adovanie, 
udržiavanie poriadku a bezpečnosti, keď za tým 
nastupuiú bandy nespratníkov ktoré to násled
ne ničia. Pokiaľ sa nepriimú včasné a účinné 
opatrenia bude každá snaha márna. Myslím 
si, že pasívne sledovanie hoci ai kamerovým 
systémom {ktorý ie statický} a zameraný len 
na časť sídliska ie neúčinné {dokonca ukradli 
ai kameru}. 

Je načase, aby sa touto situáciou začalo váž
ne zaoberať ai miestne zastupitelstvo, aby nási
lie neprerástla do nezvládnuteľných rozmerov, 
aby sa občania začali znovu cítiť bezpečne aby 
sa vrátil klud do našich ulíc. Verím, že spoloč
ným úsilím dosialmeme zmenu k lepšiemu. 

ES 
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" uskladnenie vášho vozidla počas dovolenky, služobnej cesty 
alebo dlhšej neprítomnosti na 24h. stráženom parkovisku, 

'" preprava klientov z parkoviska, 

'" počas doby uskladnenia vášho vozidla: 
ručné vyčistenie vozidla, údržba klimatizácie, 
prevádzkové náplne, kontrola batérie a pneumatík, ... 
iné servisné úkony po dohode s klientom. 

Viac na 

www.valusek.sk 

l 

Autocentrum Štefan Kovár, 
zmluvný partner Auto Valušek 
Hviezdoslavova 630, Stupava 
tel.: 0903 225 272 

Prečo kried.ovýf.,.__ __ 

Netušil som, že budem mu
sieť vysvetlovať prečo jedno 
číslo Devexu bolo na kriedo
vom papieri, niektoré na bie
lom ostatné na novinovom. 
Otázku som však dostal, nuž 
ponúkam odpoveď 

S tlačiarňou máme zmluvu 
na novinový papier. čo robia 
dobré a dlhoročné dodáva
tel'sko-odberatelské vzťahy 

dokumentovali práve ono čís
lo na "kriedovom" papieri. 

Zavolali z tlačiarne, že im z 
jednej zákazky zostal kvalitný 
papier a !Uto im je ho minúť 
alebo odložít: 

Na otázku čí môžu tento 
"zvyšok" použíť pre Devex 
som neváhal. Aj ďalšie vyda
nia na bielom papieri malí 
rovnaký "prozaický" dôvod. 

V tlačiarní skúšali nový 
stroj, na skúšku dostali pa
pier, ktorý venovali Devexu. 

Vydavateľ 

DEVEX 6 

e-mail: stefan.kovar@zoznam.sk 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predaj 
03. Voľné miesta (ponúka, 

hľadó) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnuteľnosti 
07- Rozličné 

( 02-PREDAJ ) 

• Ovčie kožušiny - predložky 

- dostanete kúpi( v Devexe. 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
15.00-18.00. 

Možnosť aj objednať. Lacnejšie 
ako kdekol'vek v meste. 

• Predám l 000 litrové nádo

by z PVC. Pri väčšom odbere 

zl' ava. Tel: 0905-138 153 

('---'---..:0:..:.3_-V:..::O:..:.:.ľN.:.:.É.:.:.:M:.:.::IES:..:.:TA~~) 
• Hotel Morava prijme do pra
covného pomeru: 

• recepčný-recepčná, zna.losť 
NJ (AJ) podmienkou, 

• pomocné sily do kuchyne, 

• kuchára-kuchárku. Informácie 

v hoteli Morava na Opletalovej, 

Tel.: 6477 7766, 6477 9991 

( ___ .;___;:0..:...4 ·...::.S:.:::LU.::.:ŽB:.:.._Y__.:..~) 

• Poistenie áut, teraz s mimo

riadnou zl'avou pre dôchodcov, 

učitel'ov, novinárov a policajtov. 

Ing. Ján Žatko, 091 8-444 607 

• Spracovanie účtovných dok

ladov v systéme JU a PU (okrem 

miezd), vypracovanie daňových 
priznaní (DPH, daň z príjmov), 

ekonomické poradenstvo. 

Tel: 0907-732 182 

• TV servis Baláž - oprava te
levízorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 

• Tepujem, čalun.sed.,int. auta, 
koberce. 

Tel: 0910-903 828 

( ___ __;__.:.;:05=-·::.:.BYTY..:...:.__~) 

• Vymením pekný 4-izb. byt na 

Uhroveckej za 2 - l izb. len v 
DNY. 

Tel: 0902-898 413. 

• Kúpim 3-izbový byt (aj nepre
robený) v OV do 

2 400 000 Sk. 

Tel: 0905-983 343. 

Nie som RK, právny servis za
istím. 

www.valusek.sk 

C.._--=0-=-6 _;_" N.:..:.EH:..:.:.N.:..::U...:..:TE:::.ľN.:..::O:.:.ST.:.:_I ~) 

Š. Králika l 

l devinska@l devinska.sk, 

www.l devinska.sk 

• Predám chatu v Devínskom 

jazere, 5 á pozemok s udržia

vanou záhradou, chata s 3 iz

bami, kuch.linka, krb. 

Voda, elektrina, septik. 

Tichá časť, dobrý prístup. 

Cena:l,9 mii.Sk. 

PIZZERIA 
- RISTORANTE 

Mr. Sergio, na š. Králika 7 

má nové telefónne číslo 

0910-671 818 
Opravte si aj 

v katalógu Devex 2007 

Športovo-relaxačné a reštau
račné centrum ROLANDO v 
Devínskej Novej Vsi usporiada
lo novú akciu " TERASA WELL
NES MARATÓN". Na terase 
zariadenia s prekrásnym výhľa
dom na Sandberg a okolitC1 prí
rodu, cvičilo pod odborným 
vedením inštruktoriek 40 vy
znávačiek aktívneho životného 
štýlu. Vyskúšali si celkom nové 
hodinové cviky, ktoré sú veľmi 
populárne v špičkových zahra
ničných fitnes centrách. Každá 
zo žien si mohla otestovať svoju 
kondíciu cvičením Tae-bo, ktoré 
si vyskúšali dokonca aj muži. 
Počas intenzívnej hodiny na
zvanej Brušný pekáč, si spevňo
vali ženy svoje brušné svalstvo. 
Problémové partie ženských 
tiel, posilnilo cvičenie nazvané 
Problem zone. O nápaditosti 
stále sa rozvíjajúceho cvičenia 
Pilates a schopnostiach inštruk
toriek Elenky, Soni a Bodky sa 
presvedčili všetky účastníčky 
tejto zaujímavej novinky, kto
rá bude pokračovať celé leto. 
Špeciálnu možnosť aktívneho 
pohybu a oddychu zároveň, si 
mohli vychutnať aj mamičky s 
deťmi. 

O ich ratolesti sa postarali 
AQUA BABY inštruktorky, ktoré 
dozerali na deti šantiace v bazé
ne. AQUA BABY- kurz plávania 
pre najmenších je totiž ďalšou 
obľúbenou novinkou v RO-

• Predám záhradnú chatku v 

Devínskom jazere, pozemok 2,3 

á odkúpený, chatka s jednou 

LAND() a potvrdzuje základné 
východisko snahy poskytovať 

pre klientov a návštevníkov 
komplexné služby a také akcie, 
kde si každý môže vybrať spoje
nie príjemného s užitočným. No 
a tak bolo celkom prirodzeným 
vyvrcholením we lines maratónu 
grilovanie na terase a posedenie 
do večerných hodín v priesto
roch vynovenej reštaurácie RO
LANDO. Cvičenie pod slnkom 
oproti krásnej prírode okolia 
Devínskej Novej Vsi, vystriedala 
príťažlivá vôňa grilovaných špe
cialít a upokojujúci chládok dol
nej terasy reštaurácie Rolanda. 
Všade vládla príjemná rodinná 
atmosféra a radosť z vydarené
ho víkendového dňa. 

V prípade, že vás zaujímajú 
ďalšie podrobnosti o športo
vých možnostiach zariadenia 
Rolando v Devínskej Novej Vsi, 
kliknite na www.rolando.sk, ale
bo zavolajte na číslo: 
0910 230 222, prípadne 
64 283 001. Internetová stránka 
prechádza úpravou a tak keď 
navštívite vynovenú reštauráciu 
ROLANDO osobne, budete iste 
príjemne prekvapení zmenou. 
Prostredie v ktorom sa konajú aj 
svadby, rodinné oslavy, firemné 
eventy , vianočné akcie, dýcha 
prívetivou atmosférou, lahodia
cou oku návštevníka i jeho gur
mánskym chúťkam. 

g 

miestnosťou, novým sprchovacím 

kútom s WC, celá podpivničená, 
krb, kuch.linka. Voda, elektrina. 

Viete. čo sa môže stať, keď príde Stupava do Devínskej? 
Ani my (netušime) .. 

.. ale vieme čo sa udeje keď prídete Vy do Stupky v Devínskej.. 
Stačí len vstúpiť a nechať sa prekvapiť! 

• Rozvoz pizze: Dovoz v ONV o bolenie zdarma 
• Každá siedma pizza zdarma (platí sa krabica 10.-Sk 

a dovoz v ONV 20.-Sk) 
• Pri objednávke nad 350.-Sk dostanete 21 nealko nápoj 

zdarma 
• Pri objednávke nad 700.-Sk dostanete 0.71 biele víno 

zdarma 
• V stredu každá pizza za 135.-Sk 
• Happy Hours - .. šťastné hodinky" 

s nízkymi cenami drinkov, ktoré Vás neponecho}ú 
chladnými 

• Prázdninová detská pizza s džúsom ako pre Vaše decká 
• Organizovanie firemný o rodinných akcií 

(malé svadby krstiny kar. vianočné večierky, 
narodeninové oslavy promócie •... 

Objednávky:0903j032190) 

.... a k tomu program pre našich verných .•.. 

Stupka-pi:zzéria a reštaurácia, štefana Králika 3, 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Tel.:. 02/ 6477 0565 

PREDAJ NA V OD LAMA 

V záhrade sú ovocné stromy 

a kríky, malý skleník so zbernou 

nádobou na dažďovú vodu. 

Neďaleko rybníka. 

Cena ... 680 tis.Sk 

Kontakt: 0903 446 445, 

0905 446 445 

(.._ __ 0::..:...7.....:· R..:...:O=ZL::.:..::IČ:.:....:.N=-É __ ) 

• HERBA- ZÁHRADNÍCKE POT

REBY, rozličný tovar, darčeky. 

Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tal· 

rách. Lokalita Hybe, cena 230 

Sk osoba/deň. 
Kontakt: 0903-1 05 924, 

www.chata l O.szm.sk 

Inzercia· Cenník: l znak = l ,30 Sk, l l 16 str. = 678 Sk, l 18 str. = 1360 Sk, l l 4 str. = 2720 Sk, l 12 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, 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: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk 

DEVEX 7 



. ~'z policajného 
zápis nika 

• Neznámy páchate!' v pon

delok ll. 6. v autobuse č. 21 

ukradol občanovi DNY zo zad

ného vrecka nohavíc peňaženku s 

hotovosťou, dokladmi a bankoma

tovou kartou, čím poškodenému 

spôsobil škodu 2-tis. Sk. 

• V piatok 15. 6. neznámy pá

chate!' v priestoroch VW SK ukra

dol pracovníkovi peňaženku a 

bankomatovú kartu, v peňaženke 
bolo 700 Sk a na bankomatovú 

kartu bol zaznamenaný pokus o 

výber. Ten zatial' nie je zdoku
mentovaný. 

• V ten istý deň 15. 6. neznámi 

páchatelia vnikli do príručného 
skladu v objekte tehelňa, ukradli 

FUTBAL GG G 
MINITURNAJ . 

Futbalový klub HFC Senior usporiadal 
9.6.2007 už VIl. ročník futbalového tur
naja v minifutbale na ihrisku s umelou 
trávou v areáli ZŠ P. Ho rova. 

Turnaj otvorili F. Baňas, zástupca sta
rostu MČ ONV a Ing. D. FiCor, prezident 
klubu. Krátkou pietnou spomienkou si 
účastníci pripomenuli tragicky zosnulé
ho elena Waltera Kastla. 

Na turnaji sa zúčastnilo sedem druž
stiev, z toho štyri z Devínskej, jeden 
zahraničný z o Vsetína. 

Zvláštnosťou tohto turnaja je vek hrá
čov, prakticky bez obmedzenia, od 18 
do 60 rokov. Dramatické finále po ne
rozhodnom výsledku museli rozhodnúť 
pokutové kopy. Najlepším strelcom sa 
stal Rafaj z Dimitrovky. 

Konečné poradie: 

l.FC Pišta (ONV) 
2. Formula (ONV) 
3. Dimitrovka 
4. AC Centrum Vsetín 
5. Istrochem 
6. lsostar (ONV) 
7. HFC Senior (ONV) 
D.Ficor 

motorovú vybračnú dosku, umelo

hmotnú plastovú šachtu a elektró

dovú zváračku, všetko v hodnote 
57-tis. Sk. 

• O deň neskôr 16. 6. na parko

visku pred VW SK neznámy pá

chate!' poškodil červený VW Golf 

tým, že polial strechu a väčšiu 
časť kapoty vozidla neznámou 

žieravinou. Opadaná farba pred

stavuje škodu 30-tis. Sk. 

• V ten istý deň l 6. 6. sa vlámal 

do motorového vozidla Toyota 

Land Cruiser, na ceste z Dev. ja-

zera na Zohor, ukradol čier
nu koženú príručnú tašku s hotovos

ťou, doklady a iné veci v celkovej 
hodnote 515-tis. Sk. 

Páchatel'a, v spolupráci s poško

deným, zadržala polícia. Je ob
vinený z krádeže . 

OO PZ ONV 

HOKEJBAL 

Bratislavská Hokejbalová 
Liga 

~ u~ v l ~ge 

Kobra obsadila 2 .miesto v lige 
keď nedokázala využiť domáce 
prostredie. 

Ale s 18. mužstiev v lige je to 

vynikajúce umiestnenie pri týchto 

podmienkach za akých sa musí 

na domácom ihrisku trápil'. 

Poďakovanie patri všetkým 

hráčom Kobry za reprezentáciu 

DNY a dúfa že na budúci rok 

konečne bude mat' aspoň zrekon~ 
štruované ihrisko. 

Mena hráčov ktorý reprezen
tovali ONV: 
Róbert Strnád, Miroslav Záhor

ský, Daniel Síth, Peter Píth, Mar

tin Rybár, Juraj Šašik, Roman 

Lisol, Roman Varga, Emil Valko, 

Július Pollák, Branislav Chando

ga, Milan Jeck, Stanislav Vaculík, 

Róbert Beďač, Ilia Chandoga, 

Nová verzia 
internetového 
bankovníctva 

Slovenskej sporitel'ne 
aj s prepočtom na euro 

Slovenská sporitel'ňa urobi
la ďalší krok smerom k zvýše
niu informovanosti klientov o 
zavedení eura. 

Od apríla sprístupnila novú 
verziu internetového bankov
níctva, ktorá zobrazuje obraty 
aj stavy účtov v korunách aj v 
eurách podl'a aktuálneho kur
zu. 

Banky pritom nemajú povin
nosť uvádzať v internetovom 
bankovníctve údaje v oboch 
menách. "Klientom pomáha-

Filip Cajchan, Stanislav Čapka, 
Martin Kečkeš, Daniel Križani, 

Marian Babik. 

Hráči Kobry sa touto cestou 

chcú poďakoval' všetkým fanúši

kom a hlavne obyvatel'om sídliska 

Stred za ich trpezlivosť. 

1. zápas finále 
HBC KOBRA: Atak Petržalka 

2:3 (0:1) (1:0) (l :2) 

Góly: M. Záhorský l ,M. Rýbar l , 
Asistencie: R. Strnád l , R. Lisol l . 

2. zápas finále 
Atak Petržalka: HBC KOBRA. 

1:2 (1:1) (0:0) (0:1) 

Góly : M. Rybár l, M. Záhorský l 
Asistencie : J. Šašik l , R. Strnád l. 

3. zápas finále 
HBC KOBRA: Atak Petržalka 

3:5 (l :0) (l :2) (l :3) 

Góly: R. Strnád 2 ,R. Lisol l , 
Asistencie: M . Záhorský 2 , 

M. Rybár l. 

V čase našej uzávierky sa uskutočnili lľalšie dva futbalové turnaje, informácie o 
nich prinesieme po prázdninách. Futbalový lurnaj mládeže organizovaný MO MS 
DNV sa prekladá z júna na september. . · 
O dianí na tenisových kurtoch ,némáme ani chýru. 

. 

me zvyknúť si na euro.lnter. 
netové bankovníctvo využíva v 
Slovenskej sporitel'ni takmer 
400 tisíc klientov a jeho obl'ú
benosť rastie. 

Preto sme sa rozhodl i za
viesťv jeho novej verzii prep0 • 

čet na euro aj napriek tomu 
že internetové bankovníctv~ 
nepodlieha duálnemu zob
razovaniu cien a finančných 
hodnôt," hovorí predsedníčka 
predstavenstva a generálna 
riaditel'ka Slovenskej sporitel'
ne Regina Ovesny-Straka. 

Informačný servis 
o zavedení eura 

V minulom roku sprístup
nila Slovenská sporitel'ňa 

internetové domény 
www.eurokancelaria.sk a 

www.europoradna.sk, 
ktoré obsahujú aktuálne in
formácie o zavedení eura na 
Slovensku. 

Prehl'ad o procese zavede
nia eura je možné získať aj na 
oficiálnej stránke Slovenskej 
sporitel'ne www.slsp.sk v 
podsekcii Euro . 

Pre záujemcov o informá
cie o zavedení eura na Slo
vensku sme pripravili špeciál
nu Europoradňu. 

Otázky môžu posielať na 
e-mailovú adresu: 

euro@slsp.sk. 

( ·· .UO~.CNI.C ŽIVOlll ) 

Malý výkladový slovník 

definovať - zbavovat sa Fínov 
polbvačky- vrecká polovičnej ver
kosti 
snehurka - zmrazená jaternica 
vendety- Záhoráčka vyháňa deti 
virgule - povel obsluhe vírivky 
matrika - mat hovorí na Záhorí 

Odpovede 
• Pôjdeme k tebe alebo 

ku mne? 
• Oboje - každý k sebe. 
• Chcem ti darovať seba 
• Nestojím o lacné dary 

DEYínskonovovesky' Expres d o't .. d 'k b" k · • · · .. . - v l yz enn1 pre o cenov mests e1 casti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vydáva: Mgr.Peter Krug R d k · . 841 07 B · 1 
Kal1stna 9 t 1 /f . 02/ 6477 527 

b' · e a Cla. rat1s ava, 
O· ia· • e · ax. . . ::mo il: _0903-429 485, e-mail: devex@netlab.sk . Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 {z dvora) 
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Nevychadza v auguste. Tlac: art&press spol. s r.o., T urbinová l 830 OO Bratislava. · • · .. • Reg1stracne CiSio: l 03/90- R 

-DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

[37.- 38. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

O tom, že sa Devínska roz
rastie do súčasnej podoby 
pred dvadsiatimi rokmi nik 
ani nechyroval. 

Dnes už vieme, že tento rast 
neskončil a o ďalších dvadsať 
rokov ... to si netrúfame pri 
dnešnom tempe života ani 
odhadnút: Znamená to však 
viac. Viac ľudí, viac práce, 
viac príležitostí, viac zodpo
vednosti. Intenzívne to budú 
vnímať súčasní školáci, kto
rým sa na začiatku týždňa 
otvorili brány škôl aby ich na 
tieto trendy pripravili. 

Je potešiteľné, že s rastom 
materiál11ych statkov neza
búdame ani na duchovný 
rozvoj. Hoci sa zdá, že zaz
namenáva útlm a začas" vyh
ráva" matéria, je dosť osob
ností, ktorým nie je ľahostaj
né ako zvládať nové a na 
.,korene" nezabudnút: 

Duchovná kultúra nepatrí 
medzi agresívne (vari okrem 
populárnej hudby) skôr me
dzi trpezlivé a vytrvalé a rov
naké vlastnosti žiada od 
t;ích, ktorí sa nechcú stať 
bezduchými vykonávateľmi 
iba technického pokroku. 

Aj preto patrí vďaka všet
kým, premnohým dobro
voľníkom, ochotníkom, za
nietencom .. . nečakajúcim 
za každé "hrabnutie" len 
výhodu, či korunu. Učiteľov, 
najmä tých, čo nielen učia 
ale aj vychovávajú, nevyní
rna·' ;uc. Vydavateľ 

[ devex@ba.netlab.sk 

D EVínskonovoveský 

EXpres· 

informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

7.9. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 14 bezplatne 

V číSle: O Z rttdnlce O O Kultúrtt 

O Spoločenslttí ltronllttt 

O lnzercltt OO Z pollcttjnéllo ztíplsnílttt 

• Sport •fnFo 

Nová predajňa LIDL v Devínskej štyri dni pred otvorením. Dnes 
h/'adá pracovníkov, zajtra ponúkne potravinársky tovar. 

Ospravedlnenie 
Nestáva sa ta často, ale kto 

robí s počítačom môže sa stret
núť ako neopatrnosťou dokáže 
vymazať aj tie najdôležitejšie 
údaje. 

Nám sa "podarilo", týždeň 
pred uzávierkou tohto čísla, ne
návratne odstrániť došlú poš
tu za ostatné dva mesiace. 

Pravdaže sme sa pousilovali, 
najskôr si spomenúť, od koho 

KATALÓG 2007 

Hoci Katalóg obchodov a slu

žieb pre obyvatelov Devínskej 

Novej Vsi je už dávno vyrobený 

a mal by ho mať každý obyvatel; 

nemusí to byť pravdou. Písali 

všetkého mohli maily prísť a 
potom usilovne mailovat', ob
volával' tých, ktorých príspev
ky mali byť v dnešnom čísle. Či 
sa nám to podarilo netušíme. 

Domnievame sa, že sa nám 
väčšinupríspevkovpodariloza
bezpečit'. Ak náhodou niekto
rý nie je uverejnený autorovi 
sa ospravedlňujeme a prosí
me zaslal' kópiu . 

Za pochopenie ďakuje · 
redakcia Devexu 

sme o tom, že do niektorých 

vchodov sa roznášači nedostali 

(P. Horova) a tak neroznesené 

katalógy vrátili do Devexu. Do

teraz si ich občania nevyzdvih

li. Katalógy, ktoré nám zostali 

nájdete v novinových stánkoch. 

Redakcia 

(KRÁTKE SPRÁVY ) 

• Prezident republiky Čierna 
Hora Filip Vujanovič v rámci 
oficiálnej návštevy Slovenska 
navštívil a prezrel si závod 
Volkswagen Slovakia v Bratis
lave Devínskej Novej Vsi. 

• MČ DNV očakáva príchod 
investorov, ktorí by mohli in
vestovať približne 4 mld. Sk, 
čím by mohlo vzniknúť ďal
ších 600 nových pracov
ných miest. 

• Posledné hodiny ·pred ot
vorením školského roka, v os
tatný víkend, spestril deťom 
v Devínskej program cirkusu 
Humberto. 

• O tom, že začala hubárska 
sezóna sme sa presvedčili 
aj v sobotu 1. 9. Na sídlisku 
sme našli tridsaťdva masli
akov a zopár suchohríbov. 

• V susednej Stupave bude 
2Z 9. 2007 otvorenie Týždňa 
regionálnej kuchyne v stupav
ských reštauráciách pri príle
žitosti Xl. ročníka Slávnosti 
kapusty- Deň ze/á 2007 

MOTORSPORT DNV 
pozýva 8 · 9. 9 

·strana l· 

Vo štvrtok 6. 9. mali otvoril' v Devíns
kej novú predajňu U DL. Je postavená 
za vjazdom do Devínskej od Bratisla
vy, vl'avo, za bývalou obalovačkou . 

Uzavierka dnešného čísla 
bola 30.9. 2007. 

Uzavierka na~ledujúceho 
čísla bude 13.9. 2007, 
číslo vyjde 21.9. 2007. 



Z radnice 
Miestne zastupiteľstvo MČ 

DNV sa zišlo 26. 6. 2007 na 
riadnom zasadnutí, na ktorom 
prerokovalo po doplnení pro
gramu rokovania 23 bodov. 
Z prerokovaných materiálov a 
prijatých uznesení vyberáme 
tieto závery: 
MZ MČ DNV 
-schválilo Verejnoprávnu 
zmluvu o spoločnej činnosti 
pri plnení úloh preneseného 
výkonu štátnej správy na úse
ku územného konania a sta
vebného poriadku mestských 
častí Bratislava Devínska No
vá Ves a Bratislava Lamač s 
účinnosťou od 1. 7. 2007, 
-schválilo Rokovací poria
dok Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava De
vínska Nová Ves podl'a pred
lohy so zapracovanými pripo
mienkami Miestnej rady a Ko
misie financií, podnikania, 
cestovného ruchu a legisla
tívy, 
-schválilo Pravidlá odmeňo
vania poslancov Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava DNV, starostu mest
skej časti a ďalších občanov za 
ich prácu v komisiách Miest
neho zastupitel'stva a oceňo
vania občanov mestskej časti 
za reprezentáciu mestskej 
časti na verejnosti v znení 
pripomienok MZ MČ DNV, 
-zobralo na vedomie zúčtova
cie vzťahy zriadených organi
zácií Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava DNV 
s rozpočtom mestskej časti za 
rok 2006, 
- schválilo rozpočty Denovy, 
lstra - centra a OHZ na rok 
2007 a návrhy rozpočtov na 
roky 2008 a 2009 pod!' a pred
loženého návrhu, 
- zobralo na vedomie kon
trolnú správu o hospodárení 
DTV s.r.o., 
-konštatovalo závažné ne
dostatky v hospodárení ob
chodnej spoločnosti Devíns
konovoveská televízia (DTV), 
spol. s r. o. a hrubé porušo
vanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov v nará
baní s účelovým príspev
kom z rozpočtu mestskej 

DEVEX 2 

časti v r. 2006, odvolalo ako 
jediný spoločník v obchod
nej spoločnosti DTV, spol. s r. 
o. z funkcie jej konatel'a Ing. 
Ľubomíra jánoša k termínu 
26. 6. 2007, vymenovalo ako 
jediný spoločník v obchodnej 
spoločnosti DTV za konatel'a 
spoločnosti p. jaroslava Zaťka k 
termínu 27. 6. 2007, požiadalo 
Dozornú radu DTV zabezpečiť 
vykonanie inventarizácie ma
jetku a jeho protokolárne prev
zatie novým konatel'om s ter
mínom do 30 dní, zvolilo ako 
jediný spoločník v obchodnej 
spoločnosti DTV Mgr. Mareka 
Dinuša za člena Dozornej ra
dy DTV, uložilo ako jediný spo
ločník DNV ŠPORT, spol. s 
r. o . konatel'ovi spoločnosti 
DNV ŠPORT, spol. s r. o. p. Ing. 
Mariánovi jurčákovi trvať na 
výpovedi p. Kovárikovi k31. 5. 
2007 a podať žalobu o vyprata
nie na súd, uložilo konatel'ovi 
spoločnosti DNV ŠPORT spol. 
s r. o. súbežne rokovať s p. 
Kovárikom v rámci zmierovacie
ho konania o možnom riešení 
sporu dohodou o urovnaní, 
uložilo prednostovi Miestneho 
úradu DNV aby začal prípravu 
zámeru odpredaja, prípadne 
dlhodobého nájmu objektu 
reštaurácie na štadióne, uložilo 
architektovi mestskej časti úlo
hu vypracovania regulatív pre 
funkčné a stavebne - technické 
podmienky preriešenia ob
jektu a nadväzujúcej športovo 
- rekreačnej zóny, 
-schválilo Dodatok k Zaklada-
tel'skej zmluve DSS Senecio, 
n. o. z 25. 11. 2003 tak, že v 
čl. VIli, "Záverečné ustanove
nia" sa dopÍňa bod 1 v znení : 
"Zakladatel' si vyhradzuje prá
vo rozhodovať o všetkých zme
nách v štatúte vydanom zakla
datel'om", s účinhosťou, zverej-

. nením uznesenia MZ MČ DNV 
schválilo vydanie zmeny Štatú~ 
tu DSS Senecio, n. o. z 25. 11 . 
2003 v znení jeho dodatku z 
25. 9. 2005 nasledovne : l. Čl. 
V, bod 3 štatútu sa vypúšťa a 
nahrádza novým textom v znení: 
,;Správna rada má 8 členov, kto
rí sú volení na funkčné obdo
bie, ktoré končí skončením 
funkčného obdobia poslanca 
Miestneho zastupitel'stva mest
skej časti Bratislava DNV. 

Členom správnej rady nemôže 
byť riaditel' neziskovej organ
i~ácie a člen jej dozornej rady. 
Clenom správnej rady môže 
byť iba fyzická osoba, ktorá 
je spôsobilá na právne úkony 
a je bezúhonná ." ll. Členov 
správnej rady volí a odvoláva 
zakladatel' neziskovej organ
izácie aj v priebehu funkčného 
obdobia. 
Zmeny sú účinné nadobud
nutím účinnosti dodatku zak
ladatel'skej zmluvy." Požiadalo 
starostu MČ DNV vydať doda
to~ č. 2 Zakladatel'skej zmluvy 
a Statútu DSS Senecio, n. o., 
zrušilo uznesenie MZ MČ DNV , 
č. 2 7/1/2007 z 30. 1. 2007, 
zvolilo za členov Správnej ra
dy DSS Senecio, n. o.: JUDr. 
Františka Bar'íasa, Mgr. Dezi
dera Mráza, Ing. arch. Evu Var
gqvú, Ing. Petra Ebringera, 
Fridricha Pokorného, RNDr. 
Ladislava Šimona PhD., na ob
dobie trvania volebného obdo
bi.a Miestneho zastupitel'stva s · 
9činnosťou od účinnosti zmeny 
Statútu neziskovej organizácie, 
- schválilo rozpočtové opatre
nia rozpočtu mestskej časti 
Bratislava DNV v časti "Kapitá
lový rozpočet" podl'a predlože
ného návrhu v zmysle pripo
mienok MZ MČ DNV, 
-schválilo zrušenie dlhodobo 
neobsadených vyhradených 
parkovacích miest: Eisnero
va (pred potravinami )+M) 3 
miesta, Eisnerova (pred VÚB) 
4 miesta, Eisnerova 5-7 všetky 
3 miesta, schválilo vytvorenie 
nových vyhradených parko
vacích miest v miestach zvýše
ného dopytu: Š. Králika 12 v 
počte 3 miesta, Š. Králika 20 v 
počte 1 miesto, P. Horova 26 v 
počte 4 miesta,). Smreka 10-12 
v počte 5 miest, 
-schválilo členom komisií - ne
poslancom odmeny za l. pol
rok 2007 za úč~sť na zasada
niach jednotlivých komisií 
udel'ované podl'a Čl. 9 Pravidiel 
odmeňovania poslancov ... a 
za aktívnu prácu v komisiách 
a v prospech mestskej časti 
Bratislava DNV podl'a pred
lohy, 
-schválilo odpredaj pozem
kov parc. č. 3235/1,3 a časti 
pozemkov 3186/22, 41, 60 o 
spoločnej výmere 7. 288m2, za 

cenu 500.- Sk minimálne však 
za cenu určenú znaleckým 

. posudkom a predbežným 
súhlasom primátora po jeho 
doručení, 
-schválilo odkúpenie komu~ 
nikácie, chodníkov, verejného 
osvetlenia, stavby "Obytných 
domov EURIODOM, a t.el
evíznych káblových rozvo
dov po vyjasnení majetkovo 
- právnych vzťahov k sieťam 
TKR za sumu 400 tis. Sk, · 
-schválilo p<edaj 1 - izbo
vého obecného bytu č. 22 na 
ul. M. Marečka č. 22 formou 
verejnej súťaže za minimál
nu sumu podl'a znaleckého 
posudku zvýšenú o 10%. 
Účastníci verejnej súťaže 
zložia na účet MČ DNV zálo
hu vo výške 300 tis. Sk. 
Pri odstúpení zo súťaže pred 
jej vyhodnotením sa 1% zá
lohy použije na krytie nák
ladov, 
-schválilo prevod vlastníc
tva bytu č. 3 v bytovom do
me na ul. Pavla Horova', orien
tačné číslo 1, 5, 7, súpisné 
číslo 6141, orientovaný vo 
vchode č. 5 a spoluvlastníc
keho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu 
a pozemku p. č. 21 49 / 8, 
2878/542,2149/9,2149/10 
o výmere 1350 m2 v podiele 
4035/760538, k. ú. DNV z 
vlastníctva hl. m. SR Bratislavy 
do vlastníctva právoplatnému 
nájomcovi - Miriam Škol
níková, 
-schválilo nájom 1- izbového 
pohotovostného obecného 
bytu rodine Petra Báboša s 
dobou nájmu 6 mesiacov, a 
uložilo prednostovi predložiť 
návrh nájomnej zmluvy do 
najbližšej miestnej rady, 
- schválilo plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra 
na ll. polrok 2007, , 
-vyjadrilo súhlas s kúpou 
pozemku parc. č. 2071/6 
zastavaná plocha o výmere 
1 O m2 v k. ú. Bratislava DNV 
v prospech mestskej časti 
Bratislava DNV za kúpnu 
cenu 50.- Skjm2, a schvá
lilo kúpnu zmluvu na kúpu 
pozemku parc. č. 2071/6 
v prospech mestskej čas 'ti 

Bratislava DNV, 
-vyjadrilo nesúhlas s od-

kúpením dvojtýždenníka DE
VEX od Mgr. Petra Kruga, 
_vyjadrilo súhlas ~predajom 
pozemku parc . C. 1752/2 

3 
1752/3, zastavaná plo

cha o výmere 3 m2 v k. ú . 
Bratislava DNV v prospech 
p. Ing. Homolu s manželkou 
za min. kúpnu cenu 3 .000.
Sk/mz, a schválilo kúpnu zm
luvu na predaj pozemku parc. 
č . 1752/2 a 1752/3 pre p. 
Homolu s manželkou. 

Miestna rada Miestneho zas
tupitel'stva mestskej časti Bra
tislava Devínska Nová Ves 
(MR MZ MČ DNV) sa zišla 
1 O. 7. 2007 na svojom riad
nom zasadnutí, na ktorom 
prerokovala celkom 21 sch
válených bodov programu. 
jeden materiál bol stiahnutý 
z rokovania miestnej rady. Z 
prerokovaných materiálov 
a prijatých uznesení predk
ladáme tieto závery: 
MRMZMČDNV 
- zobrala na vedomie rozpra
covaný návrh Programu hos
podárskeho a sociálneho 
rozvoja MČ DNV v znení 
pripomienok, a uložila ar
chitektovi MČ DNV zapraco
vať pripomienky a predložiť 
materiál na mimoriadne roko
vanie MR v termíne do 1 O. 8. 
2007, 
-zobrala na vedomie zavede
nie Eura v MČ DNV v roku 
2009, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV predložiť do 
MZ MČ DNV harmonogram 
úloh na zavedenie Eura v pod
mienkach MČ DNV, 
-vyjadrila súhlas s odstú
pením MČ DNV od darova
cej zmluvy s fi. Dona Develop
ment, a uložila predsedovi 
Komisie financií, podnikania, 

Miestny úrad Devínska Nov'á 
. Ves, Novoveská 17/A 84310 

Bratislava 

Ponukové konanie 
na prenájom vyhradených 

parkovacích miest 

cestovného ruchu a legisla
tívy a predsedovi Komisie 
výstavby, architektúry a dopra
vy prerokovať na spoločnom 
zasadnutí kúpne zmluvy na 
zakúpenie kanalizácie a komu
nikácie od Dona Development 
a stanovisko predložiť do naj
bližšej MR, 
-odporučila MZ MČ DNV 
zmeniť U MZ č . 2 7 5/1 2/2004, · 
odporučila MZ MČ DNV 
schváliť návratnú pôžičku MČ 
DNY na projekt EÚ "Zriadenie 
viacúčelového vzdelávacieho 
strediska ZŠ s MŠ l. Bukovčana 
3 vo výške 300 tis. Sk z Foper, 
odporučila MZ MČ DNV schvá
liť spoluúčasť MČ DNV na pro
jekt "Zriadenie viacúčelo
vého .. . " vo výške 102,5 tis. Sk 
z Foper, a požiadala starostu 
MČ DNV uložiť riaditel'ovi 
ZŠ s MŠ l. Bukovčana 3,aby 
previedol na účet Foper splát
ku pôžičky po odpočítaní 
spoluúčasti MČ DNV, 
-zobrala na vedomie informáciu 
o podmienkach odpreda
ja, príp. dlhodobého prenájmu 
reštaurácie na štadióne, 
-schválila znenie Nájomnej zm
luvy na 1- izbový pohotovostný 
byt pre rodinu Petra Babo
ša s dobou nájmu na dobu 
určitú 6 mesiacov v znení pripo
mienok, 
-zobrala na vedomie návrh pod
mienok pre revi.talizáciu reš
taurácie na štadióne v rámci 
športového areálu, a vymeno
vala komisiu pre rozpracovanie 
koncepčného materiálu revitali
zácie a výstavby športových 
areálov v MČ DNV v zložení: 
jUDr. Miloslav Šimkovič, Ing. 
arch. Eva Vargová, Ing. arch . 
Milan Beláček a Ing. Marián 
jurčák, 
-schválila zmenu Zásad na pri
del'ovanie príspevkov na stra
vovanie detí a dôchodcov, jed-

Milana Marečka 1 8: 2 miesta 
Eisnerova 5-7: 1 miesto 
Jána Smreka 1 8: 2 miesta 
Štefana Králika 1 2: 6 miest 
Štefana Králika 20: 6 miest 
Pavla Horova 1 8: 7 miest 
Obdobie: 1. 1 O. 2007 - 30. 9. 
2008 

norazové finančné príspevky a 
vecné dary z rozpočtu MČ ONV 
a Fondu sociálnej starostlivosti a 
humanity podl'a predloženého 
návrhu s účinnosťou od 1. 8. 
2007 v znení pripomienok, 
-uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť na najbližšie MZ 
MČ DNV návrh rozpočtových 
opatrení - účelová dotácia na 
doplnenie technického vybave
nia DTV, s. r. o. vo výške 300 
tis. Sk z Foper, 
-neschválila účelovú dotáciu vo 
výške 70 tis. Sk na rekonštruk
ciu futbalového ihriska z rezer
vy pre športové kluby, a odpo
ručila športovým klubom vzná
šať požiadavky na opravy, 
údržbu a prevádzku športovísk 
výi.učne prostredníctvom DNV 
ŠPORT, spol. sr. o., 
-schválila uvol'nenie finančných 
prostriedkov z prenájmu vo 
výške 60 tis. Sk n<i krytie vý
davkov na mal'ovanie ZŠ s MŠ 
l. Bukovčana 3, a schválila uvol'
nenie finančných prostriedkov 
vo výške 40,2 tis. Sk na krytie 
výdavkov na mal'ovanie ZŠ s 
MŠ l. Bukovčana 3 z rozpočtu 
MČ DNV, kap. 9, 
-schválila vytvorenie 1 vy
hradeného parkovacieho miesta 
na ul. Š. Králika 3 pre firmu Eva 
Stupavská - Avees, j. Poničana 
9, Bratislava za nájomné vo 
výške 1 8.000.- Sk/rok, 
-vyjadrila súhlas s uvol'nením 
fin: čiastky 28 . tis. Sk pre FCL 
DNV určených na dopravu 
žiackych mužstiev na sús
tredenie v Rašoviciach - ČR z 
rozpočtu MČ DNV, 
- schválila vytvorenie 6 vyhra
dených parkovacích miest 
na Hradištnej ul. č. 3 7 - za pre
vádzkou Bistro )MK na obdobie 
od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2009 za 
nájom vo výške 9.000.- Sk/rok 
za jedno vyhradené parkovacie 
miesto, 

- výška nájmu nemôže byť nižšia 
ako 8200,- Sk ročne . 

-schválila mimoriadnu finan
čnú dotáciu pre Klub dô
chodcov vo výške 25 tis. Sk 
na úhradu časti dopravných 
nákladov na pobytový zá
jazd do družobného mesta 
Omišajl v dňoch 8. - 15. 9. 
2007, a uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV premietnuť do 
rozpočtových opatrení pr'e 
rok 2007 zvýšenie dotácie 
pre Klub dôchodcov na 125 
tis. Sk, 
-zobrala na vedomie informá
ciu o rokovaní predsedu Ko
misie financií, podnikania, ces
tovného ruchu a legislatívy v 
Slovnafte, a. s. vo veci riešenia 
skládky "Gudrónov", uložila 
predsedovi Komisie finan
cií, podnikania, cestovného 
ruchu a legislatívy vypra
covať a prerokovať v Komisií 
financií, podnikania, cestov
ného ruchu a legislatívy návrh 
Zmluvy o spolupráci so Slov
naft, a. s., a požiadala staros
tu MČ DNV prerokovať návrh 
zmluvy s vedením Slovnaft, 
a. s. a následne prerokovanú 
zmluvu predložiť do MR a 
MZMČDNV, 
-zobrala na vedomie predlo
ženú informáciu o stanovení 

.minimálnej ceny na parcelu 
č. 2292/195, a uložila predse-
dovi Komisie výstavby, ar
chitektúry a dopravy pripraviť 
stavebne - technické riešenie 
parcely č. 2292/195 pre 
potreby MČ ONV a komerčné 
využitie, 
-odporučila starostovi MČ 
ONV začať rokovanie s Povo
dím Dunaja o vybudovaní prís
tupovej cesty k rieke Morava 
v oblasti ul. Prímoravská. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ DNV 

-vlastníka automobilu, 
- ,cenovú ponuku za prenájom 

- nárok na pridelenie parkovacie
ho miesta vzniká uchádzačom s 
najvyÚími ponukami podl'a počtu 
vyhradených parkovacích miest v 
parkovacej zóne. ·· 

vyhradeného parkovacieho 
miesta na obdobie jedného 
roka, 

Lokalita: 
Ivana Bukovčana 20: 4 miesta 
Ivana Bukovčana 12: 3 miesta 
Jána Poničana 7-1 1: 5 miest 
Jána Poničana (pri OD 
Eisnerova 9-1 5): 12 miest 

Podmienky MČ ONV na pride
lenie vyhradeného parkovacieho 
miesta podl'a Sadzieb prenájmov 
za vyhradené paŕkovacie miesta 
v MČ ONV platné od 1. 1. 2007: 

Žiadosti o pridelenie parkovacie
ho miesta je potrebné doručiť v za
lepenej obálke s označením "SÚ
ŤAŽ-' PARKOVANIE - NEOT-· 
V ÁRA Ť" na Miestny úrad v Devín- . 
s kej Novej Vsi, Novoveská 1 7/ A 
843 1 O Bratislava, v ktorej uveďte: 

-typ automobilu, farbu, EČV 
Uzávierka žiadostí: 18 . sep
tembra 2007 o 10.00 hodine 
- v tomto termíne sa súčasne 
uskutoční otvorenie obálok. 
Výšku nájmu schval'uje miestna 
rada. 

EOMÚ DNV 

oEVEX 3 
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centrum pre voľný čas 
Tel. 02/64 77 OO 33, 

e-mail: propagacia@zoznam.sk 
www.devínskanovaves.sk/kultúra 

3. 9. začiatok zápisov do pravidelných aktivít, 
klubov a krúžkov 

9. 9. Medovníkový domček 
Detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo 

bábkové divadlo 
vo vel'kej sále, o 16.30hod., vstupné 25,- Sk 

17.- 21. 9. Vyčistime Devínsku 2007 
Poznajme a chráňme život okolo nás 

Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež základných 
a materských škôl v Devínskej Novej Vsi. 

Projekt sa každoročne uskutočňuje v rámci celosvetovej 
kampane za čisté životné prostredie .Ciean up the Worlď 

Súčasťou projektu sú aktivity: 
- cykloturistika 

- upratovanie, úprava školských areálov 
-pešie, prírodovedné vychádzky 

-prednášky 
-zber nebezpečného odpadu 

30. 9. Zlatá priadka 
Detská divadelná scéna 

vo ve/'kej sále, o 16.30 hod., vstupné 25,- Sk 

I.JrľNJÍ. Čľl'l.ÍIU~Ň OI)ii.'i' 1..JUJ.Jili.Jl ••• 

Už tradične Istro Centrum -miestna knižnica v rámci Kultúrneho leta 

pripravila pre svojich čitatel'ov, ale i širokú verejnost' v čase od 18.6. 

- 27.7.2007 na nádvorí miestnej knižnice "Letnú čitáreň". · 

V príjemnom a tichom prostredí si čitatelia mali možnost' vybrat' zo 

širokej ponuky rôznych denníkov, týždenníkov a mesačníkov. 

Relax si vychutnali všetky vekové kategórie ale i deti, ktorým letná 

čitáreň ponúkla možnost' zábavy vo forme hračiek a stolíku s farbičkami. 

Teší nás zvýšený záujem verejnosti a uznanie návštevníkov, ktorých sa 

len v tohtoročnej letnej čitárni vystriedalo takmer dvesto. K pohode v 

nemalej miere prispelo aj krósne slnečné počasie . 

Prázdniny s DFS GRBARČIETA ---

Toto leto bolo pre de ti zo súboru'· 
Grbarčieto naozaj veľm i pekné a 
obohacujúce o nové skúseností a zá
žitky. 

28. júla sme rozveselili hodovníkov 
v Šenkviciach, medzi ktorými sme sa 

stretli aj s odchovankyňami súboru. 
Bolo nám príjemne na duši, pri spo
mienke na časy keď DFS Grbarčieto 
ešte len vznikol a robil si meno medzi 

priaznivcami chorvátskeho folk lóru. 
Aj nám vypadli slzy, aj sme so za· 

smiali, ale hlavne sme opät' rozdáva
li radost' chorvátskeho folklóru, za čo 

nás publikum odmenilo potleskom. 

DEVEX 4 

Medi divákmi boli aj Chorváti z 
Kostajnice, ktorí prišli za nami po vy
stúpení a vyjadrili nám poďakovanie 
za prekrásny zážitok. 

Robíme to z lásky k det'o m a hlav· 
ne pre deti. A v mojom prípade sú 

to GRBARČlETA Nevedelo by som 
si predstaviť, že by boli prázdniny 
bez vystúpení. Nemusí ich byt' veľa, 
ale stretnút' sa so "súborákmi" aj cez 

prázdniny a strávil' s nimi pár dn í v 

jazykovom tábore, alebo na festivale . 

pri mori, je pre mňa úžasná vec. (Na 
dobitie batérií) 

(Pokračovanie v budúcom čísle} 

HELENA BEZÁKOVÁ 
Čarovné prerneny kostýmu 

6. septembra 2007 o 17.00 h 

v SNM -Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku 
Istrijská 68, Devinska Nová Ves 

do zložiek: 

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KOBYLKA 
PRIISTRACENTRE, DEVÍNSKA NOVÁ VES 

WP/SUJE KONKURZ 
TANEC- dievčatá, chlapci 6- IO roční 

{skúška: tanec, rytmus o spev} 
fUDOVÁ HUDBA na všetky hudobné nástroje 
Ocenená l. miestom na súťažnej prehliadke detských ľudových hudieb o cenu S. Dudíka v 
Myjave 1997 o úspešný účastník celoslovenskej prehliadky detských ľudových ľudových hudieb 
a spevákov v Považskej Bystrici 1998. 
a SPEV 

KONKURZ sa u~kutoční 24. 9. 2007 od 17,00 do 18,00 hod 
v ISTRACENTRE v DNV. 

Doneste si so sebou úbor a cvičky, prípadne hudobné nástroje. 

Vedenie detského folklórneho súboru KOBYLKA 

. Základná umelecká škola oznamuje, že 
zápis da školy 

bude prebiehať 3. a 4. septembra 2007 
vždy od 14:00 do 18:00 hod. nasledovne: 

• -do hudobného, výtvarného a literárno - dramatického odboru v sídle 
školy na lstrijskej 22 

• ·do tanečného odboru 
,u.p. ul Gabriely Bohuslavovej- na lstrijskej 22 
· u p. uč. ľubice Hasbachovej- na ZŠ l. Bukovčana3 v malej telocvični 

. ·Po tomto termíne sa zapisuje už iba na ZUŠ, lstrijská 22 
Viac na www.umelecka-skola.sk 

Zi~k sa stáva žiakom školy až po uhrader1í školného. 

[iltoLOČ.SNSKÁ KltONIKA ) 
( ·~-~) 

Marek VAN/HER a Petra SIEGELOVÁ 
Pavel PIOVARČI a Lucia REHÁKOVÁ 

cavin William SHOEBRIDGE a Veronika ENCING~ROVÁ 
Peter BELLA a Katarína QUIITNEROVA 
Matej ĎURO VE a Linda HARASLÍNOVÁ . 

Ing. Ondrej jANKOVIČ a Ing. jana MR.ÁfiKOYÁ 
jozef KAVKA a MUDr. Angelika POLAKOVA 

Mgr. art. Róbert PAI}ŠO a Ing. Alexandra G~ÁN!OVÁ 
Lukáš PRCHLIK a Drahomíra FRATRICOVA 

Stanislav TOMAN a Eva DROBNÍKOVÁ 
Roman KOLEŇ a Bc. TatianajANÁSOVÁ 

Robert KOSTKA a Lucia VINCEKOVÁ 
Mgr. Roman Š/LLER a Bc. jana]ANÁSOVÁ 

Mgr: Igor HEČKO a Olga FECKOVÁ 
jozef PORADA a Daniela STRAPKO VÁ 

Norbert POLÁK a Ing. jarmila ONDRAŠINOVÁ 
Richard ŠIMEK a Erika HROZENKOVÁ 

Branislav VARTÍK a Eva KOLLÁROVITSOVÁ 
Ing. Peter MART/Š aMg1"jaroslava VESELÁ 

, jozef PURGIŇA a Olga KONEČNÁ 
Milan SKALKA a Katarí~1a LUČENIČOVÁ 

Tomáš GOLEJ a Izabela ŠAJGALÍKOVÁ 

Blahoželám e ! 

Dorotka DOBRÍKOVÁ 
Eva TOMÁŠIKOVÁ 
Maxímilian IVAN 

Lea ZÁHUMENSKÁ 
NikoldBLAŽEKOVÁ 
Adam ČERVENKA 

Vitajte! 

Katarína GROŽAjOVÁ 
jozefPOLÁŠ . 

Anna PRE/SINGEROVÁ 
Marie KOHÚTOV Á 
Branislav ALMAN 

Niečo končí, niečo sa začína 
Slniečko septembra, ružové jabÍč

ko, okolo školy sa kotúľa ľahučko ... 
Ani sme sa nenazdali a už je to tu! 

Magické slovko "PRÁZDNINY" 
zamieňame za reálne slovíčko "ŠKO
U ' ..... 

Otváraj sa. brána ... 
čas nezastavíš, ženie sa neúprosne 

do prvých septembrových dní. Vô
ňa prázdnin a horúce leto sa menia 
už len na milé spomienky. 

Tak, deti, tašky na plecia a ideme! 
Nedočkavosťou horia líčka malých 
prvákov, ktorí majú v týchto posled
ných prázdninových dňoch aj slabší 
spánok ... .. 

Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 
lstrijská 49, P.O.BOX 37, 843 10 Bratislava 49 

Hodiny pre verejnosť: Ut- Pi: 14.00- 18.00, So: 10.00- 18.00 

7.9. piatok 
• Nočný pochod - bezplatná exkurzia nočnou prírodou so sprievodcom, 20.30 h 

15.9. sobota 
•· Výšlap na Devínsku Kobylu 2007 - turisticko-športovo-poznávacie podujatie Ná· 

mestie J. Kostru, Bratislava Devínska Nová Ves, 7.00·19.00 h 
• Príroda Devínskej Kobyly· bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 

(zraz na Nám. J. Kostru) 
• Dendropark. bezplatná exkurzia so sprievodcom, 11.00 h 

(zraz na Nám. J. Kostru) 
• Príroda nivy rieky Moravy· bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 

(zraz na Nám. J. Kostru) 
• Z histórie Devínskej Novej Vsi· bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 

(zraz na Nám. J. Kostru) 
• Exkurzia do NP Donau-Auen, Rakúsko- exkurzia so slov. sprievodcom, 11.00 h 

(dospelí 4,- Euro, zl'avnené 2,- Euro + vlastná doprava do Orth an der Donau) 

22.9. sobota 
• Rieka Morava- Slovenská Amazonka- bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 

(zraz pred TIK ONV a aj pred infostánkom pod hradom Devín - 2 sprievodcovia!) 
• Devin-po stopách našich predkov - exkurzia so sprievodcom v nemčine . 

rep. slovenčine po hrade Devín, 15.00 h 
(vstupné sa platí, sprievodca zadarmo, zraz pri vstupnej bráne hradu) 

29.9. sobota 
• Kamenná tvár Devínskej Kobyly· bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 

(zraz pred TIK ONV a aj pred infostánkom . pod hradom Devin - 2 sprievod
covia!) 

• Devin-po stopách našich predkov - exkurzia so sprievodcom v nemčine 
po hrade Devín, 15.00 h (vstupné sa platí, sprievodca zadarmo, zraz pri vstup 
nej bráne hradu) 

• Ďalšie Informácie a prihlásenie 2 dni vopred: 02/6477 0260, wwYi.tikdnv.sk 

Vandalizmus -
Vandalizmus alebo vandalstvo je 

svojvoľné poškodzovanie a ničenie 

verejného alebo súkromného majetku 
a podobných statkov, väčšinou kvôli 
vlastnému potešeniu alebo sebareali
zácii. Pre takýto čin väčšinou chýba 
nejaký jasný motív. 

Slovo je odvodené od názvu kme
ňa , Vandalov ktoré v roku 455 dobyli 
ve/kú časť Talianska a vyplienili Rím 
Slovo vytvoril Henri Grégoire, konšti
tučný biskup v Blois, počas Francúzs-

kej revolúcie, keď ako Vandalisme 
popísal niektoré stránky chovania 
republikánskej armády. (zdroj: Wiki
pedia) 

Práve absencia jasného lnotívu k 
ničeniu ma viedla k zamysleniu, ako 
k vandalizmu pristupovať a ako sa s 
ním vysporiadať 

Najskôr si skúsme vytvoriť profil 
devínskonovoveského vandala !ďalej 
DV/. Nebudeme riešiť patologický 
vandalizmus, ktorý vyplýva z dušev
nej poruchy alebo nízkej mentálnej 
výbavy jedinca .. .. 

Nech odpočívajú v pokoji ! O ~0111 vše~ko111 sa dočí~a~e v nqjbliilol11 čísle Devex.u 

V najnovšej knihe štefana Horského OBLUDA 

NA KOĽAJNICIACH 1938-1945 

tfvrUfť/{e;. ~. 7J()~ q;;~ "Jp~" 1/o-ft 

Do knižnice v Devínskej No
Vej Vsí pribudla nová kniha au
tora Štefana Horského Oblu
da na kol'ajnicíach 1938 -
1~5. . 

. Na pozadí ťažkých rokov sa 
~ítateroví premieta mikroklíma 
~ivota železničiarskej . rodí
~Y, ako videla vojnu z oblo-
a strážneho domčeka na tra-

tí z Marcheggu do Devínskej, 
ale aj zo Záhoria do Bratis
lavy. 

Sú to príbehy , a osudy o 
živote, bunkroch, o nemec
kej kasární v ich dome, o Mar
cheggských mostoch, rieke 
Morave, o útekoch z Ríše a do 
Ríše vel'konemeckej, o bom
bardovaní i vojnových udalos-

tíach v Deviskej, Stupave, 
Máste i u ďalšieh susedov, o 
Bratislave, ale aj o čarovnej 
primoravskej prírode, ktorá 
ani vtedy pechoreníe rudi ne
brala na vedomie. 

Udalostí a príbehy sú . zvia
zané s desiatkami mien ob
čanov Devínskej, možno aj 
vašich blízkych, čí známych 
z tých čias: . Belašíč, Benkov
ci, Búnovci, Cíngelová, Dlou
hý, Hany, Chovancovcí, Chro
mec,Janoštiakovcí,Kítz, Klas, 
Kovarikovcí, Kronauerovcí, Krou-

pa, Kučera, Lipkovci, Mar
morstein, Mikletíčovci, Mit
telmann, Pokorný, Polanský, 
Preisengerovcí, Ryšánkovci, 
Sloboda, Stachovíčovcí,Štef
lovíčovcí, Tísovčikovcí, Wer
nwr, Vlašíč, Waít, Záhrad
niček , Žužič, a ďaiši. 

Kniha, ilustrovaná obráz
kami, nakreslenými v tých 
rokoch autorovým bratom je 
v predaji v Devexe (Novoves
ká 14, z dvora, po-pia: 15.00 
- 18.00) 

DEVEX 5 



MAžORETKY TINA BRATISLAVA 
Prijímajú nové členky do troch vekových kategórii:: 

Kadetky: od 6 do 11 rokov • Juniorky: od 12 do 14 rokov 
Seniorky: od 15 do 20 rokov 

Tréningy 2 až 3 krát týždenne na ZŠ P.Horova v ONV. 
Prvé stretnutie nových členiek sa uskutoční 

lO. 09.2007 vo vestibule ZŠ P.Horova o 17:00. 

Viac info na tel.: 0908 446 632/0908 570 272, 
mail: mazoretky@mazoretky. eu 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpo 
02- Predaj 
03- Vol'né miesto (ponúka, 

hl'odá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 

( 02- PREDAJ ) 

• Ovčie kožušiny - pred
ložky - dostanete kúpiť v De
vexe. Novoveská 14 (z dvo

ra) po-pia: 15.oo-18.oo. Mož
nost' aj objednat'. 
Lacnejšie ako kdekol'vek v 
meste. 
• Predám l 000 litrové ná
doby z PVC. Pri väčšom od
bere zl'ava. 

Tel: 0905-138 153 

(~-----=0:...:...3 ......:· V-=-O.::..tN:..=...É :..:..:.M 1:.::.-:ES:::.T A_:____) 

• Hotel Morava prijme do 
pracovného pomeru: 
• recepčný-recepčná, zna-

lost' NJ (AJ) podmienkou, • 
pomocné sily do kuchyne, 
• kuchára-kuchárku. 
Informácie v hoteli Morava 

na Opletalovej, 
Tel.: 6477 7766, 

6477 9991 ............... 
Istro Centrum, centrum 
pre vol'ný čas o kultúrne 

zariadenie, DNY 

prijme 
n.a dohodu o vykonaní práce 

TECHNICKÉHO 
PRACOVNÍKA 
PREVÁDZKY 

DEVEX 6 

-s lužby počas podujatí, príp
rava priestorov k podujatiam 
a pod. 
-drobné opravy a údržba 
zariadení a objektov 
Predpoklady: 
- úplné stredoškolské vzdela
nie odbor elektrotechnika, 
strojárstvo, stavebníctvo, 
-samostatnosť, praktickost' a 
dobré vystupovanie, priama 
práca s l'uďmi . 

Možnost' nástupu: 1.9.2007 
Bližšie informácie na tel. č.: 

6477 0033, 
6477 5190, 0905-536 424 

• • • • • • • • • • • • • • • 

( ___ 04_-__ SL:.:..U=ŽB-'--Y -~) 

• Poistenie áut, teraz s mi
moriadnou zľavou pre dô
chodcov, učiteľov, novinárov 
a policajtov. Ing. Ján Žatko, 

091 8-444 607 
* Spracovanie účtovných 
dokladov v systéme JU a PU 
(okrem miezd), vypracovanie 
daňových priznaní (DPH, daň 
z príjmov), ekonomické po
radenstvo. 

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava 
televízorov. Na gr.be 43. 

'fel/zázn .. 6477 6963 

• Špecialista na slabšie pros
pievajúcich stredoškolákov, 
doučí AJ, NJ, Ruštinu. 
Aj víkendy, u mňa na dome, 
indi~iduálne. 200 Sk za 60 
min . Zanechajte č. mobilu na 
odkazovači: 6477 8835. 

V snahe informovať návštevn-íkov chráneného územia NPR De
vínska Kobyla a umožniť im lepšie spoznať svoje okolie organizuje 
Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 

PRAVIDELNÉ INFORMAČNÉ SOBOTY 

pri vstupnej tabuli do rezervácie. 
V sobotu v čase od 15.00- 18.00 hod bude v priebehu mesiacov 

jún až september 2007 pre návštevníkov NPR Devínska Kobyla (na 
konci ulice Slovinec v Devínskej Novej Vsi) k dispozícii zamestna
nec či sprievodca ~ancelárie a rôznorodé bezplatné informačné ma
teriály o slovenskej i rakúskej časti regiónu. Návštevníci budú mať 
možnosť využiť ďalekohľad a pre tých najmenších je pripravená aj 
zaujímavá aktivita. · 

Podrobnejšie informácie na telefónnom čísle Turistickej Informač
nej Kancelárie Devínska Nová Ves, 02 6477 0260 (Po-Pi: 14.00-
18.00 h, So: 10.00-18.00 h). 
Kontaktné osoby: Mgr. fana Pochabová (0918 700 272), Mgr. Jozef 
Raj ch l 

Ponuka na prenájom budovv MVtnice 
Popis budovy: 
Budova sa nachádza v centrálnej časti Devínskej Novej Vsi. Ide o 3-podlažnú 
budovu, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Doteraz budova slúžila ako sídlo Miest
neho úradu v Devínskej Novej Vsi. Budova je napojená na všetky inžinierske 
siete a na kábelový televízny rozvod. K budove patrí pril'ahlý (oplotený) poze
mok o výmere 382 m2. 
Budova má celkovú výmeru 707 m2 z toho : 
Suterén: skladá sa z klembových miestností o celkovej výmere 184 m2. V časti 
suterénu sú umiestnené kotle na vykurovanie budovy.· 
1. nadzemné podlažie hlá 7 miestností, výmera 171 m2 
2. nadzemné podlažie má 7 miestností, výmera 197 m2 
3. nadzemné podlažie má 6 miestností, výmera 155m2 

K prenájmu je pripravené 2 a 3 nadzemné podlažie na kancelárske účely. 

Podmienky MČ na prenájom Mýtnice na prevádzku kancelárskych priestorov: 
• cena minimálne 2.700,. Skjm2jročne 
• prípadné _investície väčšieho rozsahu nájomcu do vnútorných úprav 

budovy je možné zohl'adnif len zhodnotením nákladov v súlade so súčas
ným účelom využitia objektu 

• do ceny nájmu nie sú zahrnuté poplatky za energie a poplatky za OLO 
• dÍžka nájmu max. 1 O rokov s možnosťou predÍženia 

Požiadavky na prenájom priestorov žiadame predložiť na Miestny úrad do 
20.9.2007 na adresu Bratislava- Devínska Nová Ves, Miestny úrad Devínska 
Nová Ves, Novoveská 17 l A, 843 1 O Bratislava 49. Obhliadka nehnutel'nosti je 
možná v pracovf]é dni v čase od 8,00 hod. - 14,00 hod. 
Bližšie informácie obdržíte na MÚ v DNV na Oddeleni správy a údržby majetku, 
tel. č. 64538367 kl.119 Mgr.Kissová. 

Hl'adáme vhodných kandidátov na pozície: 

PREDAVAČ/POKLADNÍK, ZÁSTUPCA 
VEDÚCEHO PREDAJNE 

lokalita Devínská Nová Ves 

Ponúkame: 

dôkladné zaškolenie 
• nadpriemerné m~dové ohodnatenie 
• nástup možný ihneď, prípadne podl'a dohody 

možnost' brigádníckej činnosti, možnost' skráteného úväzku 

z 1: A V V •zfa'JY sa nespočitavajú 

NA CELÝ SORTIMENT .. 

NA VYBRANÝ SORTIMENT AiDO ~ 
PLATÍ PO ) 1.11.1007 
PO PREDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU Po, Pia tO•' .. 1860 

Sobota 8"": 13"" 

maloobchod • vel'koobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

DOM BYT • IN S r: 0 l Hodonlnsb 1 (obchodni dom LAMAČ) Bratislava 
• • • tel.: 02/642 82 148, fax: 02/642 82140 

Ww w. d om byt -l n. s k e-mail: obchod®dombyt-ln.ak 

t 06- NEHNUTEťNOSTI ) 

• Predám nový 3-izb. RD 
na Záhorí v Borskom sv. 
Jure, 50 km od Ba, na 7 ár. 
Pozemku, všetky IS, vlast
ná studňa, cena 3,5 mil. 
Sk, alebo vymením za 3-

4 izb . byt v Ba IV. Obvod . 
Tel: 0908-729 365 

(~ __ 0::.:..7......:-R=O=ZL::.:IČ::..:.N=--É -~) 
• HERBA - ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, 
darčeky. N,a grbe 55. 

Tel : 6477 4642 

LIDL je jedna z na1vtac 
expandujúcich spoločností 

na trhu v oblasti maloob
chodu s potravinárskym 
tovarom. LIDL patrí k "Top 
Twenty" európskym obcho
dom s potravinami a je 
zastúpený v 17 krajinách 
Európy. 

LIDL má viac než 7000 
obcho.dov nielen pa celej 
západnej Európe, expan
duje tiež do krajín Škandi
návie a východnej Európy. 

• Dovolenka na chate v Tat
rách. Lokalita Hybe, cena 
230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903-1 05 924, 
www.chata l O.szm.sk 

MOTORSPORT DNV pozýva motoris
tickú verejnosť v dňoch 8. a 9. sep-

tembra 2007 na Medzinárodné auto
mobilové preteky pre amatérskych 
jazdcov na tradičnej trati Pezinok -
Baba (totožná s traťou Majstrovstiev 
Európy). Prihlášky pred tréningom 
v kameňolome pezinskej Baby 8. 9. 

·pred 10.00 h (tel: 02/ 4342 0097). 
Využite jedinečnú príležitosť zajazdiť 
si na svojom aute. 

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.= lO 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, 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%. 
I nzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: krug@mail .viapvt.sk 

DEVEX 7 



. __ ,z oolicainého 
zápisnika 

• V júli t. r. riešilo OO PZ DNV 
trestný čin vydierania, keď man
žel s; manželke vyhráža l fy
zickou likvidáciou. Prípad ob
vineného vyšetruje polícia. 
• V stredu 25. 7. na l. Bukovčana 
ukradol páchate!' občanovi tašku 
s 9750 Sk. Páchate!' je obvinený 
z krádeže a aj tento prípad rieši 
polícia. 
• V areáli starej tehelne sa v 
nedel'u 29. 7. vlámal neznámy 
páchate!' do skladu, kde ukradol 
rôzny stavebný materiál a dusad
lo, všetko v hodnote takmer pol 
milióna korún. 
• Vo štvrtok 16. 8. zadržala 
hliadka polície z DNV vodiča, 

ktorý jazdil bez (zadržaného) 
vodičského oprávnenia. 
• Neznámy páchate!' ukradol v 
nedel'u l 9. 8. na Mečíkovej VW 
Golf šedej metalízy v hodnote 
770-tis . Sk. 
• V utorok 28. 8. sa neznámy 
páchate!' vlámal do motorového 
vozid la Mercedes a ukradol z 
neho peňaženku s 30-tis. Sk. 
• V ten istý deň neznámy pá
chate!' na Opletalove j sa vlámal 
do vozidla Audi Aó a ukradol z 
neho veci v hodnote takmer l O
tis. Sk. 
• Policajné pohotovostné hliadky 
zadržali v júli dve a v auguste 
sedem podozrivých osôb z pre
chovávania omamných a psycho
tropných látok (drogy). Prípady 
vyšetruje polícia. 

OO PZ DNY 

! .1 Šošovičkovci s medailami 
Nádeje devínskonovoveského šachu bratia Juraj a Matej Šošovič

kovci úspešne reprezentovali našu mestskú časť aj na tohoročných 
Majstrovstvách Slovenska mládeže. 

V kategórii chlapcov do 10 rokov si Matka vybojoval stirebornú me
dailu v konkurencii 33 hráčov: 

Poradie najlepších: 

Mraz Ondrej Sk Krivan L. Ondrašova 9,0 

2 Šošovicka Matej Sk Strelec Devinska Nová Ves 6,5 

3 Takacs Laszló Sk Dunajska Streda 6,0 

4 Harvan Richard Www.sachy.sk Kosice 6,0 

V kategórii do 14 rokov Jurko obohatil svoju zbierku úspechov o 
bronzovú medailu v súťaži 43 hráčov, keď ešte po šiestich kolách vie
dol s pol bodovým náskokom ' 

Najlepší: 

Straka Jozef Sk Caissa Cadca 8,0 

2 Petenyi Tamas Sk Dunajska Streda 8,0 

3 Sosovicka Juraj Sk Strelec Devinska Nova 6,5 

4 Kovac Andrej Ksn Bratislava 6,0 

5 Dru ska Juraj Ošk Bešeňová 6,0 

Pekný úspech zaznamenal aj ďalší hráč ŠK STRELEC ONV Martin 
Hurban, ktorý si v súperení 35-ich 16-ročných chlapcov vybojoval cen
né 10. miesia. mj 

INFORMOVANOST 
Nadácia otvorenej spoloč

nosti- Open Society Founda
tion vyhlasuje piaty ročník sú
taže INFOčin, ktorej cieľom 
je monitorovanie dodržiava
nia Zákbna o slobodnom
prístupe k informáciám, ako 
aj poukázanie na možnosti 
jeho využitia. 

Tento rok môžu nominácie 
do ·súťaže v podobe pozitív
nych i negatívnych príkladov 
pri využívaní zákona zasielať 
občania aj inštitúcie do 5. 
septembra 2007. 

Do súťaže sa môžu 
jednotliví občania i 
cie vyplnením formulára, 
je zverejnený na stránke 
PERLINK " 

e-mailu na adresu 
@osf.sk, faxom na čísle 

5441 8867 alebo 
na adresu Nadácia 
spoločnosti - Open 
Foundation, Baštova 5, 811 OJ 
Bratislava (heslo: INFOčin). 

Aktuálne informácie k súťaž; 
nájdete na stránke HYPERLiNK 
"http://www.infocin.sk/" 
www.infocin.sk. 

············~-~-.... 

Brati:Jiaua opeknieua aj ud~ka darcom 
Komunitná nadácia Bratislava sa už tretí rok teší záujmu 

dých dobrovol'níkov, ktorí majú radi mesto, v ktorom žijú a 
sa rozhodli urobiť preň dobrú vec. Udelili granty zaujímavým 
jektom. V troch ročníkoch dosial' podporili 69 projektov sumou 
643 SOO Sk. Vďaka tímu 12 študentov vystupujúcim pod názvom 
young4BA a finančným prostriedkov z Nadácie SPP sa v našom 
hlavnom meste počas letných mesiacov dialo množstvo skvelých 
aktivít pre deti a mladých l'udí. 

Nielen mladí l'udia majú možnosť stať sa filantropmi a na vlas!· 
nej koži zažiť pocit darovania. Komunitná nadácia Bratislava 
zuje v poradí už 4. ročník projektu Klub darcov. Zapojiť sa m 
naozaj každý. Klub darcov ponúka neobvyklý spôsob 
a zároveň rozhodnutia o použití darovaných prostriedkov. 
daruje, daruje dvakrát- vďaka Kontu Orange je každý finan 
dar dvojnásobný. Vyzbierané finančné prostriedky na jeseň 
to roku poputujú na dobré nápady aktívnych Bratislavčanov. Za 
uplynulé 3 ročníky sa podarilo podporiť už 36 skvelých nápadov, 
rozdelených bolo celkovo 490 000 Sk. 

Klub darcov napríklad umožnil združeniu Lepší svet vybavi( 
nové chránené bývanie pre mentálne hendikepovaných l'udi, 
Združenie Terézie Brunšvikovej v spolupráci s historikmi vymys
lelo nápadité návštevy múzea pre deti, dobrovol'níci z Klubu del· 
skej nádeje rozveselili hospitalizované deti v nemocnici na l<ra· 
mároch a aktívni rodičia s deťmi zvel'adili okolie na Šášovskej 
v Petržalke, v materskej škôlke v Devínskej Novej Vsi aj v areáli 
základnej škole na Železničnej ulici. 

Barbora Paulenová, Komunitná nadácia Bratislava 

( ~0-R.t;HU~ ŽIYOT-'1 ) 
Janka. vydala by si sa aj za vdov
ca? 
Nie! Ja si chcem svojho muža 
skrotit sama! 

Akú techniku používate, keď ne
chcete otehotnieť? 
Karate. 

Z lietadla vyskočili traja parašu-

·········-··-·-······-·-···- ········-····-·-·······-· .. -····-····-··- -

tisti. Jeden mal 3 padáky. druhí 
2 a tretí jeden. 
Kto bol prvý na zemi? 
Adam a Eva. 

Prečo sa musia prať uterákY? 
Ved' po kúpeli by sme mali b~ 
čistí ... 

Nebude pokoja na zemi, kým sa 
bude predávat alkohol! 
Veru. Mali by ho dá;at zadarmo! 
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DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

[39.- 40. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Keby nebolo príčin, nebolo 
by ani dôsledkov. 

Aj preto sa nám (v redak
cii) zdá, že nie sú zbytočné 
žiadne ·slová, ktoré nabáda
jú k hľadaniu právd. V každo
dennom našom živote. 

O etických princípoch sa sí
ce hovorí (asi málo), ale kto 
ich dodržiava, kto kontrolu
je, koho zaujímajú, komu 
prekážajú ... ?Nositeľmi,propa
gátorrni, kontrolou .. . sú tudia. 

Teda, mali by byť. Od par
lamentu, cez miestne zastu
piteľstvá až po prvého, čo do
vŕšil osemnásty rok veku. 

Kto všetko by mal byť prík
ladom správania sa ľudských 
vzťahov? Aby tí osemnásťroční 
nemuseli byť začiatkom ale 
pokračovaním z výchovy v rp
dine, v škole, na verejnosti. 
Nevšímavosť nie je toleran

cia. Aj jedno aj drobné slovo 
má svoju funkciu a rozdiel 
nespočíva iba vo výklade ja
zykovedcov. 
Uvedomiť si a konaťje po

vinnosť ľudského spoločenstva . · 
Základom je otec. Až potom 
možno ,.viniť" všetky vyššie 
územné celky (obec, mesto, 
okres, kraj, štát...). 

Na domácom ,.ihrisku" by 
mal vládnuť poriadok ak ho 
očakávame od iných. 

Nuž ... Opäť zožnem súh
lasné prikyvovanie, i kritiku 
tých, čo by vari mali začať u 
seba. 

Vydavateľ 

t devex@ba.netlab.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

21.9. 2007 Ročník: XVII . Číslo: 15 bezplatne 

ll číSle: O Odpo ved' f) Z radnlce • Zo šlttil 

Q Zttuiímavý dotaznílt • Kultúra bez llraníc 

O Kultúra O S'poločenslttí ltrom'lta • Ponulta TIK 

O Vandttllzmus f) lnzercltt • Kolečlttírl 
O Z pollcll/néllo ztíplsnílta • S'port 

V sobotu 15.9. 2007 podpísali starosta Devínskej Novej Vsi 
Ing. Vl. Mráz a starostka Lamača Mgr. O. Keltošová, v rámci poduja

. tia Kultúra bez hraníc, zmluvu o kultúrnej a spoločenskej spolupráci. 

Dostal som v sobotu 15. 9. 
2Ó07 ráno po pol deviatej 
mailom otázku: 

- Naozaj rušíte Devex a pre
dávate jeho značku ? 
Na poslednom zastupiteľst

ve to vyhlasoval starosta do 
DTV. (Citát) 

Moja. odpoveď vydavate
l'a: Ja osobne Devex neru

ším, ani som tak nikdy ne
uvažoval. 

Pre vysvetlen~e 

Devínskonovoveský Expres 
- DEVEX - vydávam od au
gusta 1991. O tom, či moje 
snahy boli zmysluplné a pre 

občanov Devínskej Novej Vsi 
osožné by mali rozhodovať 

občania, daňoví poplatníci. 
Nemienim žiť do nekoneč

na. Blíži sa mi dôchodkový 
vek (v roku 2008), nečaka
ne zomierajú aj mladší, a tak 
prirodzene som sa začal za

mýšl'ať nad osudom "dieťa
ťa", ktoré som priviedol na 
svet a nejakých' sedemnásť 
rokov som sa s ním zaoberal. 
Občania doteraz ne.preja

vili záujem o zrušenie Deve
xu. V úvahách o ďalšej exis

tencii Ďevexu som si vypočul 
návrhy na predaj produktu: 
od podnikatel'ov v Devínskej, 
od záujemcov z Bratislavy, 
Martina, Českej republiky a 
začal som uvažovať. Nechal 

{Pokračovanie na 5. strane} 

(KRÁTKBSPR;ÍVY) 

• Magistrát hl. m. Bratislavy pri
pravuje na sobotu 22. 9. Deň 
bez áut. Uzavretý bude Starý 
most pre individuálnu dopra
vu a podla neoverených infor
mácií MHD by mala v sobotu 
premávať zadarmo. 

• Tradičné hodové slávnosti 
v susednej Dúbravke budú v 
dňoch 21. - 23. septembra. 
Ružinovčania budú hodovať 
29.-30. 9. 

• V pondelok 10. septembra 
2007 vo Volkswagen Slovakia, 
a. s. privítali nemeckých uč
ňov z Wolfsburgu. 
Šiest/ študenti budú pracovať 
v bratislavskom závode na via
cerých pozíciách. Počas dvoj
mesačného pobytu nebudú 
získavať len praktické skúse
nosti, ale dozvedia sa aj nie
čo o Slovensku. 

• Okrskárom mestskej polí
cie pre MČ DNVje Martin Hor
ka. Možno sa s ním kontak
tovať na tel č.: 
0902921185 

Zaujímayú knihu Štefa
na Horského Obluda na 
kol'ajniciach 1938 - 7945, 
ktorej desať exemplárov sme 
ponúkali v Devex (písali sme 

o nej v čísle 14/07) je vypre
daná. Pokúsime zaobstarať 
dalšie do 24. 9. 2001 

Uzavierka dnešného čísla 

bala 13.9. 2007. 
Uzavierka nasledujúceho 

čísla bude 27.9. 2007, 
číslo vyjde 5.1 O. 2007. 



Z radnice 
Miestne zastupitel'stvo mest

skej čas ti Bratislava Devínska 
Nová Ves (MZ MČ ONV) sa 
zišlo 13. 9. 2007 na riadnom za
sadnutí, na ktorom malo podl'a 
pozvánky prerokovať 26 bo
dov programu. Poslanci MZ 
MČ ONV pred schval'ova ním 
programu ľOkovaniu ako celku 
doplnili do programu ešte 
ďa l š i e 3 body programu. Takto 
doplnený program rokovania 
bol poslancami MZ MČ ONV 
schválený. 
MZ MČ DNY 
-schválilo, vykonalo kontrolu 
správnosti formul-ácie uznesení 
z predchádzajúceho zasadnu
tia MZ MČ D.NV, pričom kon
štatovalo, že všetky prijaté uz
nesenia boli zaznamenané a 
publikované správne, 
7 vykonalo kontrolu pln en ia 
uznesení MZ MČ ONCV s ter
mínom splatnosti, pričom predÍ-

žilo lehotu plnenia u UMZ č . 110 
/6/2007/4 do najbližšieho MZ 
MČ ONV, uložilo prednos
tovi MÚ MČ ONV predložiť na 
najbližšie zasadnutie MZ MČ ' 
ONV návrh ako bude naložené 
so sumou 27. 885 000.- Sk, ktoré 
budú vrátené MČ ONV Minister
stvom vnútra SR a ďalej uložilo 
prednostovi MÚ MČ ONV pred
ložiť do najbli žš ieho MZ MČ 
ONV komplexnú informáciu o 
stave TKR v MČ ONV, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o rokovaniach MR •MČ ONV a 
prijatých uzneseniach medzi riad
nymi zasadnutiami MZ MČ ONV 
s pripomienkami, 
-schválilo Kúpnu zmluvu č. 
412000407 na predaj pozem
kov spo l. Th e Port, a. s. parc. 
č. 3235/ 1,323 5/3,28 10/44, 
2810/7,2810 / 97 v celko
ve j výmere 7288 m 2 za cenu 
500.- Sk/m2 a schválilo prijatie 
daru do fondu FOPER vo výške 
3. 644 000.- Sk, 
-zobralo na vedomie Správu 

Miestny úrad Devínska Nová Ves v spolupráci so spoločnosťou 
Marius Pedersen 

vykoná v sobotu 29.9.2007 od 9,00 do 13,00 hod. 

'~-~ Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín :~, 
obyvatelia Devínskej Novej Vsi môžu v uvedenom termíne bezplatne 
odovzdať odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na troch odber
ných miestach: 
Opletalova ulica- pred železničnou stanicou 
Istrijská ulica- pred poštou 
Eisnerova ul.- pod terasou Milana Ma rečka 

Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady): 
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olo
vené batérie, motorové a prevod o vé oleje, staré farby, riedidlá a 
rozpúšťadlá a pestiddy. 

Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených 
obaloch (bandasky, súdky, plastové flaše a pod.), aby nedošlo k ich 
rozliatiu!!!!! 

Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, 
ktorí Vám ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od Vás odo
berú prinesený odpad. 

r Využite túto príležitosť a zbavte sa zlého a nepotrebÍiéhó odpadu ~~. 

- nlfČO Sft KOnčí. nlfČO Sft Zftčínft-
Slniečko septembra, ružové jabf

čko, okolo školy sa kotúľa ľahuč
ko ... Ani sme sa nenazdali a už je 
to tu! Magické slovko "PRÁZDNI
NY" zamieňame za reálne slovíčko 
"ŠKOLA': Skončili sa dva mesiace 

DEVEX 2 

prehriate teplučkým slniečkom, na
plnené oddychovaním, k~paním, 
prechádzkami, výletmi č i bezsta
rostným ničnerobením . Skončili sa 
vytúžené prázdniny, ktoré si všetci 
žiaci' aj učitelia po dobre vykona-

hlavného kontro lóra o opatro
vatel'skej slu žbe v MČ ONV 
vykonávajúcej fi Privilégium 
s pripomienkami a Správu o 
činnosti hlavného kontrolóra za · 
l. polrok 2007, 
-schválilo hlavnému kontro ló
rovi mesačnú odmenu (za me
siac apríl , máj, jún 2007) v per
centuá lnej výške 20 %zo sumy 
mesačných platov, 
-prerokovalo a schválilo Memo
randum o možnosti zriadenia 
pobo čky súkromnej Cyperskej 
uni ve rzity Frede rici< In stitut .of 
Tec hnolo gy v budove ZŠ na 
Charkovskej ul. č. 1 s pripomien
kami, 
-schválilo Kúpnu zm lu v u 
so spoločnosťou Dona Develop
m~nt, s.r.o. na objekty Splašková 
kanalizácia, dažďová kanalizá
cia, vonkajšie komun ikácie a 
spevnené plochy, zeleň a sadové 
úpravy stavby "Obytný súbor 
Bystrická - Mečíková za kúpnu 
cenu 1 .- Sk a ulo ž ilo prednos
tovi MÚ MČ ONV zabezpečiť 

nej práci zaslúžili. Skončili sa dni 
popretkávané novými zážitkami, 
priateľstvami, tajomstvami, po
znávaním. Všetko má svoj koniec, 
a tak tam, kde sa niečo končí, nie
čo nové začína - začína sa nový 
školský rok 2007-2008. 

Všetky školské priestory sa 
prebudili z letných driemot, aby 
vyumývané a vyupratova·né sláv
nostne otvorili svoje školské brá
ny maličkým školáčikom, ale aj 
ve/kým ostrieli:mým školákom, aby 
sa naplnili smiechom a krikom od
dýchnutých mladých /'udí. Školskú 
bránu otvárame aj na Základnej 
škole Ivana Bukovéana. Jej pries- . 
tory zaplnia žiaci od prvého až po 
deviaty ročník. 

V minulom školskom roku žiaci 
tejto základnej školy dosiahli velké 

OtváraJ sa, bráVJa ... 
Čas nezastavíš, ženie sa ne

úprosne do prvých septembro
vých dní. Vôňa prázdnin a horú
ce leto sa menia už len na milé 
spomienky. 

Tak, deti, tašky na plecia a 
ideme! Nedočkavosťou horia 
líčka malých prvákov, ktorí majú 
v týchto p.osledných prázdn ino
vých dňoch aj slabší spánok. 

b ez pe č nú premávku moto
rových vozidiel a pohyb chod
cov v pril'ahlých uliciach a na 
pozemných komunikáciách, 
-schválilo podanie proj ek
tu - Likvidácia skládky nebez
p eč n é ho odpadu v MČ ONV 
- gudróny, ako definitívne 
odstránenie skládky a podanie 
žiadosti na financovanie tohto 
projektu, 

Po tomto prerokovanom 
bode bolo rokovanie MZ MČ 
ONV na náv rh všet kých po
slaneckých klubov ukon č'ené, 

s tým, že bude pokračovať v 
rokovaní o neprerÓkovaných 
bodoch programu v súlade s 
Rokovacím poriadkom MZ MČ 
ONV, t.j., že starosta MČ ONV 
je povinný zvo lať pokračujúce 

zasadnutie MZ MČ ONV v le
hote do 14 dní. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňas, 

zástupca starostu MČ ONV 

množstvo pozoruhodných úspe
chov. Určite tomu nebude inak aj 
v tomto školskom roku. Okrem 
plnenia školských . povinností na 
žiakov čaká bohatá mimoškolská 
činnosť, rôzne krúžky a záujmové 
oddiely, olympiády, recitačné či 

športové s úťaže. Čaká na nich skú
sený pedagogický kolektív, ktorý 
ich povedie správnym sinerom za 
múdrosťou a poznaním. 

Preto si na začiatku nového škol
ského roka, na začiatku novyích 
plánov a predsavzatí spoločne - žia
ci, učitelia ale aj rodičia zaželajme 
vela tvorivých síl, ve la radosti, pra
covitosti, vytrvalosti, usilovnosti a 
úspechov, ktoré nás budú sprevád
zať počas celého školského roka, 
ktorý sa práve začína. 

Soňa Šku/o vá 

Ako to len v tej škole bude? 
Aká bude nová pani u čitel'ka, 
akí budC1 moji noví spolužiaci. 
Vlastne všetko bude nové! Ne
boj sa, prváčik, prváčka, v škole 
sa t i bude páčiť. 

Písmenká sa čoskoro stanú 
tvojimi kamarátmi a kol'ko je 
dva plus dva, to už predsa vieŠ
Možno sa to niektorí prváci na· 

(Pokračovanie na 3. strane) 

otváraJ sa, bráVJa ... 
(Dokončenie z 2. strany) 

u č ili už vlani v našom nultom 
ročníku, ktorý otvárame aj tento 
rok. Ostatné bude zábava - ma
j'ovanie, modelovanie, hry, b ás
ni čky, pesničky, súťaže, šport... 

škola však nie je len hra, to 
ved ia naj mä starší žiac i. Treba 
zapnú ť mozgové závity, pridať 
plyn, aby boli výsledky čo naj
lepšie. Naša škola im k tomu 
ponúka viaceré možnosti. 

Okrem samotného vyučova
nia môžu ž iaci navštevovať 

rôzne krllžky, pracovať na roz
širovaní vedomostí v jazykoch, 
ma tem a ti ke, prírodovedných pred
metoch, č i získavať in formácie 
elektron ickou cestou alebo re
laxovať v športových krúžkoch, 
tanečných a iných. 

Okrem trad i čných priestorov 
ako sú triedy a telocvične, má 
naša škola aj pekne upravený 
športový areál, novo zariade
nú školskú klubovlíu, odborné 
učebne fyz iky, chémie, zemepi
su, etiky, náboženstva; výtvarnej 

výchovy, školského klubu pre 
l. stu peň a peknú počítačovú 

triedu . Možností je vel'a, len ich 
treba využiť. Tí najlepší si môžu 
svoje schopnosti preveriť a po
rovn ať s inými v rôznych obvod
ných a okresných s úťaž i ach , 

o lympiádach, kde naša škola už 
trad i čne dosahuje vel'mi dobré 
výsledky. 

Žiadna námaha nie je zbytoč
ná. Veď získané vedomosti sa 
dajú zú roč iť v podobe dobrých 
známok na vysvedčení a ešte · 
aj neskôr, napríklad v deviatom 
ročníku v prijímacom konaní na 
stredné školy. 

Nebojte sa, deviataci, ak zap
nete hned" od začiatku, obáva
ný monitor nemusí byť strašia
kom. Veď ste sa za deväť rokov 
ni ečo naučili a treba si ver i ť! 

Nuž, milí naši žiaci, uč i te li a 

a rod i čia, nech nás tento škol
ský rok prekvapí len samými 
prfjemnými a peknými udalos
ťami, nech sa nám splnia naše 
tajné sny a plány. Veľa šťastia v 
novom ško.lskom roku ! 

Vaša ZŠ, Ul. P.Horova 16 

Zaujímavý dotazník----
sa obiavil v schránkach obyvateľov De
vínskei Novei Vsi k Programu hospodár
skeho a sociálneho rozvoia. 
Zámer bol iste zmysluplný. Detaily {to 
naidôležiteišie) asi nedomyslené. 

Ai preto nás zauiíma výsledný efekt 
naiskôr. Pýtame sa, a žiadame odpoveď 
od PHSR a miestneho úradu {pretože čo 
znamená skratka PHSR nevieme) koľko 
dotazníkov sa vrátili, teda akú účinnost" 
malo úsilie pracovníkov PHSR (príprava 
dotazníkov, tlač, roznesimie, zbieranie, 
vyhodnotenie atď. ) . Pretože žiadate 
poslat" dotazník na mailovú adresu {kto 
má a nemá počítač a potrebné zariad
enia?), žiadate poslat" {poštou?},-alebo 
osobne doruči( na Miestny úrad {čo z 
adresy nevyplýva}. Teda žiadate iniciatí
vu od ľudí, ktorí ... sú zvyknutý podobné 
dotazníky vyplni( a hodil" do poštovei 
schránky bezplatne, lebo žiadateľ si zari
adi bezplatné navrátenie dotazníkov a ai 
keď sú spokoiní- nespokoiní - zväčša 
nereaguiú. Veď to poznáte, a príslušní 
pracovníci si "odfaiknú" splnenú úlohu s 
konštatovaním: ,,Prišlo nám iba dvanást" 
odpovedí."· 

Pritom výsledkom by mali byt" i dôle
žité a cenné poklady pre vypracovanie stra-

légie rozvoia našei mestskei časti s ohľa
dom na naše potreby!!! 
Nuž, sleduieme vaše rokovania a sme, 
mierne povedané, rozčarovaní. Čo sme si 
to zvolili za zástupcov? 

ml, vt, mn 
O zmysluplnosti nepochybuieme. Radi 

by sme vedeli, či ie ešte možné k do
tazníku neiakým spôsobom prís( {prečo 
nebol v Devexe?) a termín do ktorého -
ie možné odpovedal" {nie ie uvedený na 
dotazníku}. 
Pre zauiímavosf vyberáme z otázok: 
-Ste spokoiná/ý s činnosfou miestnei sa- , 
mosprávy v období 2002-2006? 
-Podľa Vášho názoru v ktarei oblasti by 
mohla lepšie fungova( samospráva? 
· Vyberte 3 naidôležiteišie z uvedených 
oblastí, ktoré sú potrebné v mestskei 
časti naliehavo riešil". 
-Aké služby podľa Vášho názoru chýbaiú 
v Devínskei Novei Vsi, prípadne v čom 
by bolo možné vylepšil" už existuiúce 
služby? 
- Čo by podľa vás v Devínskei Novei Vsi 
určite nemalo chýbal" v roku 20 13? 
- Plánuiete spoiif' svoiu budúcnost" so 

životom v Devínskei Novei Vsi? 
- Aká ie podľa Vás kvalita života v 
Devínskei Novei Vsi? 

Na sobotu 15. septembra pozývali mestské časti DNV a Lamač na cel;í 
rad spoločensko-kultúrnych a športových aktivít k t~ám do Devínskej No
vej Vsi: Začiatok o 7.00 ha záver o 02.00 h slubovali ve/a spoločenských, 
kultúrnych i športových zážitkov. 

Od 7.oo malzačaťšportový rybolov na rybníku. Záujemcovia sa schádza
li pomaly, prišli aj hostia ~ Chorvátska, a darilo sa im, popoludní s úťažili 

deti. 

Tiež o 7.oo mal začiatok Výš/ap na Devínsku kobylu turisticko športovo 
poznávacie podujatie O putovný pohár starostu MČ DNV. Prvý záujemca 
vyštartoval načas, ostatní, a zišlo sa ich 52, prichádzali postupne v prie
behu dňa. 

O 9.oo na futbalovom štadióne na Vápencovej začal futbalový turnaj. 
Otvorili ho starostovia mestských častí DNV Ing. V: Mráz a starostka La
mača pani O. Keltošová. 

(Pokračovanie na 5. strane) 
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • 

centrum pre voľný čas 

Tel. 02/64 77 OO 33, 
e-mail: propagacia@zoznam.sk 

www.devínskanovaves.sk/kultúra 

30. 9. Zlatá priadka 
Detská divadelná scéna 

vo velkej sále, o 16.3ohod., vstupné 25.- Sk 
2. 10. MOJA PRÁZDNINOVÁ KNIHA 

Vyhodnotenie súťaže, 
knižnica. lstrijská 6, 10.oo h. 
7. 10. MESIAC STARŠÍCH 

Členská schôdza Miestnej organizácie Slovenskej jednoty 
dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. 

Slávnostný program, vo velkej sále, 15oo- 17oo h. 
14. 10. DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA 

Detská divadelná scéna, 
vo verkej sále, 16.3o h .. vstupné 25,- Sk 

21. 10. MALÁ PRECHÁDZKA DLHÝM OBDOBÍM 
Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia založenia DFS 

Grbarčieta v Devínskej Novej Vsi, 
vo verkej sále, 16.oo vstupné 50,- Sk 

29. 10. LAMPIONÁDA 
- detská diskoparáda pred jesennými prázdninami, 

- súťaž O najkrajší tekvicový svetlonos, 
-hostia, 

vo vel"kej sále, o 17oohod. 
Registrácia tekvicových svetlonosov 

pred Istro Centrom o 16.3oh., 
vstupné 30,- Sk, pre účastníkov súťaže vstup zdarma 

Prázdniny s DFS GRBARČIETA ---
{Dokončenie z minulého čísla) 

Veď mám v Grbarčietoch už oj vlastné die
fa, ktoré takto získava skúsenosti, spoznáva 
svet a ešte robí rados( nielen rodine, ale spolu 
s ostatnými rozdáva rados( aj 
iným /'udám. 

Ako napríklad ~a Balkan 
Folk Festivale v Bulharsku, na 
ktorý dostal náš súbor pozva
nie od hlavného organizátora. 

Festival prebiehal vo viace
rých turnusoch a zúčastnili sa 
na ňom súbory z Polska, Čes
ka, Slovinska, Chorvátska, Bul
harska, Turecka, Srbska, Ma
cedónska. 

My sme mali možnos( zúčastni( sa a re
prezentovať v termíne od 8. 8. - 14. 8. 2001 
Počas pobytu sme absolvovali dva večerné 

koncerty v bulharských letoviskách 8. 8. v Kile· 
ne a 11. 8. v Primorsku, spoločne s tromi folk
lórnymi súbormi so Srbska. Zúčastnili sme sa 
ako iediný súbOr zo Slovenska, ale náš súbor 
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reprezentoval predovšetkým folklór chorvátskej 
menšiny žiiúcei na Slovensku. 
Grbarčieta mali ~e/'mi ve/'ký úspech. 

Popri náročných vystúpeniach a dlhei ceste 
prekrásnym autobusom, sme sa mali možnos( 

vyšantiť aj v Čiernom mori, zdokonali( sa v plá
vaní, nadviazali sme nové kontakty, priatelstvá 
a domov sme sa vrátili spokoiní a obohatení 
o nové skúsenosti, ktoré využiieme v d'alšei 
činnosti súboru. 

Ďaku;em všetkým rodičom, ktorí nám dôve
rujú a neboja sa zveri( nám svo;e diefa, preto-

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KOBYLKA 
PRIISTRACENTRE, DEVÍNSKA NOVÁ VES 

VYPISUJE 
da zložiek: 
TANEC- dievčatá, chlapci 6- IO roční 

(skúška : tanec, rytmus a spev) 
WDOVÁ HUDBA na všetky hudobné nástroje 

KONKURZ 

Ocenená l. miestam na sút"ažnej prehliadke detských ludavých hudieb .o cenu S. Dudíka v 
Myjave 1997 a úspešný účastník celoslovenskej prehliadky detských ludavých ludavých hudieb 
. a spevákov v Považskej Bystrici 1998. 
a SPEV 

KONKURZ sa uskutoční 24. 9. 2007 od 17,00 do 18,00 hod 
v ISTRACENTRE v DNV. 

Doneste si so sebou úbor a cvičky, prípadne hudobné nástro;e. 

Vedenie detského folklórneho súboru KOBYLKA 

Kll!ttírt~J'e stíčt~stoll 
Vera l'udí nemá v živote nič 
iného iba charakter. 

L. J. F. Herold 
O kultúre sa toho popísalo .. . 

Ako vznikla, ako sa prejavuje, 
ako kultivuje, ako zvel'aďuje a 
chráni, komu a ako slúži ... ? Patri 
do kultúry iba umenie? Rozumie
me pojmu kultúra? 

že oni vedia, že deti rhojú prázdniny, ale idú 
predovšetkým reprezentovať OFS Grbarčieta, 

MČ ONV, menšinu Chorvátov na Slovensku ale 
a; seba. 

Máme všqk medzi sebou aj rodičov, ktorí 
piispievajú väčšou mierou aktivity a preto 
menovite ďaku;em rodine Kraičírovei a svo;mu 
monželovil. Griezlovi, rodine Turanskej, M. Huj
sove;, A. Slivarichovej, l. Havlovičovej, M. Kene
rešovej, O. Kuricove;, ť. Rybárove;, l. Horá
kove;, ť. Silnej, E. Peretičovej, M. Oanekovej. 
la spoluorganizovanie akcií patrí vďaka: O. 
Kraičírovi, A. Turanskej. Reprezentácia OFS 
Grbaičieta v Bulharsku bola financovaná ro
dičmi zúčastnených detí a čiastočne prispeli ai 
sponzori. Ďakuieme pánovi starostovi MČ ONV . 
Ing. Vl. Mrázovi a MÚ MČ ONV, Reštaurácii u 
Michala - pánovi M. Glosíkovi a aj pani G. Ba
ranovičovej z potravín na Mlynskej 24 (pri ryb
níku) za 160 litrov nealkoholických nápojov. 

Ešte raz ve/'mi pekne ďakujem o želám si 
ešte ve/a, ve/a takýchto reprezentácií s takými 
fantastickými detíni, oko oj rodičmi. 

Ďakujem za krásne prázdniny 
umelecká vedúca súboru Ni ko/eta Griezlová 

c ___ (ú_va_ha_) __ ) 

Otázok na túto té~u by mohlo 
byť neúrekom. Iste nie je možné 
na malom priestore túto tému 
vyčerpať. Ide mi.m skôr o predo
stretie otázok, ku ktorým by mal 
každý človek hl'adať odpovede. 

Pre vlastné uspokojenie, že 
rozumie-me otázkam kultúry a 
preto aj ostatní chápu nás (našu 
kultúrnosť) . O to v medzil'udskom 
spolužití ide. (Malo by isť?) 

V médiách je ponuka množ
stva kultúrnych podujati. Kultúra 
však nie je len o zábave. 
Najlahší spôsob predstierania, 
že niečomu rozumieme, je ha
niť to. 

L. Sterne 
Ak sa nechceme dostať do 

úlohy falošného predstieratel'a 
(l'udia nás aj tak časom odhalia), 
musíme pozn~ť aspoň základné 
pojmy uvedené v otázkach na 
začiatku tejto úvahy. Č i to stojí 
za to, dostanete odpovede hneď 
po prvých štúdiách, po získaní 
prvých poznatkov. 

Existujú l'udia, ktorí sa rodia s 
vrodenou kultúrnosťou. Možno 
ju však, štúdiom ( pozorovaním. 
vnímaním ... ), aj získať. V spoloč· 
nosti získate úctu pre znalosť a 
schopnosť jej uplatňovania. 

A že charakter je v kultúre vel'mi 
dôležitý sa presvedčíte tiež. 

pat 

()"OLOČ~NSKÁ K~ONIKA ) 
[~-Mb J 

Ing. jozef KAŇU CH 
a /ng. jaroslava PÁTKOVÁ 

jánPEŠADÍK 
a Zuzana BARÁTHOVÁ 

Blahoželáme ! 

~~] 
jakub VAJDIŠ 

Vitaj! 

Anton SZABO 
Ladislav GRAUS 

Nech odpočívajú v pokoji ! 

(Dokončenie z 3. strany) 

Popoludní o 12.3o v obradnej 
sieni radnice vo vile Košťálová, za 
účasti mnohých hostí, vrátane vel~ 
vyslanca Chorvátskej republiky na 
Slovensku, starostov družobných 
miest i niekolkých starostov mest
ských častí Bratislavy, slávnostne 
podpísali dohodu o spoločenskej 

a kultúrnej spolupráci starostovia 
Mč DNV V. Mráz! a starostka La
mača O. Keltošová. 

Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 
lstrijská 49, P.O.BOX 37, 843 10 Bratislava 49 

Hodiny pre verejnosť: Ut - Pi: 14.00 - 18.00, So: 10.00 - 18.00 

22.9. sobota 

• Rieka Morava - Slovenská Amazonka 
-bezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 
(zraz pred TIK ONV a aj pred infostánkom pod hradom Devín 
- 2 sprievodcovia!) 

• Devín-po stopách našich predkov - exkurzia so sprievodcom v nemčine 
rep. slovenčine po hrade Devín, 15. OO h · 
(vstupné sa platí, sprievodca zadarmo, zraz pri vstupnej bráne hradu) 

29.9. sobota 

• Kamenná tvár Devínskej Kobyly 
-6ezplatná exkurzia so sprievodcom, 15.00 h 
(zraz pred TIK DNV a aj pred infostánkom pod hradom Devín 
- 2 sprievodcovia!) 

• Devín-po stopách nasich predkov 
-exkurzia so sprievodcom v nemčine po hrade Devín, 15.00 h 
(vstupné sa platí, sprievodca zadarmo, zraz pri vstupnej bráne hradu) 

Ďalšie informácie a prihlásenie min. 2 dni 
vopred: 02/6477 0260, www.tikdnv.sk 

.. 

(Dokončenie z l . strany} 

som si spočítať sumu, o kto
rej sa dalo diskutovať. 

V prvom rade mi však šlo 
o zachovanie pôvodnej myš
lienky, tradície, kontinuitu, 
využitie skúseností. .. v pros
pech občanov Devínskej No
Vej Vsi. 

A preto som prvú ponuku 

na predaj adresoval Mest
skej časti Devínska Nová Ves. 
Síce s uvedením sumy, ale 
bez termínu. Ten mohol, vlast
ne celá ponuka, byť predme
tom diskusie, rokovaní, doho
voru, či dohody. Ponuku som 
napísal 31 .5. 2007, Miestny 
úrad prevzal .4. 6. 2007. Od
poveď som do dnešného dňa 
nedostal. Iba z uznesenia 
Miestnehozastupitel'stva UMZ 
~- 12.4/6/2007 som sa do zve-

Miestny hasiči oslavovali 130 výročie vzniku a pri tejto príležitosti 
pripravili súčinnostné požiarno taktické cvičenie . Techniku predstavili aj 
na nám. f. Kostru počas celého dňa.Počas celého dňa ponúkala Turistic
ko informačná kancelária TIK na nám./. Kostru, okrem organizovania 
výš/apu na Devínsku kobylu, množstvo infor.mácií o Devínskej, o svojej 
činnosti a ponukách, nechýbali ani zaujímavé publikácie poskytované 
záujemcom zdarma. Večer ·zavŕšili účastnici i hostia podujatí spoločen
ským večerom v ZŠ na ulir;i I. Bukovčana 3. 

del, že: Miestne zastupitel'
stvo mestskej časti Devínska 
Nová Ves nesúhlasí s od
kúpením dvo·jtýždenníka DE
VEX od p. Mgr. Petra Kruga. 
Hlasovanie za: 12, proti: O, 
zdržalo sa: 7. 

Z toho vyplynulo, že Mest
ská " časť DNY nemá záujem 
Devexodkúpiť, ani rokovať, a 
platia ostatné dohody: odsúh
lasený rozpočet pre vydáva
nie Devexu na rok 2007 a 

dodatok zmluvy č . 97/2006 
platný pre prvý polr~k 2007. 
Na moju žiadosť o predÍže
nie zmluvy na 2. polrok 
2007 som do dnešného dňa 
nedostal odpoveď. Nuž. Si
tuácia vydavatel'a Devexu 
nie je závideniahodná. Na 
dnes vari stačí čitotel'ovi táto 
odpoveď. V prípade záujmu 
môžeme o tejto otázke dis
kutovať. Mgr. Peter Krug, 

vydavatel' Devexu 

DEVEX 5 



I)ráve absencia jasného motívu 
k ničeniu ma viedla k zamysle
niu, ako k vandalizmu pristu

pova( a ako sa s ním vysporiadal: 

Najskôr si skúsme vytvorit' profil 
devínskonovoveského vandala (da
lej DV}. Nebudeme rieši( patologický 
vandalizmus, ktorý vyplýva z dušev
nej poruchy alebo nízkej mentálnej 
výbavy jedinca. 

Vzhladom na povahu a iracionalitu 
činov DV môžeme s vysokou pravde
podobnosťou z profilovej skupiny vy
lúči( obyvatelov, ktorí majú viac ako 
tridsať rokov. Ďalej vylúčime deti, 
povedzme do veku 14 rokov, ktoré sú 
pod doh/odom rodičov a ani nedispo
nujú dostatočnou silou, potrebnou na 
prevracanie a demolovanie ťažších 

predmetov. Ostáva nám teda skupina, 
ktorú označujeme ako tínejdžrov. Oni 
majú viac vo/"nosti, povolenie od rodi
čov "byt' vonku dlhšie". Súčasne majú 
dostatok sily. Dokonca majú potrebu 
ju prezentoval: Ak si spomeniem na 
svoje pubertálne roky, musím čestne 

priznat; že návaly testosterónu, adre
nalínu a ďalších dovtedy nepoznaných 
dobrôt ma nutka/i predvádza( silu a 
vytrvalo st'- a to spontánne, bez aké
hokolvek motívu. Neviem, či to platí 
aj u dievčat, generovanie ženského 
hormónu estrogén sa asi prejavuje 
iným - pôvabnejším spôsobom, ale 
viem si predstaviť aj istú účast' dievčat 
na vandalizme, a to v rámci davového 
alebo skupinového "nadšenia". 
Keď sme si vytypovali profil DV, skús

me nájsť spôsoby, ako sa s ním vyspa
riadat: K dispozícii máme dva . nástro
je. Represiu a prevenciu. 
• DV je vo veku, kedy je za svoje 
skutky trestne zodpovedný, čo umož
ňuje pôsobiť na jednotlivca represívne 
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- teda ho za dokázateľné vandalstvo 
potrestal: Otázka znie - aka. Odhliad
nime od elementárneho trestného sad
zobníka, záznam v registri trestov nie 
je najlepší štart do života. Na základe 
vlastných skúseností si dovolím tvrdit; 
že trest na mňa v puberte pôsobil ako 
červená farba na býka a považoval 
som ho za nespravodlivos( a najmä 

za obmedzovanie slobody. Výchovný 
efekt bal minimálny. Okrem toho, je 
náročné a zdÍhavé dokazova( takéto 
činy. Trestom teda môžeme nanaj
výš dosiahnut' efekt zníženia alebo 
náhradu spôsobených škôd {prípad 
peňažného trestu, prípadnej fyzickej 
účasti na odstraňovaní škôd}, alebo 
odstrašujúci efekt. Výsledok by som 
nepreceňoval. 

• Ďalšou cestou je prevencia. Vzhla
dom na proces zástavby, urbanizácie 
našej obce, blízkosť zdroja pracovných 
príležitostí {VW) si musíme uvedomit; 
že sídliská máme plné tínejdžrav, ktorí 
sa potrebujú sebarealizovať a nejako 
vybiť energiu. V puberte je to jedno
duchq tak. Preventívne pôsobenie má 
v tamto kontexteza úlohu vytvorit' prí
ležitosti na pozitívne vybíjanie energie 
a kultivovanú sebarealizáciu. 

Tak teda rekapitulujme. V minulosti 
slubovaný športový areál mal začínať 
za viaduktom - dnes je tam čerpacia 

stanica Slovnaft. Areál mal pokračo

val' popri železnici - dnes Autocen
trum Valušek alebo niečo podobné. 
Ďalej pri bývalom smetisku - je tam 
stále nejaký otrasne vyzerajúci sklad. 
Ďalej nasledujú tenisové kurty TJ Lob, 
vdaka za ne, futbalový štadión, tré
ningové ihrisko a burina. A raz za rok 
kolotoče. Na sídliskách . nájdeme pri 

' 
školách tenisové kurty, futbalové ihris-
ko, pieskové ihrisko no plážový volej
bal o asfaltové basketbalové ihrisko. 
A novú Glavicu na zimné sánkovanie. 
Aspoň tak poslanci prezentujú skládku 
z tunela Sitina. A zdochnuté kino. Ak 
som na niečo zabudol, prepáčte. Ne
vymenoval som skateboordové rampy, 
klziská, kúpalisko, pretože tu žiadne 
nie sv. Navyše je zakázaný vstup na 
Sandberg bicyklom. Oceňujem snahy 
jednotlivcov a organizácií, ktorí ponú
kajú možnosti napr. splavu na kanoe 
a pod. Obávam sa však, že sú pre 
tínejdžrov asi cenovo neprístupné. Vy
zdvihujem prácu trénerov a všetkých, 
ktorí pracujú v oblasti devínskonovo
veského športu. Vážim si aj aktivity 
TIK, ktorá má snahu spropagovať 

obec a trochu ju rozhýbat: Super je aj 
zimné klzisko na sídlisku na Kalištnej, 
fungujúce vďaka osobnej· obetavosti 
niektorých občanov - aj keď asi ruší 
obyvatelov dotknutej oblasti. Toľko 

šport. 
• Doterajšie preventívne pôsobenie 
miestneho zastupitelstva, obmedzova
nie prevádzkovej doby reštauračných 
zariadení, letných terás a pod., má 
za následok zníženie možností zába
vy pre tínejdžrov v Devínskej. Boli tu 
milé, šarmantné Chorvátske slávnosti. 

Dovolím si však tvrdit; že veľká 
časť mladých by do noci hrajúcu dy
chovku ochotne vymenila za Marilyna 
Mansona - tu sa asi prežehnajú aj 
bývalí súdruhovia, nejaký open air 
koncert na štadióne, ktorý by obec 
nezatvarila o desiatej, keď začína byť 
tma a najlepšia zábava, aleba v býva
lom kine. Máme tu rôzne kapely a rôz
nych uznávaných muzikantov, ktorí sa 
tu ani nemajú ako a kde realizovať v 
prospech mladých. Zasa musím oceniť 
snahy lstracentra o vytváranie kultúr
nych príležitostí - neviem však, či nie 
sú určené pre nižšie vekové kategórie. 
Toľko kultúra. 
• DTV vysiela v textovej časti apel na 
rodičov, či vedia čo robia ich deti. Sú
hlasím, rodina je základným prvkom 
výchovy. 

V puberte sa však idol otca a matky 
vo väčšine prípadov začína zamieňať 

za slávnych športovcov, hudobníkov 
hercov a pod. Takže poukazoval' n~ 
rodičov bude mať zmysel, ak kampaň 
proti vandalizmu bude komplexná 0 
využije a skombinuje možnosti repre
sívnych a preventfvnych opatrení. 

Ďalšou nesmierne významnou for. 
mou prevencie je vzdelávací cyklus. 
Tu je nutné vyzdvihnúť obetavú a 
nedostatočne ohodnotenú prácu peda. · 
gógov, vychovávate/ov základných a 
umeleckých škôl. Pri tejto príležitosti 
si dovolím poukáza( na nemerateľný 
prínos plynúci z celoživotného diela 
pani profesorky Zúbekovej, ktorá 
mnoho generácií vychovávala hud. 
bou. V súvislosti so školskou prípravou 
by som si dovolil apelova( na rodičov, 
aby podporovali a umožňovali "riešil' 
na mieste" nespratníkov. Nás neozna
čovali za hyperaktívne deti, jedno
ducho nás vyzauškovali, vyfliaskali 
a bolo. Dnes som zhrozený, keď od 
pedagógov počujem, ako agresívne sa 
niektorí rodičia zastávajú svojich detí, 
ktoré učiteľ potrestal. Toľko škola. 
• Účinným preventívnym opatrením 
by bola prítomnos( členov mestskej 
alebo štátnej polície na miestach výs
kytu vandalizmu. Deje sa fo len v 
určitých dňoch, zodpovedné osoby to 
majú "zmapované". Ak bude naďalej 
jedinou odpovedou nedostatok finanč
ných prostriedkov a ľudí, tak by bolo 
vhodné sa zamyslief nad zmyslom a 
efektivitou pôsobenia kompetentných 
osôb, ktoré sedia v zastupitelstve už 
neviem koľké funkčné obdobie. Oslá· 
va len pri sluboch typu cyklolávka, 
vybudovanie -športovísk, rekreačného 
využitia geotermálneho zdroja a tak 
do nekonečna. Zatiaľ sa realizujú ne· 
zmyselné ale možno výhodné projekty 
ako dopravné ostrovčeky na Eisnero· 
vej ulici, zámena jediných lahôdok v 
obci za ikstú kaviareň a rozpredaj de· 
vínskej na najvýnosnejšie t.j. stavebné 
aktivity, pri ktorých sa nejeden staveb· 
ník "vyšmykne"pravidlám, ako je to v 
prípade istej vily pod Sa nd bergom. 

Toľko k vandalizmu, pôvodu tohto 
slova a jeho príčinám . Ako vraví Bib/io 
- "kto má uši, nech počuje". 

Vlasto Paulík 

t\OLEČI<ARI 
----- nespali -
počas letných prázdnin 

Koncom školského roka sa začí-

j.ú prázdniny, obdobie dovoleniek na . 
1 

• 
le taktiež pretekov, ktore vyp ma a v • 

nie jeden víkend pocas mesiacov 

júl a august. 
Tento rok tomu nebolo inak a KO-

LEČKARI absolvovali svoju dávku 5 

pretekov. . . . . v : 

. Muži si odjazdili svoje standard-
né umiestnenia, čo pri narasta!úcej 
konkurencii je slušný výkon. Zeny 
ako obvykle hviezdili kde sa dalo, aj · 
keď niekedy nie práve najšťastnej
šie rozdelenie kategórií ich obralo o , 
umiestnenia na bedni. 

Tento rok sa KOLEČKARI rozrást-
li aí o ďalších členov, ktorí sa síce 
nezúčastňujú pravidelne pretekov, 
ale ukazujú naše dresy na celoden- . 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01. Kúpa 
02. Predaj 
03. Voľ né miesta (ponúka, 

hľadá) 

04. Služby (ponúka) 
05. Byty 
06. Nehnuteľnosti 

07. Rozličné 

( 02- PREDAJ ) 
• Ovčie kožušiny - predlož
ky - dostanete kúpiť v Deve
xe. Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: l5 .oo-18.oo. Mož· 
nosť aj objednať. Lacnejšie 
ako kdekol'vek v meste. 

ných túrach po celom . Slovensku a 
dokonca zavítali aj do Talianska. 

AUTHOR bikemaratón 
Súlóvské skaly (23.6.2007) 

Trasa 49 km /1440 m 

Kategória 8: muži M, C, Elite 8, bez 
/ic. do 39 r. 
275. Dostál Petr 05:27:38.12 

Kategória C: muži 40 - 49 r. 
33. Belzar Peter 03:34:37.58 

Kategória E: ženy do 39 r. 
19. Melišová Katarína 04:39:04.32 

Kategória F: ženy 40 r. a viac 
4. Belzarová Renáta 04:17:08.51 
Trasa 29 kml740 m 

Kategória 8: muži M, C, Elite 8, bez 
/ic. do 39 r. 
46. Daniel Martin 02:05:11.84 

Author Karpatský vlk 
-Bratislava 2007 (14. Z2007) 

Trasa 73 'km l 1767 m 

• Predám l 000 litrové nádo-
. by z PVC. Pri ~äčšom odbere 

zl'ava. Tel: 0905-138 153 

( 03 -VOťNÉ MIEST A ) 

• Potraviny -lahôdky·- mäso, · 
v Dúbravke, M.Sch .Trnavské
ho 4 (oproti skleníku) príjmu 

predavačky 
Info: tel 0903-462 583 

v čase 15 .oo - ll. oo hod 

('--_ __::0..:....4 --=-5-=-=-LU=ŽB_Y_~) 
• Spracovanie účtovných 
dokladov v systéme JU a PU 
(okrem miezd), vypracovanie 

IÁPRAV.A:- .A OPRAVA ODEVOV , 
. . . 

Obchodné centrom SARATOY 

úprava kožen~ch vecí, v1menazipsov, skracovanie, .· 
zužovanie, v1mena podšívok a rôzne úpravy, 

. Otváracie hodiny: 
Pondelok až piatok- 9.00 -18.00 

Sobota -9.00 -13.00 
Ned ela- zatvorené 

Telefón: 0904 568 47~ 0907429 915 

Kategória: MD- Muži (19-40 r.) 
85. Daniel Martin ' 05:36:41 

KELLY'S Dubnický mara
tón 2007 (25.8.2007) 

Trasa KLASIK 67 km l 2000 m 
Kategória: VO - Veteráni (41 r. a 
viac) 
12. Meitner Kamil 04:27:47 

Kategória "Z-Ženy bez rozdielu 
veku" 

17. Belzár Peter 04:44:22 
19. Zezula Ľubomír 04:48:44 
Kategória: ZO- ženy (19-40 r.) 
8. Melišová Katarína 06:09:46 

Kategória: 
DD- Veteránky (41 r. a viac) 
2. Belzárpvá Renáta 05:03:44 
Stupavský maratón 2007 
(28.Z2007) 
Trasa 49km l 1273 m 

Kategória muži nád 40 rokov 
6. Belzár Peter 02:32:13 
9. Meitner Kamil 02:37:17 
17. Zezula Ľubomír 02:54:57 

Kategória ženy nad 40 rokov 
1. Belzárová Renáta 02:59:04 
4. Palečková Monika 04:01:01 

os: Belzarová Renáta 
05:39:27.40 

14. Melišová Katarína 
06:42:01.42 

Kategória "V1-Veteráni1 36-45r. " 
31. Belzar Peter 04:47:20.91 

Kategória .,M-Muži 18-35r." 
Daniel Martin DNF 

MER/DA - Zelená stopa SNP 
- Banská Bystrica (1.9.2007) 

Trasa 39,5 km l 1260 m 

Kategória S - (seniori) od 40 do 
49 r. 

28. Zezula Lubomír 
02:56:33.39 

Ešte stale mimoriadne ceny! 

daňových priznaní (DPH, 
daň z príjmov), ekonomické 

poradenstvo. 
Tel: 0907-732 182 

• TY servis Baláž - oprava 

televízorov. 
Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 
• Špecialista na slabšie pro
spievajúcich stredoškolákov, 
doučí AJ, ·NJ, Ruštinu. 

Aj víkendy, u mňa na dome, 
individuálne. 200 Sk za 60 
min. Zanechajte č. mobilu na 

odkazovači: 6477 8835 

( 06- NEHNUTEťNOSTI ) 

• Kúpim záhradu . 
Tel : 0903-314 982, 
večer 6477 6205 

(~ _ _.:0:..:...7......:· R::..:::O=ZL::..::IČ'-"-N,E_' __ ) 

• HERBA - ZÁHRADNÍC
KE POTREBY, rozličný tovar, 

darčeky. Na grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tat
rách. Lokalita Hybe, cena 230 

Sk osoba/deň. 
Kontakt: 0903-105 924, 

www.chata l O.szm.sk 

. - . Sk l /2 = 5430 Sk l str . = 1 O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
Inzercia- Cenník: l znak= 1,30 Sk, 1/~6 str. =_678 Sk, 1/_8 str.= 1b3605S;., 1/4 st;;- 272c010% cet;rťočné 20% .• Ponuka detských vecí bezplatn;. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zlavy: tn uverelnenla za se l~~')( o, prlt~ ~ v\a a+' 50')( iná ako inzertná strano (6.7) + 30 k. 
Zamestnanie hľadám: zľava 50% . Príplatky: l. strana+ do, pvos el na s ran 15 ooo.'la oo e-m·ail: krug@mai l.v iapvt . s 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora na postou • po·pla. · · ' 

- DEVEX 7 



. ~~z policajného 
zápisnika 

• V nedel'u 2. 9. sa neznámy 
páchate!' v záhradkárskej oblasti 
pri Rochu, vlámal do vozidla VW 
Passat, ukradol koženú tašku s 
dokladmi, dioptrické okuliare a 
digitálny fotoaparát. 
Krádežou spôsobil majitel'ovi ško
du 4500 Sk, poškodením zám
ky 4-tis. Sk. 

• Do záhradnej chaty v záhrad
kárskej osade Múrnice so 4. 9. 
vlámal neznámy páchateľ tok, že 
vypáčil plastové okno . Ukradol 
väčší obnos peňazí. 

• Štvrtok l 3. 9. sme zaznamena
li hneď tri prípady. Najskôr v ob-

MOTORSPORT 

Amatéri na Babe 

Stať sa na chvílu preteká
rom a vyskúšať si svoje jazdecké 
umenie na tradičnej trati Pezinok 
- Baba ponúkol MOTORSPORT 

ONV v dňoch 8. - 9. septembra 

2007 širokej motoristickej verej
nosti. 

Na podujatie, organizované v 
rámci programu Šport pre všet
kých, športom proti drogám ale 
aj v snahe priviesť najmä mládež 
k zmysluplnému využitiu vo/'ného 
času, prijalo pozvánku nieko/'ko 
desiatok pretekárov a niekol'ko 

( ~O~.CHI.C ŽIVOT~ ) 
Zo všetkých stran sa na nas valia po· 
nuky ako si požičat. Ani jedna neradi ako 
vratit. 

jekte Presskamu neznámy pá
chate!' ukradol mobilný telefón 
Samsung v hodnote 7-tis . Sk, 
potom v areáli reštaurácie Karpa
tio neznámy páchate!' sa vlámal 
do vozidla BMW x 5, z ktorého 
ukradol koženú aktovku, doklady 
a platobné karty. Z platobných 
kariet sa mu podarilo vybrat' 80-
tis. Sk . Celková škoda je l 09-tis. 
Sk. 
• V ten istý deň zadržalo bez
pečnostná služba vo firme Volks
wagen Sk zlodeja, ktorý mol pri
pravený materiál (rôzny mon
tážny materiál} v hodnote 250-tis. 
Sk. . 

Prípad i páchateľa prevzal vy
šetrovateľ Úrodu justičnej o krim
inálnej polície. 

OO PZ DNY 

stoviek divákov. Nie je dôležité, 
kto v ktorej kategórii zvíťazil. 

Diváci mali možnosť po dva dni 
sledovať disciplinovanú organi
záciu pretekov, zažiť neopakova
tel'nú atmosféru takéhoto moto
ristického podujatia, vozidlá od 
najrozličnejších značiek i výko
nov - od Škoda po BMW a samo

zrejme, snahu všetkých vyskúšať 
si na pretekárskej trati zvučného 
mena svoje schopnosti. 

Aj napriek upršanej sobote {v 
nede/'u už svietilo slniečko) po
dujatie sa vydarilo a splnilo ciel; 
ktorý si organizátori i účastníci 

dali. 

r 

---Zlato 
pre Ivana Košibu I. š.~~C:I-1 
Na 28. majstrovstvách Slovenska v Remote pri Handlovej člen Ša. 

chového klubu STRELEC Devínska Nová Ves Ivan Košiba druhýkrát 
po sebe obhájil, čiže tretí krát za sebou získal titul Majstra Slovenska 
v šachu vozíčkarov. Blahoželáme! 

HOKEJBAL 

V sobotu 8.9.2007 začala nová 
hokejbalová sezóna 2007/2008 
a mužstvo HBC Kobra ONV začala · 
ligu dvoma domácimi zápasmi. 

. HBC KOBRA ONV: Slávia právnik 
6:6 (1 :3)(1 :2)(4: 1) 

Góly:M. Rybár2, R. Strnád, M.Zá
horský, J. Šašik, l. Chandoga po 1. 

Bratislavská Hokejbalová 
Liga 

Prihrávky: M. Záhorský 3, R. Str
nád , M. Rybár, J. 

HBC KOBRA ONV: ŠK Britanic 
3:12 (2:2)(0:1)(1 :9) 

Góly: M. Rybár 1 , R. Strnád 1 , S. Va
culík 1. 
Prihrávky: M. Záhorský 1, M. Ry
bár 1 , D. Sí th 1. 

Rozpis zápasov na jesennú časť: 

8.9.07 9:00 Kalištna ul. KOBRA ONV 

15.9.07 9:00 Kalištna ul. KOBRA ONV 

22.9.07 9:00 Mier. kolónia OSTREDKY 

29.9.07 9:00 Kalištna ul. KOBRA ONV 

6.10.07 9:00 Studenohorská ul. TJ SAV 

13.10.07 9:00 Kalištna ul. . KOBRA ONV 

20.10.07 13:00 Železničná ul. HBK PROFIS 

27.10.07 9:00 Kalištna ul. KOBRA ONV 

3.11.07 · 9:00 Kalištna ul. YMCA DNV 

10.11.07 9:00 Kalištna ul. KOBRA ONV 

17.11.07 9:00 · Mier. kolónia TEHELNE POLE 

24.11.07 9:00 Kalištna ul. 

1.12.07 11:00 Tbiliská ul. 

8.12.07 9:00 Kalištna ul. 

15.12.07 9:00 Cádrova ul. 

KOBRA ONV 

OLYMP RAČA 

KOBRA ONV 

GREEN HOR NS 

SLÁVIA PRÁVNIK 

BRITANIC 

KOBRA ONV 

ČUŇOVO 

KOBRA ONV 

HAN COP 

KOBRA ONV 

RAČISTORF 

KOBRA ONV 

H.O.K. NIVY 

KOBRA ONV 

SLOVMATIC ELÁN 

KOBRA ONV 

TEAM SHARKS 

KOBRA ONV 

Bližšie informácie o zápasoch a lige nájdete na internetovej stránke 
, www.bahbl.epark.sk 

Aj bezdomovec má svoju cenu! Je ňou -Veru. pri vykopavkach nenašli ani kúsok 
výška štátneho dlhu na jednu osobu. drôtu. -Jano, poď sa hrat von. 

· V starom Grécku mali bezdrôtový tele- Za totality sme museli povinne votit 
graf. vládu, akú väčšina z nás nechcela. 
· Nevrav! Teraz to robíme dobrovol'ne. 

-Nemôžem, musím pomôct otcovi s mo· 
)imi úlohami. 

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

Kolištná 9, tel./fox: 02/ 6477 5275, mobil: 0903-429 485, e-mail: devex@netlob.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pio: 15 .00-1 8.00 . Uzávierka číslo: vo štvrtok každý nepárny týždeň v mesiaci. Vychádza: v piatok každý párny týždeň v mesiaci. 

Nevychádza v auguste. Tlač: ort&press spol. s r.o., Turbínová 1, 830 OO Bratislava. Registračné číslo: 1 03/90. R 

DEVEX 8 

Mestská časť DNV je v súčasnosti najväčším sponzorom Devínskonovoveského Expresu 

[41.- 42. týtdeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Po uhorkovej letnej sezóne 
nastáva .. . jedni vravia hu
bárska, iní nachádzajú iné 
názvy pre tú práve prebie
hajúcu. Po dovolenkách a 
prázdninách sa otvorili brá
ny škôl, kultúrne zariadenia, 
brány štadiónov, skrátka ži
vot sa vrátil do všedných ko
ľají. 

Opäť nastáva čas honby 
za výsledkami bez ohľadu 
akým spôsobom ich možno 
dosiahnuť. 

Potom sa zdá, že dnes· sa 
už nevyžaduje kvalitná, dob
re rozvinutá, bohato štruktú
rovaná osobnosť, ve/kosť du
cha, živé a citlivé svedomie 
a statočnosť. (ako hovorí V. 
Haring v SNN). 

Dnes sa vyžaduje byť ús
pešným. Akými metódami 
a na ako dlho, to sú už ved
ľajšie otázky. 

Dokumentujú to najmä 
politici, ktorí odchádzajú 
po čase. zo svojich postov 
zanechávajúc za sebou ... jed
ni plody, inf spúšť. 
Tohtoročná hubárske sezó

na však je skutočne štedrá. 
Svedčia o tom nielen plné 
trhoviská ale aj susedia, kto
rí sa neváhajú pochváliť svo
jimi úlovkami. Nie sú skúpi 
na slovo, hoci zákon o pov
innosti informova( nepozna
jú. 

Vydavateľ 

C devex@ba .netlab.sk 

D EVínskonovoveský 
informqčný 

spravodajca 

Ex . občanov 

. 
. pre s. mestskej časti 

DEVÍNSKA NOV Á VES 

5.1 O. 2007 Ročník : XVII. Číslo: 16 bezplatne 

V čísle: G De velt lde n11 dl/i G Z r11dnlc~ 
.. Rozmlestnenle ltonlll/nero 11 O Z 11telléru 
llrt:lllteltlll MC DNI! ,. TIK ,. Nlsttírl11 mos to 11 

O Ku/túrtt O S'poločenslttí ltronllt11 O K11111/tíg 2008 
.. ll11še IIUio •fnzerclll f) lnzercl11 '· 
O Z pollt:ll/néllo ztíplsni'ltll .. Sport 

Devínska· Nová Ves sa čo nevidieť rozrastie do úplne in_ých rozmerov 

Devex ide zatiaľna dlh 
Ako sme spomínali v minu

lom čísle vydavatel' Devínska

novoveského Expresu (Devex) 

má opäť problémy. Netušíme 

prečo, ale Zmluva s .MČ DNY 
skončila 30. 6. 2007 a odvte

dy nebola vôl'a zo strany MČ 
ONV ju predÍžit' na druhý. pol

rok, čo znamená, že vydava
tel' nedostáva od 30. 6 . 2007 

na vydávanie od Mestskej 
časti žiadne prostriedky na · za

bezpečovanie informovanosti 
občanov, tok ako tomu bolo 

po minulé roky a v prvý polrok 
2007. (Predchádzajúce roky 

bola zmluvo vyhotovovaná na 

celý rok). 

Je síce pravdou, že vydava

tel' ponúkol MČ DNY médium 

predať (bez konkrétneho dátu

mu) MČ DNY ponuku neprija

lo, ale nevidíme dôvod hnevať 

so . Yydavatel' o zrušení vydá

vania nikdy nikde nehovoril, 

nikde so písomne nevyjadril, 

že mieni rušil' Devex. Ba, pos

lal MČ DNY žiadost' 30. 6. 
2007 o predÍženie zmluvy. Tá' 

-sa vraj stratila, pr_eto opako

vane poslal MČ DNY žiadost' 

10. 9. 2007. 

Na tú dostal odpoveď 20. 

9. 2007. 

Citujem: 
Vašo žiadosť zo dňa 10. 09. 

2007 o predÍženie zmluvné

ho vzťahu vyplývaiúceho zo 

zmluvy č. 97/2006 v znení 
Dodatku č. l zo dňa 01.03. 

2007 bola predmetom roko

vaniaMZMČDNVdňa 18.09. 

2007. No základe Dodatku 

č. l bola zmluva č. 97/2006 

{Pokračovanie no 5. strane} 

(KRÁTKE SPRÁVY) 
Preložka Mlynská 
Desať rokov trvajúca prípra

va prf!ložky Mlynskej ulice na
dobúda v týchto dňoch reálnu 
podobu. S prácami na 290 m 
úseku v hodnote 25 mil. Sk za
čal zhotovíte/' stavby spoloč
nosť Cesty Nitra, a.s. 1Z sep

tembra 2007, ukončená by 
malabyťdokoncaroka, vrátane 
obojstranneho chodníka, no
vých zastávok MHD, verejné
ho osvetlenia a dažďovej ka

nalizácie. 

PreVWSKvN~ 

Bratislava 17. september2007 
- Na mesačnú stáž do centrá
ly najväčšieho európskeho vý
robcu vozidiel- koncernu Volks
wagen, do nemeckého Wolfs
burgu v nedel'u 23.9. odcesto
valo desať žiakov z bratislavské
ho SOU elektrotechnického na 
Rybničnej ulici. Tí sa pripravujú 
v Stredisku praktického vyučo
vania na prácu vo VW SK. Po
čas svojho pobytu budú praxo
vať v tamojšom centre praktic
kého vyučovania, zdokonal'ovať 
sa v nemčine a neminie ich ani 
kultúrny program. 

·-:--Motto týždňa:-
Niektoré charaktery sú 

nezlomné, lebo sú pružné. ... 
Chceš si žiť ako prasa v žite? 

Buď sviňa! 

Uzavierko dnešného čísla 
bola 27.9. 2007. 

Uzavierka nasledujúceho 

číslo bude 11.1 O. 2007, 

č íslo vy jde 19.1 O. 2007. 



z radnice -zobralo na vedomie Program 
hospodárskeho a sociá lneho ro-
zvoja mestskej časti Bratislava 

Miestne zastupitel'stvo mest- Devínska Nová Ves, a uložilo 
skej čast i Bratislava Devínska prednostovi Miestneho úradu vy-
Nová Ves (MZ MČ ONV) sa pracovať návrh Programu obce 
ziš lo 1 8. 9. 2007 na riadnom ako súčasť schváleného rozpoč-
zasadnutí, ktoré bo lo pok- tu MČ ONV na roky 2007 - 2009 
račovaním · pre rušen é ho za- v sú lade so zákonom o rozpoč-
sadnutia MZ MČ ONV z 1 3. tových pravidlách územnej sa-
9. 2007. Na tomto zasadnutí mosprávy a predložiť ho na 
dorokovalo d;alších 14 bodov najbližšie zasadan ie Miestneho 
sc hvá le ného programu za- zastupiteľstva MČ ONV, 
sad nuti a. Z prijatých záverov 

- schválilo predložený návrh a uznesení MZ MČ ONV vy-
beráme na sledovné: nove ly Organ izačného poriadku 

mestskej časti Bratislava Devínska 

MZMČDNV Nová Ves, 

-schválilo in vest i čný návrh zá-
sadného ri eše ni a Obytného 

-zrušilo UMZ č. 275/12/2004, 

súboru "Sl n ečný vrch - Blížne 
a schválilo finančnú spo lu účasť 

mestskej časti Bratis lava Devín-
Zamajerské 111-IV. podl'a pred- ska Nová Ves na projekte JPO Bra-
lohy v kapitolách Podmienky tisla va Ciel" 3 "Zriade nie viacúče-
technickej obsluhy lokality a lového zariaden ia vzdelávacieho 
súčinnosti obce pri rozvoji no- strediska MČ ONV pre Základnú 
vej obytnej štvrte, a vyjadrilo školu s materskou školou l. Bukov-
súhlas so zámerom výstavby čana 3 vo výške 1 02,5 tis. Sk, 
Obytného súboru "S lne čný 
vrch - Blížne Zamajerské 111- -zobralo na vedomie informáciu 
IV. v zmysle predloženého ur- o č i nnosti Turistickej in formačnej 
banistického návrhu, a uložilo kancelárie, uložilo prednosti 
architektovi MČ ONV pripraviť MÚ MČ DNV a riaditel"ke lstra 
územné podklady investičného centra pripraviť návrh zmeny 
zámeru pre prijatie zmien a do- organizačného poriadku v súvis-
plnkov územného plánu h.l. m. losti so zaradením aktivít TIK do 
SR Bratislavy, prerokovať ich štruktúry Miestneho úradu MČ 
v Komisií výstavby a dopravy ONV alebo lstra centra alternatív-
a následne podať materiál na nym návrhom od 1 . 11. 2007, 
magistrát hl. m. SR- Oddelenie a uložilo prednostovi MÚ MČ 
rozvoja mesta; ONV pr i praviť návrh rozpočtovej 

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY 

Dátum 

2.10.2007 

9.10.2007 

16.10.2007 

23.10.2007 

.30.10.2007 

6.11.2007 

13.11.2007 

20.11.2007 

27.11.2007 

4.12.2007 

11.12.2007 

18.12.2007 

NA VEľKOROZMERNÝ ODPAD 
Miesto pristavenia - ulica 
J.Poničana 13-15 

Š.Králika 2 

J.Poničana 3-7, Kalištná 11-13 

J.Smreka 3-7 

I.Bukovčana 7-11 

Š. Králika 8-10, Novo ves ká 10-14 

M.Marečka 6-8 

P. Ho rova 18-20 

J.Poničana 7-11, Uhrovecká za obchodom 

J .Smreka 1-7 

I. Bukovčana 28 

J.Smreka 20-22 

Do kontajnerov sa môže vyhodiť vel'korozmerný odpad. Nesmie 
sa použiť na chemikáUe, železo a stavebný odpad. Pristavenie 
vždy v utorok. Odvoz po naplneni kontajnerov. 

DEVEX 2 

zmeny financovania aktivít TIK 
od 1. 11. 2007, 

-schválilo kontrolné správy Hlav-
né ho kontrolóra a) o· výbere da-
ne za nevýherné hracie prístroje, 
b) o dodržiavaní Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 1/2006 
o podmi e nkach podnikania a 
dodržiavania verejného poriad-
ku, a c) o pridel'ovaní a využí-
vaní vyhradených parkovacích 
miest pre zdravotne ťažko postih-
nutých obyvatel'ov, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ ONV vy-
pracovať návrh Všeobecne zá-
väzného na riad en ia o pod-
mienkach podnikan ia a dodržia-
vania ve rejn é ho poriadku tak, 
aby bolo v súlade so zákonom o 
verejnom zdravotníctve, 

-schválilo návratný finančný 
príspevok z Fondu rozvoja býva-
nia vo výške 300 tis. Sk Pavlovi 
Kravárikovi, byt. Tehliarska 11, 
Bratislava, 

-schválilo "Harmonogram zave-
denia e ura v roku 2009 v pod-
mienkach mestskej časti Bratis-
lava DNV, 

-prerokovalo návrh podm ie-
nok výberového konan ia na 
opatrovatel'skú službu v mest-
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves, uložilo prednostovi 
MÚ MČ ONV postupovať podl'a 
§ 58 a § 59 zák. č. 25/2006 a 
rokovať s OSS Senecio, n. o. o 
technických, administratívnych 

Bratislavčania už nemôžu dá
vať vel'l<orozmerný a drobný sta
vebný odpad ku kontajnerovým 
stojiskám, ale bezplatne ho od
viezť do zberných dvorov alebo 
k pristaveným vel'l<okapacitným 
kontajnerom. Hlavné mesto SR 
muselo prijať opatrenia zmeny 
systému zberu objemného od-

a finančných podmienkach 
zákazky v súlade s rozsa~orn 
opatrovatel'ských služieb a plat-
ným VZN, a uložilo prednos-
tovi MÚ MČ ONV predložiť 
návrh zm luvy s účinnosťou s 
DSS Senecio, n. o. od 1. 1 O. 
2007 do 30. 6. 2008 na roko-
van ie najbližšieho zasadnutia 
Miestnej rady MČ ONV, 

-zobralo na vedomie infor-
máciu o činnosti Miestneho 
zastupitel'stva mestskej časti 
Bratislava ONV, Miestnej rady 
mestskej časti Bratis lava ONV 
a odborných komisií MZ MČ 
ONV za 1. polrok 2007, 

·schválilo prevod vlastníctva 
bytu č. 22 v bytovom dome 
na ul. M. Marečka orientačné 
číslo 18, 20, 22, orientovaný 
vo vchode č. 22 dó vlastníctva 
In g. Marte Ki lim ajerovej za 
kúpnu cenu 1. 777. 777,- Sk s 
tým, že kúpnu zmluvu podpíše 
najn eskô r do 25. 9. 2007 a 
kúpnu cenu doplatí pri podpise 
kúpnej zm luvy, 

-prerokovalo sťažnosť kontrol-
nej komisie SBD IV. na nezá-
konný postup starostu a hl av-
né ho kontrolóra MČ ONV a 
konštatovalo, že riešeni e pred-
metnej sťažnosti nie je v pôsob-
nosti Miestneho zastupitel'stva 
mestskej časti Bratislava ONV. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňas, 

zástupca starostu MČ DNV 

padu na základe kontrolných zis
tení Slovenskej inšpekcie život
ného prostredia. Občania ne
dodržiavali harmonogram odvo· 
zu vel'l<okapacitných kontajne
rov a vytvárali sa čiern_e skládky 
zmiešaného odpadu. 

Likvidácia odpadu . sa tak od!. 
októbra menia platí dá 31. 12. 
2007. Okrem dvoch zberných 
dvorov na Bazovej ulici 6 a Ivan· 
skej ceste 22 sa vytvoria ďalšie 
celomestské. 

l;_~u~č-nj ~d:ft~r,il norú o~ roct; 
· Úrod pre regu láciu siet'ových odvetví 4. septembra schválil pre Bratislavskú vodáren· 

skú spoločnost; o.s., nové ceny vodného o stočného no rok 2007. Nové ceny sú zhruba o 
korunu vyššie o platia spätne. K doúčtovoniu zo uplynulé obdobie pristúpia ož po tom, 
oko si budú istí, že je to právne v poriadku. 

t ATELIÉR V ARCHITEKT~ MČ DNY 

Murované zástavky MHD už dnes niektoré vyzerajú podla obrázku, ktoré vymal'o-

vali deti zo ZŠ -

Pripravovaná lávka Terno - terasa M. Marečka 

Židovský cintorín, návrh pamätníka od arch. Veselého 

~ISTÓRift . MOSTOV 
[ Ivan Mrva ) v Devínskej Novej Vsi 

Minulosť mostov cez Moravu 
v Devínskej Novej V si je takmer 
neznáma aj keď je mimoriadne 
zaujímavá, ba aj dramatická. 

Čo je snáď ešte pozoruhod
nejšie, je s ňou spojených hneď 
niekolko prvenstiev našej obce. 

'! poslednej tretine 18.· sto-

Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 

6.10. sobota · EXkurzia do Národného parku Donau-Auen, 
Orth/Donau, Rakúsko , 

11.00- 16.00 (vlastná doprava, zraz v centre NP v Orth/Donau, 
sprievodca zadarmo, 

15.00- 17.30 

vstupné: 4,- dospetí,· 2,- zl'avnené) 
Pozvánka do prírody Devínskej Kobyly 

13.10. sobota 
8.30- 14.00 

- exkurzia so sprievodcom (zraz pred TIK ONV) 
Uličkami Hainburgu ~ ' exkurzia so sprievodcom 
(zraz pred TIK ONV, doprava: 180:- Sk/ osoba, 
platný OP resp. GP) 

15.00- 17.00 Z histórie Devínskej Novej Vsi- exkurzia so sprievodcom 

(zraz pred. TIK DNV) .. 

20.10 •. sobota · Pozvánka d~ prírody nivy rieky Moravy 
- exkurzia so sprievodcom 

15.00- 17.30 
15.00- 17.00 

(zraz pred TIK ONV) 
Devín - po stopách našich predkov 
·- exkurzia so sprievodcom 
(zraz pri vstupe na hrad Devín, vs(upné: 90,- Sk, 
dospetí,· 40,- Sk deti) 

Prihlásenie na exkurzie so sprievodcom (3 dni vopred!!!): 
osobne lstrijská 49, Bratislava· Devínska Nová Ves (utorok- piatok od 14:00 do 
18:00, sobota od 10:00 do 18:00) mailom pochabova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk, 
www.tikdnv.sk alebo'telefonicky 02/6477 0260 

ročia bol tu postavený cestný 
most a k nemu roku 1847 pri
budol druhý, železničný. 

V chotári nevelkej obce stá

li teda dva velké mosty a tým 

si Devínska Nová Ves zaistila 
prvenstvo 'V celom Uhorsku. Aj , 

najväčšie mestá sa mohli popý
šiť len jedným mostom. Udrža
la si ho pomerne dlho, takmer 
polstoročie, keď v Budapešti v 
krátkom čase k starému reťazo
vému mostu pribudol ďalší. 

·V Bratislave postavili prvý most 
až roku 1895, druhý roku 1972. 

Ďalšie prvenstvo, trocha od
lišného charakteru, získal náš 
železničný most za vojny roku 
1866. Po prvýkrát v dejinách 
Slovenska, ale aj . celej monar
chie, bol vyhodený do vzduchu 
železničný most pomocou tr

haviny. Žiaľ, úspešne. 
Zatiaľ čo železničný most sto

jí aj dnes, existenciu cestného 
mosta naznačujú už len zvyšky 
násypov. O jeho minulosti cest
ného mosta sa vie pomerne 
málo. Našťastie sa v l:iratislav
skom mestskom archíve zacho
valo niekolko zabudnutých zá
znamov. Čo teda hovoria? -

Most bol postavený roku 1771 
a nahradil sústavu tzv. mar hec
kých mostov, ktoré v priestore 

Devínskeho jazera spájali oba 
brehy Moravy už v 16. storočí. 
Ako vyzeral?, Hlavné mostné te-

leso vedúce cez rieku tvorila dre
vená konštrukcia, ktorá mala dÍž

ku 150 siah (270m). 
Tok Moravy bol v dobe pred 

úpravami oveľa širší, ale zároveň 

plytší. Konštrukcia spočívala na 
drévených stÍpoch zarazených 

do riečišťa. 
Príjazdové cesty cez zátopové 

územia viedli po násypoch z lá
maného kameňa, ktoré však ma
li na niekolkých miestach klen
bové priepusty, aby voda mohla 

voľne odtekať. 
Po výstavbe mosta cestné spo

jenie vedúce cez Devínsku Novú 
Ves do Rakúska a c.ez Dúbravku 
do . Bratislavy stúplo na význa
me o čom svedčí aj tridsiatková 
(colná) stanica, ktorá tu vznikla 
namiesto stupavskej, keďže ces
ta Viedeň - Marchegg- Stupava
Bratislava sa prestala používať. 
Spojenie cez Devínsku Novú Ves 

bolo podstatne kratšie. 
V čase vojen s Napoleonom 

mal most velký strategi_cký vý
znam. V polovici novembra 1805 
tadiaľto nečakane prešli francúz
ske jazdecké oddiely a niekolko 
dní lúpili v obciach a mesteč
kách Bratislavskej stolice. Bolo 
ich údajne 15-tisíc. Potom sa 
však pripojili k hlavným silám 
Napoleonovej armády aby 2. de
cembra vybojovali víťaznú bitku 

pri Slavkove. 
(Pokračovanie v budúcom čísle) 

DEVEX 3 
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centrum pre voľný ča,s 

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava 
Tel. 02/64 77 OO 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk, 
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk 

2. 10. MOJA PRÁZDNINOVÁ KNIHA 
Vyhodnotenie súťaže 

v knižnici, lstrijská 6, o 10.00 h. 

7. 10. MESIAC STARŠÍCH 
Členská schôdza Miestnej organizácie Slovenskej jednoty 

dôchodcov v Devínskej Novej Vsi. 
Slávnostný program vo vel'kej sále, 15.00- 17.00 h. 

14. 10. DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA 
Vo vel'kej sála, 16.30 h., vstupné 25,- Sk 

21. 10. MALÁ PRECHÁDZKA DLHÝM OBDOBÍM 
Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia založenia DFS 

Grbarčie.ta v Devínskej Novej Vsi 
vo vel'kej sále, 16.00 h., vstupné 50,- Sk. 

29. 10. LAMPIONÁDA 
- detská diskoparáda pred jesennými prázdninami 

-súťaž .O najkrajší tekvicový svetlonos" 
-hostia vo vel'kej sále, o 17.00hod. 

Registrácia tekvicových svetlonosov pred Istro Centrom 
o 16.30 h. vstupné 30,- Sk, 

pre účastníkov súťaže vstup zdarma 

. ČD preslfálfali lfDbyllfy DII začiatlfu rDlfa 

Deti z folklórneho súboru Kobylka toho 
už od začiatku roka "preskákali" naoza; 
vel'o. 

Vo februári 2007 sa zúčastnili na kra;skei 
sút'aži choreografií s novým programom Voi
norský tonc-haus. Podorilp sa im zvíťaziť a 
tretíkrát tak postúpiť na celoslovenskú preh
liadku tých na;lepších. Konala sa v prostredí 
amfiteátra pod hradom Likavka obklopené
ho nádhernou liptovskou prírodou. Kobylka 
získala ocenenie ,,la ve/'mi dobrý vokálno
-inštrumentálny pre;av". 

V máii čakal niektorých tanečníkov, hu
dobníkov a speváčky výnimočný zážitok. 
Účinkovali v Paríži - St. Bruce, kde sprevád
zali našich bežcov a členov delegácie Devín
ske; Nove; Vsi na návšteve te;to áružobne; 
parížske; štvrti. Naiväčšou odmenou okrem 
vel'kého uznania domácich im bola prehli
adka Paríža z lode plávaiúcei po Seine. 

V iúni sa už tradične koná v uliciach 
l 

Bratislavy medzinárodný detský folklórny 
festival, kde Kobylka rovnako nechýbala. 

DEVEX 4 

Festival na My;ave má úžasnú atmosféru 
a kobylkári tu nielen účinkovali v progra
me na pódiu, ale vychutnali si a; ;armok a 
muzicírovanie a spev v tieni pod korunami 
stra mov. 

Letné teploty stúpali a práve vtedy sa 
autobus plný kobyliek vybral na dlhú cestu 
do Skop;e, hlavného mesta Macedónie. Pod 
žeravým balkánskym slnkom medzi detský
mi súbormi z Bulharska, Srbska a Macedó
nie pôsobili kobylkári ako cudzinci skutočne 
zd'oleka a ich tance a hudba boli pre domá
cich exotické a zau;ímavé. Rovnako, ako 
pre našich súboristov divoké macedónske 
rytmy. 

Aké už môže byť pre slovenský folklórny 
súbor vyššie ocenenie, ako keď ho pozvú na 
Východnú! Tento rok sa dokonca tento festi
val prvýkrát konal v novučičkom amfiteátri, 
ktorý dokončili hádam len pár hodín pred 
festivalom. Vystúpenie Kobylky na hlavnom 
pódiu v detskom programe "Rapotačky" vy
sielala dokonca slovenská televízia. 
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Koniec školského roku uzavrel súbor vy
stúpením na Cyrilo-Metode;ských oslavách 
na Devíne a začiatok nového zase oslávila 
účinkovaním na Račianskych hodoch. 

Gaidoši sa v septembri zúčastnili na 
svo;om ve/'kom podu;atí - Medzinárodne; 
súťaži mladých ga;došov v rámci festivalu 
Gaidovačka v Oravske; polhore: 

Medzi, gaidošským dorastom z Česka, 
Sliezska, Moravy, Polska, a samozre;me Slo
venska, sa podarilo Lukášovi Lackovi získať 

tretie miesto a Dominika Kevická, ktorá 
vlani zvíťazila získala v tomto roku Cenu 
poroty. 

Deti z Kobylky mali ešte mnoho zážitkov 
na nácvikoch, vystúpeniach a hlavne na 
sústredeniach, z ktorých maiú na;radšei 
večerný oddychový-zábavný program, ktorý 
si sami pripravu;ú. 

Ak chcete vidieť fotky zo života Kobylky, 
navštívte HYPERLINK 

http://www.kobylka.sk 

~"OLOČ~NSKÁ K~ONIKA ) Devex ide zatiaľna dlh 
c~- d<b ) 

Marián KALMAN 
a Mgr. Zuzana RYŠÁNKOVÁ 

jlll·aj ASCHENS(HWAND'J!'ER 
a Ivana VO]TEKOVA 

Blahoželáme ! 

( 

OskarFIČOR 
Hanka BLAHOVÁ 

jakub BLAHO 
Andrej KISZEL 

Lea MIHALOVIČOVÁ 
Daniel MIHALO VIČ 

Miroslav Filip ZEZULKA 
Vitajte! 

Stanislav ŠILHAN 
Miclial CSÁSZAR 

Štefan KRAJČÍR (Na Grbe 41) 

Štefan NOVÁK 

Nech odpočívajú v pokoji ! 

Ďakujeme všetkým priateľom 
a známym za kvetinové dmy 

a účasť na pohrebe môjho 
milovaného manžela 

Michala Császára, 
ktatý nás opustil 
diía 12.9.2007. 

Manželka Olga Császárová 

Mesto vypísalo ponuku 

na Vianočné trhy 
Vianočné trhy v Bratislave bu

dú v tomto roku opäť od 23: no
vembra do 23. decembra na Hlav
nom a Františkánskom námestí. 

Záujemcovia o predaj v stán
koch sa môžu uchádzať od 14. 
septembra a svoje ponuky doru
čiť najneskôr do 15. októbra, do 
1ZOO h. 

Matersk centrum 
(MŠ J. 5mre~a 8) 

\fBUBLINKA .:~··· 

Z ateliéru architekta MČ ONV 
Rekreačné zázemie pripravované pri rybníku 
vDNV mb 

{Dokončenie z l. strany} 

predÍžená od 01. 01. 2007 
do 30. 06. 2007. 
MZ MČ DNV na vyššie uvede
nom zasadnutí vzalo uvedenú 
skutočnosť ukončenia doby 
trvania zmluvného vzťahu do 
30. 06. 2,007 na vedomie s 
tým, že nebolo prijaté uzne
seme na ďalšie predÍženie 

zmluvy. 
Ing. Rudolf Šeliga 

prednosta MÚ MČ DNV 

V obchodných vzťahoch · 
býva dobrým zvykom pri vy
povedaní, či rušení vzájom
ných vzťahov uviesť, aspoň 

stručne, dôvod. Ten nepozná
me. Možno iné riešenie je vy
soko výhodné pre MČ DNY, 
teda pre občanov Devínskej, 
ale ani to nepoznáme. 
Ospravedlňte prosím siaho

dlhé vysvetl'ovanie, ale to, že 
poskytujeme služby občanom 
Devínskej bez primeranej spo
luúčasti MČ DNY nás, teda 
vydavatel'a, poškodzuje, vás 
občanov, čitatel'ov a daňových 
poplatníkov môže privádzať 

do omylov. My sa snažíme iba 
nájsť príčinu a riešenie . 

O tom vás budeme informo
vať v budúcich číslach . 

A prečo Devex vychádza nap
riek týmto problémom? 

Vysoko si vážim čitatel'a, da- . 
ňového poplatníka, ktorý oča
káva plnenie predvolebných 

V najnovšej kni~e štefana Horského OBLUDA NA KGľAJNICIACH 1938-1945 

PrečíttJjte sl tJj o. Devínskej Novej Vs l 
Do knižnice v Devínskej Novej 

Vsi pribudla nová kniha auto
ra štefana Horského Obluda na 
koĽajniciach 1938 -1945. 

Na pozadí ťažkých rokov sa či
tateĽovi premieta mikroklíma ži
Vota železničiarskej rodiny, ako 
Videla vojnu z obloka strážneho 
domčeka na trati z Marcheggu 
do Devínskej, ale aj zo Záhoria do 
Bratislavy. Sú to príbehy a osudy 
o živote, bunkroch, o nemeckej 
kasárni v ich dome, o Marche
ggských mostoch, rieke Mora-

ve, o útekoch z Ríše a do Ríše 
veĽkanemeckej, o bombardovaní . 
i vojnových udalostiach v Devín
skej, Stupave, Máste i u ďalších 
susedov, o Bratislave, ale aj o 
čarovnej prímoravskej prírode, 
ktorá ani vtedy pechorenie Ľudí 
nebrala na vedomie. 

Udalosti a príbehy sú zviazané 
s desiatkami mien občanov De
vínskej, možno aj vašich blízkych, 
či známych z tých čias: Belašič, 

Benkovci, Búnovci, Cingelová, 
Dlouhý, Hany, Chovancovci, Chro-

mec,Janoštiakovci, Kitz, Klas, Ko
varíkovci, Kronauerovci, Kroupa, 
Kučera, Lipkovci, Marmorstein, 
Mikletičovci, Mittelmann, ' Po
korný, Polanský, Preisengerovci, 
Ryšánkovci, Sloboda, Stachovi
čovci ,Šteflovičovci, Tisovčíkov
ci, Wernwr, Vlašič, Wait, Záhrad
níček, Žužič, a ďalší. Kniha, ilu
strovaná obrázkami, nakresle
nými v tých rokoch autoroV!,ím 
bratom je v predaji v Devexe (No
voveská 14, z dvora, po-pia: 
15.00 -18.00) 

sl'ubov, plnenie povinností ob
ce voči občanom {nielen v po
ložkách účtovníckych ale aj 
morálnych, etických a ostat
ných), zachovanie kreditu vy
davatel'a, ktorý si budoval 17 
rokov a nedokáže hazardo
vať s dôverou čitatel'ov a ob~ 
čanov, služby, ktoré ho orien
tujú o dianí v mestskej časti v 
ktorej býva a ktorej odvádza 
dane, seriózny prístup k sebe i 
subjektom, ktoré mu slúžia .. . a 
nakoniec v súlade s povinnos
ťami vyplývajúcimi zo zákona 
o slobode informácii plní. .. len 
svoje úlohy. 

Vyda vate l' 

O slobodnom prístupe 
k informáciám 

Nadácia otvorenej spoloč

nosti - Open Society Founda
tion ukončila prijímanie no
minácií do piateho ročníka 

súťaže INFOčin roka. 
Prijaté nominácie v týchto 

dňoch hodnotí odborná poro
ta, ktorej úlohou je rozhodnúť 
o víťazovi v kategórii "Nepria
teľský čin roka" a "Priateľský 
čin roka': 

Vyhlásen ie výsledkov súťaže 
sa uskutočryí dňa 28. septem
bra 2007 pri príležitosti Med
zinárodného dňa informácií v 
Open Gallery v Bratislave. 

Občania a inštitúcie celkovo 
prihlásili do súťaže 29 príkla
dov dodržiavania a nedodr
žiavania zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám, z to
ho 13 príspevkov je zaradených 
do kategórie "Priateľský lin 
roka" a 16 príspevkov je v kate
górii "Nepriateľský čin roka': 

Medzi tohtoročnými nomi
náciami na priateľský čin roka 
prevažujú nominácie z oblas
ti jednotlivých samospráv. 

Vyskytujú sa medzi nimi aj 
nominácie, ktoré boli v pred

. chádzajúcich r~čníkoch súťaže 

(Pokračovanie na 6. strane) 

DEVEX 5 



PODNIKATEriA·ŽIVNOSTNÍCI·OBCHODNÍCI 

Katalóg obchodov a služieb pre obyvatelov ONV 2008 
Uzávierka pre rok 2008 je 30. 11. 2007 

Objednávkové tlačivá sú už v Devexe 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15oo- 18oo 

Záujemcovia môžu dostať aj mailom 
devex@ba.netlab.sk 

VAŠE AUTO-
čo SA BUDE KONTRD_LOVAŤ 

Pri cestnej kontrole auta sa "po
zomosť zameria na: 
• brzdový systém a kompo-

nenty 
• výfukový systém 
• dymivosť naftových motorov 
• STK 
• plynné emisie (benzínové 

motory, LPG, CNG) 
• mechanizmus riadenia 
• svetlomety a svetelnú 

signalizáciu 
• kolesá 
• pneumatiky 
• pruženie 
• podvozok 

POVINNÁ VÝBAVA OSOB-
NÉHO AUTA* 

1. náhradné elektrické poistky, 
ak sa v elektrickej inštalácii po
užívajú, a to po jednej z ké!ždého 
používaného druhu 
2. náhradné vláknové žiarovky 
s výnimkou svetelných zdrojov s 
plynovou výbojkou, ak sa použí
vajú v svetlometoch alebo svie
tidlách vozidla, a to po jednej 
žiarovke z každého druhu, pou
žívimého na vonkajšie osvetlenie 
vozidla a náradie, potrebné na 
ich výmenu s výnimkou zvláštne
ho výstražného svetla 
3. príručný zdvihák s nosnos
ťou, rovnajúcou sa aspoň zaťa
ženiu najviac zaťaženej nápravy 

O slobodnom prístupe ... 
(Dokončenie z 5: strany) 

chronickými adeptami na ne
priateľskú cenu, čo prezrádza 
pozitívne zmeny v komunikácii 
samospráv po posledných ko
munálnych vo/bách v decemb
ri 2006. Naopak nominácie na 
nepriateľské činy sa vyznačujú 
značnou rôznorodosťou. 

DEVEX 6 

alebo zdvíha nej časti vozidla** 
4. kl'úč na matice alebo skrutky 
kolies**· 
5. náhradné koleso s ráfikom a 
pneumatikou predpísaného dru
hu a rozmeru** 
6. bezpečnostný odev (vesta, 
overal, bunda, pláštenka) 
7. ťažná tyč alebo lano schvále
ného typu, určené na vlečenie 
vozidiel 
8. homologovaný prenosný vý
stražný trojuholník 
9./ekárnička*** 

······· ···· ··············· ··········· 
*podla návrhu vyhlášky 2006 Zb. 
platnosť od l. novembra 2006 
'"* nevzťahuje sa na autá, kto
ré majú všetky kolesá vybavené 
pneumatikami s technológiou, 
umožňujúcou jazdu aj po defekte 
(napr. Run-fiat), a vozidlá, vyba
vené prostriedkami na bez de
montážnu opravu poškodenej 
pneumatiky 
***podla smernice ministerstva 
zdravotníctva 

(Dokončenie v budúcom čísle) 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02 · Predaj 
03- Vol'né miesta (ponúka, 

hl'adá) 
04 · Služby (ponúka) 
05- Byty 
06 · Nehnutel'nosti 
07 · Rozličné 

Tohtoročnými víťazmi v kate
górii "Priateľský čin roka sú: 
l.) Mestský úrad Šala 
2.) . Žilinský samosprávny kraj 
3.) Kancelária verejného och
rancu práv 

Víťazmi v kategórii "Nepria
teľský čin roka" sú: 
1.) Štátne lesy TANAPu 
2.)Ministerstvopôdohospodár
stva SR 

~a~6d~p _pod /e,rajou 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

OPÄŤ OTVORENÉ 
Denné menu: 69 Sk 

Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po- pia: Soo-18oo, So: ?oo-12oa 
Nákup možný aj na gastrolístky 

(~----=-0=-2 ·...:...:PR=E=DA=-J -~) 
• Ponúkam na predaj sirôtky a kachlikové 

chryzantémy. Šubín, Na grbe 30, 
tel: 6477 Ol 09 

• Ovčie kožušiny - predložky - dostanete 
kúpi( v Devexe. Novoveskó 14 (z dvora) 
po-pia: 15 .oo-18.oo. Možnos( aj objednať. 

Lacnejšie ako kdekol'vek v meste. 
• Predám l 000 litrové nádoby z PVC. Pri 
väčšom odbere zl'ava. Tel: 0905-138 153 

VÝPREDAJ 
dámska obuv zo starých zásob 

pár za 1 SO korún 

v Devexe, Novoveskó 14 (z dvora) 
, po-pia: lS.oo- 18.oo 

a na plesovú sezónu ste vybavení 

(~_0::....::3_-V.:.....:O::,.:::ťNc..:..:E:....:.:' M=IE=ST:...:.:A:__~) 
• Potraviny -lahôdky- mäso, v Dúbravke, 

M.Sch. Trnovského 4 (oproti skleniku) príj. 
mu predavačky o kuchára. 
Info tel. 0903-462 583 v čase 15.oo · ll.oo 

. • Hotel Morovo prijme do pracovného po
meru: 
• recepčný-recepčná, znalosť NJ (AJ) 

podmienkou, 

3.) minister školstva Ján Mikolaj 

Zákon o slobodnom prístu
pe k informáciám (Zákon č. 
211/2000 Z.z.) 

Zákon bol prijatý v roku 
2000, s účinnosťou od januára 
2001. 

Stal sa základným nástroj
om pre získavanie informácií 
občanov od verejnej správy. 

Zákon je jedným zo základ-

• pomocné sily do kuchyne 
• kuchára-kuchárku. Informácie v hoteli 

Morovo no Opletolovej, 
Tel.: 6477 7766, 6477 9991 

Dňa 25.9.2007 o 13.35 hod vypadol 
z auta Citroen Berlingo BA 816 IC na 
lstrijskej ulici, križovatka nad rybní
kom smer od štadióna v D.N.V. nive
lačný prístroj HILTI PR60 v červenom 
kufríku 60 x 40 x 30 cm. 

Prosím poctivého nálezcu o vrátenie 
oproti odmene. Prístra[ je nepredajný, 
evidovaný v autorizovanom servise 
HILTl-SLOVAKIA. 

. Tel. 0904 528 767, EV.ADR v INZ. ODD. 

("-----=0...:...4 -=-· S=LU=ŽB:..:_Y __ ) 

• Spracovanie účtovných dokladov v sys· 
téme JU a PU (okrem miezd), vypracovanie 
daňových priznani (DPH, daň z príjmov), eko
nomické poradenstvo. Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava televízorov. 

Na grbe 43. Teljzózn .. 6477 6963 
• Špecialista no slabšie prospievojúcich stre· 
doškolókov, doučí AJ, NJ, Ruštinu. Aj vikendy, 
u mňa na dome, individuálne. 200 Sk zo 60 
min. Zanechajte č. mobilu na odkazovači: 

6477 8835. 

ných predpokladov fungova
nia demokracie, pretože dáva 
občanovi právo získavať infor
mácie od tých, ktorí sú platení 
z jeho daní. 

Na druhej strane vytvára 
povinnosť verejnej správy pos
kytovať informácie, pričom tie
to informácie musia byť po
skytnuté bez ohladu na dôvod, 
pre ktorý ich občan l organizá· 
cia žiada. 

~f_ 
~ · .- ~ · -

r,·~iíkn 
v~tt!io-n -~.ertlltt~nnt 

PONÚKAME 

- ry6o~ jedfá., príjemné posedenie 
- cfiutné o6edové menu za 95,- S~ 
- štýfory saLónik pre nefajčiarov 
- usporiadanie spoCočenskýcfi akcií 
- konferet:tčná. miestnosť _ 
- u6ytovanie za priaznivé ceny · 

Hutnická. 2, 84110 BRATISLAVA-DEVÍN 
teL: +4i12 657 30275, 0902 :f82430 
e-rrťa.if: peniionsmcik@6oan!.sk. 

NOVÁ PREDAJŇA V OD LAMAČ. 
OBKLADY • DLAŽBY:~±:: SANITA 

:- KÚPEĽAOVÝ NÁBYTOK .. e" 

Z 1: A V V n;;"vy sa nespočitavajú 

NA CELÝ SORTIMENT ~ 

NA VYBRANÝ SORTIMENT .. too fD 
PLATÍ DO J1.1l.l007 
PO PREDLOXENÍ TOHOTO INXERÁTU Po·Pia t0'"" 0

- 18°0 

Sobota s••. 13"' 

maloobchod • veľkoobchod • široký sortiment • európski výrobcovia 

DOM BYT • IN s' r: o' l Hadonfnaka t (obchoclni dom LAMAC) BraUalava 
• • • tel.: 02/642 82148, Ime 021642 82140 

www. d "m byt •l n. • k · • e-mail: obchocl@dombyt-ln.atc · 

Kalendáre,' diáre 2008 
· ·.;i·~ i novoročenky , 

si môžete vybroť zo širokej ponuky 
v inzertnej kancelárii Devex 

Navoveskó 14 (z dvora) · 
po-pia: 15.oo- 18.oo 

alebo: devex@ba.netlab.sk 

( 06- NEHNUTEľNOSTI ) 

• Predám nový 3-izb. RD na Záhorí v 
Borskom sv. Jure, 50 km od Bo, na 7 ár. 
pozemku, všetky IS, vlastná studňa, cena 
3,5 mil. Sk, aleba vymením za 3-4 izb. byt. 
v Bo IV. Obvod. 

Tel: 0908-729 365 

...... ,r--"'"'7""-"-~-

30.11. 
Vás pozývame na líusacie·,_ 
a kačacie líocfy · 

C"--__ 0.:.:...7_.:-R.:..::O:.=ZL::...:IČ::....:.N=-É __ ) 

• HERBA - ZÁHRADNjCKE POTREBY, rozlič
ný tovar, darčeky. No grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Loka lita Hybe, cena 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903-105 924, 
www.chato lO.szm.sk 

Dám do prenájmu garáž na Mokro
hájskej (od mesta cesta za vojenskou 
nemocnicou}. 
K dispozícii voda, montážna jama, 
nabíjačka. 
Cena dohodou. 

Tel: 5478 9489 

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. = l O 850 Sk. l cm = 22 Sk. 
K cenám treba pripočítal' 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Zamestnanie hl'adám: zl' ava 50%. Príplalky: l. strana + l 00%, posledná strano+ 50%, iná ako inzertná strana 16,71 + 30%. 
Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 lz dvora nad poštou), po-pio: 15.00-18.00, e-mail: krug@mail.viapvt.sk .. 

DEVEX 7 



. ~'z nolicainého 
zánisnika 

• V sobotu 15. 9. sa neznámy 
páchate!' vlámal do vozidla Re
nault Clio v Oevínskom jazere. 
Ukradol autorádio, detskú bun
du, okuliare. Majitel'ovi spôsobil 
škodu l 3-tis. Sk. 
• Nadránom o 04.00 h sa v pon
delok 17. 9. vlámal do predajne 
Farby-laky na Eisnerovej zlodej. 
Ukradol tri žiarovky, tri lovecké 
nože a majitel'ovi spôsobil škodu 

FUTBAL®®® 
1. kolo 12. 8. 

Vrakuňa- Dev.N. Ves 
góly: Rischer, Zelovič 

2. kolo 19. 8. 
Réca - Dev.N. Ves 

· gól: Hrica 

3. kolo 26. 8. 
Dev.N. Ves - štart 
góly: Kozmér 2 

4. kolo 2. 9. 
Rovinka - Dev.N. Ves 

5. kolo 9. 9. 
Dev.N. Ves- Čunovo 8 

6. kolo 16.9. 
Králová pS- Dev.N. Ves 

7. kolo 23.9. 
Dev.N. Ves - Rusovce 
góly: Adam 3, Kozmer 

8. kolo bolo preložené 
K priebehu IV. ligy. 

VÝBORFCL: 

1 : 2 

2: 1 

2:0 

1: o 

0:0 

4 : 0 

4: 1 

Naše mužstvo je nováčikom v 
IV. lige a to sa odzrkadlilo aj v jeho 
doterajších výkonoch. V každom 
prípade nemôžme konštatovat; 
že nechýba vô/'a po víťazstvách, 

l 7 000 Sk krádežou, 14 000 Sk 
poškodením predajne . Páchatel'a 
zad ržala hliadka polície v DNY. 
• Pri preberaní peňazí od poš
kodeného zadržala polícia v DNY 
v piatok 21 . 9 . vydierača. Je ob
vinený z vydierania. 
• V nedel'u 23. 9. sa do rodin
ného domu Na 'skale vlámali pá
chatelia a ukradli z pokladničky 
4-tis. Sk. Počin podozrivých osôb 
je v štádiu vyšetrovan ia. 
• Neznámy páchate!' ukradol 
26. 9. na ulici P. Horova cievky z 
výťahov v hodnote l O-tis. Sk. 

OO PZDNV 

SPRÁvYFCL 

ale mužstvô nie je schopné zopa
kovať dobré výkony. Po víťaznom · 
zápase v úvode súťaže vo Vraku
ni sme prišli o bod v Reci pričine
ním postranného rozhodcu po 
dobrom výkone nášho mužstva. 
V prvom domácom zápase sme 
potvrdili povinné víťazstvo so 
štartom a o týždeň po zlom výko
ne prehrali v Rovinke. 

V piatom kole na domácej pôde 
sme si po miestami drvivom tlaku 

nevedeli poradiť s Čunovom "8" 
a sme len remizovali 0:0. 

Naše strelecké trápenie sme 
potvrdili aj na pôde Krá /ovej pri 
Senci v šiestom kole. Dúfame, že 
výkony nášho mužstva sa budú 
postupne stabilizovať a zúročí 

dobrú tréningovú aktivitu. 

Ing. ĽUBOMÍR BOHÚŇ 
- tréner FCL ONV 

Samotná hra mužstva má vý
konnostné výkyvy z dôvodu toho, 
že je to ve/'mi mladé mužstvo, 
ktoré si musí zvykať na náročnej

šie podmienky v súťaži. 
Verím, že mužstvo, bude hrať 

pekný, atraktívny futbal, pričom 
získa potrebné body k tomu, aby 
sme hrali o popredné miesta v 
súťaži. 

Š;~C:I-1 

V pr:vej šestice 

Nádeje Šachového klubu STRE
LEC Devínska Nová Ves Juraj a 
.Matej Šošovičkovci mali aj letné 
·prázdniny vyplnené šachovými 
turnajmi . 

Na začiatku leta odohrali naj
silnejší bratislavský turnaj- Open 
Doprastav, kde sa darilo hlavne ' 
mladšiemu (ani nie lO-ročnému) 
Matejovi, ktorý získa l 5 bodov z 
9 možných a v konkurencii 57 ' 
dospelých šach istov obsadil 23 . 
miesto. 13-ročný Juraj získa l 3,5 
bodu a skončil 42 . 

' V polovici 'júla sa konali majs
trovstvá Slovenska mužov v B. 
Štiavnici, kde v konkurencii naj
siln ejších dospelých slovenských 
šachistov sko n čil v hlavnom tur
naji Juraj 102. zo 13 3 účastní

kov. Matej obsadil 27. miesto 
v slabšom B-turnaji (88 účastní
kov). 

Juraj sa potom zúčastnil ša
chového turnaja mládežníckych 
družstiev v Moskve, kde sa 4 -

-členné slovenské družstvo ne
stratilo v konkurencii 12 družstiev 
z 8 európskych krajín. 

Vyvrcholením letnej sezóny bo
li Ma jstrovstvá Európskej únie 
mládeže v rakúskom Murecku, 
kde ;zažiaril v kategórii do l O ro
kov Mate j. Umiestnil sa so ziskom 
6,5 boda na peknom 5 . mieste a 
medaila mu ušla len o pomocné 
hodnotenie. 

U Juraja sa prejavi la únava 
z predchádzajúcich turnajov a 
s končil vo svoje j kategórii na 25. 
mieste so ziskom 4 bodov. 

O šachovom raste chlapcov 
svedčí aj ich postave nie v medzi
národnom ratingovom rebríčku, 
keď sa aktuálne na chádzajú v 
prvej šestke . slove nských šachi s: 
lov do 14 rokov. 

- BEH NA GRBE --.. 
V/11. ročník 

Termín: 

13. október 2007- sobota 
Miesto: . 
ZŠ l. Bukovčana 3 
križovatka na Delenej ulici 
.Riaditeľ preteku: 
Mgr. Ladislav Jaško 
Prezentácia: 
ZŠ l. Bukovčana 1 
o 9,40- 9,55 h. 
š tart detí 

od predškolákov až po devia
takov 
od 100 do 1600 m 
Delená ulica o 10.00 hod. 
štart dospelých 
spoločná kategória 3500 m 
Ceny 

prví traja v každej kategórii 
ostatní: losovanie tomboly 
štartujú zdraví preťekári t;Ja 

čestné prehlásenie alebo s le
kárskym potvrdením 

5ftSf~ftLL v onv -
Chalani a baby oJ 9 Jo 15 rokov, 
ak sa chcete naučiť hrať baseball, aleba sa v 
ňom zdokonalit; príďte sa pozrie( na tréning 
a vyskúšal' si to. Trénuieme celý rok tu v škole 
v telocvični, alebo na ihrisku. 

Na iar hrqme ligu. Hlavný tréner - Tom 
Johnson z USA, bývalý profesionálny hráč 
baseballu. Nič k tomu nepotrebuiete. Pálky, 
loptičky, lapačky a dresy máme pre všetkých! 

Kedy a k Je? 

pokročilí: 
utorok 17-18.30 h, telocvičňa ZŠ l. Buk. 3 
pokročilí: 

sobota 17-18.30 h, telocvičňa ZŠ l. Buk. 3 
začiatočníci: 

nedeľa 13-14.30 h, telocvičňa ZŠ l. Buk. 1 
P~platok za telocvičňu: 1 

1 tréning 10,-Sk, alebo 100,-Sk na 1 mesiac 
Informácie: Katka Pavlovská 0949 705 501 
Hlavný tréner: 
Tom Johnson, USA 

m j GooJSports International Slovensko 
·-·····-···--·--··-·---···--·-·--····-··--·--·-··---··--·-··--·----·---·---···-·-·-··--·-·· .. ·-·-·--·······--·--·-···-···---·--- ··---··-......... _. __ ·---··-·--·---- ........... ,_, __ ,_,_"_ ......................... -... -............ .. ................ _ .. ,, .. _, __ ...... .. ........... _", ___ "" __ ",_"_",,. ......................... _ ......... --·--

( -IW-IU~NI-C ZIVOT-n ) 
Politik sa s vami rozpráva ako rovný s 
krivým. 

·Včera sme boli s manželom v divadle. 

Dávali Predanú nevestu. 
• Nevrav, a kto ju kúpil? 

- Ja nikdy neklamem, len prispôsobujem 
pravdu pre svoje pot reby ... 

Ak vám niekto povie, že jeho slová sú 
hodnover né, overte si, či niektoré pís .. 
meno hovoriaci nepoplie t ol. 

• Viedli taký hlasný spor [kto?]. že odplašili 
pravdu. 

• Prečo ten spevácky zbor nazývat8 

zmiešaný? Veď sú v ňom iba muži. 
.. Jedni vedia spievať, iní nie 
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DEVEX 8 

43.- 44. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Milan povedal, že Jozef pove
da l, že ty si povedal. .. a už j e 
oheň na streche. Čo oheň, i po
žiar môže vzniknúť. 

Klebety, intrigy veru ešte ne
vymreli. Že môžu a aj dokážu 
spôsobiť tragédie, o tom som sa 
dočítal, už desaťročný, v akomsi 
ka lendári u starej mamy, kde 
som bol cez prázdniny. 

A žil som istý čas aj na vi
dieku v poľnohospodársko-prie
myselnej dedine. Jedni boli v 
takom spolku, druhí v onakom, 
jedni boli rovní, druhí rovnejší, 
ciele každého iné, prostriedky 
na ich dosiahnutie ... rôzne. Ako 
chlapec som počúval dospe
lých, a aj keď som tomu nemal 
rozumieť, takže si ani pozor, 
an i servítky pred ústa nedávali. 
Ak som poznal osoby, o ktorých 
hovorili, tušil som, že sa kujú 
.,pikle". Hovorilo sa tomu oho
váranie. Čo spôsobovalo som už 
nesledoval. 

"Jed nadelila príroda hadom, 
silnejší tvorovia ho nemajú", po
vedal pred mnohými rokmi pol~ 
ský spisovateľMickiewicz. 

Až ... , len pred niekolkými dňa
mi, som sa presvedčil na vlast
nej koži, že ono ohováranie, in
trigy, skutočne nevymreli. 

Fungujú, zasievajú, pôsobia. 
A veľmi účinne! Zavádzajú? Ur
či te! Dôvod? Nuž ... účel "svätí" 
Prostriedky. 

Takže . .. Aj dnes, je nutné 
byť veľmi, velm i, opatrný, hoci 
Voči ohováračom a intrigám 
to velmi nepomáha. Skúste, ba 
vari je aj nutné často, vypočuť aj 
druhú stranu, porovnať, zvážiť, 
vybrať .. . už podľa schopností a 
charakterov. Interpretov i počú
Vajúcich. 

Vydavateľ 

[:' devex@ba.netlab.sk 

D EVínskonovoveský 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

19.10. 2007 Ročník : XVII. Číslo : 17 bezplatne 

V čísle: O tt O Vylúčen# občttnltt O Z rttdnlce 
.. Rozmlestnent''e ltontttjnero v O Hlsttfrltt mo sto v v DHV 

O Nultúrtt O Spoločensltti ltronllttt .. VW SN 
.. Niečo pre zdrttvle t) Vttše ttuto .. lnzercltt 

f) lnzercltt O Z pollctf/néllo ztiplsnílttt .. Sport 

Takáto tabul'a ozaj špatí Devínsku. Komu patrí? 

V1fltíčení ofočrJHírJ-
Zákon o obecnom zriadení 

nikde nehovorí, že občan - oby
vateľ obce, má byť z rozhodo
vania vylúčený. 

Ak mestská časť Devínska No
vá Ves po sedemnástich rokoch 
spolupráce a teda zmluvného 
vzťahu, sa rozhodne zrušiť ob
chodný vzťah na dodávanie 
Devínskonovoveského Expresu 
(ďalej len Devex) s vydavate
ľom, je to možno po právnej 

stránke "v poriadku". 
Proti tomu nenamietam, ak 

existujú kvalifikované dôvo

dy ... 
Nastolil som iba otázku aké 

sú skutočné dôvody? Sú na to 

doklady? 
Na serióznu odpoveď mám 

právo a majú ju aj občania - či

tatelia, ktorí sa pýtajú. (Listy sú 
v redakcii). Iste, mám možnosť 

Samosprávu obce vykonavajú oby· 
vate/ia obce 

aJ orgánmi obce, 
bJ hlasovaním obyvatelov obce, 
eJ verejným zhromaždením obyva· 

te/ov obce. 

občanova čitateľov informovať 

o zákonných spôsoboch do
máhania sa informácií od pred
staviteľov obce. 

Situácia nastolila tento ne
tradičný spôsob komunikácie. 
Občania kladú otázky: 

"V Devexe čítame o problé
mach vydavateľa, v DTV číta

me konštatovanie, že mestská 
časf nepredÍžila zmluvu s vy
davateľom. Ale či vydavateľ 

čosi porušil, nedodržal, či sú 

(Pokračovanie na 3. strane} 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

stské časti si 
rozdelia 48 miliónov 

Mestské časti si rozdelia 48 mi
liónov, ktoré im odsúhlasili mest
skí poslanci na októbrovom za
stupitel'stve. 

Ide o kompenzáciu za nižšie 
dotácie z rozpočtu mesta, spôso
bené nižšími predpokladanými 
príjmami do pokladnice mesta. 

Sumu 48 miliónov korún si roz
delia jednotlivé mestské časti 

podla percentuálnych podielov 

stanovených štatútom hlavného 
mesta. Devínska Nová Ves by 
mala dostať 2,28 milióna Sk 

Vianočné príspevky 

V rovnakej výške ako vlani plá
nuje ministerstvo práce rozde
li( dôchodcom vianočný prís
pevok. Teda v troch úrovniach -
po 1 500, 1 750 a 2 000 korún. 
Peniaze sa budú rozdávat' pod
ťa rovnakého kľúča ako pred 
rokom. Teda nárok na príspe
vok budú mat' len tí penzisti, 
ktorých dôchodok nepresahuje 
60 percent z priemernej mzdy. 

Nočne cestovné 
bude stát' dvakrát viac 

Majitelia električeniek si budú 
od prvého novembra na nočný 
spoj musieť prikúpiť lístok za 22 
korún, bez električenky budete 
na nočné spoje potrebovať dva 
takéto lístky. 

Úzovierko d nešného č ís lo 
bolo 1 1.1 O. 2007. 

Uzovierko nasleduj úceho 
čís l a bude 2 5.1 O. 2007, 
č ís l o vyjde 2 .11. 2007. 



Z radnice 
Miestna rada Miestneho 

zastupitel'stva mestskej čast i 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves (MR MČ DNV) sa z išl a 
2. októbra 2007 na svojom 
riadnom zasadnutí, na ktorom 
prerokovala 32 bodov pro
gramu a prijala nasledujúce 
uznesenia: 
MRMČDNV 
-zobrala na vedomie stav pl
nenia uznesení MZ MČ DNV 
a MR MČ DNV, 
-odporučila MZ MČ DNV 
schváliť zmenu účelu využitia 
úveru (Bystrická) podl'a Prog
ramu obce, po jeho preroko
vaní v komisiách MZ MČ DNV, 
MR MČ DNV a schvá lení v 
MZMČ DNV, 
-schválila postup MČ DNV 
pri obnove siete TKR, uložila 
prednostovi MÚ MČ DNV 
vypracovať VZN o rozkopáv
kach v MČ DNV, a zobrala na 
vedomie informáciu o rokova
niach s fy Swan, 
-odporučila MZ MČ DNV 
schvá li ť kontrolnú správu "Pri
vilégium - doplnenie", a ulo
žila prednostovi MÚ MČ DNV 
preveriť podrobné plnenie 
zmlúv s Privilégiom v čast i ad
ministratívnych nákladov, 
-schválila nájomnú zmluvu 
č. 56/2007 v trvaní od 25. 
9. 2007 do 28 . 2. 2008 na 
prenájom priestorov budovy 
Charkovská l p re potreby 
ZUŠ, 
- odporučila MZ MČ DNV 
sc h vá liť rea li zác iu projektu 
Občianskeho združen ia "Šan
ca pre nechcených - Náruč 

záchrany seniorov/juniorov 
za podmienok: 
- uzatvoriť Zm luvu o spolu
práci medzi MČ DNV a Ob-

č i anskym zd ru žením Šanca pre 
nechcených spo lu so zmluvami 
o nájme časti objektu a pozem
kov na Grbe 2 špecifikované na 
účely prestavby a funkčné h o 
zjed notenia objektov areá lu, 
uzatvoriť Zmluvu o budúcej zm
luve o spôsobe prevzatia aktivít 
DSS Senecio, n. o. a prevádz
kovaní spo ločné ho zariaden ia 
prostredníctvom Občianskeho 
združe ni a Šanca", a uložila 
zástupcovi starostu MČ DNV 
preveriť m ožnosť umiestnenia 
PZ SR a dispečingu kamerového 
systému v iných priestoroch MČ 
DNV, 
-odporučila MZ MČ DNV 
schváliť znenie Zm luvy o za
bezpečení poskytovania so
c iálnych slu ž ieb v MČ DNV 
a Zm luvy o finančnom zabez
pečení sociálnych služieb v MČ 
DNV s DSS Senecio, n. o. na ob
dobie od l. l O. 2007 do 30. 6. 
2008 po prerokovaní v komisii 
sociálnej a finančnej, 
- požiadala starostu MČ DNV 
a uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV požiadať oddelenie Dl PZ 
SR (Dopravný inšpektorát polica
jného zboru SR) o urýchlené ko
nanie vo veci odstránenia op lo
tenia komunikácie v obytnom 
Súbore Blížne - Zamajerské v 
súlade so Zákonom o prevádzke 
na pozemných komunikáciách a 
vydaným kolaudačným rozhod
nutím, 

-zobrala na vedomie návrh na 
zriadenie objektov verejnopros
pešných služieb a športovísk na 
parcele č. 2339/1, 2339/19-26, 
a požiadala starostu MČ DNV 
a uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV začať rokovania o mož
nom zriadení objektov verejno
prospešných služieb a športovísk 
MČ s v last níkom pozemkov 
ŽSR a s inými vlastníkmi nehnu
tel'ností, 

Rozmiestnenie kontajnerov DENOVY 

Dátum 
23.10.2007 
30.10.2007 

6.11.2007 
13.11.2007 

DEVEX 2 

NA VEľKOROZMERNÝ ODPAD 
Miesto pristavenia - ulica 
J.Smreka 3-7 
I.Bukovčana 7-11 

Š.Králika 8-10, Novoveská 10-14 
M . Marečka 6-8 

- odporučila MZ MČ DNV 
schvá liť Program obce na roky 
2007 - 2009 ako súčasť roz
počtu MČ DNV na roky 2007 
- 2009 po jeho prerokovaní v 
komisiách MZ MČ DNV, 
-odporúča MZ MČ DNV schvá liť 
náv rh zm ien rozpočtu MČ 
DNV na rok 2007 po zapracov
aní pripomienok, jeho doplnení 
o rozpočty ZŠ a MŠ a preroko
vaní v komisiách MZ MČ DNV, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť na najbližšie 
zasad nuti e MR organizačné 
štruktúry MÚ, Denovy, /stra 
centra, DNV ŠPORT, spol. s r. 
o., DTV, s. r. o., škôl a školských 
zariadení vrátane extern istov, 
- uložila hlavnému kontrolórovi 
p r ever i ť fakturáciu strážen ia 
Bystrickej od G4 Security a 
Denovy za mesiac júl a august 
2007, 
-odporučila MZ MČ DNV 
schvá liť predaj pozemkov a neh
nutel'ností lstrijská 68 o celko
vej výmere 2558 m2 pre spol. 
Inžiniering, a. s. za kúpnu cenu 
9 mil. Sk podl'a podmienok 
predchádzajúceho sú hl asu 
primátora hl. m. SR, 
-zobrala na vedomie informá
ci u o stave detských ihrísk v 
MČ DNV, uložila riaditel'ovi 
Denovy pred l ož i ť do MR návrh 
na postupnú rekonštrukciu vy
braných detských ihrísk v MČ 
DNV, a aby sa písomne vyjadril 
k li stu p. jambora a vyjadrenie 
predložil do najb ližšej MR MČ 
DNV, 
-uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV z i stiť dodávate!' a hlasova
cieho zariaden ia používaného 
na hl. m. SR a vyž i adať od to
hoto dodávatel'a návrh na do
danie hlasovacieho za ri adenia 
pre potreby MČ DNV, 
-schválila prenájom vy hr a
dených parkovacích mi est na 

obdob ie od l. l O. 2007 do 
30. 9. 2008 žiadatel'om pod/'a 
predloženého návrhu, 
-schválila uvol'nenie finan. 
č n ýc h prostriedkov na vy. 
budovanie kanalizačnej prí. 
pojky podl'a j ednot liv ýc h 
zm lú v o zd ru že ní s Vierou 
Mihalovičovou a Jaros lavorn 
Mackom, a pripraviť zm luvy 
o združení finančných pros
triedkov na vyb udo van ie 
kanalizačných prípojok s p. 
Čimpelom a p. Kastlom, 
-schválila prenájom NP vo 
VÚZ l. poschodie o výmere 
23,4 m2 Ing. Tiborovi Vargovi 
od 5 . l O. 2007 na dobu 
neurčitú v sadzbe 2300 Sk 
(m2) rok za účelom prevádz
kovania cestovnej kancelárie 
s podmienkou doloženia 
živnoste nského li stu ku dň u 
podpisu zmluvy, 
-schválila zmenu termínu za
sadania MZ MČ DNV zo dňa 
16. l O. 2007 na 30. l O. 2007 
a najbližšieho zasadan ia MR 
MČ DNV na deň 22. l O. 2007 
od 13,00 hod. v budove Vily 
Košťálová, 

-vyjadrila nesúhlas s predajom 
parciel č . 2292/195 a 2292/ 
462 pre Opera Reform Alfa, s. 
r. o. z dôvodu nedoriešených 
vzťahov s hl. m. SR na parcelu 
2292/462, 
- schválila na účely spracova
nia ze lené ho odpadu po
zemok pod l' a alternatívy č. 4 a 
požiadala starostu MČ DNV a 
uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV začať rokovania so ŽSR 
a SPF o dlhodobom prenájme 
prípadne odpredaji navrh
nutých pozemkov. 

Spracoval: 
JUDr. František Baňa s, 

zástupca starostu MČ DNV 

20.11.2007 
27.11.2007 
4.12.2007 

P.Horova 18-20 

11.12.2007 
18.12.2007 

J.Poničana 7-11, Uhrovecká za obchodom 
J.Smreka 1-7 
I.Bukovčana 28 

J.Smreka 20-22 

Do kontajnerov sa môže vyhodiť vel'korozmerný odpad. Ne· 
smie sa použiť na chemikálie, železo a stavebný odpad. Prista· 
venie vždy v utorok. Odvoz po naplneni kontajnerov. 

Vl(ltíčeHí ofočt~Hit! 
!Dokončenie z l . strany) 

bča nia s jeho produktom ne
o okojní a je tento problém tre
~ riešiť, o takýchto dôvodoch 
oni písmenko! Vysvetlenie žia

darne ! 
MY môžeme zrušiť zmlu-

vu" s kýmkolvek aj bez udania 
dôvodu", nechal sa počuť je
den občanmi volený zástupca 

0 bce. 
Nuž ... ? Nechce sa mi veriť, že 
časť partie volených zástupcov 
občanov, si sadla za stôl a od 
stola, absolútne ignorujúc ná
zory väčšiny občanov, "roz
hodla" : 
Devex nechceme a basta! 

Ked' vydavate/' ponúkol Devex 
na predaj ASI ho nechce robiť. 
že myslel druhú polovicu roku 
2008, o tom my vedieť nemusí
me a pýtať sa nebudeme", 

Mestská časť {opäť sa pýtam 
kto je to, či iba časť poslancov 
alebo aj občania) môže mať 
zámer vydávať vlastné noviny, 
alebo h/'adať nového dodáva
te/'a. Keďže hospodári s pros
tried kami občanov, mala by roz
hodovať o takomto kroku s ich 

vedomím a súhlasom. ZADAR
MO nebudú nikdy, aj keď sa 
mi to, opäť jeden z predstayi
tel'ov obce snaží nahovoriť. Co 
je, alebo už môže byť za tým, 
nechám skúmať iných. 

Prečo hl'adám serióznost'? 

Domnievam sa, že vydáva
ním novín pre občanov Devín
skej Novej Vsi som robil služ
bu celých sedemnásť rokov, 
neporušoval zákon ani vše
obecne záväzné nariadenia 
MČ, žiadne etické normy, ba, 
a o tom by mali rozhodnúť 
kompetentní, teda občania a 
čitatelia, že: 

Snahou Devexu bolo vytvá
rať dobré medzil'udské vzťahy 
medzi občanmi, primeraným 
spôsobom prezentoval akti
vity a podporu MČ DNY, pri
meraným spôsobom dbal o 
politickú, spoločenskú, kultúr
nu a športovú informovanosť, 
primeraným spôsobom ve
noval priestor mládeži, všet
kým vekovým a profesným ka
tegóriám občanov a nebol jed
nostranne orientovaný žiadne
mu politickému subjektu. 

NISTÓRift MOSTOV 
(~---=-Iv:..::a-=n-=-M_r_va __ ~) v Devínskej Novej Vsi 

(Dokončenie z minulého čísla) 

V januári 1809 drevený most 
poškodili plávajúce ľady. Až v 
nasledujúcom roku ho nechal 
tunaj ší zemský pán Karol Pálfi 
opraviť. Práce trvali 6 týždňov a 
rekonštrukcia stála 102 000 zla
tých. 

Pravda v tom čase bola mena 
Znehodnotená množstvom pa
pierových bankoviek, ktoré ne
rnali ani desatinu ceny striebor
nej mince a tak všetko veľmi 

Zdraželo. 

Počas krvavej vojny s Napo
leonom na jar a v lete roku 1809 

lllost rakúskej armáde vel'mi 
chýbal. 

Podľa tvrdení niektorých vo
jenských odborníkov, Napoleon 

by v bitke na predmestí Viedne 
pri Aspern v máji 1809 utrpel 
rozhodujúcu porážku, keby sa 
cez most v Devínskej Novej Vsi 
mohli prepraviť posily z Uhor
ska. Ale Morava bola rozvodne
ná, čo prechod čerstvých vojsk 
veľmi zdržalo. Nuž ak by náš 
most stál, nešťastná vojna s 
Napoleonom sa mohla vyvíjať 
celkom inak. 

Po skončení vojen nastalo ob
dobie pokoja a most slúžil ďalej 
svojmu účelu. Prispel najmä k 
tomu, že obyvatelia Záhoria a 
aj iných častí Slovenska sa ľa
hšie dopravili do Viedne, kde 
boli dobré odbytové možnosti 
tovaru a poľnohospodárskych 
produktov a aj dostatok pracov
ných príležitostí. 

O tom, či kultivoval čita

tel'skú verejnosť našej mestskej 
časti počas rokov vydávania, 
nech hovoria recipienti {čita· 

telia). Nehovoriac už o tom, 
že po celý čas Mestská časť 
Devínska Nová Ves prezento
vala Devex ako: "To sú naše 
miestne noviny." 

Chcem teda toho tol'ko vel'a, 
dozvedieť sa kvalifikované dô
vody? Prostredníctvom Deve
xu to žiadajú aj čitatelia, ob
čania Devínskej Novej Vsi. 

O nič iného nejde ani mne 
vydavatel'ovi, ani občanom. 

Mestská časť, vraj, chce vy
dávať vlastné noviny. Nebránil 
som sa žiadnej súťaži. Žiadna 
však nebola vyhlásená. {Aj na 
premiestnenie kontajnerového 
stojisko o nieko/'ko metrov sa 
vyžaduje súhlas dotknutých. 
V prípade Devexu ide o obča
nov celej Devínskej, nie mojich 
alebo iného rodinných prísluš
níkov) . 

Prečo pokračujem vo vydá
vaní aj za takéhoto stavu? 

Občania si to želajú (iba nie· 
ko/'ko občanmi volených zás
tupcov nie) 

V roku 1846 sa začal stavať 
v chotári Devínskej Novej Vsi 
ďalší most cez Moravu. 

Slúžil železnici vedúcej z 
Viedne cez Strasshof a Gänsen
dorf do Bratislavy. Bola to vlast
ne sústava mostov cez inundač
né územie rieky. 
Ľud ich pomenoval marhec

ké mosty, ta ako voľakedy vo
lal sústavu drevených mostov 
v priestore Devínskeho jazera. 
Premávka sa začala v auguste 
roku 1848. Ale už zakrátko boli 
mosty vystavené ďalším skúš
kam. Na jeseň sa vzťahy medzi 
Viedňou a Pešťou zhoršili. 
Začiatkom novembra 1848 

vypukli zrážky medzi uhorský
mi gardami a cisárskymi voj
skami. Jedna z prvých bitiek 
sa odohrala práve na cestnom 
moste v Devínskej Novej V si, 
pričom most zhorel. Na oboch 
stranách bolo 30 padlých. 

S predajom Devexu {značku, 
meno, tradíciu, software, zís
kané poznatky, kontakty, ... ) 
som uvažoval v druhej polovi· 
ne roku 2008. 

Dôvody som uviedol. Zatial' 
idem na dlh, riešenia na ob
dobie jún 2007 do ukončenia 
vydávania hl'adám. 

Okrem vnímania, že zmluva, 
po skúsenostiach z predchád
zajúcich rokov, konkludentne 
predÍžená je, očakával som po 
uplynutí termínov "rokovaní" 
aj skutočné rokovania a predÍ
ženie do konca roka 2007, 
aby vydavatel' mohol splniť 

zmluvné záväzky uzatvorené 
na začiatku a počas roka pre 
rok 2007, aby bol dostatok 
času pripraviť nové okolnosti, 
trebárs pre zabezpečenie no
vého vydavatel'a. 

Nikomu, kto má záujem pod
poriť vydávanie Devexu brániť 
nemôžem. 

Aj preto uvádzam číslo účtu: 
5501241032/0200, je zaevi
dovaný pod názvom DEVínsky 
Expres, 841 07 Bratislava, Ka
lištná 9. 
Variabilným symbolom je: 
012007, konštantný: 0308. 

Mgr. Peter Krug 

Po revolúcii však most opravi
li. V roku 1866 prišli opäť dra
matické chvíle. 

Po bitke pri Hradci Královom, 
zvyšky rakúskych vojsk ustupo
vali k Bratislave. 

Prenasledovali ich Prusi. Pa
novali obavy, že od Záhoria by 
mohli preniknúť k Viedni a tak 
bolo nariadené železničný most 
v Devínskej Novej Vsi vyhodiť 
do vzduchu a časť drevenej kon
štrukcie cestného mosta rozob
rať. 

A tak 19. júla 1866 výbuchy 
náloží zničili pôvodné piliere a 
oblúkové portále železničného 

mosta, vedúceho cez rieku Mo
ravu. 

Neuplynulo však ani 5 dní a 
znepriatelené strany uzavreli v 
Mikulove prímerie. Deštrukcia 
bolo celkom zbytočné. 

Nasledovala nákladná oprava 
a trvala takmer 2 roky. Most 

DEVEX 3 



lffT~ 

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava 
Tel. 02/64 77 OO 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk, 
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk 

21.10. 

Slávnostný program pri príležitosti 20. výročia 
založenia DFS Grbarčieta v Devínskej Novej Vsi 

vo velkej sále, 16.00 h., vstupné 50,- Sk 

29.10. 
• detská diskoparáda 

pred jesennými prázdninami 
• súťaž ,_0 najkrajší tekvicový svetlonos" 

-hostia 
vo velkej sále, o 17.00hod. 

Registrácia tekvicových svetlonosov 
pred Istro Centrom o 16.30 h. 

vstupné 3G- Sk, pre účastníkov súťaže vstup zdarma 

Is tra Centrum, centrum pre vol' ný (os a kultúrne uriodenie, 
Hrodištnli 43, 841 07 Devínske novó Ves 

Vyhlusuje súhž 

·detská diskopcmída pred jesennými prázdninami 
• srítÍii "0 najkrajší tekvicový svetlonos" 

·hoslio 
vo vel'kej sále, ll. OO h., vstupné 30,- Sk pre úioslníkilv siÍtÍiie nrwrrHillu~nu 

Regislráciulekvicových svelloiÍosov 
pred Istro Centrom od IILI;u."'--'~~~ 

Vyhodnotenie najkrajších croc·ene,nie 'íili~fliiiidf:''t ~.; 
počas programu vo 

~ISTÓRift MOSTOV 
(dokončenie z 3. strany) 

však zmenil svoj pôvodný vzh
ľad. 

Aj prvá svetová vojna zasi
ahla do osudov mostov. Kvô
li nízkej prepravnej kapacite 
plánovalo hlavné veliteľstvo 
cisársko-kráľovskej armády 
zdvojkoľajniť železničnú trať z 
Viedne cez Marchegg a Devín
sku, aby sa na východný front 
ľahšie dopravovalo vojsko a 

munícia. Talianski zajatci boli 
poverení prípravnými prácami 
na rozšírení mosta a príjaz
dových násypov, ale keďže na 
jeseň 1917 Rusko prakticky 
vypadlo z vojny, dielo zostalo 
nedokončené. Zbytočnú prácu 
pripomínajú betónové podpe
ry. 

Po vzniku Československa 
stratili oba mosty na svojom 
niekdajšom význame. Slúžili aj 
naďalej, i keď ten živý ruch z dôb 

SMN, Múzeum Chorvátov na Slovensku, lstrijská 
pozýva na výstavu 

Vystavených je 17 kostýmov a množstvo návrhov 
na divadelné hry a opery Heleny Bezákovej. 
Výstava trvá od 6.9. do 31.11.2007 
Otvorené: po-pia: 10.00 - 16.00, 

ZO Slovenského zväzu drobnochovatelov usporiada 
každú prvú nede/ÍJ od loo h 

v !stra-centre na /strijskej 4 

v F-centre na lstrijskej 
v sobotu 20. IO. v čase 12.oo · IB.oo, v nede/ÍJ 21. 10. v čase 9.oo. 15.oo 

Deti a mládež majú vstup bezplatne 

"5/ubujem no svoju česť o svedomie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústa
vu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony o ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, o pri výkone svojej 
funkcie poslanco obecného zastupitel'stva ich budem up/ot· 
iíovať podlo svojho najlepšieho vedomia o svedomia. 

monarchie bol minulosťou. Na 
sklonku 2. svetovej vojny boli 
mosty vyhodené do vzduchu, 
ale po vojne ich opravili. :Že
lezničný most sa používal ďa
lej, no premávka postupne 
redla. Cestný bol ešte schopný 
akej-takej prevádzky v roku 
1949. Komunistický režim však 
nemal záujem rozvíjať styky so 
susedmi hoci Dolné Rakúsko 
až do roku 1955 kontrolovali 
Sovieti. Odtiaľ sa však poľahky 
dalo uniknúť do západnej zóny. 

Roku 1950 na brehoch rieky 
Moravy vzniklo prísne stráže-

né hraničné pásmo a čoskoro 
sa rozšírilo na niekolko kilo
metrov. Devínska Nová Ves sa 
stala súčasťou pohraničia, kde 
panoval osobitný režim. Osud 
cestného mosta bol spečatený. 

Dnes už len skromné zvyšky 
pripomínajú jeho 180-rokoV 
trvajúcu existenciu. Dočkáme 
sa niekedy jeho znovuzrode
nia? 

Na základe pozostalosti La
jaša Keméňa v Archíve mesta 
Bratislavy a publikácie Štefana 
Horského Mrcheggské mosty. 

spracoval Ivan Mrva 

Martin HOLZMANN 
a Lenka POLEPILOVÁ 

Blahoželáme! 

Eduard SCHREK 
a Albína SCHREKOVÁ 

rod.Belešová 
Blahoželáme! 

Adriana REPKOVÁ 
Peter HARŠÁNY 

Vitajte! 

Václav MOTYČKA 
Nech odpočíva v pokoji! 

Prišlo uzávierke 
Turistická Informačná Kancelária 
Devínska Nová Ves a občianske 
združenie Hlaváčik,vás srdečne 

pozývajú na 

v piatok 19.10.2007 o 15.00 ho· 
dine na ihrisko pod Sandbergom, 
na konci ulice Slovinec vpravo, v 
Devínskej Novej Vsi. 

Minulý piatok na MTV bol roz
hovor s profesorom Istvanom Csa
kym o účinkoch sóje. 

Už viac ako pred rokom si v Ang
licku všimli, že nielen pri dospe
lých športovcoch, ale medzi deťmi 
okolo 13-14 rokov sa vyskytli 3- 4 
úmrtia na športoviskách v dôsled
ku nepravidelnosti srdcového sys
tému. 

Keďže príčinu zlyhania srdca pri 
pitvách neobjavili, začali hľadať 
spoločné znaky pri obetiach. 
Jediným spoločným znakom bolo: 
v jedálničku sa vyskytovala sója. 

Pomerne množstvo sóje - nie 
len mimochodom - obsahuje 4-
5-krat viac ženských pohlavných 
hormónov (alebo s nimi rovnako 
Pôsobiacich alkaloidov) ako jedna 
tabletka antikoncepčnej tablet-

Odvíjajú sa od priemernej 

hrubej mzdy v národnom hos

podárstve, ktorú pravidelne 

vyhlasuje Štatistický úrad. 

Táto suma sa násobí koefici

entom, ktorého hodnota závisí 

od počtu obyvatel'ov v meste, 

obci či mestskej časti. 

Takto získaný základný prí

jemmožnoeštesosúhlasompos

lancov zvýšiť, maximálne však 

na dvojnásobnú hodnotu. 

K definitívne stanovenému 

platu, ktorý možno každoroč
ne valorizovať, ešte prináležia 

štvrťročné alebo polročné od

meny až do výšky maximálne 

troch (šiestich) príslušných me· 

sačných platov. 

Zastupitel'stvá niekedy pri

mátorom či starostom schvaľu
jú aj koncoročné odmeny, kto

ré najmä na záver volebného 

obdobia bývajú naozaj vel'mi 

štedré. (sp) 
Majú občania vašej obce 

prehľad o platoch a odmenách 

volených zástupcov občanov, 

alebo iba informácie "boli 

schválené platy a odmeny" bez 

čísel? 

Chcete vedieť? Pýtajte sa, 
hľadajte na internete ... 

Tato skutočnosť je pre mužov ešte 
nebezpečnejšia ako pre ženy. 

Po týchto zisteniach americky 
vedci vykonali testovanie na 30-
30 myšiach. ( 30 vzoriek, 30 kon
trolných zvierat) Všetkých 30 tes
tovaných myši , ktoré boli kŕmené 
sójou, zahynulo na zlyhanie srdca. 

~Le,Č(gt pm zctr<1JJL0 
Sója, voda, kola 

Myši kŕmené normálnou stravou 
nevykazovali žiadne nezrovnalos
ti. 

Profesor po preskúmaní výsled
kovnavrholskúmaťpri obetiach ako 
i športovcoch i ich stravovacie ná
vyky. 

Mimochodom, nakoniecibajed
na zaujímavosť, začiatok obrov
ského nárastu alergických ocho-

Bratislava 10. október 2007 - Najvyšši predstavitelia 
slovenských univerzít sa začiatkom týždňa stretli v bra
tislavskom závode Volkswagen Slovakia, aby hovorili o 

skúsenosti vysokoškolským štu-
fp.,r.h,nli~Dnrcn smerov prostredníctvom programu 

- Inžinier 
v automobilovom priemysle, 
má pomôcť študentom tech
nických smerov získať skúse
nosti z praxe už počas štúdia. 
V rámci neho budú môcť štu
denti absolvovať prednášky 
odborníkov z VW SK, návšte
vu bratislavského závodu, či 
využiť možnosti praxe v jed
nom z dvoch slovenských 
závodoch VW SK. 

Spolupráca medzi univer
zitami a VW SK bude ešte 
tento rok zvýraznená podpi
som zmluvy. 

"Študentom vieme poskyt
núť praktické skúsenosti pria
mo na Slovensku prostred
níctvom skúseností s tech
nologicky vel' mi zložitými vo
zidlami, ktoré v našom závo
de vyrábame," povedal An
dreas Tostmann, predseda 
predstavenstva VW SK. 

Ako ďalej dodal nielen sa
motné vozidlá, ale aj proces 
ich výroby patrí techno/ogic-

rení sa signifikantne zhoduje so 
všeobecným užívaním sóje ako 
potraviny. 

V nedávnej minulosti obehol 
svet článok o margaríne, ako o 
umelej potravine - ropný pro
dukt. 

Tu sója vystupuje tiež ako pro
dukt vynájdený potravinárskym 
priemyslom 

z čoho sa dá lacno vyrobiť veľké 
množstvo potravín. 

No z ropy, z rýchlo sa rozmno
žujúcich sójových bobov, hlavne 
keď sa ešte aj geneticky upravia. 
Hotov á katastrofa. 

Teda nejedzte sóju a miesto 
margarínu používajte maslo!! 
Snáď sa oplatí o tom poroz

mýšľať. 

(Pokračovanie v budúcom čísle) 

ky medzi najvyspelejšie. Na 
stretnutí sa zúčastnili rek
tori a prorektori z Technic
kej univerzity v Bratislave, 
Žilinskej univerzity, Technic
kej univerzity v Košiciach a 
Trenčianskej univerzity Ale
xandra Dubčeka a dekani 
Strojníckej fakulty a Fakulty 
elektrotechnicky a informati
ky STU. "Oceňujeme, že sa 
Volkswagen Slovakia posta
vil takto komplexne k návr
hom riešenia súčasnej situá
cie v tejto oblasti," uviedol k 
návrhu programu spoluprá
ce VW SK rektor Slovenskej 
technickej univerzity a prezi
dent rektorskej konferencie 
Vladimír Báleš. 

V súčasnosti je spoloč

nosť jedným z najväčších 

zahraničných zamestnáva
te/ov na Slovensku a komplet
ne vyrába tri typy vozidiel 
pre dve koncernové značky 
Volkswagenu -Audi 07, VW 
Touareg, VW Polo. 

Turistická Informačná 
Kancelária Devínska Nová Ves 

Vás srdečne pozýva na 

Deň otvorených dverí 
v Národnom parku Donau-Auen v 
rakúskom meste Orth an der Donau. 
Počas celého dňa 26. 10. 2007 v čase 
od 9.00 do 17.00 h je varný vstup. 
Návštevníci majú možnos( navštívif 
expozície a zúčastniť sa pešej túry so 
sprievodcom do Národného parku 
o 14.00 hod. Prihlásenie nie je potreb
né. O 16.00 hodine je pripravená pú
tavá diaprednáška v nemeckom ja
zyku nazvaná "Prírodné skvosty na~ 
Moravou a Dunajom" (RNDr. Katan
na Zlochová, CSc.). Na pred~!šku i~ 
vstup varný. v prípade ä'als1ch ota
zok sa informujte telefomcky TIK D~V 

6477 0260 alebo osobne na lstrl]s
kej 49. Príjemný zážitok! 



(Pokračovanie z minulého čisla) 

KEDY PRÍDETE O AUTO? 

Ak pri cestnej kontrole polícia 
zistí, že nemáte platnú kontrolu 
v stanici STK alebo EK, tak môže 
odobrať na mieste tabul'ky s EČV. 
Potom sa vám môže stať, že toto 
bude nahlásené na Obvodný úrad 
pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie a ten Vám môže 
nariadiť termín na absolvovanie 
kontroly v STK alebo EK a navy
še vám môže nariadiť kontrolu 
originality ktorá Vás môže vyjsť 
poriadne draho. 

Ak Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie 
nariadi absolvovanie EK alebo 
STK v určitom termíne a pre
vádzkovateľ vozidla nepredloží 
protokoly o tom, že auto prešlo 
cez STK alebo EK s výsledkom 
spôsobilé, úrad rozhodne o jeho 
trvalom vyradení z premávky. 
Rozhodnutie zašle Dopravnému 
inšpektorátu, ktorý auto vyradí 
aj z evidencie motorových vozi
diel. 

PROBLÉM PRE TUNEROII 

Na cestách sa podľa vyhlášky 
nebude môcť používať auto, 
"na ktorom boli vykonané ne
oprávnené zásahy do systému, 
komponentu alebo samostatnej 
technickej jednotky, alebo ktoré 
je dodatočne vybavené neschvá
leným systémom, komponentom 
alebo samostatnou technickou 
jednotkou". V preklade to zna
mená, že auto po tuningových 
úpravách súčasťami, neschvále-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol- Kúpa 
02- Predaj 
03. Voľné miesta (ponúka, 

hľadá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnuteľnosti 
07- Rozličné 

( 02- PREDAJ ) 
• Ponúkam na predaj sirôtky a kochlíkové 
chryzantémy. Šubín, Na grbe 30, 

tel: 6477 0109 
• Ovčie kožušiny - predložky - dostanete 
kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: l5.oo-18.oo. Možnosť aj objednať. 

lacnejšie ako kdekolvek v meste. 

nými u nás alebo v inej krajine 
Európskej únie, nemôže jazdiť v 
premávke alebo môže dovtedy, 
kým mu na to nepríde cestná 
kontrola. 

ČO MUSÍ BYŤ 
V AUTOLEKÁRNIČKE 

a) gázu hydrofilnú skladanú ste
rilnú 7,5 x 7,5 cm á 5 ks- 2 ks, 
b) dezinfekčný roztok s rozpra
šovačom ( 40 - 50 ml) v origi
nálnom balení- 1 ks, 
c) resuscitačné rúško s ventilom 
-1 ks, 
d) izotermickú polyesterovú fóliu 
220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 

150 cm -1 ks, 
e) troj roh ú šatku- 2 ks, 
f) rukavice gumové jednorazové 
-1 pár, 
g) PVC rúško 20 cm x 20 cm, 
hrúbka min. 0,12 mm- 1 ks, 
h) náplasť hladkú min. 1,25 cm x 

2m -1 ks, 
i) obväz hotový sterilný č. 4-3 ks, 
j) obväz hydrofilný sterilný 10 
cm x 5 m -1 ks, 
k) obväz hydrofilný sterilný 6 cm 
x 5 m-2ks, 
l) ovínadlo pružné elastické min. 
6 cm x 5 m - 1 ks, 
m) náplasť s vankúšikom 8 cm x 

4 cm -10 ks, 
n) nožnice nehrdzavejúce- 1 ks, 
o) zatváracie špendlíky - 4 ks; 
odporúčané. 

Doporučujeme vám aby ste si 
skontrolovali vybavenie vašich 
motorových vozidiel a doplnili 
chýbajúce vybavenie. 
Predídete tak nepríjemnostiam 
pri pracovných cestách a vyva
rujete sa zbytočnému plateniu 
pokút. 

• Predám 1000 litrové nádoby z PVC. Pri väč-
šom odbere zľava. Tel: 0905-138 153 

dámsko obuv zo starých zásob 

pár zo 1 SO korún 
v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.oo- 18.oo 
a na plesovú sezónu ste vybavení 

(~_0_3_-V_O_ľN_É_M_IES_TA __ ) 

ponúka 
• Potraviny - lahôdky - mäso, v Dúbravke, 

M.Sch. Trnavského 4 {oproti skleníku) príjmu 
predavačky o kuchára. 

Info tel. 0903-462 583 v čase l Soo- 17oo 

Katalóg obchodov a služieb pre obyvateľov DNV 2008 

Uzávierka pre rok 2008 je 30. 11. 2007 

Objednávkové tlačillá si:Í už v Devexe 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15oo - 18oo 

Záujemcovia môžu dostať aj mailom 

devex@ba.netlab.sk 

Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 
Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Slovenská točená 

Liptovská saláma 

Pečeňový syr 

Bravčová klobása 

Kuracie krídla chlad. 

Kuracie stehná chlad. 

Kuracie trupy chladené 

Bravčová krkovička bez kosti 

Bravčová krkovička s kosťou 

Kuracia pečeň chlad. 

Bravčová pečeň 

69Sk/kg 

77 Sk/kg 

89 Sk/kg 

109 Sk!kg 

59 Sk/kg 

79 Sk/kg 

19 Sk/kg 

159 Sk/kg 

109 Sk/kg 

79 Sk/kg 

61 Sk!kg 

Ceny platia od 20.1 O. 2007 do vypredania zásob 

Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

Po: 1 Qoo-1?oo, Ut- Štv.: 8oo-18oo, So.: 73o-12oo, 
Nákup možný aj na gastrolístky 

• Hl'odáme ekonóma o účtovníčky. 
Vaše referencie zašlite na: 
devex@ba.netlab.sk, 

alebo info: 0903-429 485 

C~_---=.0_.:_4 ·_:.:SL=U=ŽB_.:_Y __ ) 

• Firma Pallang vykonáva maliarske práce, 
natierocie, stierky, fasády. 

Tel: 0905-257 454 
• Spracovanie účtovných dokladov v sys

téme JU a PU (okrem miezd), vypracovanie 
daňových priznaní (DPH, daň z príjmov), eko
nomické poradenstvo. 

Tel: 0907-732 182 
• TV servis Baláž - oprava televízorov. 

Na grbe 43. 
Teljzázn .. 6477 6963 

• Špecialista na slabšie prospievajúcich 
stredoškolákov, doučí AJ, NJ, Ruštinu. Aj 
víkendy, u mňa na dome, individuálne. 200 
Sk za 60 min. Zanechajte č. mobilu na odka
zovači: 6477 8835. 

(~---"0_7 -_..:c:R_:::._::OZ=LI..::.:.ČN=É __ ) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozlič
ný tovar, darčeky. Na grbe 55. 

Tel: 6477 4642 
• Dovolenka na chate v Tatrách. lokalito 
Hybe, cena 230 Sk osoba/deň. Kontakt: 
0903-105 924, www. chata 10.szm.sk 
• Dám do prenájmu garáž na Mokrohájskej 

{od mesta cesta za vojenskou nemocnicou). 
K dispozícii voda, montážna jama, nabíjoč· 

ka.Cena dohodou. Tel: 5478 9439 

Široký sortiment potravín a nápojov 
ale aj denná tlač, noviny a časopisy 

po-pia: 63o- 22oo so: 7oo- 22oo 
Nedeľa: Soo - 22oo 

' ' ' 

Bezplatné poradenstvo pre občanov 
• počítače • hardware • 
Bezplatná inzercia pre o 
predaj • kúpa/výmena použitej 

Inzercia_ Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, l 116 str. = 678 Sk, l IB str. = 1360 Sk, l l 4 str. = 2720 Sk, l 12 str. - 5430 Sk, l str. - 1 O 850 Sk. l .cm 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, cel~ročn~ 20%.Ponuka ?etských vec1 bezplatnoe. 
Zamestnanie hl'adám: zľava 50%. Príplatky: l. strana+ 100%, posledná strana+ 50ľo, 1na ako 1nzertna strana (6,7) + 30ľo. 
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-ma1l: krug©ma1l.v1apvt.sk 

DEVEX 7 



• V ned el' u 30. 9. sa neznámy 
páchate!' vlámal do osobného mo
torového vozidla Škoda l 05. 
Ukradol predné čelné sklo a ŠPZ, 
ostatné porozbíjal. Majitel'ovi 
spôsobil škodu krádežou 2500 
Sk, poškodením 6-tis. Sk. 
• Prvý októbrový deň zaregis
trovala polícia na l. Bukovčana 
nebezpečné vyhrážanie občana 

- Pán učitel', včera som našiel 

hodinky. 

- Dúfam, že si si ich nenechal! 

- Nie, už som ich predal. 

-Izák, čo ste urobili, keby 

spoluobčanovi. Vyhrážate!' je stí
haný na slobode. 
• Neznámy páchate!' v sobotu 6. 
l O. na ulici P. Horova rozbil na 
osobnom motorovom vozidle 
Honca Civic zadné okno. 

Majitel'ovi spôsobil škodu l 3-tis. 
Sk. 
• Zo skladu firmy sídliacej na 
Opletalovej ulici neznámy pá
chate!' ukradol 420 kusov air
bagov v niektorý zo septembro
vých dní. Firme spôsobil škodu 
l milión korún. 

OO PZ ONV 

vás na púšti lev? 

• Puškou som ho zastrelil. 

• A ste pušku nemali? 
• Vytiahol som revolver ... 

ste tiež nemali. 
som 

ste nemali. 
som zhodil kožuch 

v 
Chala11i a od 9 Jo 15 rokov, 
ak sa chcete naučiť hrať baseball, alebo 
sa v ňom zdokonalit; príďte sa pozrieť na 
tréning a vyskúšať si to. 
Trénujeme celý rok lu v škole v telocvični, 
alebo na ihrisku. 

Na jar hráme ligu. Hlavný tréner - Tom 
Johnson z USA, bývalý profesionálny hráč 
baseballu. Nič k lomu nepotrebujete. 
Pálky, loptičky, lapačky a dresy máme pre 
všetkých! 

Kedy a kde? 

pokročilí: 
utorok 17-18.30 h, telocvičňa ZŠ l. Buk. 3 
pokročilí: 
sobota 17-18.30 h, telocvičňa ZŠ l. Buk. 3 
zaiiatoiníci: 
nedela/3-14.30 h, telocvičňa ZŠ l. Buk. 1 
Poplatok za telocvičňu: 
1 tréning 10,- Sk, alebo 100,-Sk na 1 mesiac 
Informácie: Katka Pavlovská 0949 705 507 
Hlavný tréner: 
Tom Johnson, USA 

3. 
Ostredky : Kobra DNY 2:3 

(1:0)(1:1)(0:2) 
R. Strnád , M. Zó horský, D. Síth 

Asistencie: R. Strnód, P. Síth,l. Chandogo 

4. Kolo 
Kobra DNY : Čunovo 7:7 

(1:3)(4:0)(2:4) 
M.Rybár 2, M.Jeck l, R. Strmíd l, 

P.Síth l , R.Lisall, M.Murányi l. 
Asistencie: R. Strnód 2, M. Jeck l, B. 
Chandoga l, M. Rybár l, R. Lisol l, D. 
Díth l. 

a napchal som mu ho do 

• Kožuch? V V takej 
horúčave? 

komu vy vlastne 
fandíte? Mne, alebo tej krvi· 
lačnej šelme? 

IV. liga 
8. kolo 
Danubia - ONV 0:4 (0: 1) 
g: Rischer, Piliar, Hrica, Kozmer 

9. kolo 
ONV- Vajnory 2:0 (1:0) 
g: Kozmer 2 

10. kolo 
Kalinkovo ONV 0:1 (0:0) 
g:Jusko 

ms 

• Supermaratón Viedeň- Bratis

lava - Budapešť bude v dňoch 
19.- 23. 10. 2007 
19. 10. Viedeň- Bratislava 

20. l O. Bratislava - Gyor 

• Sadzba dane z pridanej hod
noty za knihy by sa mala od ja

nuára 2008 znížiť na 10%. 

S. K11lo 
SAV La mac: Kobra DNY 7:5 

(2:2)(1:1)(4:2) 
R. Strnód 2, R.lisal2, M. Grožaj l. 

Asistencie: l. Chandogo 2, R. Strmíd l, 
M. Grožaj l , M. Záhorský l. 

6. 
Kobra DNY: Hancop 6:8 

(l :2}11 :4)(4:2) 
Góly: R. Strnód 2, M. Záhorský 1, 
D. Síth l,R. Lisol l, M. Murónyi l. 
Asistencie: S. Vaculík 2 , M. Grožaj l, 
M. Záhorský l , M. Rybár l , R. lisol l. 

Bližšie informácie o zápasoch 
a lige nájdete na internetovej stránke 

- Pán doktor: som stolár a 
nemôžem pracovať. 
-A čo vám chýba? 
-Drevo. 

Pred jazdou som niečo vypil. 
To ale nebolo nič smä· 
du, ktorý som mal. Nehodil 
teda zavinila manželka, kto• 
rá obed. 

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: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.00-1 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 

DEVEX 8 

45.- 46. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Kvetmi pokryté miesta od
počinku našich najbližších, 
viac ako inokedy, azda v tie
to dni pripomínajú nielen ich 
krátke putovanie na tejto ze
mí, ale žiadajú si pripomenúť 
aj naše účinkovanie, preto že, 
čí chceme alebo nechceme, či 
sa nám to páči alebo neľúbi, 
čo nevidieť sa raz všetci stret-
neme. 

Či stojí zato, zamýšľať sa 
v tieto dni alebo každý deň 
nad našim životom, spôso
bom akým ho zdieľame, uro
biť krok k jeho kvalitatívnym 
premenám k lepšiemu, o tom 
vari netreba hovorit: 

Tak, ako si denne budu
jeme naše dni, tak dôsledne 
by sme mali, vychádzajúc 
z našich koreňov, z toho, čo 
sme zdedili, cibriť náš char
akter, ovplyvňovať naše ko
nanie, konať tak, aby aj na 
naše hroby chodili potomko
via s úctou, ktorú si zasluhu
jeme už dnes. 

To možno hovoriť vraj star
ším. Nuž nie som o tom cel
kom presvedčený. Práve my 
starší pamätáme ako nás 
rodičia na život pripravovali. 
Či mali pre nás viac času, ale
bo mali z čoho čerpať ... jed
noducho dávali a odovzdáva
li. A my sme delili "tri groše" 
ako sme boli naučení. Jeden 
rodičom, jeden deťom, jeden 
hol určený nám. Myslíte, že 
to bola zlá škola? Aj preto 
chodíme dnes na cintoríny s 
úctou. 

Vydavateľ 

~devex@ba.netlab.sk 

s 

s 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOV Á VES 

2.11. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 18 bezplatne 

lliísle: Ešte It IIJISP~etlenlu *VW SK Of) Z nutn/ce 

O Kultúrn * Grlutčletn oslúr~lll O Spt;/očensltú 
/trt;n/ltn Of) lnzercln 

Z p~llctl/"nélu~ zúplsníltn *Sport 

Detský folklórny súbor Grbačieta vykročil do ďalšej dvadsaťročnice 

Občania a čitatelia ma zasta
vujú na ulici, telefonujú, píšu do re
dakcie. Dôvody, prečo Mestská 
časť Devínska Nová Ves ukončila 
zmluvný vzťah a tým aj dotáciu na 
výrobu a dodávku dvojtýždenní
ka Devex nepoznám. To sa obča
nia musia spýtať kompetentných, 
ich zástupcov · volených poslan
cov miestneho zaslupitel'stva. 

Vydavatel', po informácii, že 
dodatok zmluvy je len do 1. 6. 
2007, požiadal listom, 1.6.2007 
o predÍženie zmluvy do konca ro
ka 2007. Keďže aj predchádza
júce zmluvy boli vyhotovova
né s trojmesačným meškaním 
a občania - čitatelia dvojtýž
denník žiadali a žiadajú, oča
kával od MČ DNV predÍženie 
zmluvy, pokračoval o vydáva 

ďalej. Je to vraj jeho osobná 
vec. Chýbajúce prostriedky -
na druhý polrok 2007 pláno
vané z odsúhlaseného roz
počtu MČ ONV {210 tis. Sk) 
predstavujú l 05 000 Sk. Boli ur
čené na úhradu najnutnejších 
nákladov na výrobu a dodávku 
dvojtýždenníka vám občanom. 
Vydavatel' ich musí hradiť z ro
dinného rozpočtu. Viac skutoč
ne neviem. Vysvetlenie musíte 
žiadať od svojich poslancov 
miestneho zaslupitel'stva. 
Otázka na záver: Akceptoval 
niekto požiadavku vás občanov 
dostat' vysvetlenie aj prostred
níctvom Devexu? 

Mgr. Peter Krug, 
vydavatel' Devexu 

získal národné ocenenie 
za inovácie 

Bratislava 25. október 2007 
- Spoločnosť Volkswagen Slo
vakia (VW SKJ získala pamätnú 
plaketu Národnej ceny produk
tivity SR za roky 1998 až 2006. 
Toto významné ocenenie ob· 
držala za inovácie v oblasti vý
robných procesov i systémov a 
vývoj progresívnych metód pre 
zvyšovanie produktivity. 

"Získať toto ocenenie si vyža
dovalo naozaj priekopnícku prá
cu pri rozvoji a využívaní moder
ných metód produktivity na Slo
vensku," povedal Jaroslav Hole
ček, člen predstavenstva VW SK 
pri preberaní ceny na Európskej 
konferencii produktivity EPC v 
Žiline. Ako ďalej dodal, VW SK 
vyvinul a overil množstvo metód 
a prístupov, ktoré priniesli zásad
ný rast produktivity vo výrobných 
i nevýrobných oblastiach. 

Za posledných 1 O rokov VW SK 
zrealizoval najvýznamnejšie in
vestície do rozvoja výroby a rastu 
produktivity na Slovensku. Spo
ločnosť patrí medzi najväčších 
inovátorov výrobkov, výrobných 
procesov i systémov v krajine. 

Mnohé z progresívnych metód 
na zvyšovanie produktivity využí
vaných VW SK boli transformova
né do ďalších slovenských pod
nikov. "V silnom trende inovácií 
budeme pokračovať aj naďalej. 
Patrí to k filozofii našej spoloč
nosti," uviedol Holeček. 

(Pokračovanie na 5. strane) 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 25.1 O. 2007. 

Uzavierka nasledujúceho 

čísla bude 8.11. 2007, 

číslo vyjde 16.11. 2007. 



"' l 
Miestna rodo Miestneho zaslupitel'

stva mestskej časti Bratislava- Devínska 
Nová Ves sa zišla 22. októbra 2007 no 
svojom riadnom zasadnutí, no ktorom 
prerokovalo 22 bodov programu a pri
jalo nasledujúce uznesenia: 
MR MČ ONV 
· zrušilo UMR č. 219 /l 0/2007, odpo· 
ručilo MZ MČ DNV schválil" použitie 
úveru vo výške 27.883.500.- Sk na 
účely Programu obce - MČ DNV, od· 
poručilo MZ MČ ONV zakúpil" objekt 
autosalónu a autodielne vcelku na parc 
č. 2339/150 od vlastníko Mogei, o. s., 
Vranovská 23, Bratislava zo účelom 
zriadenia verejnoprospešných služieb v 
miestnom hospodárstve o riešenia krí
zových situácií, uložilo prednostovi 
MÚ MČ ONV zabezpečil" vypracovanie 
znaleckého posudku no uvedený ob
jekt, uložilo hlavnému kontrolórovi 
pripravil" do MZ MČ ONV stanovisko k za
kúpeniu uvedeného objektu, požiadalo 
starostu MČ ONV o uložilo prednostovi 
MÚ MČ DNV predložil" do MZ MČ ONV 
návrh obojstranne odsúhlasenej kúp
nopredajnej zmluvy no daný objekt, o 
uložila prednostovi MÚ MČ DNV preveril" 
majetkovoprávne vzi"ahy k pozemku 
parc č. 2339/150, 
·odporučilo MZ MČ ONV schválil" návrh 
zmluvy o spolupráci so spol. Swon o 
Návrh dohody akcionárov po zapraco
vaní pripomienok MR MČ DNV a Komisie 
financií, podnikania, cestovného ruchu 
o legislatívy, o uložilo hlavnému 
kontrolórovi pripravil" do MZ MČ ONV 
stanovisko k týmto zmluvným dokumen
lom, 
· konštatovalo , že spoločnost" Privilé
gium nedodalo požadované podklady 

MČ DNV Ing. VL Mráza 

Vyberáme z rokovaní o stret
nutí starostu mestskej častí Devín
sko Nová Ves: 

Pracovné cesty 
- medzinárodná spolupráca 

No. základe pozvania pred
sedu Bratislavského samospráv-

do termínu konania MR MČ ONV, uložilo 
llr"'~'""'tnvi MÚ MČ ONV predložil" hlavné
mu kontrolórovi podklady, no základe 
ktorých MČ ONV uhrádza Privilégiu výdavky 
no adminislrolívnu činnosť, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ ONV pozastaviť výp
latu úhrad faktúr Privilégiu do doby ukonče
nia kontroly hlavným kontrolórom, 
-odporučila MZ MČ DNV schváliť "Prog
ram obce - MČ DNV no roky 2007 - 2009 
ako súčasť rozpočtu MČ DNV no roky 2007 
- 2009 po jeho prerokovaní no spoločnom 
zosadnulí komisií MZ MČ ONV, 
-odporučilo MZ MČ DNV schváliť návrh 
zmeny rozpočtu MČ DNV no rok 2007 po 
zapracovaní pripomienok MR MČ DNV, 
- odporučilo MZ MČ ONV schváliť zmeny 
Organizačného poriadku Istro-centro podl"o 
predloženého návrhu, uložilo rioditel'ke 
Istro-centra pripravil' organizačnú štruktúru 
v tobul'kovej forme s uvedením mien o 
úväzkov zamestnancov Istro-centro, o zo· 
bralo no vedomie organizačné štruktúry 
MÚ MČ ONV, Denovy, DTV, s. r. o., DNV 
ŠPORT, spol. s r. o., ZŠ o MŠ, 
- zobralo no vedomie informáciu o napi
ne nosti ZŠ a MŠ v MČ ONV v šk. roku 
2007/2008, skonštofovolo dlhodobú 
neudržotel"nosf' ZŠ pre ich nízku naplnenosť 
o s tým spojené dotácie zo štátneho roz
počtu, uložilo predsedom školskej komisie 
o Komisie financií, podnikania, cestovného 
ruchu o legislatívy prerokovať materiál 
o pripravil" návrh ďalšieho efeklívneho 
využívania zahuslenosti !ried v jednotlivých 
ZŠ, a odporučilo MZ MČ DNV zrušiť UMZ č. 
92/5/2007/1-6, 
·schválilo Program MZ MČ DNV dňo 30. 
l O. 2007 po zapracovaní pripomienok MR 
MČ DNV, 
·schválilo finančnú dotáciu pre OZ Hla
váčik vo výške 20 tis. Sk no účely prvotného 
vybavenia z rozpočtu MČ ONV, položky 08.2. 
09. 637001 rezerva na kultúru, 

neho krajo p. Vladimíro Bajana, 
starosta mestskej časti Ing. Vla
dimír Mráz vykonal zahraničnú 
služobnú cestu oko člen ofici
álnej delegácie Bratislavského 
VÚC zo účasti primátora mesto 
Malacky o vedenia kancelárie o 
referátu zahraničných vzťahov o 
európskych záležitostí v sofijskej 
oblasti. Členov delegácie prijal 

- schválilo mimoriadnu finančnú dotá
ciu DFS Grbačieta vo výške 25 lis. Sk 
z rozpočtu MČ DNV, položky 08.2.0.9. 
63700 l rezerva no kultúru, na účel 
zakúpenia skladačky a bulletinu k 20. 
výročiu založenia súboru, 
· schválilo realizáciu prípojky TKR no 

Mečíkovej ul. súčasne s uložením chráničky 
pre položenie optického kábla, 
· schválilo u vol' nenie finančného príspev
ku vo výške l O lis. Sk no adventný koncert 
v kostole Sv. Ducha, z rozpočtu MČ DNV, 
položky 08.2.0. 9. 63700 l neformálne 
aktivity, 
• zobralo 1111 vedomie informáciu o prie
behu prípravy no udelenie ocenení obča
nom MČ DNV, uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV pripravil" zoznam ocenených 
občanov MČ ONV zo minulé volebné obdo
bia, o uložilo predsedom komisií MZ MČ 
ONV pripraviť návrhy no ocenenie občanov 
MČ DNV k prerokovaniu na najbližšej MR 
MČ DNV v štruktúre navrhnutej komisiou 
kultúry, 
-odporučilo MZ MČ DNV schválil" Správu 
o hospodárení s teplom zo rok 2006, o 
uložilo hlavnému kontrolórovi pri
praviť do MZ MČ DNV stanovisko k predlo
ženej Správe o hospodárení s teplom zo 
rok 2006, 
-v súvislosti so Stanoviskom Frederick 
Univerzity, s. r. o. trvá na pôvodnom 
návrhu Memoranda o možnosti zriadenia 
pobočky súkromnej cyperskej univerzity 
FIT v budove bývalej ZŠ no Charkovskej 
ul.č. l, 
·odporučilo MZ MČ DNV nesúhlasiť s na
vrhovanou kompenzáciou zo užívanie časti 
pozemku Ing. Sedločko, 
·zobrala no vedomie stanovisko riadite
l' o Denovy k listu p. Jambora, a uložila 
riaditel' ovi Denovy zoslať toto stanovisko 
p. Jomborovi, 
• schválilo spoluúčasť MČ DNV na pocho-

predsedo Sofijskej oblastí p. Emil 
Ivanov, ďalej starosta obce Sor
nokov p. Nikolov, oko 1. vel'vy
slonec SR v Bulharsku p. Michal 
Kottmon. Spoločné stretnutia o 
pracovné rokovania so niesli v 
duchu obojstranného záujmu o 
rozvoj vzájomnej spolupráce no 
báze konkrétnych spoločných 
projektov, hlavne v oblastiach 
rozvojo cestovného ruchu, kultú
ry, školstvo o mládeže o v rámci 
kompetenčných oblastí i k pod-

de organizovanom konfederáciou 
politických väzňov dňa 7. ll. 2007 z 
Devína do DNV poskytnutím miestnosti 
o občerstvenia pre účastníkov pochodu 
do výšky 7 tis. Sk z rozpočtovej položky 
O 1.1.1.6. 633016 rep re- MZ, MR, o 
schválilo uvol'nenie jednej miestnos
ti na lsirijskej 49 pre organizačné zabez
pečenie behu p. Rojchlo na letnú olympiá
du do Číny zo symbolické nájomné 1.- Sk 
oko vklad MČ DNV do tohoto projektu, 
-zobralo no vedomie informáciu o 
finančných nákladoch no realizáciu pa
mätníko na mieste židovského cin
torína, uložilo prednostovi MÚ MČ DNV 
vyriešiť dopravné riešenie v súvislosti s 
pamätníkom židovského cintorína pre
mieslnením zastávky MHD, o uložilo 
architektovi MČ DNV dopracovať návrh o 
projekt osvetlenia o napojenia no kame
rový systém, 
·schválilo finančný príspevok do výšky 
20 lis. Sk na realizáciu vojenského ná
hrobku neznámych vojakov o dvoch iden
tifikovaných vojakov z 2. svetovej vojny 
z rozp. pol. 08.2.0. 635006 - údržba 
pamiatkových objektov, a schválilo 
uvol'nenie finančných prostriedkov no 
realizáciu osadenia pamätnej tabule 
obetiam 2. svetovej vojny v objekte 
pamätníko vo výške 60 tis. Sk z rozp. 
pol. 08.2.0. 635006 - údržba pamiat
kových objektov, 
· zobrolonavedomie informáciu o prí
prave rozpočtu no roky 2008 - 20 l O o 
návrhu novely zákono o hl. m. SR Bra
tislave o návrhu no prerozdelenie done 
z príjmu fyzických osôb na rok 2008, 
-zobralo oo vedomie informáciu o pri
pravovanom školení poslancov MČ DNV, 
pracovníkov MÚ MČ DNV o organizácií 
zriadených MZ MČ ONV. 

Spracoval: JUDr. František Boňos, 
zástupco starostu MČ DNV 

pore podnikania o spoločných 
podnikov. 

Stretnutie vyústilo v pracovnej 
téme k usporiadaniu workshopu 
- investovania v spoločných pod· 
nikoch v ekonomickom priestore 
Bulharsko pre umiestňovanie za· 
hraničných investícií. 

Skupino expertov Sofijskej 
oblasti ešte v tomto roku novští· 
vi Bratislavský VÚC, mesto Ma· 
locky o mestskú časť Devínska 
Nová Ves s ciel'om prípravy spo· 

!očných projektov o zmluvného 
dokumentu pre pracovnú návšte
ýV predstovitel'ov So!ijskei oblasti 
a Bratislavského VUC v prvom 
polroku 2008. 

lo účasti starostu Záhorskej 
Bystrice, predsedníčky komisie 
výs-to~by, architektúry o dopro
Ýy MC DNY, architekta mestskej 
časti o skupiny expertov navštívil 
starosta mestskej časti Bratislava 
. Devínska Nová Ves p. Mráz 
rakúsku obec LAA' AN DER THY
JA. Ciel'om návštevy bolo obhli
adka zariadenia obce lAA' AN 
DER THYJA, využívajúcej geo
termálne zdroje energie v tomto 
území pre samotnú obec í okolitý 
región. Ciel'om návštevy zoria-

l denio holo i získanie poznatkov 
našich susedov pre realizácii 
tohto projektu, spôsob jeho fi
nancovania, možností zapojenia 
štrukturálnych fondov EÚ, oko i 
privátneho sektoro. Získané po
znatky uplatní samosprávo DNY 
pri aplikácii investičných priorít 
vo využití alternatívnych zdrojov 
energie, oko i rozvojo turizmu o 
cestovného ruchu v našich pod
mienkach. 

Ekonomická oblasť 

Starosta mestskej časti spolu 
s prednostom Miestneho úrodu 
rokovali s predstovitel'mi Minis
terstvo vnútro SR vo veci vyplate
nia {vrátenia) finančnej čiastky v 
objeme istiny poskytnutého úveru 

OTÁZKA PRE: 
architekta MČ DNV 

• Výstavba v MČ DNV ide prime
raným tempom. Občanov zaují
majú aktivity v oblasti výstavby 
nájomných bytov. Je v pláne MČ 
DNV výstavba nájomných bytov, 
sú záujemcovia o takýto druh výs
tavby a v akom časovom hori
zonte je možné očakávať výs
ledky? 

• Občanov zaujíma tiež vývoj a 

realizácia sľubovaných projektov: 
spojnica DNV- Bratislava (predÍ

ženie Eisnerovej) plán, etapy rea
lizácie ... 

Program investičnej výstavby 

lvič Bratislava Devínska Nová 

Ves je vytvorený na základe voleb

ných programov jednotlivých strán 

takmer 28 miliónov Sk, ktoré MČ 
DNY prijalo o vyplatilo do štát
neho rozpočtu SR zo kúpu ne
hnutel'nosti v prospech MČ DNY 
no ul. Bystrická v roku 2003. 
Po vzájomnej dohode bolo táto 
čiastka vrátená v prospech účtu 
mestskej časti DNY. Vzhl'odom 
na to, že MČ DNY vznikli s 
týmto prijatým úverom i ďalšie 
náklady (výdavky) súvisiace so 
splátkami úrokov, oko i zabez
pečením tohto majetku, starosta 
predložil Ministerstvu vnútro 
návrh no ich uspokojenie mimo
súdnou cestou. Pokiol' rezort MV 
SR tento návrh neprijme, bude 
túto čiastku {objem eco 9 mil. 
Sk) MČ DNY vymáhať súdnou, 
cestou. V nadväznosti no toto 
rokovanie starosta spolu s pred
nostom Miestneho úrodu roko
voli s bankou Dexio, ktorá tento 
úver MČ DNY poskytlo, o mož
ností zmeny účelu využitia týchto 
zdrojov do vybraných projektov 
investičných priorít pre najbližšie 
obdobie, Vedenie Dexio banky 
predbežne súhlasilo so zmenou 
účelu využitia týchto zdrojov po 
rozhodnutí v Miestom zastupi
teľstve DNY. 

Z pracovných rokovaní samo
správ hl. m. SR Bratislavy 

Regionálne združenie brati
slavských mestských časti kto
rého členmi je 17 mestských 
častí hl. m. SR Bratislavy {Bo), ro
kovalo o Návrhu zákono o hl. 

a hnutí, vo volebnom období 

2006-2010, finančných možností 

MČ Bratislava - Devínska Nová 

Ves, nie je zameraný na výstav

bu nájomných bytov vzhľadom 

skutočnosť, že sa nám nepodarilo 

získať vhodný pozemok od štátu, a 

finančnú náročnosť takej výstavby. 

Venujeme sa problematike alter

natívnych zdrojov geotermálnej 

a solárnej energie. Využitie bio

masy a bioplynu. Príprave výs

tavby nízkoenergetických domov, 

ktoré zásadným spôsobom znížia 

prevádzkové náklady jednotlivých 

bytov a ich nájomné. 

Program investičnej výstavby 

vzhľadom na súčasné možnosti MČ 
Bratislava - Devínska Nová Ves 

je zameraný na rozšírenie DSS, 

podpora vybudovania zariade

nia pre postihnuté deti - vytvo

renie lepších podmienok pre so

ciálne skupiny, ktoré to najviac 

m. SR Bratislave, upravujúceho 
vzťahy medzi hl. m. SR .Bratisla
vou o mestskými časťami hlavne 
z pohl'odu jeho zosúladenia so 
Zákonom o obecnom zriadení, 
oko i zjednoznočnením posta
venia mestských, častí o ich sa
mospráv. Súčasne Regionálne 
združenie poverilo starostu p. 
Mráza, vykonávajúceho funkciu 
podpredsedu združenia, pred
niesť návrh zmeny Štatútu hl. m. 
SR Bratislavy z pohl'odu del'by 
daní medzi hl. m. SR Bratislavou 
o 17 mestskými časťami. Uvede
ný návrh starosta predniesol no 
finančnej komisii hl. m. SR Bo, 
oko i no rokovaní Mestskej rody 
hl. m. SR Bo. 

Následne tento návrh vyústil 
no rokovaní Mestského zastupi· 
tel'stvo k poskytnutiu finančného 
transferu - dotácie do rozpočtov 
mestských častí z rozpočtu hl. m. 
SR Bratislavy v celkovom objeme 
48 mil. Sk, z ktorých prislúcha 
MČ DNY objem vyše 2 mil. Sk. 
Regionálne združenie bratislav
ských mestských častí poverilo 
vypracovaním legislatívneho ná
vrhu. Zákono o hl. m. SR Bratis
lave skupinu právnych expertov 
Združenia o poverilo koordiná
ciou jeho prípravy starostu Pe
tržalky p. Ftáčnika, starostu Z. 
Bystrice p. Kubovičo o starostu 
DNY p. Mráza. Pracovný návrh 
dokumentu bude obsahom roko· 
vonia Regionálneho združenia 

potrebujú. V programe investič

nej výstavby je aj podpora výs

tavby predÍženia ul. Eisnerovej 

do Dúbravky na príprave ktorej 

koncom mesiaco október no pôde 
MČ Devínska Nová Ves. 

Mestská časf DNY po získaní 
partnerov podalo návrh Projektu 
no financovanie likvidácie sklád
ky gudrónov {lokalito Srdce) z 
prostriedkov EÚ. 

Projekt predpokladá partnerst
vo rezortu životného prostredia, 
výstavby o regionálneho rozvojo, 
Bratislavského VÚC {BSK), rozvo
jovej agentúry BSK, oko oj ďal

ších partnerov. 
Starosta mestskej časti DNY po

zvol no pracovné rokovanie pri
mátora Stupavy o starostu Z. Bys
trice zo účelom spoločného záuj
mu využitia geotermálnych zdro
jov energií v katastrálnych územi
och týchto obcí {mestských častí). 

Zúčastnené strany prejavili vôľu 
spolupracovať no tomto projekte, 
oko i vytvorení mikroregiónu s 
podporou Bratislavského VÚC, s 
partnerskými obcami. 

Návrh vytvorenia združenia 
mikroregiónu prerokujú samo
správne orgány zúčastnených 
strán v najbližšom období. 

Touto cestou účastníci rokova
nia predpokladajú možnosť zís
kania potrebných zdrojov z pros
triedkov EÚ, oko i so spoluúčas
ťou privátneho sektoro. 

-AZ· 

sa podieľajú súkromný investori s 

plánovaným termínom prvej časti 

stavby do troch rokov. 

M.Beláček, architekt MČ DNV 

NA VEľKO ROZMERNÝ ODPAD 
Dátum 
6.11.2007 

13.11.2007 
20.11. 2007 
27.11.2007 
4.12. 2007 

11.12. 2007 

Miesto pristavenia - ulica 
š. Králika 8-10, Novoveská 10-14 
M. Marečka 6-8 
P. Horova 18-20 
J. Poničana 7-11, Uhrovecká za obchodom 
J. Smreka 1-7 
L Bukovčana 28 

Do kontajnerov sa môže vyhodiť velkorozmerný odpad. Nesmie sa použiť na che

mikálie, železo a stavebný odpad. Pristavenie vždy v utorok. Odvoz prinaplnení 

kontajnerov. 

DEVEX 3 
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lffT O<S 
centrum pre votný čas 

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava 
Tel. 02/64 77 OO 33, e-mail: propagacia@zoznamsk, 
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk 

DEVEX 4 

17. 11. 20. VÝROČIE ZALOŽENIA 
HUDOBNO.SPEVÁCKEHO ZBORU ROSICA 

vo velkej sále, od 1600 h. 

18. 11. POMOTAJČEKOVCI 
Detská divadelná scéna 

vo velkej sále, od 1600 h., vstupné 25,- Sk 

24.11. 
vo velkej sále, 

25.11. 
Jesenná prezentácia a ochutnávka vína 

vo velkej sáL 15.00- 20.00 h. 

~ / 0 ' ~!!!l 

Grbarčieta oslávili 20. výročie 

V sobotu 20. októbra 2007 
oslávil detský folklórny súbor Gr
barčieta 20. výročie svojho vzni
ku. Vznikol v roku 1987 v zá
kladnej škole l Bukovčana l. je 
reprezentantom chorvátskej kul
túry na Slovensku a nosite!óm 
tradícii svojich predkov, ktorí sa 

v Devínskej začali usadzoval v 
16 storočí. 

Iniciátorkou vzniku súboru 
bola, vtedy ešte žiačka základnej 
školy, Niko!eta Krajčírová, dnes 
Griezlová. 

Súbor, okrem pravidelnej pre
zentácie na domácich pódiách v 
Devínskej, Bratislave, na mno
hých javiskách slovenských obcí a 
miest, úspešne reprezentoval De
vínsku Novú Ves a kultúru chor
vátskej menšiny na Slovensku aj v 
zahraničí. (Rakúsko, Madarsko, 
laliansko, Chorvátsko, Česko) 

Nl~-
Taxikár nesmie odmietnu!' poskytnutie 

služby, ktorá je v jeho prevádzkových mož
nostiach o no ktoré má živnostenské opráv
nenie. Pokiol' tok koná je to v rozpore s 
ustanoveniami zákono č. 250/2007 Z.z. 
o ochrane spotrebitelo. Okrem toho podl'o 
ustanovenia § 4, ods. 5 predávajúci nesmie 
konal' v rozpore s dobrými mravmi. Tým so 
rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore 
so vžitými tradíciami o ktoré vykazuje zjavné 

O tom, že Grbarčieta sa nezma
zateľne zapísali do dejín Devín
skej netreba pochyboval. Dvad
sať rokov vydržal pracoval s ne
smiernym zanietením s detmi, od 
organizovania, nácvikov, zabez
pečovania všetkého, čo s takouto 
náročnou prácou súvisí, až po 
množstvo vystúpení, ktoré súbor 
absolvoval doma i v zahraničí, 
nie je možné niekoľkými slovami. 

Možno iba podákovat všetkým, 
ktorí podporovali súbor, pomá
hali vytváral podmienky pre jeho 
činnos!, poskytovali príležitost a 
všetko potrebné aby myšlienka 
niekdajšej žiačky Nikolety Kraj
čírovej, neskôr manželky, teraz 
matky a stále vedúcej súboru na
dobudli dnešné podoby, za ktoré, 

domnievame sa, že predovšetkým 
jej patrí naša i vaša vdáka, srdeč
ná gratulácia a ve/á, ve/á želaní 
na dalších cestách šírenia dobrej 
veci. 

r 

znaky diskriminácie alebo vybočenia z provi· 
diel morálky uznávanej pri predaji výrobku 
o poskytovaní služby, alebo môže privodiť 
ujmu spolrebitel'ovi pri nedodržaní dobro
myse!' nosti, čestnosti, zvyklosti o praxe, vyu· 
žíva najmä omyl, lesť, vyhrážky, výraznú ne· 
rovnost' zmluvných strán o porušovanie zmluv· 
nej slobody. Je pozoruhodné no čo všetko zá· 
kony pomätojú.len ich treba poznaJ' o v pro· 
xi so dožadoval' ich rešpektovania. r 

c ~-dr? 
Matúš GLATZ 

a Katarína BÔB/KOVÁ 

Ing.Milan DARO VEC 

a Alena BRATH OVÁ 

Djordje DŽELA]ll]A 
ajelisaveta GRUBIČ 

Ing.Kamil STRKULA 
a Lucia K/Č/NOVÁ 

Marek BlÁHA 
ajana VYHNÁLKOVÁ 

Blahoželáme ! 

J 
V piatok 19. 10. 2007 sa do
žila 80 rokov 

Anna DARÁŽOVÁ 
"Zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, 
čo rôčik s rôčkom zbieral, 
až kým sa na šnúročke šťastia 
zajagalo osemdesiat perál. " 

K prekrásnemu životnému ju

bileu 80 rokov zo srdca Ti všet

ci želáme ve/á, veľa zdravia, 

lásky, spokojnosti a radosti v 

kruhu svojich najbližších. 

Bozkávajú Ťa tvoje deti, vnú

čatá, pravnúčatá, sestra Terka a 

krstné deti. 

Šesfdesíat jarí, liet i jesení. Šesfdesiat 
spoločnej ceste životom. Čím dálej, 

si uvedomovali, že ldska, ktorej 
priniesla bohaté plody života, 

Chcú v nej žil stdle, tak ako 

a 
si pred šesfdesíatimi rokmi vyslovili to krásne áno. 
Pripomenuli si túto vzácnu chvílu 20. 2007. 

Diamantová · vzdcny deň, 
keďsa spolu dožijú. 

aby tie dálšie kapitoly 
boli obrazom krdsnych dní 

života. 
Vtím zo srdca z.etu11AL' 

Terka a krstné deti. 

(Dokončenie z 1. strany) 

Ocenenie spoločnosti VW SK 
udelila pracovná skupina zlo
žená zo zástupcov Ministerstva 
hospodárstva SR, Slovenského 
centra produktivity, Ministerstva 

školstva SR, Ministerstva prá
ce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Slovenskej akadémie vied, Slo
venskej obchodnej a priemysel
nej komory, Združenia priemy
selných zväzov, Konfederácie 
odborových zväzov a Národnej 
agentúry pre rozvoj malého a 
stredného podnikania. 

oprávnená osoba, ktorú určil poistený v zmluve (môže byť aj viac opráv
nených osôb) - ak oprávnená osoba v čase poistnej udalosti nie je ur
čená alebo ak nenadobudne právo na poistné plnenie, nadobúdajú ho 
ďalšie osoby (ustanovené v Občianskom zákonníku,§ 817 ods. 2 a 3), sú 
to osoby v tomto poradí: 
• manžel/manželka poisteného, ak ho niet 
• deti poisteného (poistné plnenie sa rozdelí rovnakým dielom 

pre všetky deti poisteného, aj nemanželské), ak ich niet 
• rodičia poisteného, ak ich niet. 
• osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej 1 roka v spoločnej 

domácností a ktoré sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť 
alebo boli odkázané výživou na poisteného, ak ani týchto osôb niet, 
potom nadobúdajú toto právo dedičia poisteného, čiže poistné plnenie 
bude predmetom dedičstva, ak niet žiadnych z uvedených osôb. 

1. Majte prehi'ad o svojej karte 
a tak včas zistite jej stratu či 

odcudzenie. 
Potom požiadajte banku o za
blokovanie karty. 
2. Kartu si hneď po jej prevzatí 
podpíšte. PIN si zapamätajte a 
neuchovávajte ho spolu s kar
tou. 
3. Majte kartu oddelenú od 
osobných dokladov. 
4. Pri používaní karty v ban
komate si vždy obzrite banko
mat, najmä otvor, do ktorého 
sa vkladá karta, či na ňom nie 
je nainštalované cudzie teleso. 
5. Pri zadávaní PIN-kódu si za
kryte druhou rukou. 
6. Kartu nikomu nepožičiavajte 

IV. liga 

11. kolo- 21.10. 
D.N.IIes - Lamač B 1:0 (0: 1) 
g: Pillár 

ZDROJ: Allianz SP 

a nikomu neoznamujte PIN
-kód. 
1. Pri platbe treba mať kartu stá
le pod kontrolou. Odkladajte si 
doklady platieb kartou • doklad 
z registračnej pokladnice a do
klad o platbe kartou (v prípade 
priameho prepojenia terminálu 
s pokladnicou sú oba na jed
nom doklade}. Pri reklamácii 
zaúčtovania nesprávnej sumy 
banka vyžaduje predloženie 
týchto dokladov. 
8. Kontrolujte si pravidelne vý
pis z účtu, zistené nezrovna
losti ihneď oznámte banke a 
podajte reklamáciu. 
9. V reštauráciách sa dožadujte 
prenosného terminálu, pokia!' 
je ním reštaurácia vybavená. 
Pokia!' nie, lepšie je nasledovať 
personál a skontrolovať si vy
konanie transakcie osobne. 

12. kolo- 28.10. 
Malinovo- D.N. Iles 1:4 (0:1) 
g: Kozmer, Hrica, Janči, Adam 

ms 
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V\JLeOO rm zdrauw 
Sója, voda, kola 

(Dokončenie z minulého čísla) 

Dal by si radšej pohár 
vody alebo pohár coly? 

O vode: 
55- 65% ľudí je chronicky dehyd
rovaných - ma deficit vody 
Pri 35% ľudí je pocit smädu tak 
slabý, že ho často premenia s po
citom hladu a jedia aj vtedy, keď 
by im stačilo vypiť pohár vody 
-mnohí preto priberajú. 

Podľa výskumov Washington
skej univerzity pohár vody nasta
lo znižoval pocit hladu u 100% 
ľudí držiacich diétu. Prvoradým 
pôvodcom dennej únavy je nedo
statok vody. 

Prebiehajúce výskumy dokáza
li, že pri bolestiach chrbta, svalov 
denne 8 - 10 pohárov vody zníži 
bolesti u 80% pacientov. 

Už 2% strata vlahy v organizme 
môže ovplyvniť krátkodobú pa
mäť, môže pôsobiť problémy pri 
vykon á va ní z á kladných životných 
činnostiach, poruchy sústredenie 
pri čítaní textu na monitore, ale
bo vytlačenej strane. 

Denne vypitie 5 pohárov vody 
znižuje nebezpečenstvo vzniku 
rakoviny hrubého čreva o 45%, 
rakoviny prsníka o 79% a rakoviny 
močového mechúra o 50%. 

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol· Kúpa 
02. Predaj 
03- Vol' né miesta (ponúka, 

hl'adá) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 

( 02-PREDAJ ) 

• Ovčie kožušiny - predložky - dosta
nete kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.oo-18.oo. Možnosť aj objednať. 

Lacnejšie oko kdekol'vek v meste. 
• Predám 1000 litrové nádoby z PVC. Pri 
väčšom odbere zl'ovo. 

Tel: 0905·138 153 

dámsko obuv zo starých zásob 
pár za 150 korún 

v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pio: 15oo- 18oo 

a na plesovú sezónu ste. vybavení 

Naozaj piješ toľko vody, koľko by 
si mal? 
Vo všeobecnosti 8 - 10 pohárov 
vody je pre organizmus nevyhnut
ný. 

O kole 
V USA policajti pri obhliadke ha
varovaných aut a prostredí berú 
so sebou 2 galóny (asi 7 litrov) 
koly, aby pri nehode mohli krv od
strániť z vozovky. 

Ak namočíš 1 steak do koly za 
dva dni sa rozpusti. 

Ak vyleješ do WC misy 1 kolu, 
necháš hodinu stáť a spláchneš, 
máš WC misu dokonale čistú. 

Na odstránenie hrdze z chrómo
vaných povrchov stačí povrch po
trieť do koly namočenou hliníko
vou fóliou. 

Z pólov- kontaktov autobatérie 
koróziu jednoducho odstrániš, ak 
na ne naleješ l krabiu koly. Všimni 
si ako to pení. 

Ak chceš nejaké mazivo odstrá
niť z textílie nalej do pračky 1 
krabicu koly a prebehni cely prací 
cyklus. 

Užitočné informácie: 
Účinnou latkou koly je kyselina 
fosforečná, ktorej pH je 2,8 
Železný klinec sa rozpustí za 4 dni. 
Kola sa už 20 rokov používa na čis
tenie motorov nákladných aut. 
Teda čo by si si dal radšej vodu 
alebo kolu? 

('----'0:...::.3.....:-V'--=0-=-ľN=É.:..:.:M=IES=TA...::...__) 
ponúka 

• Potraviny - lahôdky - miiso, v Dúb
ravke, M.Sch. Trnovského 4 (oproti skleníku) 
príjmu predavačky o kuchára. 

Info tel. 0903-462 583 
v čase 15.oo- ll. oo 

• Hl'adóme ekonóma a účtovníčky. Vaše 
referencie zošlite no devex@bo.netlob.sk, 

alebo info: 0903-429 485. 
• Hl'i!dóme pracovníkov no zimnú údr· 
žbu chodníkov. Paušálne peniaze + odme
ny zo úkony. Aj pre firmy, živnostníkov o dô
chodcov. 

Tel: 0903-213 646, 0903-657346. 

('--_ __::0..:...4 ·...:::SL:..:::.U=ŽB:..:...Y -~) 

• Firma Pollo ng vykonáva maliarske práce, no
tieracie, stierky, fasády. 

Tel: 0905-257 454 
• Spracovanie účtovných doklodovv sys

téme JU o PU (okrem miezd), vypracovanie 
daňových priznaní (DPH, doň z príjmov), eko
nomické poradenstvo. Tel: 0907-732 182 

• TV servis Baláž - oprovo televízorov. 
No grbe 43. Teljzázn .. 6477 6963 

• Špecialisto no slabšie prospievojúcich stre
doškolákov, doučí AJ, NJ, Ruštinu. Aj víkendy, 
u mňa no dome, individuálne. 200 Sk zo 60 
min. Zanechajte č. mobilu no odkazovači: 

64778835. 

Novoveská l4 (z 
lSoo·lBoo 

alebo: devex@ba.netlab.sk 

(~__..:::.:06::.._·-'--'-NE=H-'--'-NU=T=Eľ'-'-'NO=S=TI_) 

Kúpa 

• Kúpim starší rodinný dom no Grbe. 

• Kúpim garáž v ONV. 

Tel.: 0908·622 483 
od 18.oo do 2l.oo. 

Tel: 0915·354 676. 

Predo; 
• Predám: novostavba 3-izb. RD Záhorie, 
Borský svätý Jur, 55 km od BA, no 7 á po zem· 
ku. VIS, vlastná studňa. Zo 3 000 200 Sk, 
alebo vymením zo 3-4 izb. byt v 4. obv. Bo. 

Tel: 0908-129 365 

Prenájom 
• Dám do prenájmu 3-izb. byt v ONV. 

Tel: 0907-273 118. 

('--__ 0:.:...7.....:-R=O--=ZL=-..:IČ:c...:N.::..É __ ) 

• HERBA - ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný 
tovar, darčeky. 

No grbe 55. 
Tel: 6477 4642 

Lokalita Hybe, 
cena 230 Sk osoba/deň. 
Kontakt: 0903-105 924, 
www. chata IO.szm.sk 

• Darujem drevo z jablone zo odvoz. 
Tel: 0903-772 404. 

PODNIKATEĽIA- ŽIVNOSTNÍCI 
- OBCHODNÍCI 

Katalóg obchodov a služieb pre obyvateľov DNV 2008 

Uzávierka pre rok 2008 je 30. 11. 2007 
Objednávkové tlaôvá sú už v Devexe 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 15oo- 18oo 
Záujemcovia móžu dostať aj mailom: devex@ba.net/ab.sk 

WWW.GUlY.SK 

• počítače • hardware • 
Bezplatná inzercia pre ob 
predaj • kúpa/výmena použitej 

WWW.GUlY.SK 

Inzercia. Cenník: l znak= l ,30 Sk, l l 16 str. = 678 Sk, l 18 str. = 1360 Sk, l l 4 str. = 2720 Sk, l 12 str. = 5430 Sk, l str. = l O 850 Sk. l cm - 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť 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: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00 18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk 

DEVEX 7 



.. ~"z policajného 

• Hliadka polície zadržala ll. l O. 
občana za nebezpečné vyhrá
žanie a obmedzovanie osobnej 
slobody bývalej manželky. Je 
umiestnený v cele predbežného 
zadržania s návrhom na väzbu. 
• V noci z 13. na 14. l O. nezná
my páchate!' spôsobil na parko
visku P. Horova l požiar mo
torového vozidla Ford. Spôsobil 
škodu l OO-tis. Sk. 
• Z 15. na 16. l O. neznámy pá
chate l' sa vlámal na Opletalovej 
do vozidla Peugeot 406 kupé, 
z ktorého ukradol zadné se
dadlá. Majitel'ovi spôsobil škodu 
70-tis. Sk krádežou a l O-tis. Sk 
poškodením. 
• Noc zo 16. na 17. l O. riadil 
zlodej (zlodeji) na Kolónii. Na 

HOKEJBAL 

Bratislavskú Hokejbalovú 
Liga 

YMCA štvrtá 

TEHELNE POLE-HKM YMCA 7:13 
Góly: Ru ná k 5, Križáni 4, Nemec Pavol2, 
Bábik, Dudák. 

HKM YMCA-SLOVMATIC ELAN 16:2 
Góly: Križáni 5, Nemec Pavol3, Kečkeš 2, 
Runák 2, Čapka 2, Bábik, Cajchon. 

OlYMP RAČA-HKM YMCA 3:4 
Góly: Čapko 2, Bábik, Kečkeš. 

HKM YMCA-TEAM SHARKS 
Góly: Runák 3, Križáni. 

T«Jbul'ka: 

l. Britonic 
2. Olym Rača 
3. HBC Profis 
4. HKM YMCA ONV 

4:4 

14b. 
JOb. 
JOb. 
9b. 

Záhradnej z vozidla Opel Vectra 
ukradli dve dosky na vodný sur
fing, z Renaultu Cango ukradli 
autorádio a navigačný systém 
a kryty, vozidlo Renault Master 
poškodili. Krádežou spôsobili 
škodu za 22-tis. Sk, poškodením 
za 20-tis. Sk. 
• Vo štvrtok l 8. l O. zistil maj ite l' 
pivnice naJ. Smreka 24, že sa 
mu niekto cudzí do nej vlámal a 
ukradol tlakové nádoby s C02 v 
hodnote l l-tis. Sk. 
• Motorové vozidlo Honda Acord 
čiernej farby metalízy ukradol 
neznámy páchate!' na Eisnerovej 
v nedel'u 21. l O. Majitel'ovi spô
sobil škodu l 30-tis. Sk. 
• V noci z 24. na 25. l O. sa nez
námy páchate!' na Vápencovej 
vlámal do motorového vozidla 
VW Golf. Ukradol veci za 6700 
Sk, poškodením spôsobil škodu 
6-tis. Sk. 

OO PZ DNV 

5. Slávia Právnik 9b. 
6. Honcop 9b. 
7. Ostredky 8b. 
8. TJ Sav Bb. 
9. Elán 8b. 
l O. Rocišdorf 7b. 
ll. HC Čuňovo 5b. 
12. Tehelné pole 5b. 
13. Team Sharks 4b. 
J4. KOBRA ONV 4b. 
J5. HOK Nivy 2b. 
J6. Greenhorns Ob. 

Najbližší domáci zápas no Ihrisku na 
Kolištnej ulici odohrá HKM YMCA ONV pro
ti KOBRE ONV 3.JI.2007. 

Dúfame, že no toto derby prídu diváci 
v hojnom počte povzbudiť to, či ono muž
stvo. 

Srdečne vás pozývame, 
zápas začína o 9:00. 

Hodnota peňazí je relatívna. Ti

sícka o ktorej nevie manželka 

má podstatne vyššiu hodnotu 

ako tá o ktorej vie. 

Podl'a niekoho je najrýchlei· 

V sobotu 13. októbra sa v čas
ti Na Grbe, hneď za športovým 
areálom ZŠ l. Bukovčana, usku
točnil už VIli. ročník Behu Na 
Grbe. Počasie neprialo, bolo za
mračené, mrholilo. Organizáto
ri (L. Jaško, R. Balogová, T. Fia
lová - ZŠ l. Bukovčana, J. Raj
ehl - TIK) ešte polhodinu pred 
štartom zvažovali možnosť beh 
odložiť. Keď sa však na mieste 
štartu (križovatka ulíc Delená a 
Kosatcova) zišla skupinka detí, 
nedalo sa inak ako - preteky 
uskutočniť. 

Na štart sa nakoniec pos
tavilo 20 detí a 9 dospelých. 
Postupne si odbehli svoje behy 
predškoláci, žiaci z prvého stup
ňa, trojica starších žiakov a 
nakoniec dospelí. Vtedy už vy
kuklo i slniečko, aj keď zubaté. 
A tak všetkým účastníkom dob
re padol teplý čaj i presun do 
budovy ZŠ Bukovčana 1, kde 
sa uskutočnilo vyhodnotenie. 
Odmeny si odniesli nielen víťa

zi (ceny venoval Miestny úrad 
DNV), ale i šťastlivci v tombo
le, a všetci spolu zážitok z prí
jemnej športovej akcie. 

Beh Grbe • Vlll.ročnik, 
13. október 2007 

výsledková listína 

priezvisko meno trieda 

Predškoláci 

1 Jankovič Dominik 
2 Čásar Lukáš 
3 Kolárik Riška 
4 Holšiak Ondrej 
5 Hančík Ivan 

l. - ll. ročník 

1 Gelenekyová Lucia 2A 
2 Murániová Kristínka 2A 
3 Matisová Marcelka 1 B 
4 lšpoldová 1 C 

1 Šebeňa Patrik 2B 
2 Kováč Marek 2C 
3 Hančík Michal 2 

111. - IV. ročník 

1 Koláriková Romanka 4A 
1 Bútora Erik 3B 
2 Hatvány Denis 4C 
3 Bartalský Ondrej 3A 
4 Bútora Andrej 3A 
5 Taragel Maxim 4B 
6 Ondráš Marek 3A 

ll. - Vl-. ročník 

1 Kováč Michal 6D 

VIl. - IX. Ročník 

čas 

1:24 
1:39 
1:47 
2:16 

1:32 
1:35 
1:36 

3:52 
3:10 
3:11 
3:29 
3:37 
4:06 

6:0 

4:50 

Viac foto na 1 Gelenekyová Hanka 9 
7B 

5:21 
4:51 www.bukovcana.sk - aktivity. 1 Kotek Martin 

ši ana svete myšlienka, podľa Nerob si starosti s tým, čo 
iného zase svetlo. Ja som si o tebe myslia iní. Tí majú 
však prišiel na to, že je to 
hnačka! Skôr, než som stačil 
pomyslieť a zasvietiť ... 

Na svojich chybách sa človek 

učí, na cudzích si buduje kariéru. 

dosť starosti s tým, čo si o 
nich myslíš ty. 

Zarábaj peniaze ako len môžeš! 

Dokonca aj čestne, ak niet iné

ho východiska. 

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: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.00-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, 830 103/90 _ R 

DEVEX 8 

4 7.- 48. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Tradícia je vraj málo. 
ó, Bože! Ako ťažko a dlho 

sa buduje. 
Prirodzene, že môže byť rôz

na. Záleží od hodnotiteľa. O 
tradícii sviatkov nepochybu
jeme. Nehodnotili ju traja, či 
desiati. O jej zachovávaní i 
spôsoboch zachovávania ro
zhodli a rozhodujú ľudia. 

V týchto dňoch, v sobotu 
17. novembra, si pripome
nieme v Deň boja za slobodu 
a demokraciu, významné 
udalosti spred osemnástich 
rokov, ktoré výrazne zmenili 
náš život. 
Pohľady na tento pamätný 

deň sú rôzne. Aj na udalosti či 
kvalitu zmien po jeho vzniku. 

Všetko však záleží na ľu
ďoch, ktorí sú aktívny, ale aj 
od tých, čo iba vyčkávajú, že 
kvalita sa zmení sama. 
Nechať sa iba viesť dokáže 

aj kŕdeľ husí. Ľudia k smerov
aniu môžu využívať svoj um 
a všetky zákonné prostriedky. 
Hovorí sa, že neznalosť záko
na neospravedlňuje. Ľahos
tajným je to jedno, ostatní 
môžu hľadať zdroje informácií 
aj v najbližšom okolí. 

Kultúrne a kultivované spo
ločenstvá sa snažia zachová
vať tradície v prospech spolo
čenstva v ktorom žijú. 

Nie na úkor iných. A tak 
je to dobré. Vytváraním dob
rého vzniká dobré. Všetko os
tatné je postavené do iných 
noriem. 

Vydavateľ 

[ devex@ba.netlab.sk 

s 
informačný 

spravodajca 
občanov 

mestskej časti 
DEVÍNSKA NOVÁ VES 

16.11.2007 Ročník: XVII. Číslo: 19 bezplatne 

V čísle: O Z r~tlnlce O Sit> ll~ /II)Vt>veši'~n~v 

() Nnlteir~ Sp(';/ei!enslttí /trl)n/lt~ Sl~ vt> 

V piatok 9. 11. vysadili pracovníci Denovy na sídlisku Stred pätnásť 
nových stromčekov (jaseň, breza, lipa ... ). V pláne je aj vybrať nežiadu
ce pajasene, ktoré sú nepovolené používať v parkových výsadbách 
a znepríjemňujú život práve na sídlisku Stred. 

Prečítal som si ponuku na 

súfaž o nový informačný zdroj 

v naše mestskej časti Devínska 

Nová Ves. Má to byť mesačník, 
ktorý bude financovať mestská 

časf z peňazí daňových poplat

níkov. Mal by som sa prihlásiť 

do "súťaže" a mohol by som 

vraj aj vyhrať. 

Doteraz, už sedemnásf rokov, 

som vydával Devex za podmie

nok, ktoré diktovala v podstate 

mestská časf a keďže som sa 

stal nepohodlným niektorým 

pánom poslancom a rozhodli 

ako rozhodli, bez komunikácie 

s vydavatel'om a občanmi, so 

zrejmým ciel'om odstaviť nepo

hodlné médium, mal som sko

labovať na nedostatku finanč
ných prostriedkov na ďalšie 

vydávanie. 
Po týchto skúsenostiach som 

bol rozhodnutý prestať s vydá

vaním. Oslovujú ma však ob

čania, ktorým nie je l'ahostajný 

vývoj ohl'adne informovanosti, 

a žiadajú svoje noviny dostá

vať a ... Na to však, ktorýkol'vek 

vydavatel' potrebuje prostried

ky. Aj táto cesta sa zdá v súčas

nosti riešitel'ná. 

(Pokračovanie na 3. strane) 

(KRÁTKE SPRÁVY) 

• Najbližšie zasadnutie Miest
neho zastupiteľstva MČ DNI/ 
- mimoriadne - bude v utorok 
20. novembra pravdepodobne 
vo ve/'kej sále lstracentra. 

Od 15.oo h sa budú poslanci 
zaoberať zmluvami, po tomto 
bode programu (predpoklad je 
po 17.3o h) sa budú poslanci 
miestneho zastupitel'stva zao
berať otázkou miestnych mé· 
dií. Rokovanie je verejné a prís
tupné všetkým občanom De
vínskej. 

• V dňoch 10. - 11. 11. 2007 sa 
delegácia MČ ONV zúčastnila 
družobného stretnutia v obci Sv. 
Ilija v Chorvátsku. 

• Ceny energií, ktoré sú na Slo
vensku, v porovnaní s okolitý
mi štátmi, vyššie, by sa mali v 
budúcom roku zmiernit: 

Nové nízkopodlažné autobusy 
posilnia aj linkyvDNV. Podl'ainfor
mácíí Dopravného podniku Bra
tislavy. Pôjde o linky č. 23 (ONV 
-Lamač},č.28(DNV-NovýMost}, 

128 (Sad Janka Král'a- ONV). 

Devex2008 

Úzavierko dnešného čísla 
bola 8.11. 2007. 

Uzavierka nasleduiúceho 

čísla bude 22.11. 2007, 

číslo vyide 30.11. 2007. 
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l 
Miestne zostupilel'stvo mestskej časti 

Bratislava Devínska Nová Ves (MZ MČ 
DNV) so zišlo 30. októbra 2007 na svo
jom riadnom zasadnutí., na ktorom pre
rokovalo 22 bodov schváleného prog
ramu zosadnutia. Z prijatých rozhod
nutí o uznesení Miestneho zostupilel'
slva mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves vyberáme: 
MZMČDNV 
- schválilo splnenie uznesení miest
neho zoslupitel'stva: 
UMZ č. 68/4/2007/4,5,6, UMZ č. 
l35/9/2007,UMZč.l09/6/2007/4, 
UMZ č. 149/9/2007/1,2, UMZ č. 

ll 0/6/2007/4, zrušilo UMZ č. 92/ 
5/2007 /l-6, zobralo no vedomie in
formáciu k bodom UMZU 6/4/2006, 
UMZč.lll/6/2007, UMlč. 136/9/ 
2007, UMZ č. 138/9/2007, uložilo 
Komisii finančnej, podnikatel'skej, ces
tovného ruchu o legislatívnej predložil' 
Miestnemu zostupitel'stvu mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves o stave 
platných zmlúv so spoločnosťami KO
PO$, DONA DEVELOPMENT a TEN ERGO 
T:l2/2007, a požiadalo starostu 
mestskej časti Bratislava Devínska No
vá Ves o uložilo architektovi mestskej 
časti Brolislovo Devínska Nová Ves 
pripravil' no najbližšie zasadnutie Miest
neho zostupitel'slva mestskej časti 
Bratislava Devínska Novó Ves podrobné 
informácie o investičnom projekte ,,La
mačská bráno" o jeho prípadných nega
tívnych dopadoch no mestskú časť T: 
12/2007 
• zobralo no vedomie informáciu 
o bezpečnostnej situácii o verejné
ho poriadku v mestskej čosli Bratisla
vo- Devínska Nová Ves, konštotovolo, 
že zrušenie oddelenia dopravnej polí
cie no Okresom oddelení Bratislava IV. 
výrazne zhoršuje podmienky doprav
nej bezpečnosti v MČ DNV, o po· 

žiadalo starostu MČ DNV, v súvis
losti s touto situáciou, požiadať Krajské 
riaditeľstvo PZ SR o prijatie materiálnych 
o personálnych opatrení v oblasti do
pravnej bezpečnosti v okrese Bratislava IV. 
· schvólilo nóvrh zmluvy o spolupráci 
so spoločnosi'ou SWAN o návrh dohody 
akcionárov v znení pripomienok, uložilo 
predsedovi Komisie finančnej, podni
kania, cestovného ruchu o legislatívy 
dopracoval' pripomienky do konečného 
znenia zmluvných dokumentov podl'o 
bodu. l o predložil' ich na budúce zasad
nutie Miestneho zoslupiteľstvo MČ DNV 
T:12/2007 
· schvólilo zmenu harmonogramu zasad
nutí Miestnej rady a Miestneho zaslupitel'
stva mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves nasledovne: 
- zasadnutie Miestnej rody mestskej časti 
no 20.11.2007 
- zasadnutie Miestneho zastupilel' sivo 
mestskej časti na 11.12.2007 
• zobralo na vedomie informáciu o pri
jatých uzneseniach Miestnej rady MČ DNV 
medzi riadnymi zasadnutiami Miestneho 
zastupitel'stva MČ DNV 
• schvólilo zmeny rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves no rok 2007 
pod!' a predloženého návrhu 
• schvólilo "Program obce na roky 2007 -
2009" ako súčas!' rozpočtu mestskej časti 
Devínska Nová Ves no roky 2007- 2009 
• schvólilo zmenu účelu úveru vo výške 
27.883.500,- Sk no účely "Programu 
obce - Mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves na roky 2007-2009". Výšku 
úveru účelovo viazol' na kúpu objektu pre 
verejnoprospešné aktivity obce 
• zabralo no vedomie Správu o hospo
dárení s teplom za rok 2006, o požiadalo 
predsedov komisii prerokovať uvedený 
materiál v Komisii výstavby, architektúry o 
dopravy a v Komisii financií, podnikania, 
rozvojo cestovného ruchu o legislatívy a 
predložil' stanoviská no najbližšie zasad
nutie Miestneho zoslupitel'stvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 

NA VEI:KOROZMERNÝ ODPAD 
Dátum 

20.11. 2007 
27.11.2007 
4.12. 2007 

11.12. 2007 

DEVEX 2 

Miesto pristavenia - ulica 
P. Horova 18-20 
J. Poničana 7-11, Uhrovecká za obchodom 
J. Smreka 1-7 
I. Bukovčana 28 

• schvólilo kúpu objektu vo vlastníctve 
MOGH, o.s. objekt autosalónu v DNV o 

starostovi mestskej časti 
dorokovať podmienky predaja max-
imálne za cenu znaleckého posudku, 
schválilo zámer kúpy pozemku parc. 
č.113, pozemok pod hasičskou zbro
jnicou a požiadalo starostu mestskej 
časti dorokovoť podmienky predaja po 
dedičskom konaní 

Mestského zos
!upilel' sivo hlavného mesta Slovenskej 
republiky o presadzovanie del'by podielu 
Mestských častí no dani z príjmov fyzic
kých osôb pre rok 2008 zvýšením celko
vej sumy v prospech MČ vyjadrujúcu 
podiel 54% výnosu tejto dane pri zacho
vaní koeficientov uvedených v prílohe 
štatútu hl. m. SR v súčasnom platnom 
znení 
·zvolilo Ing. Máriu Pšenákovú za členku 
Komisie ochrany verejného poriadku, o 
zvolilo Moniku Škvarčekovú zo členku 
Komisie mládeže, vzdelávania a školstva 
·odvolalo ako jediný spoločník v obchod
nej spoločnosti Devínskonovoveská tele
vízia, spol. s r.o. z funkcie člena Dozornej 
rady Devínskonovoveskej televízie spol. 
s r.o. Jozefa Molnára, zvolilo ako jed
iný spoločník v obchodnej spoločnosti 
Devínskonovoveská televízia, spol.s r.o. 
do funkcie členo Dozornej rody Devínsko
novoveskej televízie spol. s r.o. Ivona Hir
liindera, schvólilo oko jediný spoločník v 
obchodnej spoločnosti Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r.o. plot konotel'o spoloč
nosti vo výške 35.000,- Sk mesačne s 
účinnost' ou od 27.6.2007 
·schvólilo kontrolnú správu Privilégium
doplnenie, a uložilo prednostovi miest
neho úradu o požiadalo sloroslu mest
skej časti aby vo všetkých zmluvách a 
dodatkoch boli aj uznesenia MZ alebo 
aby boli zmluvy číslovoné uznesením 
Miestneho zostupitel'stvo 
• schvólilo kontrolnú správu tvorby o 
čerpania rezervného fondu zo rok 2006, 
o uložilo prednostovi miestneho úrodu 

vypracoval' nové zásady tvorby a čer
pania rezervného fondu 
· schvólilo prenájom priestorov v ZŠ P. 
Horovo 16 trakt D Slovenskej pošle o.s. 
no dobu l O rokov zo cenu minimálne 
900,- Sk/m2/rok, o uložilo prednostovi 
miestneho úrodu o predsedovi Komisie 
financií, podnikania, rozvojo cestov
ného ruchu o legislatívy vypracoval' 
nájomnú zmluvu 
• schvólilo Organizačný poriadok Istro 
Centra s účinnost' ou od 1.11.2007 
· zobralo no vedomie informáciu o 
činnosti SSÚ, matričného úrodu, SŠÚ 
a evidencie obyvatel'ov zo 1-9. 2007 
(SSÚ - spoločný stavebný úrod, SŠÚ 
- spoločný školský úrad) 
·zobralo na vedomie správu o bezpeč
nej premávke vozidiel- Blížne Zomajer
ské, schválilo zabezpečenie vypracova
nia nóvrhu organizácie dopravy (NOD) 
oprávnenou osobou, o schvólilo hrade
nie nákladov na NOD z kapitoly 716 
prípravná o projektová dokumentácia 
rozpočtu mestskej časti Bratislava DNV, 
kontrolný termín 11.12.2007 
• s<hvólilo delegáciu Mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves v zložení: 
JUDr. František Baňos, Mgr. Oto Gre
gor, Ing. Drahomíro ludvigová, no 
družobné stretnutie v obci Sv. Ilja v 
Chorvátsku v dňoch l 0.- ll. novem
bra 2007, s použitím služobného 
motorového vozidlo Fabio, ev. č. BA-
249KG a vreckové pre členov delegácie 
vo výške 40% v zahraničnej mene 
• odporučilo starostovi mestskej 
časti zvolal' mimoriadne zasadnutie 
miestneho zostupitel'stva mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves v čase od 
13.11. do 20. ll. 2007 s rozdelením : 
o) od 15.00 hod.- zmluvy 
b) od l 8.00 hod.- vydávanie in
formačného periodika mestskou časf ou 

Spracoval: 
JUDr. František Boňas, 
zástupco starostu MČ DNV 

CJJ~d/t6 r~ n-iU k-o~J/t--
Používat; či nepoužívať dusíkaté žíva ako vel'mí kvalitné, aj keď v sú· 

vápno na dezinfekciu kompostov? časnosti pomerne drahé, dusíkaté a 
Dusíkaté vápno je v skutočnosti zároveň vápenaté hnojivo. Pri kontakte 

kyanamid vápenatý, čo je látka ob- s vodou (napríklad pôdnou vlahou) sa 
sahujúca dusík (približne 18 %) a však kyanamid vápenatý rozkladá na 
vápnik (približne 50 %). Preto sa pau- kyanamid, ktorý postupne prechádza 

(Dokončenie z l. strany) 

Netrúfam si však povedať, či 
ma súčasná viera neuzdraví úpl
ne. Takže, do konca roka určite 
Devex vyjde, aj na budúci rok 
sú prísl'uby, že podpora bude. 
Budete vydavatel'ovi držať pal
ce? Aj to je niečo! 

Pre informovanost' uvediem, 

ONV je vel'mi špecifickou a dovo
lím si povedoť jednou z najpríjem
nejších mestských častí Bratislavy. 
Keď autobusom č. 21 úspešne 

prejdem "Víťazným oblúkom" (ro· 
zumejte vstupný železničný nad
jazd} rozprestrie sa predo mnou 
nóruč starej útlej dedinky a ja so 
cítim v bezpečí. Pieskové duny Sond
bergu, tichý tok rieky, malé jazier
ko, štíhle piliere veterných mlynov 
a kam so len pozriete-samé nebo, to 
všetko dodáva tejto lokalite neopo
kovotel'nú atmosféru. Raz darmo, 
ONV mó svoje osobité čoro o ja ju 
mám vel'mi rodo. 

V~d/t6r~ 
rviU/w~J/t 

cez močovinu až do uhličitanu amónne
ho. Kyanamid je však silne toxický pre 
všetko živé, preto sa prakticky sto ro
kov dusíkaté vápno používa nielen ako 
hnojivo, ale súčasne aj ako širokospek
trálny pesticíd (fungicíd, herbicíd aj 
insekticíd). 

že vydávanie Devexu mestskú 
časf (teda prostriedky vás ob
čanov) v ostatných rokoch stá
lo 230 tisíc Sk, v posledných 
21 O tisíc Sk. 

Kol'ko bude stáť mesačník, 

farebný, na kvalitnom papieri v 
budúcom roku? Vraj menej ako 
doteraz?! Je to možné v práv
nom štáte? Vraj je. 

Peter Krug, 
vydavatel' Devexu 

Keď som so dozvedelo, že DEVE
XU hrozí zánik, cítilo som so, akoby 
mi niekto chcel zobrať časť môjho 
jo. DEVEX je pre mňa vel'mi blízkym 
o osobným informočným médiom 
a nóm Devínskonovovešťanom po-

núka, aj keď si to mnohokról ne
uvedomujeme jednu nevyčíslitel'nú 
hodnotu. Je to hodnota vnútorného 
pocitu spolupatričnosti, blízkosti a 
jednoty, pocitu: som súčasťou ko
munity o môžem participovať na 
veciach týkajúcich so môjho každo
denného života. 

Som presvedčená, že v mnohých 
domácnosliach sa čítanie tohto pe
riodika stalo takým milým drob
ným rituálom o jeho vždy aktuálny 
obsah oj dobrým podnetom pre 
vzájomné zdiel'anie sa len tok no 
ulici. 

Je evidentné, a výskumy socioló-

Ak sa dusíkaté vápno použije do 
kompostov, potom ho obohatíme o 
potrebný dusík aj o vápnik, ktorého 
potreba v komposte je však už prob/e
matickejšia. 

Ove/á horšie je, že uvo/'ňovaný kya
namid zabija v komposte baktérie a 
mikroskopické huby, bez ktorých ne
môže nastať rozklad materiálov, ktoré 
sa do kompostu uložili. 

gov to žia l' potvrdzujú, že novodobý 
dravý kapitalizmus, fungujúci na 
princípoch, na ktorých funguje, za
tláča samotného jedinca do pozície 
izolacionizmu, uwvretio sa, osa
melosti o vzájomného odcudzenia 
sal'udí. 

A ja si kladiem otázku, či zánik 
nášho informačného spravodajcu 
by nebol práve tým nešťastným 
krokom. 

Posledné desaťročia so boríme s 
problémami, ktoré prerastajú hra
nice jednotlivých štátov o nadob
údajú celosvetový globálny ch(mlk· 
ter. Svet so pomaly ole isto stáva 
jednotným. 

Jednotu sveto oko filozoficko
-náboženskú kategóriu riešili vel'mi 
intenzívne už v starovekej Číne oj 
Grécku. Avšak až v súčasnosti na
dobúda tento pojem akoby úplne 
nový doslova hmatatel'ný rozmer, 
novú osobne-intímnu dimenziu. 

Z roviny náročných abstrakcií sa 
posunul do vyslovene praktického 
života a myslím si, že pomaly 
začíname pociťovať, že jednotný 
pohl'ad pri riešení, dovolím si po
vedať už hranične vyhrotených ce
losvetových problémov, bude našou 
jedinou záchranou. 

No základe týchto faktov so 
preto nemôžem zmieriť s tým, že 
jednota našej maličkej komunity, 
ktorú DEVEX budoval celé roky mó 
byť odrazu rozbitó, vzťahy, väzby 

Tým sa kompost stáva len mŕtvou 
hromadou odpadového materiálu, v 
ktorom kompostovacie procesy ne
prebiehajú alebo prebiehajú len velmi 
pomaly. 

Ak do kompostov použijeme dusíka
té vápno, nielenže sa spomalia, alebo 
dokonca zastavia kompostovacie pro
cesy, ale zmienené inaktivovanie nežia
ducich organizmov nenastane. 

a kontakty spretŕhané. Mysli globál
ne, konaj lokálne - slogan opelujúd 
na osobnú zodpovednosť každého 
z nós. Pýtam so však, ako budeme 
napÍňof jeho obsah, oko si bez ko
munikačnej siete o mnohorakých 
podnetov budeme cibriť svoje uva
žovanie a navzájom sa vychovávať 
k zodpovednému správaniu? 

Nemôžem sa stotožniť s myšlien
kou, že v dobe, kedy sa Slovensko 
(o najchudobnejších krajinách ani 
nehovorím} snaží z fondov EU načer
pať čo najviac finančných prostried
kov na realizáciu projektov, ktorými 
chce posilniť infraštruktúru, skvalit
niť služby akéhokol'vek druhu svo
jich jednotlivých regiónov, začneme 
uvažova!' o tom - zlikvidovať jeden 
dobre fungujúci o zabehaný infor
mačný systém. 

Páliť mosty je jedna z najjedno
duchších ved na svete. No vybudo
vať čo i len jeden z nich si vyžaduje 
vel' a úsilia, trpezlivosti a viery. Viery, 
že ten most bude pevný a splní svoje 
poslanie - bude spájať. Myslím si, 
že OEVEXU sa tento cieľ podarilo do
siahnuť o nesmierne si vážim prácu 
všetkých, ktorí sa podiel'ajú na jeho 
vydávaní, či už sa starajú o jeho 
obsahovú náplň alebo ho finančne 
podporujú. Je to správna vec o preto 
si ju chráňme. 

Moderným so stáva budovať u 
mladých l'udí európske povedomie. 
Je to určite fajn, avšak nezabúda
jme na to, že predpokladom k dosi
ahnutiu istého nadhl'adu v myslení 
je v prvom rade ukotvenosf, zakore
nenost' istó bytostná spätosť jednot
livca s miestom, z ktorého vyšiel. 

A tými hlbokými koreňmi, tým 
spojením človeko s jeho rodnou hli
nou nie je nic iného než tradícia. 

A som taktiež presvedčená, že 
OEVEX so svojím 17 - ročným po
kojným a zo strany nás obyvatel'ov 
verím, že spokojným fungovaním, k 
tejto tradícii nepochybne patrí. Veď 
všetko čo v OEVEXE nájdeme: postre
hy a názory l'udí, svojrázne videnie 

(Pokračovanie na 4. strane) 

DEVEX 3 



centrum 

Devínska Nová Ves, Hradíštná 43, 841 01 Bratislava 
Tel. 02/64 77 OO 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk, 
ístracentrum@stonline.sk, www. devinskanovaves.sk 

17. 11. 20. ""'"'""·""' .. &Jllll!.U~II:IYDA 
HUDOBNO-SPEVÁCKEHO ZBORU ROS/CA 

vo velkej sále, od 16.00 h. 

18. 11. PO;M01TA~VCEKOVCI 

Detská divadelná scéna 
vo velkej sále, od 16.00 h., vstupné 25,- Sk 

24. 11. STU'ŽK<)VÁ ...... .,,.,,,...".,., 
vo velkej sále, 

25.11. 
Jesenná prezentácia a ochutnávka vína 

vo velkej sál, 15.00-20.00 h. 

(zaujímavé rozprávanie spojené s premietaním) 

SHAPE l* MERGEFORMAT 

Foto: archív TIK 
Dátum: 21. november 2007 

Miesto: SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, lstrijská 68, 
Bratislava Devínska Nová Ves 

čas: 18.00 hod 
Vstupné: dobrovoľné 

Pred 15 miliónmi rokov, v mladších treťohorách, vlnila sa pri juhozápad
nom úpätí Malých Karpát morská hladina ... Dnes tu už more nie je. Zanechalo 
však po sebe svedectvo ... Ak sa chcete dozvediet; o čom rozprávajú horniny 
a skameneliny Devínskej Kobyly, príďte si vypočuť túto zaiste zaujímavú pred
nášku. 

Bližšie ioformácí'e: 
Turistická Informačná Kancelária Devínska Nová Ves 
lstrijská 49, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves 
tel.: +421 2 6477 11260, www.tikdnv.sk, 
pochabova@tikdnv.sk, rajchl@tiktlnv.sk 
Prednáša: RNDr. Mária Bizubo'lá 

Vážení páni poslanci, vážení ob
čania Devínskej Novej Vsi! 

V ostatnom čase na tomto na
šom kúsku zeme sledujeme ur
putný boj, akýsi zápas, o uchvá
tenie mediálneho priestoru. 

Časť poslancov miestneho zas
tupiteľstva, volení občanmi tejto 

DEYEX 4 

Slovo majú Novoveštania 

obce, ktori by mali zastávať, rie
šiť, záujmy občanov, svojich voli
čov, sa rozhodli likvídovať miest
ne novíny. Nijak inak sa nedá 
nazvať postup našich poslancov, 
nech hľadajú výhovorky akého-

... že byť priatel'ským a láskavým 
je viac, než mať pravdu ... 

... že malá prechádzka s otcom 
okolo bloku za letného večera, 
keď je človek malý, učiní vel'ké 
zázraky v okamihu, keď človek 
dospeje ... 

{Dokončenie z 3. strany) 

sveto, prístup k problémom, med
zigeneračné výmeny životnej múd
rosti, záujem o úcta k človeku, 
to všetko sme my, noše najväčšie 
bohatstvo - našo slovenská duša, 
duša pokorná i hrdó, dtlivó, pohos
tinná a dobroprajná. 
A preto nebráňme jej dýchať, ne
bráňme jej silnieť o rósť k slobo
de. 

Štatistiky zaoberajúce so naj
novšími trendmi vývinu mládeže 
len smutne poukazujú no skutoč
nosť, že mladi l'udio so v tomto 
komplikovanom o informácií pl
nom svete vedia len s ťažkosťami 
nájsť o zorientovať. 

Archimedes vyslovil jednu sláv
nu vetu, ktoró so síce vzťahovalo 
no oblosť fyziky, no sami môžete 
posúdiť jej nadčasový o všeobecný 
charakter. "Dojte mi pevný bod o 
pohnem Zemou" 

Ak chceme, oby noše deti pohli 
Európou neberme im prosím ich 
pevné orientačné body, neberme 
im zázemie, informačný konól pre 
poznanie svojho rodisko i elemen-

ko/vek spôsobu, nech ponúkajú 
pseudovysvetlenia akýchkolvek 
rozmerov. Jednoducho im nepa
suje pán vydavateľ do koncepcií 
ich "hier". 

Prečo o tom hovoríme? 
Zalistujte vo všetkých sedem

nástich (alebo kolka ich v sku
točnostije) ročníkoch Devexu. čo 
vám za rezonuje? Prihovory vyda
vate/a. Vakom duchu sú písané? 
Aký autor ich mohol ponúknuť? 

... že ignorovanie skutočnosti 
nemení skutočnosť ako takú ... 

... že každý, koho stretneš si 
zaslúži byť pozdravený úsme
vom ... 

... že by si človek prial povedať 
otcovi ešte raz, ako ho má rád 
predtým ako odišiel. .. 

tórnych princípov fungovania 
mu nity jednej mo lej mestskej časti, 
neberme im inšpiráciu o dobré 
mdy, nezužujme možnosti pre ich 
slobodné sebavyjodrenie o formo
vanie si vlastných názorov. Veď o 
koho iného so majú oprieť ok nie o 
vlastných? 

Pracujem pedagóg, preto mi 
je dôverne známo váho vyslovenej 
myšlienky i vyrieknutého rozhod
nutia. 

Vždy som s úctou hľadelo no 
l'udí múdrych, rozhl'odených o roz
vážnych. 

Obrodom so no Vós, vážení po
slond, no l'udí ktorí ste darom dos
tali moc do svojich rúk o móle tú 
úžasnú možnosť hýbať dejinami, 
posúvať ved vpred o pre 17 
l'udských príbehov v ONV vykonal' 
tol'ko dobrého. 

Pmjem Vóm nech pri všetkých 
Vašich rozhodnutiach vždy víťa
zí múdrosť mysle i srdm o nech 
Vašim krédom ostóvo myšlienka 
významného nemeckého frlozofo 
!manuela Konto: 
"Konaj dobro pre Dobro samo. 
ll 

S láskou a úctou 
Ž. B. 

Čo sledoval? Čo dosiahol? Aké 
priority v nich dominujú? 

Odhaľujú veľmi veľa! Možno si 
to občan, v behu života, ani ne
uvedomí, ale neustále formoval 
myslenie občanov. Ako? Nuž od
povedzte! Nehanbite sa! Nebojte 
sa! 

Máme sa rozpisovať o obsaho
vej, formálnej, grafickej stránke 

(Pokračovanie na 5. strane) 

Dobrý deň, 
chcel by som sa prostredníct

vom tohto email-u (listu) spý
tať kto má na starosti dohliada
nie na pon'adok v našej mest
skej štvrti. (Nie, že by som to 
nevedel, ale dotyčných ako rok 
dlhý som tu hliadkovať ešte 
nevidel.) Ale teraz k veci. Pravi
delne sa pod naším domov stre
táva skupina, pravdepodobne 
maloletých, ktorá si svoje voľné 
chvíle spríjemňuje popíjaním 
alkoholu a kreslením po dome, 
či vykrikovaním rôznych vulga
rizmov, za ktoré by sa nemusel 
hanbiť ani ten najväčší krimi
nálnik. 

Ako som už načrtol jedná 
sa tu nielen o priestupok po
píjania alkoholu na verejnom 
priestranstve, či popíjania al
koholu nezletilých vôbec, ale aj 
o priestupok výtržníctva a poš
kodzovania súkromného majet
ku. 

splnia sa ciele bývalých 
totalitných mocipánov? 

Koncom osemdesiatych rokov, ešte 
pred novembrovou revolúciou v roku 
1989, totalitní mocipáni v našej obci 
alebo ak chcete v našej MČ Bratisla
va ONV postupne likvidovali rodinné 
domy na lstrijskej ulici za účelom 
viacpodlažnej bytovej výstavby. Po
stihnutých občanov násilne premiest
ňovali do bytov v Petržalke. Postihnutí 
občania sa bránili a protestovali ako sa 
dalo samozrejme i za podpory ostat
ných občanov. Komunistický mocipán 
však nedbal. Toto násilie bolo vd"aka, 
najmä nežnej revolúcii 1989 ukonče
né. Mysleli sme si že navždy. Všetko 
nasvedčuje však tomu, že problém ls
trijská ulica sa začína prebúdzať. Ako 
keby to snáď niekto naprogramoval. 

Osemnásť rokov od nežnej revolú
cie sa na úprave zdevastovanej lstrij
skej ulice toho vel'a neurobilo. Vídali 
sme síce opakovane v komunálnych 
volebných programoch, hlavne víťaz

ných strán a hnutí, vel'kú starostlivosť 
o lstrijskú ulicu, ale žial' len v progra
moch. 

DEVEX 6 

Náš super - kamerový systém 
sa ukázal bohužiaľ ako nápad 
s nedomysleným koncom (ešte 

mierne povedané). Čiže ani 
touto formou sa spravodlivosti 
nedomôžeme. Kým prídu poli
cajti na dané miesto, obvykle sú 
výtržníci aj s vyškerenými tvá
rami, preč. Mimochodom veľmi 
by ma zaujímalo odkiaľ mla
diství vôbec zoženú alkohol. 

že by to bolo tým, že Devínska 
Nová Ves sa stáva rajom pochyb
ných podnikov (česť výnimkám, 
ktoré sa tu nájdu), či vôbec 
miestom, ktoré má najviac kr
čiem??? Páni poslanci, keď už 
beriete peniaze, ktoré nie sú 
Vaše, nemali by ste aj konať v 
záujme tých, ktorým tieto pe
niaze patria??? Teda chcel by 
som vedieť odpoveď na moje 
otázky od kompetentných. 

A zrazu začínajú prenikať informá
cie, že na lstrijskej ulici, smerom od 
reštaurácie u Michala, bude výstavba 
viacpodlažných bytových domov (5 
podl.). Následne odpredávajú naši 
poslanci nehnutel'nosti na ltrijskej 68 
t.j. kaderníctvo, krčmu Furmanka až 
po nehnutel'nosti na ulici Na vyhliadke 
za účelom výstavby šesť a viacpodlaž
ných bytových budov. 

Som normálne rozmýšl'ajúci človek. 
Neviem však ako sa mám stotožniť s 
narušením rodinného domového pro
stredia, likvidáciou histórie, tradícií, 
s architektonickým chaosom v srdci 
rodinnej zástavby, na lstrijskej ulici. 
Občania svoj nesúhlas s takýmto rie
šením vyjadrili v čase najvyššej tota
lity v období pred nežnou revolúciou. 
Všetci si to dobre pamätáme. Len naši 
poslanci si na to nepamätajú. 

Z toho vyplýva, že ešte asi neboli 
na svete, to sa dá pochopiť , alebo boli 
na svete a nechcú si to pamätať, ale to 
sa pochopiť ani prepáčiť nedá. Kol'ko 
krát vám treba páni poslanci dokazo
vať to, že nekonáte to čo si želajú ob
čania. Alebo ste snáď o niečo viac ako 
naši zástupcovia? Alebo je to mravčia 

Odpovede typu nemáme dosť 
ľudí alebo nemáme dosť peňazí 
u mňa neobstoja. 

Ešte by som sa chcel vyjadriť 
na margo DEVEX-u. Možno vela 
ľudí nevie skutočnú príčinu zá-

niku DEVEX-u. Podla môjho ná
zoru začal vydavateL; s ktorým 
sa poznám a ktorého si ako člo
veka veľmi cením, publikovať 
články ktoré sa miestnemu za-

práca pre splnenie ciel'ov totalitných 
predkov? Alebo je to neochota a ne
schopnosť riešiť problematiku revitali
zácie lstrijskej ulice pre spokojnosť a 
v prospech občanov? Ja neviem, ja sa 
pýtam zodpovedných. čo na to pán 
starosta? 

Prečo tol'ko o tom píšem. Pretože 
sa nejde len o lstrijskú ulicu. Ide samo
zrejme i o zahusťovane našich sídlisk 
Podhorské, Kostolné čo má za násle
dok, zníženie kvality životného pro
stredia, parkov a ich úbytok, úbytok 
zelene, nárast hlučnosti a celá plejáda 
ďalších dôsledkov na zhoršenie kvali
ty života v našej mestskej časti. Toto 
nepovažujete za argumenty s ktorými 
sa treba zaoberať? 

Pýta sa niekto občanov na ich ná
zor? Ste spokojní s ďalším zahusťo
vaním? Pýta sa vás niekto či so za
husťovaním súhlasíte? Mne osobne sa 
to nepozdáva, ale samozrejme tu sú 
dôležité vaše názory pretože vás sa to 
bytostne dotýka. 

Tendencie rozhodovania od zelené
ho stola, odtrhnuté od verejnosti, sú 
vel'mi nebezpečné. 
Kto ponesie zodpovednosť? Občania? 
Alebo snáď páni poslanci alebo pán 
starosta? Alebo po nás môže byť už 
potopa? Mne tu však ani nejde tak o 

stupiteľstvu priveľmi nepozdá
va/i, lebo boli pravdivé. A vtom 
bol ten problém. 

Pravda. Tá môže niekedy vel~ 
mi bolieť však??? ....... Preto 
apelujem na všetkých ľudí, 
ktorým záleží na tomto dvoj
týždenníku, aby sme sa spojili 
a spoločnými silami nenechali 
ho padnúť. Aby to nevyzeralo, 
že hovorím bez dôkazov, tu 
Vám posielam foto. Veďposúd~ 
te sami. 

zodpovednosť ako o to že sa tu vy
tvoria veci alebo realizácie, ktoré v 
budúcnosti, i keby bola ochota ich 
zmeniť, jednoducho nebude možné 
ich fyzicky ich zrealizovať. Kto doká
že spätne robiť nápravy? Zrejme ni
kto. Poďme ďalej. V poslednom čase 
nám cez miestne mediálne komu
nikačné prostriedky nenápadne niek
torí naši predstavitelia (napr. archi
tekt) masírujú mozgové bunky o neví
danom rozvoji našej MČ. Nikto z nich 
nám však nechce prezradiť čo nám 
ten nevídaný rozvoj konkrétne prine
sie. Aké prosperity to prinesie pre 
obec a pre občana. Samozrejme, že 
pre občanov. Bez občanov nemôže 
existovať predsa obec resp, MČ. Ale
bo je to zase o tom, po mne nech je 
aj potopa? Alebo ide len o to, aby si 
niekto dobre zarobil? 

čo bude s dopravou, životným pros
tredím a zasa je kopa ďalších ... 

Svet uteká od koncentrácie byto
vej výstavby, no my sa do nej hrnie
me. Nevieme zrejme čo to prináša. A 
čo také otázky ako kriminalita, dro
gy, násilie, zločinnosť, anonymita .... ? 
Chceme také sídlisko ako je na dru
hej strane Dunaja? Alebo nám chys
tajú naši "MY" poslanci niečo prí
jemnejšie? Občan P.E. 



Damien Roland DESPlECHIN 

a Ing. Zuzana]UNGOVÁ 

Mgr. Peter HAlADA 

a Ing. Ivana FERENČÁKOVÁ 

Ing. Radomír PÄTOPRS1Ý 

a Mgr. Monika PORUBSKÁ 

Blahoželáme ! 

Matej DROBNÝ 

Diana ORSÁGOVÁ 

Paulína Sarah]UREKOVÁ 

Vitajte! 

(ô~;e~~J 
Dezider ŠČEPÁN 
Ivan MONCMAN 

Nech odpočívajú v pokoji ! 

Turistická Informačná 
Kancelária ONV 

pozýva na Prednášky 

21.11. - RNDr. Mária Bízubová 
- Minulosť a súč'asn,osf Dei•fns~rei 

Kobyly 
18.00, SNM, lstrijská 68, 
Bratislava 

27.11. - PhDr. Jozef Klačka 
- Devínska od vzniku velkých 
kameňolomov a vápenky 
18. OO, F-centrum, lstrijská 4, 
Bratislava 

4.12. - Jozef Rajchl 

18.00, F-centrum, fstrijská 4, 
Bratislava 

12.12. - PhDr. Jozef Klačka 
- Čo si asi myslel zemepán ... 

18.00, SNM, lstrijská 68, 
Bratislava 

(Dokončenie zo 4. strany) 

jednotlivých čísel, ročníkov? Dô
verne ich poznáte. Ba viete a 
poznáte i zámery ľudí, ktorí sto
ja za likvidáciou Devexu. Len sa 
bojíte, ste ustráchaní, neviete čo 
máte robiť, pošomrete kde kade 
a ... necháte sa unášať prúdom, 
vlastne "prúdom" nech je hoci
jaký, len nech vám dajú pokoj, 
nech vás sa nikto nedotýka, 
nech... Nemožno zazlievať, že 
každý neštuduje právo, politoló
giu, etiku, spoločenské vedy. Ale 
aby ste sa hanbili za svoj názor? 
Dnes? V dvadsiatom prvom sto
ročí, v akej - takej demokracii, 
pri fungovaní európskych štruk
túr? 

Nie správna informovanosť ve
die skutočne ku skresleným doha
dom. Nie je pravda, že majitel'om 
Devexu je pani V, alebo niekto 
iný. Výhradným majitel'om Deve
xu je vydavatel' Mgr. Peter Krug. 

Ani fámu, že vydavatel'om no
vých novín bude firma VWH, ne
vieme ani potvrdiť, ani vyvrátiť. 

Predsa je vyhlásená súťaž. Takže 
si treba počkať, kto vyhrá a po
tom rozprávať. 

servis o zavedeni 
Slovenská sporiteľňa sprístup

nila internetové domény www. 
eurokancelaria.sk a www. europo
radna.sk, ktoré obsahujú aktuál
ne informácie o zavedení eura na 
Slovensku. 

Prehľad o procese zavedenia 
eura je možné získať aj na ofi-

ciálnej stránke Slovenskej spo
riteľne www.slsp.sk v podsekcii 
Euro. Pre záujemcov o infor
mácie o zavedení eura na Slo
vensku sme pripravili špeciálnu 
Europoradňu. Otázky môžu po
sielať na e-mailovú adresu: 

eu ro@ slsp .sk. 

Zvykne sa vravieť, že národ, či 
štát, má takého panovníka, aké
ho si zaslúži. Vy sa uspokojíte 
s takýmto suchým konštatova
ním? Alebo iba vtedy, keď sa to 
vás osobne nedotýka? Obec je ale 
malá kumulácia ľudí, kde takmer 
každý každého pozná, kde sa 
nedajú celkom ututlať žiad
ne tajomstvá, kde ovplyvňovanie 
vecí verejných ak ponecháte na 
jedincoch, nekontrolovateľne, 
bez vašich vyjadrení, vašich ná
zorov, môžete sa dožiť (alebo 
vaše deti) prekvapení neuveri
teľných. 

Ak vydavateľ Devexu v mno
hých príhovoroch nabádal k hľa
daniu, nebola to bezdôvodná 
výzva. 
Zamýšľal sa niekto z vás nad 

obsahom a cieľmi, ktoré sledo
val? Boli proti občanom, proti 
obci, proti ... alebo boli za. Nieje 
to malý rozdiel. A tá dlhoročná 
snaha vydavateľa formovať, by 

mala byť ocenená jeho likvidá
ciou?!!! 

Nedajte sa zmiasť "jasnými" 
vj_poveďami o ukončení zmluvy 
c1 dohody. Ukončili ste ju vy ob
čania? Alebo zopár ľudí, ktorých 
ciele sú ovládať, riadiť, nenechať 
si hovoriť do svojich vízií? 

Dejiny sa oklamať nedajú. De
dičstvo, ktoré v našej obci Devex 
zasial pretrvajú veľmi dlho. 

A dnešní páni poslanci~ ktorí 
sa podpísali pod jeho súčasnú 
likvidáciu sa budú musieť velíni 
hanbiť. Aj o niekol'ko desaťročí 
budú naši potomkovia hodnotiť 
dobu, v ktorej žijeme a rozhodu
jeme. Ako budú hodnotiť Devex, 
ako naše rozhodovania? Keby žil 
Rudo Sloboda, povedal by to na 
plné ústa už dnes. My tol'ko od
vahy nemáme. 

Na podpisoch, menách a tl"tuloch 
nezáleží. Obavy však máme. Sme 
len traja. Povráva sa všeličo. 

sporite/ne zabezpečené -
nelmutel'nosťou aj v eurách 

. Sl?vensk~ sporite/na rozširuje ponuku úverov o úverPWS na bývanie a Ame
n~ku hyp~t~ku v eurách. Minimálna výška úveru je 6 tisíc eur, poplatky sú rovna
ke ~ko pn uve~och v korunách, prepočítané podla aktuálneho kurzu SKK/EUR. 

u_very v eura_ch sú výh.Odn~ najmä pre tých klientov, ktorí už dnes zarábajú v 
eurach a kupuJ u nehnutel no st v eurách. Klienti, ktorí dostávajú mzdu v korunách 
a k~pujú nehnutel~nosť v kor_unách, musia okrem výšky úrokovej sadzby počítať 
pn uve:och, v ~urach aJ s vyvojom kurzu slovenskej koruny a eura, ktorý bude 
ovplyvnovat realnu hodnotu ich splátky. 

Zaved_e~ie eu:a. v roku 2009 nebude znamenať žiadnu zmenu ani pre klien
tov, k:on cerpaJU uvery v korunách. Ekvivalent hodnoty, ktorú dnes klienti platia 
me~acne v korunách, budú od januára 2009 platiť v eurách. Nikto z toho nemusí 
mat obavy. Banka automaticky prevedie platby na eurá a včas bude klientov infor
movať o výške ich splátky po zavedení eura. 

Úrokové sadzby úveruPLUS na bývanie a Americkej hypotéky 

Typ úrokovej 1Írnlrnm5 •~J,h, • { n ,. uy úrokové sadzby (fUJ.) 
sadzby úverov v eurách úverov v korunách 

Premenlivá od 5,29% od 5,95% 
Fixná na 1 rok od 4,70% od 5,10% 
Fixná na 5 rokov od 5,39% od 4,49% 
Fixná na 10 rokov od 5,09% od 5,29% 

Prokurátor/ca je proti platenému parkovaniu -----
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratisla· mestskú i osť formou všeobecne zóvozného na ria· 

va l. tvrdi, že všeobecne zóvozné rozhodnutie je denia, teda normotivnym próvnym aktom nižšej 
v rozpore s Ústavou SR i so zókonom o obec· próvnej sily ako zókon podmienila zókonom 
nom zriadení. Upozorňuje, že poplatok s nóz· dovolené využívanie miestnych komunikácii na 
vom "úhrado zo parkovanie vozidlo v zóne o zostavenie a státie platbami zo ňou poskytované 
súvisiace parkovacie služby" nepozná oni zákon služby," uvádza sa v proteste. 
o miestnych poplatkoch účinný do L novembra 

2004 o ani súiosný zákon o miestnych doniach Prokurátorka navyše poukázalo oj no nesúlad 
o miestnych poplatkoch. "Je neprípustné, aby nariadenia s antidiskriminoiným zákonom. 

DEVEX 5 

po štyroch víťazstvách sme v 11. 
kole na domácej pôde narazili na 
mužstvo Lamača "B". Naše muž
stvo si uvedomovalo dôležitosť 
zápasu a celé stretnutie sa nieslo 
v tomto duchu. územnú prevahu 
sme nevedeli premeniť na góly, 
preto po jedinom a víťaznom góle 
Pil/ára, "spadol kameň zo srdca" 
nielen hráčom, ale aj trénerovi a 
celému vedeniu nášho futbalo
vého klubu. Naši strelci zahodili 
viacero vyložených šancí a súper 
vycítil šancu na dobrý výsledok, 
ale dobrou defenzívou sme jeho 
snahu odvrátili. 

V 12. kole v Malinové v daždi
vom počasí sme nenechali nič na 
náhodu a od začiatku stretnutia 
dobrým výkonom sme ukázali, 
kto je pánom na ihrisku a postup
ne s gólmi Kozmera, Hricu, Ada-

Objem úverov pre pol'nohospodá· 
rov od Slovenskej sporitel'ne vzrás
tol v porovnani s minulym rokom o 15 o/o 
na viac ako 1,5 mld Sk. Celkovo je ob
jem poskytnutych úverov takmer dvoj· 
násobny v porovnaní s rokom 2005. 

K nárastu záujmu o úvery od Slcr 
venskej sporitel'ne prispeli aj nove 
možnosti financovania; predfinanco
vanie osobitnej platby na cukor a fi
nancovanie nákupu pol'nohospodárs
kej pôdy. 

"Po/'nohospodárstvo so dynamicky 
rozvija, o čom svedčí oj záujem o nové 
spôsoby financovania. 

Objem úverov poskytnutých ag· 
rosektoru opäť vzrástol dvojcifer
ným tempom, k 30. septembru 
2007 medziročne o 15 %. 

Očakávame, že oj v ďalšieh rokoch 
bude slovenské poľnohospodárstvo 
napredovať, čo by sa ma/o prejaviť 
aj no náraste objemu poskytnu· 
tých úverov," hovorí riaditeľ divízie 

ma a po našom tlaku na bránu 
súpera vlastným gólom v bráne 
domácich, sme jednoznačne po
tvrdili úlohu favorita. Na záver do-

máci skorigovali výsledok, ale ani 
to nepokazilo náš dobrý dojem so 
súperovho ihriska. 

Domáce majstrovské stretnutie 
dňa 04.11.2007 s Tomášovom 
bolo vel'mi dôležité, aby sme po
tvrdili stúpajúcu formu a pokra
čovali vo víťaznom ťažení. Naši 
chlapci zvíťazili v šiestich stret
nutiach v rade a zápas s Tomáša
varn mal náboj prestížneho zápa
su, pretože Tomášov figuroval s 
28 bodmi na 2. mieste v tabul'ke 
a prípadným vít'azstvom sme sa 
mohli dostať na jeho predzápa
sov pozíciu. Nakoniec stretnutie 
skončilo remízou 0:0. Mrzieť nás 
môže samostatný nájaz Pil/ára na 
brankára hostí, ktorý skončil neú
spechom nášho hráča. 
TRÉNER - Ľubomír Bohúň 
"Domáci zápas s Lamačom "B" 

obchodných centier Slovenskej spori· 
teľne Tibor Čunderlík. "V tomto roku 
sme pripravili pre poľnohospodárov 
nové možnosti, oko získať peniaze no 
rozvoj podnikania: predfinoncovanie 
osobitnej platby no cukor o finan· 
covonie nákupu poľnohospodárskej 
pôdy. Aj vďaka tomu sme rozšírili 
počet našich klientov poľnohospodá
rov no viac oko 2500," dodávo Tibor 
Čunderlík. 

Preclfinancovanie 

osobitnej platby na cukor 

Osobitná platba na cukor je v~s· 
ledkom reformy v sektore produkcie 
cukru, na základe ktorej sa postup
ne znižuje cena cukru na spoločnom 
oreanizovanom trhu členských štátov 
EÚ a ďalej v krajinách, ktore prijali 
podmienky "cukrovej reformy". 

Osobitná platba na cukor bola 
zavedená ako kompenzačná priama 
platba, ktorá má farmárom nahradiť 
vypadok príjmov v dôsledku zníženej 
ceny cukrovej repy či cukru. V SR sa 

sme očakávali ako vel'mi ťažký, 
nakol'ko sa jednalo o susedské 
derby a v takýchto zápasoch väč
šinou favorit nevyhráva. Som rád, 
že mužstvo udržalo jednogólové 
vedenie do konca, keď v závere 
mal súper snahu zápas zvrátit; 
čo sa mu ale nepodarilo. Musím 
poďakovat' všetkým hráčom, ktorí 
absolvovali tento zápas, za bojov-

nost' a nasadenie. Zápas v Mali
nove bol úplne o niečom inom. 
Po šnúre víťazstiev sme potvrdili 
na ihrisku súpera, že naše vý
sledky a hra neboli náhodné, čo 
potvrdilo aj samotné skóre 1 : 4 
v náš prospech. Bol to koncert 
zo strany môjho mužstva. Pred
vádzali jednu z najlepších hier v 
jesennej časti." 

Poradie: Mužstvo: Zápasy: Víťazstvá: Remízy: Prehry: Skóre: Body: 

1. Kráľová pS 13 10 2 1 50:12 32 

2. Tomášov 13 9 2 2 36:15 29 

3. Réca 13 9 1 3 3 25:12 28 

4. Rovinka 13 9 1 3 22:17 28 

5. Dev.N.IIes 13 8 2 3 21:10 26 

6. Vrakuňa 13 7 2 4 20:17 23 

7. Kalinkovo 13 5 5 3 21:19 20 

8. Malinovo 13 4 1 8 22:27 13 

9. štart 13 3 3 7 7 20:25 12 

10. Vajnory 13 2 5 6 16:24 11 

11. Rusovce 13 2 4 7 17:27 10 

12. Lamač B 13 1 5 7 14:27 8 

13. čunovo B 13 1 5 7 15:41 8 

14. Danubia 13 o 4 9 8:34 4 

futbalového klubu, FCL Devínska Nová Ves 

V sobotu 13. októbra sa v časti Na Grbe, 
hneď za športovým areálom ZŠ l. Bukovča
na, uskutočnil už VIli. ročník Behu Na Grbe. 

Počasie neprialo, bolo zamračené, mr
holilo. Organizátori (L. Jaško, R. Balogová, 
T. Fialová - ZŠ l. Bukovčana, J. Rajchl 

- TIK) ešte polhodinu pred štartom zva· 
žovali možnosť beh odložiť. Keď sa však 
na mieste štartu (križovatka ulíc Delená a 
Kosatcova) zišla skupinka detí, nedalo sa 
inak ako - preteky uskutočniť. 

Na štart sa nakoniec postavilo 20 detí 
a 9 dospelých. Postupne si odbehli svoje 
behy predškoláci, žiaci z prvého stupňa, 
trojica starších žiakov a nakoniec dospelí. 

platba poskytuje na v~meru plochy, 
na ktorej sa pestovala cukrová repa 
v roku 2005, ktorú žiadate!' uvádzal 
pri deklarovaní pozemkov k žiadosti o 
priame platby na rok 2005. 

financovanie nákupu 
poľnohospodárskej pôcl!:l 

Slovenská sporiteľňa v poslednom 
čase reeistruje zvýšen!) záujem o prefi
nancovanie kúpy poľnohospodárskej 
pôdy. Dôvodom je nielen snaha elimi
novať stále rastúce náklady na nájom 

Výsledky dospelých sme vám zostali z 
minulého čísla dÍžní. Viac foto na www. 
bukovcana.sk - aktivity. 

Beh Na Grbe -VIli. ročník, 
13. október 2007 

Olšiak Vladimír 4:37 

Matís Ľuboš 5:02 

Bútorová Ingrid 5:05 

Jankovič Ivan 5:10 

Gelenky Juraj 5:13 

Hančík Radovan 5:20 

Kováčová Alžbeta 7:20 

bežkyňa 7:29 

Ondráš Jozef 1 okruh 

pôdy, ale aj záujem venovať sa vo 
zvyšenej miere pestovaniu enereetic
kych plodín na vyrobu biopalív. 

Získanie pôdy do osobného vlast
níctva je zárukou bezpečného hospo
dárenia do budúcnosti a istota, že o 
obhospodarovanú pôdu farmár ne
príde. Riešením je dlhodobé investič
ne financovanie, pričom investičn!) zá
mer poľnohospodára posudzuje Slo
venská sporiteľňa komplexne s ohľa
dom na jeho bonitu, očakávanú ná
vratnosť a plánovane využitie kupo
vanej pôdy. 

DEVEX 7 



Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 
Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Hovädzie predné s kosťou ~ 109 Sk/kg 

Bravčové pliecko ~ 119 Sk/kg 

Bravčová krkovička bez kosti ~ 155 Sk!kg 

Kuracie krídla chladené ~ 59 Sk!kg 

Kuracie trupy chladené ~ 18 Sk/kg 

Kačica mrazená ~ 115 Sk/kg 

Jaternice ~ 75 Sk/kg 

Krvavnice ~ 75 Sk/kg 

Špekáčky ~ 109 Sk/kg 

Dusená šunka ~ 155 Sk/kg 

Ceny platia od 17.11 . 2007 do vypredania zásob 

Denné menu: 69 Sk 
Prijímame objednávky studenej kuchyne 

-pia: 8oo-18oo, So.: ?oo-12oo 

Nákup možný aj na gastrolístky 

Pod týmto názvom už reagoval 
Výbor FC lokomotíva DNY na 
plnenie predvolebných sl'ubov zo 
strany poslancov miestneho za
stupitel'stva na stránkach Devexu. 
Očakávala sa aktivizácia poslan
cov smerom k plneniu predvoleb
ných sl'ubov. Žial' nestalo sa tak. 

Žiadost'ou o pridelenie pries
torov na klubovú činnost' občian
skeho združenia Futbalový klub 
FCL DNY (listami z 30.1.2007, 
20.2.2007 a 20.8.2007) sme sa 
obrátili na MČ DNY, avšak od
poveď bola vždy záporná. Našli 
sa niekedy až smiešne výhovorky 
prečo to nie je možné. 

Všetkým občianskym združe
niam poskytuje MČ bezodplatne 
priestory na ich činnosť (príkla
dom sú folklórne súbory, ktoré 
nacvičujú v ISTRACENTRE zadar
mo), len futbalový klub platí nájmy 
za telocvične (potrebné počas 
zimného tréningového obdobia) 
pre devínskonovoveskú mládež, 
(cca 80.000,- Sk ročne) ktorá na
vštevuje školy, v ktorých sa tieto 
telocvične nachádzajú. Poplatky 

za telocvične sa spätne vracajú 
mestskej časti DNY, takže dotácia 
FCL nie je 300.000,- Sk, ale len 
220.000,- Sk. Pri množstve hrá
čov, ktorí sú v tomto občianskom 
združení aktívny, nie je možné 
takýto stav považoval' za podporu 
športových aktivít. 

(Pokračovanie na 8. strane) 

Pomoc ľudom so zdravotným 
postihnutím 

Poskytujeme sociálne poraden
stvo pre občanov s tažkým zdra
votným postihnutím. Ak potrebu
jete poradit, zavolajte! Sídlime v 
bezbariérových priestoroch, mô-

INZERTNÉ. RUBRIKY 
Ol. Kúpa 
02- Predaj 
03 - Vol" né miesta (ponúka, hl"adó) 
04- Služby (ponúka) 
05- Byty 
06- Nehnutel"nosti 
07- Rozličné 

v 
reštaurácia ROLANDOv Devínskej Novej Vsi 

Vás 

vychutnáte si slávnostné menu 

údeného lososa, tournedos zo sviečkovej na bylinkovom 
masle, novo ročný mäsový mešec, grilovanú hydinu a dukáty 
z bravčovej panenky 

ako dezert Vám pripravíme pannacotu s lesným ovodm 

a nebude chýbať tradičná novo ročná kapustnica 

NOCVROLANDO 
vstupné na osobu 
2 990,-Sk 

výhry v hodnote 70 000,- Sk 

v cene NOVOROČNEJ OSLAVY okrem slávnostného 
menu, fľaša šampanského, 0,5 l vína, káva, 
minerálka, slané pečivo 

PODNIKATEĽIA- ŽIVNOSTNÍCI 
-OBCHODNÍCI 

Katalóg obchodov a služieb pre obyvateľov DNV 2008 

Uzávierka pre rok 2008 je 30. 11. 2007 
Objednávkové tlačivá sú už v Devexe 

Novoves*á 14 (z dvora) po-pia: 15oo 18oo 
Záujemcovia môžu dostať aj mailom 

devex@ba.netlab.sk 

žete nás navštíviť. Hl'adáme l'udí, ktorí 
za finančnú odmenu, 55 sk chcú po
máhat l'uďom s postihnutím. 

Ak máte vol'ný čas ráno, poobede 
či večer, prípadne niektorý deň cez 
víkend, kedy by ste mohli niekomu 
pomôcť ozvite sa nám. 

Vysvetlíme Vám, čo takáto práca 
- pomoc vyžaduje. 

- dostanete 

kúpiť v Devexe. Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 

15.oo-18.oo. lacnejšie ako kdekol'vek v meste. 

• Predóm 1000 litrové nádoby z PVC. Pri väčšom 

odbere zl'ava. Tel: 0905·138 153 

Organizácia muskulárnych dys
trofikov v SR -
Agentúra osobnej asistencie, 
Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, 
tel.č.: 4341 0474, 0911 268 688, 
0907 262 293, e·maii: 
omd©omdvsr.sk www.omdvsr.sk, 

http:j jwww.omdvsr.sk/sk/ 
osobasis.html 

v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 

ponúka 

• Polroviny - lahôdky - miiso, v Dúbravke, 

M.Sch. Trnavského 4 (oproti skleníku) príjmu pre· 

davačky a kuchára. 

Info tel. 0903-462 583 v čase 15.oo · 17.oo 

• Hl'odárne ekonómo o účtovníčky. Vaše refe

rencie zošlite na devex@bo.netlob.sk, 

alebo info: 0903-429 485. 

• Hľadáme procovníkov no zimnú údržbu 

chodníkov. Paušálne peniaze + odmeny za úkony. 

Aj pre firmy, živnostníkov o dôchodcov. 

Tel: 0903·213 646, 0903·657 346. 

• Firmu Pallong vykonáva maliarske práce, na· 

tieracie, stierky, fasády. Tel: 0905·257 454 

• Sprcuovonie účtovných dokladov v systé· 

me JU a PU (okrem miezd), vypracovanie daňo· 

vých priznaní (DPH, daň z príjmov), ekonomické 

poradenstvo. Tel: 0907-732 182 

• TV servis Baláž - oprovo televízorov. 

No grbe 43. Tel/zázn.. 6477 6963 

• Špedolislo na slabšie prospievojúcich stredoško

lákov, doučí AJ, NJ, Ruštinu. Aj víkendy, u mňa 

no dome, individuálne. 200 Sk zo 60 min. 

Zanechajte č. mobilu na odkazovači: 64778835. 

lferlenlláce, íliáce ~flfJB 
i nov:ocoieniY; 

si môžete vybrať zo širokej ponuky 
v inzertnej kancelárii Devex. 

Novoveská 14(z dvora) 
po-pio: 15.oo · l8.oo 

alebo: devex.@bo.neflab.sk 

(~~06~-N..::f~HN=U=Tf=tN=OS=TI'------) 
Kúpo 

• Kúpim garáž v ONV. 

Tel: 0915·354 676. 

Predaj 

• Predám novostavbu na Záhorí, 3-izb. RO, v Bor

skom sv. Mikuláši, no 7 á pozemku za 3 mil sk. 

alebo vymením zo 3-4 izb. byt v 4. obv. Ba. 

Tel: 09011-729 365 

• HERBA- ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, 

darčeky. Na grbe 55. Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tatrách. lokalita Hybe, 

cena 230 Sk osoba/deň. 

Kontakt: 0903·105 924, www.chata10.szm.sk 

l · c 'k· 1 k= 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. lO 850 Sk. l cm 22 Sk. 
nzerc1a • enm , zna , ' · ' ' . .. , . o l • , 20o1 p k d k' h • b z latne. K ' t b · "t ť 19'Yc DPH Zl' a vy· tri uverejnenia za sebou 5% pn pat a v1ac l O Yo, ce orocne 1o. on u a ets yc vec1 e P 

Z cenom re_ o hpl:ipdo~l a l' o 50.ol Pr'ip.latky· 1 strana + 1 OO% 'posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%. 
amestnan1e a am. z ava 1o. · · ' ·1 d @b ti b k 

Inzertná kancelária: ONV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-ma1: evex a.ne a .s 
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.. ~"z policajného 

• V noci, zo štvrtka 25. na piatok 
26. l O. sa na Ľubovníkovej vlámal 
neznámy páchate!' do vozidla VW 
Caddy. Cez rozbité zadné okno 
ukradol autosedačku, reklamné 
predmety, digitálny fotoaparát a 
koženú tašku. Mojitel'ovi spôso
bil škodu krádežou 16 800 Sk, 
poškodením vozidla 5-tis. Sk. 
• V tú istú noc z 25. na 26. l O. sa 
neznámy páchate!' na parkovisku 
v Pol'nom mlyne, vlámal do vozid
la Audi A4, z ktorého ukradol au
torádio s prehrávačom. Krádežou 
spôsobil majitel'ovi škodu 4,5-tis. 
Sk, poškodením vozdila 2-tis. Sk. 
• Páchatel'a, ktorý v piatok 26. 
l O. jazdil autom na Sond bergu 
a porušoval tým zákaz v týchto 
chránených priestoroch, zadržala 
hliadka polície z DNV. Vyšetrujú 
ho na slobode. 

• V stredu 3 l . l O. v predajni Líd l 
prichytili páchatel'a, ktorý chcel 
odniesť ukradnutý tovar v hodnote 
l 07 4 Sk. Keďže ide o trestný čin 
krádeže, páchatel'a vyšetruje polí
cia. 
• Hliadka polície z DNV zadržala 
5. ll. páchatel'a lúpeže v nočnom 
bore Aida. Ukradol 8 600 Sk, 
vyšetrovaný je na slobode. 
• Neznámy páchate!' ukradol 
7. ll. ukradol v DNV neznámy 
páchate!' pred závodom VW Sk 
čierny VW Golf v hodnote l 80-tis. 
Sk. 
• V noci zo 6. na 7. ll. ukradol 
v DNV neznámy páchate!' hnedú 
Škodu l 05 l v hodnote 30-tis. Sk. 
• Na ulici P. Horova sa 8. ll. nez
námy páchate!' pokúšal ukradnúť, 
alebo vykradnúť vozidlo Škoda 
Superb. 
Poškodil zámok a vyrobil dieru 
na l'avých predných dverách. 
Majitel'ovi spôsobil škodu za 33-
tis. Sk. 

OO PZ ONV 

, .!:. 
fUTBAlOVY TURNAJ g-m~rnHlllltlll 

V sobotu 17. ll. 2007 sa v telocvični Základnej školy P.Horova 16 
uskutoční I. ročník futbalového turnaja prípraviek - detí ročník 1998 
a mladší pod záštitou mestskej častí Bratislava Devínska Nová Ves, 
riaditeľa Geoconsultu a Základnej školy P.Horova 16 o putovný po
hár riaditeľa Geoconsultu. Turnaj bude v čase od 09oo hod. do 15,3o 
hod. Účasť na turnaji prislubilí zatiaľ štyri mužstvá a to FCL "A'; 
FCL "B'; FC Lamač a FC Ružinov. O priebehu turnaja a jeho výsled
koch budete informovan{ v dalšom čisle "Devex-u'~ 

JUDr. František Baiías, zástupca starostu MČ DNV 

(Pokračovanie z 8. strany) 

V rámci akcie Kultúro bez hra
níc, bol futbalový klub požiadaný 
o zabezpečenie organizácie fut
balového turnaja, ako sprievodnej 
akcie tohto podujatia. Funkcionári 
FCl zabezpečili všetky požiadav
ky usporiadatel'ov (t.j. mestskej 
časti) v rámci tohto plánovaného 
turnaja. 

Jednou z požiadaviek uspo
riadatel'ov bolo zabezpečenie 

(kúpa) zápasových lôpt v hodnote 
5.000,- Sk. FCl túto požiadavku 
splniL Nie vinou FC l sa turnaj usku
točnil v menšom merítku, ale na 
preplatenie pre nás príliš drahých 

(a momentálne nepotrebných) lôpt 
sa nikto z usporiadatel'ov do 
dnešného dňa nepodujal (skrátka 
nemá ich kto preplatií).Pri kráte
nom rozpočte (z minuloročných 

360.000,- Sk na tohtoročných 

300.000,- Sk) a akútnom a usta
vičnom nedostatku financií sme sa 
teda stali akoby sponzormi MČ 
DNV a preto je možné konštato
val, že okrem titulku tohto článku, 
že "sl'úbií nie je dar" platí aj "za 
dobrotu na žobrotu". 

Ďalšou, podl'a nás pálčivou 
otázkou je úroveň údržby futbalo
vého areálu. 

V roku 2006 bola vidiel sna
hu o údržbu (napr. vydrnovanie 
trávnika, rekonštrukcia kabíny "A" 
mužstva, nové sprchy, oprava opi o-

..... 
CtJ J'(J~/,(J~l(J l 

Populárny slovenský herec, člen činohry SND v Bratislave Tomáš MAš. l 
TALÍR prevzal na začiatku novembra vozidlo Seat Leon FR od firmy Press. 1 

kam. 

* čo s ním? Jazdiť po Bra
tislave? 
-Idem sa pripraviť na prete
kársku sezónu 2008 v zná
mom tíme AST Presskam. 
* Populárne preteky auto
mobilov do vrchu? 
- Určite. Presné zameranie, 
či len do vrchu, alebo aj 
okruhy vám prezradím až 
na jar. 
* Zlákali vás známe osob
nosti jazdiace za AST Pres
skam? 
- Od detstva som sníval o 
pretekaní, len som nepoznal 
cestu, ktorou sa vybrat: Stretnutie 
so šéfom firmy pánom Viliamom 
Liedlom mi otvorilo možnosti. 
*čo všetko rozhodlo? 
- Vyskúšal som viacero aut. Po zre
lej úvahe som sa rozhodol pre toto 
auto. Pre auto Seat Leon rozhodli: 
výkon motora, jazdné vlastnosti, 

Niektoré brzdy si myslia, že 
sú záchrarmé 

Vypnite ten ventilátor, aby ste 

netrepali do vetra. 

Môže byť niekto obvinený zo 
spoluúčasti na posledných 
vol'bách? 

lenia, atď.), ale finančné pros
triedky vyčlenené na rok 2007 
z rozpočtu MČ DNV spravova
né prostredníctvom DNV športu, 
s.r.o. a určené na zvel'aďovanie 

a údržbu areálu nie je vidieť. Sta
rostlivosť je chabá, športovisko je 
zanedbané. 

Celý areál so postupne opotre
bováva, starne. Správca v roku 
2007 investoval do areálu menej 
než symbolicky a hrozí, že pri 
takejto úrovni údržby sa v blíz
kej budúcnosti dočkáme zákazu 

bezpečnost; štvorročná záruka a 
bezplatný servis. 
Súhrn týchto mimoriadnych výhod 
rozhodol za mňa. 

* Ve/á šťastia za volantom, v pre· 
tekoch i mimo želá 

Redakcia 

Demokracia je vraj vtedy, keď 

si sami vyberieme, kto nás 

bude vodiť za nos. 

Na živote mám rád tú roz
manitosť. Každý deň ma nah· 
nevá niekto iný. 

Kto to len má problémy so 

žalúdkom? Má v ňom vydava

tel'a Devexu. 

využíval areál na účely na ktoré 
bol určený, teda na šport (nebude 
možné dodržal základné hygie· 
nické a bezpečnostné predpisy) a 
lo pred vol'bami do komunálnych 
orgánov nebolo politickej strany 
(a ich kandidátov), ktorí by ne· 
sl'ubovali zlepšenie športových a 
vol'nočasových podmienok. A tak 

rovnako ako vyššie uvedené prís· 
lovia platí oj staré známe "sl'uby 
sa sl'ubujú, blázni sa radujú". 

Výbor FCL DNY 

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: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15.00-1 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, 830 103/90- R 
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49.- 50. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Občas citujem Chestertona, 
Stendhala, Čapka, Kuzmányho ... 
Rád čítam Hviezdoslava, Rúfusa, 
J. Ch. Korca, Štepku, Harynga ... 
dobre sa počúva pán Klačka, 
pán farár Moravčík, pán Juraj 
Cvečka ... 

Od kultivovaných ľudí, z kul
tivovaných prejavov sa možno 
učiť. 

Aké sú to však rozdiely musieť 
počúvať (v autobuse, na ulici, 
v krčme alebo inde, kde musíte 
alebo ste odkázaní počúval) bo
horovných LENNOV, lebo len 
oni majú tú pravú pravdu. Všade 
boli, všetko videli, všetko vedia ... 
Veď to poznáte. Najmarkantnejšie 
to cítiť v krčme. Po niekolkých 
pohárikoch sa objaví zostavovateľ 
republikovej politickej garni
túry, reprezentačného futbalo
vého mužstva, riešiteľ aj tých 
najzložitejších ekonomických 
problémov, hoci aj celej Európskej 
únie ... Je to v poriadku. Miesto, 
priestor i aktéri tvoria jeden celok, 
ktorému situácia vyhovuje. 

Aké šťastie, že nerozhodujú o 
zimnej údržbe našej ulice, alebo 
rodinných rozpočtoch obyvateľov 
nášho vchodu. 

"Aj tak še dá", zvyklo sa vravieť. 
Nie bezdôvodne. 

Zvykáme si, niektorí možno 
ťažšie, vnímať novodobú situá
ciu. Tí, čo sa" vyznajú" počítajú 
s našou slabou informovanosťou, 
neskorými reakciami, nezáuj
mom ... často s pocitom nemohúc
nosti reagovať včas, správne, na 
správnom mieste. 

Musíme sa učiť. Veľa učiť. Aby 
sme neboli iba nástrojom v "ru
kách" iných. Musíme sa naučiť byť 

sebou samým. Vydavateľ 

[ devex@ba.netlab.sk 
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llifsle: 

"Ak Devex nemá záujem 
podporovať mestská časf, 
nech teda vychádza a pro
striedky si zabezpečuje sám. 
Inzerciou a od sponzorov". 

Hoci porovnávať v akom 
priestore vychádzajú Bratis
lavské noviny, aký poten
ciál inzerentov i odberatel'ov 
je na tomto vel'kom území s 
podmienkami v malej lokalite 
akou je Devínska Nová Ves 
je neprimeraný (DNY tvorí 
necelé 4%), čo iné Devexu 

zostáva. 

Za druhý polrok vychádzal 
Devex bez dotácie mestskej 

časti a "vyrobil" dlh ll O tis. 
korún. 

11 Nech vám to zaplatia tí, 
čo chceli aby Devex vychád
zal", nechali sa počuť tí, kto
rým Devex prestal vyhovo

vať. 

Vydavatel' teda nemá inú 
možnos( hl'adá riešenia už 
od septembra, nejaké prísl'u
by má, obracia sa však aj 
na vás, čitatel'ov a odbera

tel'ov. Veď píšete: "My Devex 
chceme, vydržte, podporíme 

' ll vos . 

Zn:ulnlce 

"Nie ten, kto toho veľa má, 
ale ten, kto toho vel'a rozdá, 
je bohatý! Erich Fromm 

Od tých, čo sl'úbili, očaká
vame aj plnenie prísl'ubov. 
Čiastka ll O tisíc korún, za 
druhý polrok 2007 ( 8 čísel), 
je však značná. Pozbierať ju 
na vyrovnanie dlhu nebude 

jednoduché. 

Aj preto sa vydavatel' roz
hodol zainteresovať vás, či

tatel'ov tým, že v tomto čísle 
sú povkladané šeky vytvára
júce vašu možnost' podiel'ať 
sa na krytí nákladov na jeho 
výrobu a distribúciu. 

Kol'ko kto môže, tol'ko pos
kytne. Pomôžete aj vy k za
chovaniu Devexu. 

Prostriedky pôjdu na zvlášt
ne oddelenie účtu, definova
né špecifickým symbolom 
tak, aby boli transparentné, 
kontrolovatel'né. 
O stave účtu bude Devex 

pravidelne informovať. 
Rovnaký postup bude voliť 
vydavatel' aj v budúcom 

roku. 

Vydavateľ Devexu 

Zákon 618/2003 Z.z. 
§ 17 

Osobnostné práva 
(1) Autor má právo 

a) označit' svoje dielo menom 
alebo pseudonymom a žiadať, 
aby sa jeho meno alebo pseu
donym uvádzalo na všetkých 
rozmnoženinách diela náleži
tým spôsobom pri každom po
užití diela na verejnosti, a to 
podla spôsobu použitia, 

b) neoznačit' svoje dielo menom 
alebo pseudonymom 
Porovnajte z výrokmi a posúď
te, kto zavádza ! 

Otázka čitateľa: Nie je zavádza
nie občanov trestné? 

Určite sa vám stalo, že ste 
večer v meste narazili na 
človeka vo velmi zlom 
stave. 
Pomôcť mu môžete tak, že 
nám zavoláte na číslo 
0907-733 388. 
Toto číslo funguje večer 

medzi 17.00- 22.00h. 
Naši ľudia si od vás vy
pýtajú info, kde sa bezdo
movec nachádza, prídu si 
po neho a pokúsia sa mu 
pomôcť. 

"http:! !www. notabene.sk! 
?aktuality&novinka=327" 

Úzavierka dnešného čísla 
bola 22.11. 2007. 

Uzavierka nasleduiúceho 

čísla bude 6.12. 2007, 

číslo vyíde 14.12. 2007. 



Z radnice 
Miestna rada Miestneho zas

tupitel'stva mestskej časti Bratis
lava Devínska Nová Ves (MR MZ 
MČ DNV) sa zišla 20. 11. 2007 
na svojom riadnom zasadnutí. 
Z prerokovaných materiálov a 
prijatých uznesení predkladáme 
tieto závery: 
MRMZMČDNV 
-odporučila MZ MČ DNV schvá
liť rozpočet MČ DNV na roky 
2008 - 201 O pod l' a var. č. 2 po 
zapracovaní pripomienok a jeho 
prerokovaní v komisiách MZ MČ 
DNV, 
-uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV zabezpečiť rozpis rozpočtu 
MČ DNV pre !stra-centrum v 
zmysle posledných rozpočtových 
opatrení pre rok 2007, 
-odporučila v súvislosti s Návr
hom VZN o podmienkach pod
nikania a dodržiavania verejného 
poriadku urobiť zmenu ZVN 
až po nadobudnutí právoplat
nosti vykonávacieho predpisu 
k zákonu o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia, 
- uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV zapracovať pripomienky 
miestnej rady do VZN o roz
kopávkach a predložiť materiál 
na prerokovanie do Komisie 
výstavby a dopravy a Komisie 

financií, podnikania, cestovného ru
chu a legislatívy, 
-uložila riaditel' om ZŠ a MŠ dop
racovať materiál "Správa o výs
ledkoch a podmienkach výchovno
vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za šk. 
r. 2006/2007, prerokovať materiál 
v príslušných komisiách a predložiť 
ho na prerokovanie do MZ MČ 
DNV, 
-schválila uvol'nenie finančného 
príspevku na vybudovanie kanali
začnej prípojky RD p. Dušanovi 
Gavorovi pod!' a zmluvy o združení 
vo výške 1 5.12 4.- Sk, a schvá
lila Zmluvu o združení finančných 
prostriedkov na vybudovanie kana
lizačnej prípojky RD p. Čimp
la, 
- schválila Prevádzkový poriadok 
nebytových priestorov objektu 
Mýtnica na ul. lstrijská 49 s účinnos
ťou od 20.11.2007 po zapracovaní 
pripomienok MR MČ DNV, 
-uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
predložiť na najbližšie MZ návrh 
výberových podmienok na vol'bu 
hlavného kontrolóra MČ DNV a 
termín konania vol'by hlavného 
kontrolóra MČ DNV, 
-odporučila MZ MČ DNV schváliť 
návrh na ocenenia občanov MČ 
DNV podl'a predlohy prerokovanej 
a schválenej v MR MČ DNV, 
-zobrala na vedomie kontrolnú 
správu fakturácie stráženia areálu 
Bystrická a uložila prednostovi MÚ 
MČ DNV znížiť rozpočet Denovy 

NA VEľKO ROZMERNÝ ODPAD 
Dátum 
4.12.2007 

11.12.2007 
18.12.2007 

Miesto pristavenia - ulica 
J.Smreka 1-7 
I.Bukovčana 28 
J.Smreka 20-22 

Do kontajnerov sa môže vyhodiť vel'korozmerný odpad. Nesmie sa použiť 
na chemikálie, železo a stavebný odpad. Pristavenie vždy v utorok. Odvoz 
po naplnení kontajnerov. 

Nie bez dôvodu som vybral 
titulok z ktorejsi l'udovej piesne. 
Nešlo o folklór, ale o mimoriad
ne zasadnutie Miestneho zastu
pitel'stva MZ ONV v utorok 20. 
11. 2007, kde jedným z bodov 
programu bola otázka miestne
ho periodika. 

Na 2. strane v rubrike Z rad
nice, uvádza informácia začiatok 
o 18.00 h. Na prvej, v krátkych 
správach, po 17.00 h. ("Začnite 
sledovať skôr, nič vám neunik-

DEVEX 2 

ne"). Už to bol dôvod k útoku. K 
odborným, teda názorom na eti
ku, žurnalistickú úroveň sa dnes 
vyjadrovať nebudem. 
Prítomní: profesor žurnalistiky 
FFUK a predseda Združenia vy
davatel'ov periodickej tlače Slo
venska mali iste zážitok a svoje 
posudky dodajú a skúsenosti 
zužitkujú vo svojej praxi. (Zvidi
tel'nenie Devínskej minimálne na 
Slovensku.) Rovnako bude (aj 
čitatel'om Devexu) k dispozícii 

na rok 2008 o 25. tis. Sk, 

Spracoval: 
zástupca starostu MČ DNV 

Miestne zastupitel'stvo mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
sa zišlo 20. 11. 2007 na zasadnutí, 
na ktorom podl'a schváleného 
programu zasadnutia prerokovalo 
4 body programu. Z prijatých uz
nesení a záverov MZ MČ DNV 
vyberáme nasledovné: 

MZMČDNV 
-zobralo na vedomie informáciu 
o stave prípravy spoločného 
podniku so spoločnosťou Swan 
(Danubiatel), a uložilo prednos
tovi MÚ MČ DNV predložiť sú
bor zakladatel'ských dokumentov 
spoločného podniku po schválení 
spoločníkom a prerokovaní v 
komisiách MZ MČ DNV a v MR 
MČ DNV v termíne do 11. 12. 
2007, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o príprave prevodu vlastníctva 
pozemkov na lstrijskej ul. č. 68, 
uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV zabezpečiť prerokovanie 
investičného zámeru lstrijská 68 
s dotknutými občanmi časti obce 
za účasti možných investorov a 
prerokovanie v komisiách MZ MČ 
DNV, a požiadalo starostu MČ 
DNV požiadať primátora hl. m. SR 
Bratislavy o predloženie súhlasu 

odborná štúdia o využití priesto
ru v novinách Devex pracovníkov 
Univerzity Komenského v Bratis
lave, ktorá je v štádiu rozpraco
vania už tri mesiace. 

Za pozoruhodnú však pova
žujem informáciu pána starostu, 
kde tvrdí, že vydavatel' poža
doval od neho čiastku 30 tisíc 
na mzdu ... ?! Je to nepravdivá 
informácia! Alebo informácia o 
anonymoch(?!) V Devexe. Opäť 
nepravdivá a zavádzajúca infor
mácia. 

Na druhej strane si nebolo 
možné nevšimnúť kultivovaný 
prejav pána Ing. P. Cvečku. 

Nechcem čitatel'ov Devexu za
ťažovať "žabomyšími vojnami". 

Devex bude vychádzať ďalej, 
aj keď bez podpory mestskej 
časti Devínska Nová Ves, počíta 
s podporou občanov a sponzo
rov, teší sa na nové periodikum 
podporované mestskou časťou. 
Občan bude mať konečne mož
nosť porovnávať, bude mať pri es-

T 

s určením ceny nehnutel'ností 
lstrijská 68, 
- uložilo prednoStovi MÚ MČ 
DNV informovať občianske zdru
ženie "Šanca pre nechcených" 
o pozastavení rokovania na zm
luve o spolupráci do vyriešenia 
stavebno-technických, hmo
tovo-priestorových a funkčných 
podmienok spolupráce, a ulo
žilo architektovi MČ DNV aby 
pripravil stavebno- technic
ké podmienky dostavby objek
tu DSS a pripomienky dos
tavby objektu DSS a pripomienky 
k lokalitnému programu zámeru 
zriadenia objektu sociálnych 
služieb a jeho širších vzťahov, 
-zobralo na vedomie informáciu 
o verejnom obstarávaní zákazky 
s nízkou cenou na vydávanie pe
riodika v MČ DNV, a požiadalo 
starostu MČ DNV požiadať 
vydavatel'a Mgr. Petra Kruga v sú
lade so zákonom o uverejnenie 
ospravedlnenia za uverejnenie 
zjavne nepravdivých informácií, 
ktorými poškodil mestskú časť 
Bratislava Devínska Nová Ves 
a samosprávne orgány mest
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves, a iniciovať konanie o 
porušení registrácie periodika a 
porušenia novinárskej etiky. 

Spracoval: 
jUDr. František Ba ň a s, 

zástupca starostu MČ DNV 

tor vyjadrovať sa, bude súčasťou 
priestoru v ktorom žije, býva a 
trávi väčšinu svojho času. 

O kultúre prejavov, ktoré od
zneli na rokovaní miestneho 
zastupitel'stva 20. 11. 2007, sa 
vyjadrovať nebudem. 

Ba nemôžem použiť ani vyja
drenia tých, ktorí síce vyslovili 
svoj názor, ale z rôznych, iste po
chopitel'ných dôvodov, si neže
lajú zverejňovať svoj názor, radu, 
meno. Som im aj tak vďačný. 

Ak dovolíte, vážení občania 

a čitatelia, už nebudem zapÍňať 
stránky Devexu touto kauzou. 
Obraz je jasný. Pokúsim sa v bu
dúcich dňoch, týždňoch a mož
no aj mesiacoch plniť pôvodný 
zámer, slúžiť občanom ako in
formačný spravodajca. Vašu po
moc budem určite potrebovať. O 
svojich krokoch budem pravidel
ne informovať. 

Mgr. Peter Krug, 
vydavatel' Devexu 
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l Občania sa pýtajú.... Devex 
sprostredkúva odpovede in
vestora pána V. Liedla 

• Prečo je oplotená časť obyt
ného súboru Eurodomy na uli
ciach Mečíkova, Biedu/ovo, 
Lubovníkova? 
_ Dočasné oplotenie, ktoré je 
prekážkou na tý~hto uliciach [e 
postavené na zaklade toho, ze 
cestv a chodníky v tomto ma
Jom sídlisku sú súkromným ma
jetkom firmv Presskam. 
• Zvyčajne sa inžinierske siete, 
cesty a chodníky odovzdávajú 
obci. Prečo k tomu nedošlo? 
- Vlastník nehnutel'nosti, firma 
Presskam ponúkla tieto priesto: 
rv na odpredaj obci, teda MC 
ONV Tá však nereflektovala na 
predajnú cenu. 
• Väčšinou sa inžinierske siete 
a komunikácie odovzdávajú 
za symbolickú jednu korunu. 
Prečo to nebolo aj v tomto prí
pade? 
- Všetky vacs1e stavby, reali
zované v ONV boli dotované 
z fondov pre rozvoj bývania. 
Uchádzali sme sa o dotáciu 
aj my. Výpočet hovoril o 7 056 
000 Sk. Aj napriek tomu, že sme 
žiadosť sami vpracovali, pod 
hlavičkou MČ a odovzdali na 
sekretariát starostu MČ ONV 
nebola naša žiadosť postúpe
ná na Ministerstvo financií SR. 
• Aké dalšie kroky pre podporu 
od obce ste podnikli? 
- Naša spoločnosť uplatnila na 
MČ ONV žiadosť o poskytnu
tie dotácie na dofinancovanie 
stavby zo zdrojov na podporu 
bývania. Na zasadnutí Miestne
ho zastupitelstva, kde sme boli 
pozvaní, našu žiadosť zamietli 
s výrokom pána starostu, že on 
tieto domv nepotreboval a ne
potrebuje teda ani cesty, lebo 
len pribudnú starosti Denove 
na zabezpečovanie údržby ko
munikácií. 
• Keď teda obec neprejavila 
záujem o odkúpenie a spotu-

Je rozhodnuté. Tlačové médium 
Devex, mestská časť DNV podľa 
rozhodnutia našich poslancov 
sponzorovať nemieni a nebu
de. Nevadí, že 17 rokov slúžil 
občanom našej MČ hlavne pre 
občanov. Na ostatnom rokovaní 
mimoriadneho zastupiteľstva na-
šej MČ ste si to mohli v priamom 
prenose pozrieť. Poslanci sa v 

podielanie sa na komuniká
ciách ako ste sa rozhodli? 
- Ako majitelia sme sa rozhodli 
oplotenie ponechať až do ob
dobia, kým obec pochopí, že 
rozvoj obce môže robiť aj iná 
privátna firma ako firma spolu
pracujúca s MČ na výstavbe. 
Tú by však, v prípade rozvoja 
obce, mala obec podporo
vať. 
Pokúsili sme sa aj ďalší raz o do
hodu s obcou. Zo zasadnutia 
Miestneho zastupitelstva sme 
dostali odpoved; kde MČ ONV 
chce odkúpiť všetky cestv a 
chodníku, plus televízny káb
lový rozvod za 400-tis. Sk, čo 
vlastne predstavuje položku 
len na televízny káblový roz
vod (TKR). Z nášho pohľadu je 
tento postup neférový, najmä 
keď sme ostatné ponuky znížili 
z našej stra nv na 2 000 100 Sk. 
• čo z toho vyplýva pre oby
vateľov? 
- Obyvatelia platia daň z ne
hnuteľností mestu Bratislava. 
Obec si vykazuje o 49 domov 
viac, čím dostáva väčšiu dotá
ciu od mesta. 
Údržbu ciest zabezpečuje na
ša spoločnosť. 
• Na zasadnutí Miestneho za
stupiteľstva spomínali zásah 
polície voči organizácii dopra
vy v tejto lokalite. 
- Cestv a chodníky boli riad
ne skolaudované, a keďže je 
to súkromný pozemok, máme 
právo na ohradenie svojho 
územia. 

Viem, že táto situácia nepô
sobí v očiach obyvate/'ov se
riózne, ale vystupovanie pred
stavite/'ov obce voči našej spo
ločnosti, ktorá okrem toho, že 
zamestnáva občanov mestskej 
časti, podporuje školy a škôlky, 
šport a rôzne podujatia v De
vínskej, si nezaslúži takéto zaob
chádzanie. Domnievame sa, 
že ak bude každý občan a fir
ma v tejto mestskej časti rovno
cenná, bude sa dariť všetkým. 

r 

diskusii dôkladne gra
mážou prípadne kvalitou tlačo
vého papiera, etikou vydavateľa 
a podobne. Poslanie tohoto mé
dia a jeho informatika nebola 
taká podstatná. Najzaujímavej
šieje, že pred voľbami bol Devex 

dobrý každému, vrátane pánov 
poslancov, ktorí v predvolebných 
kampaniach sa v Devexe prezen
tovali a sľubovali. 

Apropó. Keď sme pri t~j eti
ke. Pán poslanec JuDr. Simko
vič, ktorý síce v našej MČ nežije 
a ani nebýva, má tu však trvalé 
bydlisko, zákon to umožňuje, sa 
zaoberal neetickým prístupom 
vydavateľa v kauze Devexu . Za
ujímavý postreh pána poslanca. 
Pričom vôbec nekonkretizoval 
o čo ide. Ale prečo si nepoloží 
otázku sám pre seba či je etické 
aby robil poslanca v obci v ktorej 
nežije. Nechcem vyvolávať zby
točné emócie. Poslanci rozhodli 
ako rozhodli. Majú na to naše vo

Lebné splnomocnenie.(?!) 
Pozerám sa na to optimisticky 

z opačnej strany. DEV EX sa týmto 
rozhodnutím svojím spôsobom 
vymanil z područia finančnej zá
vislosti a stal sa nezávislým mé
diom v plnom rozsahu. No a my 
občania máme možnosť, ak o 
Oevex máme záujem, skutkami 
preukázať a každý podľa svojich 
možnosti solidárne finančne 
prispievať na jeho vydávanie. 

Občan P.E. 
Po dlhom čase som sledovala 

vysielanie DTV. Práve v utorok 
20.11.2007. A mala som to šťas
tie, že práve vysielali priamy 
prenos zo zasadnutia miestne
ho parlamentu. Tým, čím sa pre
zentovali páni poslanci, ma pres
vedčilo. Doteraz som sa nezú
častnila v Devínskej žiadnych vo
Lieb. Veľký parlament ma roky 
odrádzal. Ale ako to vyzerá tu 
dole u nás, to som netušila. Sľu
bujem, že v najbližších voľbách k 
urnám určite pôjdem. A pôjdeme 

celá rodina! 
mz 

Môže byť niekto nepohodlný, 
to chápem. Po utorňajšom videní 
rokovania miestnej samosprávy, 
však pochybujem o kultúrnej, 
spoločenskej, etickej úrovni 
niektorých diskutérov, teda pos-

Lancov. Veď Likvidovať sa dá aj 
inteligentným spôsobom! 

vn 
Všímam si tú sínusoidu záujmu 

o noviny. Pred voľbami je dobrý 
každý riadok, po voľbách ... veď 
vidíte. Teším sa na nové peria-

dikum určené na slávu a chválu 
vydavateľov. Aj na kvalitnú obsa
hovú náplň. 

bh 
Nemôže byť každý odborníkom 

na všetko. Páni poslanci diskutu
júci na utorňajšom zastupiteľstve 
sa však stavali do úlohy odborní
kov na žurnalistiku. Ako ďaleko 
boli vzdialení od reality, občan 
nemôže tušiť. To boli invektívy a 
dôvody na podnety pre pána vy
davateľa. Či to využije bude asi 
záležať Len na ňom. Prečo ale sa 
poslanci nezaoberali, veď to pán 
zástupca hovoril, Listami čita
teľov???? Boli napísané švaba
chom? Boli nečitateľné? Aký to 
rozdiel medzi Devexom a výstup
mi zo zastupiteľstva. Vari sa han
bili, či báli verejnosti predostrieť, 

čo dostali? 
Mm 

Najviac sa mi páčilo to o ma
sírovaní mozgu a potom keď po
vedali: dvojtýždenník Devex je 
neaktuálny, my (poniektorí pos
Lanci) chceme mesačník!!?? 

vm 
Je mi veľmi ľúto, čo sa teraz 

deje s Devexom. Nevidím do toho 
a neviem, či to majú na svedomí 
koaliční poslanci. Jedno však 
viem, že hájiť záujmy občanov nie 
je prvoradou záležitosťou našich 

zástupcov. 
Napr. náš veľkododávater tepla, 
ceny ktorého začínajú veľmi na
čierať do našich vrecák, má zmlu
vu uzatvorenú na 20 rokov a nič 
sa s tým nedá robiť. Takýchto ne
výhodných zmlúv pre obyčajného 
človeka musí byť veľmi vera. Kto 

má z toho výhodu ??? 
Želala by som si, aby takéto no

viny, kde by sa pravdivo písalo o 
situácii v našej mestskej časti a 
kde by ľudia mohli slobodne pri
spievať svojimi názormi, ktoré by 
boli aj uverejnené, vychádzali a 
aby ľudia sa k nim aj dostali. 

Neuvažovali ste urobiť pries
kum trhu, kde by sa ľudia vyjad
rili, či by boli ochotní kúpiť si za 
vlastné také noviny a koľko by 
boli ochotní za ne zaplatiť? 

Ono, keď je niečo dotované, 
ten, kto to dotuje, chce mať pos
Ledné slovo a neznesie, aby vy
chádzali kritické články na jeho 

adresu. 
želám Vám víťazný boj s mašiné
riou ľudí, ktorí by mali hájiť naše 

záujmy. 

mz 



centrum pre volný čas 

Devínska Nová Ves, Hradištná 43,841 07 Bratislava 
T~l. 02/64 77 OO 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk, 
Jstracentrum@stonline.sk. www.devinskanovaves.sk 

1. 12. VEČER PRI TANCI 
Výučba tancov z choNátskych regiónov 

zápisné 1 OO Sk/ 50 Sk 
Vo velkej sále od 18.00 h 

2. 12. POSEDENIE POD JEDLIČKOU 
Spoločenské posedenie členov miestnej organizácie 

Slovenského zväzu telesne postihnutých 
Vo velkej sále od 15.00 h, pre pozvaných 

5. 12. MIKULÁŠ NÁŠ 
Zábavný program pre deti_ privítanie Mikuláša v ONV 

hostia: FS Kobylka, FS Grbarčieta 
Otvorená scéna pred !stra centrom od 11.00 h 

8. 12. VIANOCE S KOBYLKOU 
Vianočný umelecký program detského folklórneho súboru a 

jeho hostí Vo velkej sále od 16.00 h 

9. 12. VIANOČNÝ VEČIEROK 
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 

Vo velkej sále od 15.00 h 

10. - 13. 12. VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE 
Ukážky zdobenia medovníkov a perníkov 

V miestnej knižnici 15.00- 17.00 h 

14. 12. VIANOČNÉ STRETNUTIE JUBILANTOV 
Slávnostné stretnutie jubilantov vo veku nad 10 rokov 

so starostom mestskej časti 
Vo velkej sále od 14.30 h -pre pozvaných 

15. 12. VIANOČNÝ VEČIEROK TC El.IEGANZA 
Vo velkej sále od 17.00 h 

16. 12. VIANOČNÝ VEČIEROK 
Miestna organizácia Matice slovenskej 

Vo velkej sále od 15.00 h 

18. 12. VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ 
Verejný koncert pripravený 

Základnou umeleckou školou v ONV 
Vo velkej sále od 18.00 h- vstup vol'ný 

Tli< Turistická informačná 
kancelária ONV pozýva na 

Vážení čitatelia, 
4.12.- jozef Rajchl 
Národnými parkami Rakúska 
18.00, F-centrum, lstrijská 4, 
Bratislava 

aj tento rok Vás pozývame do 
knižnice inšpirovať sa ukáž
kou zdobenia vianočných per
níčkov. 

10. decembra 14.00- 17.00 
12. decembra 14.00-17.00 
13. decembra 14.00- 17.00 

DEVEX4 

12.12. - PhDr. jozef Klačka 
- Čo si asi myslel zemepán ... 
18.00, SNM, lstrijská 68, Bra
tislava 

Devínska Nová Ves v 1. polovici 11. storo 
Ivan Mrva 

V roku 1634 vykonal biskup 
a bratislavský prepošt Juraj 
Draškovič prehliadky farností 
v záhorskom okrese Bratis
lavskej stolice. Z tejto úradnej 
úradnej návštevy, nazývanej 
vizitácia, sa zachovali zázna
my v latinskom jazyku, ktoré 
podávajú zaujímavé svedectvo 
o pomeroch v našej obci pred 
viac ako 370 rokmi. Devínska, 
nazývaná vtedy Chorvátska 
Nová Ves bola filiálkou De
vína. Tu bol farárom Chorvát 
Vavrinec Turkovič, keďže väč
šina obyvateľov jeho farnosti 
boli tiež Chorváti. Iba so šťas
tím unikol morovej nákaze, 
ktorá tu pred nedávnom hubila 
ľudí. 

V Devínskej Novej Vsi bolo 
viac ako 40 domov a žilo tu 
podľ a udania cirkevných vi
zitátorov 200 ľudí. Je to naj
starší údaj o veľkosti obce a 
počte jej obyvateľ ov. Všetci bo
li Chorváti a katolíci s výnim
kou panského úradníka Na
jmenej dvakrát do roka chodili 
na spoveď a prijímanie. V zá
znamoch nie je uvedené, kedy 
sem Chorváti prišli, ale vo 
vizitácii sa uvádza, že Lamač 
osídlili pred 90-rokmi a sused
nú Záhorskú Bystricu pred sto 
rokmi. Pravdepodobne v tomto 
období sa usadili aj v Devín
skej Novej Vsi. 

Náboženským strediskom bol 
kostol sv. Ducha, ktorý si pod
ľ a záznamov tunajší občania 
zriadili pred 50 rokmi, teda 
okolo roku 1584. Výraz zria
diť ( exstruere) a nie postav it' 
( erigere ), naznačuje, že bol 
opravený oveľa starší kostol 
schátraný a rozborený v pred~ 
chádzajúcich dobách. Jeho za
riadenie bolo biedne, keďže 

sa nespomínajú žiadne oltáre, 
obrazy, bane mal ani strop a krs
titeľnicu. Pri kostole bol starý 
cintorín s karnerom. Na zvo
lávanie veriacich, ale aj na výs
trahu pred nebezpečím a na 

zahnanie búrok slúžil jeden 
zvon. V kostolnej výbave ne
chýbal rímsky misál, to bola 
však jediná kniha. Kostolné 
náčinie pozostávalo z kalicha 
s patenou, strieborného krí
ža, troch kňazských omšových 
rúch, štôl, zástav a ešte nie
kol' kých drobných vecí. 

V utorok pred sviatkom sv 
Ducha sa sem schádzalo vel' Ú 
množstvo l'udu, lebo sa tu ude
ľ oval i plno mocné odpustky. 

Devínsky farár mal v obci 
dom, ale ten bol v dezolátnom 
stave aj preto, že farár v ňom 
nebýval. Kfarskému domu pa
trili lúky a polia, ktoré farár 
dal obrábať, ale niekedy ich 
prenajímal. Každý sedliak bol 
povinný dávať farárovi jeden 
gbel žita( asi 50 kg), kura a syr. 

Gazda so zápražným dobyt
~om dával o pol gbela viac. 
Ze/iari, teda tí čo nemali hos
podárstva, platili farárovi roč
ne 12 denárov. 
Toť ko sa platilo za jedno

dennú prácu. Za tieto peniaze 
bolo možné kúpiť necelé dve 
kilá slaniny. Ale slanina bola v 
tom čase najdrah§ím druhom 
mäsa, pre svoju kalorickú 
hodnotu. 

Okrem toho farárovi dávali 4 
presne stanovené poplatky za 
rôzne kňazské úkony. Za krst 
sa platilo 12 denárov, za so
báš 32, za pohreb 25, ale ak 
mala byt' súčasťou pohrebu 
omša aj s kázňou to už stálo 
jeden zlatý. 

Devínsky kňaz tu slúžil omšu 
len každú tretiu nedeľu v mesi
aci a na cirkevné sviatky. Pre
to veriaci museli tri nedele v 
mesiaci chodiť do kostola v 
Devíne. 

15. DECEMBER 2007 
SOBOTA 
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Do minulého čísla Devexu sa dostal článok autora, vyjadrujúceho obavy o osud lstrijskej ulice. Téma pre DNV mimoriad
ne dôležitá, ale na stránkach Devexu dlho a na obrazovke DTV ešte dlhšie neprítomná. Keďže považujem zástavbu lstrijskej 
ulice za najvážnejší zásah do organizmu DNV za mnohé desaťročia s dôsledkami na minimálne budúcich 100 rokov, v na
sledovných riadkoch sa ju pokúsim "oživit'" aj rekapituláciou už verejne známych faktov. 

Nežná revolúcia v ONV sa 
niesla hlavne na vlne problé
mu vybúrania lstrijskej ulice 
okolo roku 1980 a odporu proti 
možnému pokračovaniu búra
nia v roku 1990. Predovšetkým 
o tom boli pamätné ,.Dialógy" 
v natlačenej sále Konzumu 
(dnes lstracentra). Nie až po 
nežnej revolúcii, ale už v júni 
1989, keď sa pripravovala Pa
miatková zóna. Počas celoš
tátnej ,.Nežnej revolúcie" to už 
len pokračovalo. 

Nová samospráva po roku 
1990 sa témy neodkladne chy
tila a hneď v roku 1991 bola na 
svete architektonická štúdia, 
domáceho architekta, ktorá 
dávala veľmi kvalitný základ 
na obnovu vybúraného. Pár 
rokov sa táto štúdia prezen
tovala obyvateľstvu, médiám, 
nádejným investorom, uspe
la na architektonickej súťaži 
v cudzine ....... a zmizla do 
úradných šuflíkov. 

Predminulé zastupiteľstvo 

(1998-2002)objednalouiných 
odborníkov Generel zástav
by lstrijskej ulice. Odborníci 
vypracovali, minulé zastupi
teľstvo (2002 - 2006) schváli
lo a úrad zaplatil cca 300 000 
Sk. Riešenie málo podobné 
pôvodnej, medzinárodne oce
nenej štúdii, ale predsa, aký 
taký, základ pre ďalšie kona
nie v dobudovaní vybúranej 
časti ulice. 

Pokračovalo to súťažou na 
odpredaj pozemkov (s účasťou 
hlavného mesta) s najzáklad
nejšou podmienkou, že víťaz 
dodrží pri zástavbe schválený 
Generel. Písal sa rok 2005, 
súťaž skončila, zmluvy sa prip
ravovali, pripomienkovali, pre
rábali a nakoniec niektoré 
uzavreli (na blok C). Víťaz ak
ceptoval podmienky, ponúkol 
najvyššiu celkovú cenu. Podľa 

KlALTlÁRA-
nie je len slovo 

piatok 8.12.2006 
Signatári výzvy" l 000 slov o hod
notách a kultúre": 33 osobnosti 
kultúrneho a spoločenského ži
vota na Slovensku podpísalo 
dňa 13. 5. 2005 dokument o 

Niečo sa deje 
informácii z roku 2006 aj za
platil. Tu treba mierne odbočiť 
a objasniť čitateľovi, že cena 
bola trojzložková a výrazná 
časť z nej mala putovať do 
miestneho Fondu rozvoja bý
vania (FRB) na podporu býva
nia v ONV a iná časť, mala byť 
ako príspevok na infraštruktú
ru mestskej časti a mala tiež 
putovať do FRB. Ak teda všet
ko prebehlo podľa legálnych 
postupov, mal byť dnes miest
ny FRB naplnený niekoľkými 
miliónmi. 

Víťaz súťaže, neodkladne 
po jej vyhodnotení, predkladá 
mestskej časti "architektonic
ké návrhy" novej zástavby ls
trijskej ulice. Návrhy v zásad
nom rozpore s Generelom, 
návrhy čo znásobujú objemy 
zástavby zo schváleného Ge
nerelu. Za pokus to stojí .... Z 
neznámych príčin sú tieto ná
vrhy zaraďované na rokovanie 
komisie výstavby. Komisia 
to odmieta, ale pokusom nie 
je koniec. Zastupiteľstvo, na 
jar roku 2006 dostáva na stôl 
"zadanie urbanistickej štúdie" 
na zastavanie lstrijskej. Keď
že schválený Generel z pred 
3 rokov je právne silnejší ako 
akákoľvek štúdia, zastupiteľ
stvo odmieta. Pár mesiacov je 
ticho. V lete 2006, sa v Bratis
lavských novinách objavuje 
nenápadná správa (ktorú ná
sledne z vlastnej, nie úradnej, 
iniciatívy preberie Devex) o pri
pomienkovom konaní vplyvov 
na životné prostredie k stavbe 
"Polyfunkčné centrum - lst
rijská ulica - MČ - Devínska 
Nová Ves". Priemerne zveda
vý občan zájde na magistrát, 
nahliadne do dokumentácie 
novej zástavby a zistí že víťaz 

hodnotách a kultúre. S vašim 
dovolením, vážení čitatelia, sme 
si dovolili výzvu citovať. Pre in
formáciu, poučenie i možné po
rovnanie. 

Text nemá slúžiť ako petícia, ale 
ako inšpirácia na ďalšiu reflexiu 
a ďalšie praktické kroky. 
Dokument podporili aj členovia 

súťaže suverénne predložil 
úradom dokumentáciu, ktorú 
už odmietla odborná komisia 
aj zastupiteľstvo a ktorá po
rušuje podmienky za ktorých 
vyhral súťaž. 

Niektorí (vtedajší) poslanci, 
jedno občianske združenie, a 
okolo bývajúci občania zasie
lajú úradom a primátorovi od
mietavé stanoviská a upozor
ňujú ich na porušené pravidlá 
hry. Reakcia úradov ani pri
mátora nie je dodnes známa. 

Šiesti (vtedajší) poslanci pí
somne podávajú ešte na jeseň 
2005 interpeláciu starostovi s 
otázkou či pri povoľovaní sta
vieb na lstrijskej ulici bude re
špektovaný Generel. Do dnes 
bez odpovede. 

V súvislosti s inou investič
nou aktivitou, na území mes
tskej časti, sa (minulé) zastu
piteľstvo, z úst vedúcej sta
vebného úradu dozvedelo, že 
náš vlastný stavebný úrad nie 
je nijako viazaný stanoviskom 
našej volenej samosprávy k 
výstavbe na území mestskej 
časti, ale je viazaný len územ
ným plánom. Tak to vidí ona. 

Medzitým na úrovni hlavné
ho mesta finišuje (predvoleb
ný) zápas o schválenie nové
ho územného plánu mesta. 

Prichádzajú komunálne voľ
by 2006 a menia sa garnitúry. 
Niektorí poslanci zostávajú, 
ale prichádzajú aj noví. Väč
šina nových sa logicky potre
buje zorientovať aj v rozbe
hnutých veciach. Niektorí, aj 
pôvodní, do detailu vecí aj tak 
neprenikli, lebo sú jednoducho 
odborne zameraní inak. 

Nové mestské zastupiteľ
stvo, po min. 9 rokoch prípra
vy, na jar 2007 schvaľuje nový 
územný plán s platnosťou od 
1.9.2007. 

Na územie, pripravované na 

TF *Samuel Abrahám * (polito
lóg), *Koloman Kertesz Bagala * 
( vydavatel), *Zuzana Bakošová 
* (teatrologička), *Roman Ber
ger * (skladatel), *Jana Bodná
rová * (Spisovatelka), *Ján Filc 
* (športový tréner), * Daniel 
Fischer * (výtvarník), * Adela 
Gáborová * (herečka), * Egon 
Gál * (filozof), * Lajos Grendel 

zastavanie na lstrijskej uli
ci určuje funkciu "zmiešané 
územie stabilizované" so zmie
šanou zástavbou mestského 
typu s malopodlažnou zá
stavbou. 

Stavebný úrad má teda nový 
formálny návod na povoľova
nie v rukách. 

Na jeseň roku 2007 vidím 
na obrazovke DTV že niektorí 
podávajú interpelácie okolo 
lstrijskej ulici. Odpoveďou ar
chitekta je že "nič ešte nie je 
podpísané". 

Život je však zmena a pár 
dní po nadobudnutí účinnos
ti územného plánu mestské 
časti podávajú návrhy na jeho 
zmeny. Aby bolo jasné: Návr
hy pýta mesto. 

Devínska návrhy podala. Čo 
v nich bolo, sa okrajovo dozve
dáme z Bratislavských novín 
v novembri 2007. Mestská 
časť vraj navrhuje zmeniť aj 
okolie Chorvátskeho múzea z 
funkcie "malopodlažná bytová 
zástavba" na funkciu "zmieša
ného územia bývania a ob
čianskej vybavenosti". Kruh 
sa pomaly uzatvára pred jún 
1989. O nejakom verejnom 
zhromaždení, prerokovaní v 
zastupiteľstve či aspoň infor
movaní o zmene územného 
plánu v "úradnej" televízii ani 
stopy. Nulová informovanosť o 
dokumente, ktorý na desaťro
čia, či storočie ovplyvní jadro 
ONV. 

Je tu príležitosť pre tých čo 
vedia viac a rozhodujú. Ob
jasniť bežnému občanovi v 
akej etape je príprava novej 
zástavby lstrijskej ulice. V ne
poslednom rade akej lstrijskej 
ulice? 
Je tu šanca aj pre DTV vrátiť 
sa k skutočným témam, ktorý
mi žije DNV. 

Ing. Miloš Encinger 

* (spisovatel), * Dušan Hanák 
* (režisér), *Jack Martin Hän
dler *(dirigent), *Karol Horák 
* (dramatik), * Andrej Hryc 
* (manager a herec), * Viktor 
Hulík *(výtvarník), *Ladislav 
Chudík *(herec), *Jana Juráňo
vá * (spisovatelka), *Ivan Kadle
čík * (spisovatel), *Julius Kotzig 
* (chirurg), * Miroslav Marcelli 

DEVEX 5 



* (filozof), *Peter Michalovič * 
(estetik), *Martina Moravcová 
* (športovkyňa), * Karol Mo
ravčík * (farár), *František No
vosád * (filozof), *Juraj Pechan 
* (chirurg), * Beloslav Riečan * 
(matematik), *Anton Srholec 
* (kňaz), * Stanislav Štepka * 
(dramatik), * Kveta Stražanová 
* (herečka), * Jozef Stražan * 
(herec), *Ján Sucháň *(farár), 
*Martin Šulík *(režisér), *Mi
ron Zelina * (psychológ) * 

1000 slov o hodnotách 
a kultúre 

Hodnoty, ktoré spoločnosť 

vyznáva, rešpektuje a pestuje 
sú odrazom stavu jej kultúry. 
Hodnoty sú univerzálne, kul
túra unikátna. Ak sú v súlade, 
prospieva to jednému aj druhé
mu. Preto sú kultúra a hodnoty 
také dôležité. Dokážu nadviazať 
na svoju minulosť aj iné kultúry, 
spájať ich, a nie rozdeľovať. 

A len špičková kultúra doká
že zo seba vydať niečo, čo budú 
raz iné národy vnímať ako sú
časť vlastnej kultúry. Vytvárame 
však dnes také dejiny, na ktorých 
kultúru a hodnoty budú naši po
tomkovia oprávnene hrdí? Naša 
prosperita a reformy vyzerajú 
inak zvonka a z dialky a inak 
zvnútra a zblízka. Cítime, že vý
voj našej spoločnosti je znepoko
jujúci. V alarmujúcom stave je 
najmä naša kultúra, ktorej pod
mienky sú základným kritériom 
úrovne spoločnosti. Kultúra je 
nielen podvyživená, ale tí, čo o 
nej rozhodujú, ju podceňujú a 
ignorujú. 

Pohŕdanie kultúrou 

Prosperita a kultúrnosť sú 
ako spojené nádoby. Ak toto 
spojenie nefunguje, skôr či ne
skôr je výsledok nejaká cynická 
ideologická fraška. Myslieť si, že 
najskôr si vybudujme blahobyt, 
infraštruktúru a až potom prí
de na rad kultúra, je nezmysel. 
Prosperujúca ekonomika je mo
torom spoločnosti, nie jej pod
statou. 

Ak si to neuvedomíme, o 
chvíľu už nebude čo zachraňo
vať. Rutinéri, gýčiari, grafomani 
ako aj sebaponižujúci a primi
tívni zabávači, ktorí dnes výdat
ne okupujú verejný priestor, sa 
stanú bernou mincou vrcholného 

DEVEX 6 

umenia. Nebude ich totiž s kým, 
s čím a kde porovnávať. Kultú
ra, aj keď bola často nástrojom 
moci, reflektuje to najlepšie, čo 
môže naša spoločnosť zo seba 
vydolovať. Obyčajná necitlivosť 

až barbarstvo pri narábaní s 
kultúrou sa často prezentuje ako 
otázka financií a priorít. Hoci 
peniaze sú dôležité, veľakrát ide 
skôr o obyčajné pohŕdanie kul
túrou. Veď čo iné ako číra dema
gógia sú napríklad výroky, že čo 
sa ušetrí na kultúre, pomôže on
kológii alebo že po vstupe do EÚ 
už nebudeme potrebovať pôvod
nú kultúru... Znepokojuje nás 
tiež, že STV nerozširuje duchov
ný obzor obyvateľov, minimálne 
informuje o našom kultúrnom 
živote a takmer neprodukuje 
pôvodnú tvorbu. Namiesto toho, 
aby bola alternatívou bulváru a 
komercii, súťaží za naše dane a 
poplatky so súkromnými média
mi, ktoré sa prioritne orientujú 
podľa sledovanosti a zisku. 

Kultúra spája 

Naša spoločnosť bola v pos
ledných desaťročiach rozdelená 
najmä po politickej línii ko
munisti-nekomunisti, naciona
listi-demokrati. Dnes je delenie 
omnoho rôznorodejšie a popri 
politickej orientácii zohrávajú 
významnú úlohu vierovyznanie, 
národnosť ako aj sociálne a regi
onálne rozdiely. Je to prirodzené 
a svojím spôsobom pozitívnejšie 
ako čierno-biely svet socializmu 
či mečiarizmu. Vrhá nás to však 
opäť do súkromia a skupín bez 
toho, aby sme cítili niečo spoloč
né. Práve kultúra by mohla byť 
tou silou, ktorá motivuje našu 
imagináciu, poludšťuje nás a 
spája bez toho, aby sme sa museli 
identifikovať politicky, konfesio
nálne či sociálne. Ak nám toto 
uniká a unikne, okrádame seba 
a našich potomkov o zmyslupl
nú budúcnosť, nech to znie ako
koľvek pateticky. Nechce sa nám 
veriť, že našej spoločnosti je jed
no, aká je naša kultúra, v akom 
stave sú rôzne umenia, školstvo 
či veda. Neveríme, že národu 
stačia chlieb a hry v tom najhor
šom zmysle slova. Neveríme, že 
naša spoločnosť sa nachádza v 
takom stave. No ak vývoj v našej 
spoločnosti bude takto pokračo
vať, čoskoro sa v ňom môžeme 
ocitnúť. 

Umelci bez statusu, 
mládež bez alternatívy 

Práve preto, že vieme, ako 
vývoj dospel k dnešným pome
rom, obávame sa o osud našej 
kultúry. Hoci diskusia o kultúre 
a hodnotách je samozrejme aj o 
umení, je neprípustné, aby spo
ločnosť očakávala od umelcov, 
že len oni majú byť zdrojom i 
šíriteľom kultúry. Hoci umenie 
a s ním spojená tvorivosť sú ťa
žiskom, ktoré kultúru formuje, 
umelci už, zdá sa, svojím spô
sobom "nevládzu': Stratili svoj 
spoločenský štatút a žiaľ niektorí 
sú, tak ako celá spoločnosť, dez
orientovaní v spleti obrátených 
hodnôt. Je o to smutnejšie, že 
umelci sú dnes medzi sebou i 
regionálne často rozhádaní, vzá
jomne neinformovaní, neprajní 
až nevraživí - čo sa napokon 
nelíši od vzťahov v iných oblasti
ach. Je zároveň alarmujúce, ako 
sa politikom, úradníčkam a am
bicióznym snaživcov podarilo 
cez finančne páky a intrigy po
staviť proti sebe umeleckú obec. 
Mladí ludia sú velkou nádejou 
do budúcna. Áno, sú flexibilní 
- dokážu nadviazať na tradície, 
ale, pozor, dokážu sa tiež bez 
náznaku výčitiek odcudziť či 

jednoducho zdvihnúť kotvy - fy
zicky alebo mentálne. Nik nemá 
právo nútiť mladú generáciu, 
aby vyznávala určité hodnoty, 
či kultúru. Tak či tak si vyberú 
sami. Mladým luďom však treba 
neustále poskytovať alternatívu 
k masovému nevkusu, bulvárne
mu a malomeštiackemu braku, 
ktoré sa na nich zovšadiaľ valia. 
Svet bez kultúry a hodnôt ne
bráni mladej generácii odhodiť 
to, čo nás radí k civilizovaným 
národom. Preto sú také dôležité 
kvalitné média, školstvo, stánky 
umenia či ludové školy umenia. 
Preto je také dôležité, aby tvor
covia a nositelia našej kultúry, 
ktorí vychovávajú nasledujú
ce generácie, mali podmienky 
vzdelávať sa, umelecky realizo
vať a dôstojne žiť a vyžiť. 

Za stav kultúry je 
zodpovedný každý z nás 

Poviete si, načo sú komu ta
kéto výzvy; tí, ktorí by mali po
čúvať a ktorí majú moc, necítia 
spoluzodpovednosť za stav našej 
kultúry a idú si po svojom a za 

svojím. Nie sme lobistická sku
pina a neiniciujeme petíciu. 
Rovnako, nie sme naivní ludia, 
ktorí nevedia a nevidia, prečo 
je dnešná situácia taká tristná. 
Sme si vedomí, že spoločnosť 

môže fyzicky prežiť aj bez kva
litnej kultúry, do ktorej samo
zrejme patrí aj alternatívne či 

ludové umenie. Čo však zostane 
nám (a z nás), ak si ju prejeme 
a prevalcuje ju brak a bulvár, 
ktoré opantávajú len zmysly a 
merajú sa podľa kvantity prijí
mateľov a výnosov? 

Uvedomujeme si paradox, že 
podmienky pre slobodný roz

voj kultúry by mali vytvárať 

práve politici, ktorí ju roky vní
majú ako trpený ornament. 

V podstate je však za stav kul
túry zodpovedný každý z nás. 
Nestačí ísť na predstavenie, do 
kina, prečítať si knihu, navštíviť 
výstavu či koncert, pustiť si roz
hlas či podpísať petíciu, hoci aj 
to sú potrebné a pozitívne akti
vity. 

Dajme najavo, 
že kultúru potrebujeme 

Vyzývame preto politikov, aby 
v rámci svojej morálnej povin
nosti (keďže ústavná neexistuje) 
venovali pozornosť kultúre ako 
základnej premise nášho bytia. 
Hodnoty sa prinavrátia samé. 
Politik, ak nerobí nič pre kultú
ru, je jednoducho nekultúrnym 
politikom. Bez ohľadu na to, 
akú stranu či funkciu zastáva. 
Vyzývame aj samotných umel
cov a všetkých, ktorí profesio
nálne pôsobia vo sfére kultúry, 
aby sa snažili o stavovskú soli
daritu. Vyzývame občanov, aby 
sa pýtali svojich volených zás
tupcov na všetkých úrovniach 
- poslancov, starostov, županov 
a ministrov, ako prispievajú na 
kultiváciu spoločnosti resp. čo 
do budúcich volieb urobia. Pri
pomínajte im, že demokracia 
im poskytla šancu rozhodovať 
o veciach verejných, čo však oni 
robia pre úroveň demokracie, 
jej kultúry a hodnôt? Dajme 
najavo - kultúrne, tvorivo - že 
kultúru k svojmu životu potre
bujeme. Nenechajme si verejný 
a životný priestor prevalcovať 
nekultúrou a nekultúrnosťou. 

Nájdime spôsob, ako vyjadriť, 
že nám kultúra na Slovensku 
nie je ľahostajná! 

Folklórny súbor Rosica os
lávil dvadsafročnicu 

1/~14& 1%tc"dio~ 
Roky ubiehajú ako voda. Keď 

členovia folklórneho súboru Rosi

ca spomínali na začiatky, keď sa 

zišli ešte v päťdesiatych rokoch 

a založili súbor. Potom, po pre

rušení, sa na podnet bývalého 

predsedu MNV Jána Cvečka, 
opäť zišli v roku 1987, netušili, 

že .... oslávia dvadsat'ročnicu od 

svojho vzniku s rovnakým entu

ziazmom ako pred rokmi. 
V sobotu 17. novembra nastú

pili členovia folklórneho súboru 

Rosica na javisko lstracentra tak, 

ako sme na nich zvyknutí. Usmia

ti, plní elánu, rozhodnutí rozdávať 
radost'. Lásku k tradíciám svojich 

predkov pretavenú v piesňach, 
zvykoch, tradíciách, ponúkajú 

spoluobčanom v Devínskej, na 

Slovensku i v zahraničí. 

V priereze v jubilejnom roku 

predstavili slovenské piesne, pi es-

-

Ná~áaia lllefii RcuÍn~atian -
Univerzitné pastoračné centrum 
sv. Jozefa freindemetza v Mlyn
skei doline, 

Pod záštitou Jána figel'a a 
Andre;a Ďurkovského s manžel
kami 

pc:aývajú 

štvor a viacčlenné rodiny na 
Benifičné mikulášske 

stretnutie 
mnohodetných rodín 

v nedel'u 
2. decembra2007 o 15.J5h 

v Univerzitnom pastoračnom 
centre sv. Jozefa freinademetza 

v Mlynskei doline 

K'RONt 

ne svojej pradomoviny, veselé i ús

mevné príbehy zo života (lvka a 

Pavko), uvítali a predstavili hostí 

(zJaroviec-Jandorfa, súbor Paša

ky, ktorýrokyspoluúčinkovalvpro
gramoch s Rosicou ... ), presved

čili domácich i hostí, že ak je zó

jem a chuť, všetko sa dá zvlád

nuť. Pôsobivý program zostavil 

Richard Ružovič, s dirigentskou 

taktovku sa prestavil nestarnú

ci Fino - Štefan Beseda, spolu s 

bratom Gustávom, jedni z pilie

rov súboru, predstavili sa i sólis

ti pani Krížová a Karovičová i 

Jožko Martanovič. Z jubilejného 

vystúpenia predovšetkým žiaril 

entuziazmus všetkých účinkujú
cich, počas celého vystúpenia 

prenášajúci sa do hladiska, ktoré 

potleskom nešetrilo. 

"Stara kumpanija" sa teda zi

šla a presvedčila, že si zaslúži 

pozornosť za dlhé roky príspev

kov k Devínskonovoveskej kultúre, 

za príklad vytrvalosti a zaniete

nia, za všetko. r 

ŠNAPSER--
Reštaurácia U Michala v Devín

skej usporiada 8. decembra 2007 
od 1 O. oo h v priestoroch reštaurá
cie 26. ročník turnaja v šnapseri 
Systém: hrá sa vo dvojiciach, 
na dva vyhraté pumle, vylučova
cím spôsobom, na jednu, alebo 
dve prehry, podľa počtu štartujú
cich. Tešíme sa na vašu účasť a 
prajeme vela úspechov v turnaji. 

GF 

Zavedenie eura prinesie so sebou 
viac mincí v peňaženkách. Takéto skú
senosti mali krajiny, ktoré euro prijali. 
Eurové mince sú ťažšie ako korunové, 
môžeme preto očakávať, že hmotnosť 
peňaženky sa zvýši aj viac ako o treti
nu. Riešením je bezhotovostné plate

nie platobnou kartou. 

Volkswagen Slovakia, a. s. (VW SK) bude vyrábať vozidlá Ško
da Octavia. V Devínskej Novej Vsi sa tak bude vyrábať úspešný 
model, na Slovensku najobľúbenejšej značky. Octavia nahradí 
Polo, výroba ktorého bude presunutá do závodov v španielskej 

Pamplone a v belgickom Bruseli. 

Výroba Škody Octavia začne 
v bratislavskom závode v prie
behu prvého štvrťroka 2008. 
"Keďže ide o výrobu úplne 

nového vozidla, budeme musieť 
vykonať všetky úkony súvisia
ce s jeho výrobou, či už ide o 
montážnu halu, alebo lakov
ňu," hovorí Andreas Tostmann, 
predseda predstavenstva VW 

SK. 
Karosérie Octavie budú pri

chádzať do bratislavského zá-
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Človek je naozaj bohatý, 
nie tým čo vlastní a prijíma, 
ale svojou schopnosťou a 
ochotou dávať seba samé
ho. 

Aj keď nás z každej strany 
valcuje konzumnýživotnýštýl a 
svet materiálnych priorít, kde
si vo vnútri predsa len cítime, 
že je to skutočne tak, a že 
inak to vlastne ani fungovať 
nemôže. Darovanie sa, po
moc a podpora - to je zá
kladný princíp, ktorý napÍňa 
náš život skutočným šťastím 
a presvetl'uje naše konanie 
hlbokým zmyslom. 

Celé roky sa usiloval DE
VEX šíriť toto posolstvo a 
prinášať vám to najlepšie z 
diania v ONV až do pohodlia 
vašich domovov. 

A teraz sa nečakane ocitá 
v situácii, kedy on sám potre
buje vašu pomoc. Vzhl'adom 
na to, že zastupitel'stvo mest
skej časti ONV zamietlo jeho 
finančnú dotáciu, "vyrobil" 
DEVEX za druhý polrok 2007 
dlh vo výške 11 O 000 Sk. A 
preto ostáva redakcii jediná 
možnosť, ktorou je - obrá
tiť sa s prosbou na väčších 
sponzorov, resp. na vás vá
žení čitatelia. S prosbou o 
finančnú podporu na pokry
tie aspoň čiastočných nákla-

vodu z Čiech. Presun výroby 
z VW Polo na Škodu Octaviu 
si nevyžiada znižovanie stavu 
zamestnancov. 

"Keďže ide o zmenu výrob
ného produktu, našich zamest
nancov vrátane preškolenia 
plynule presunieme na výrobu 
Octavie, alebo v rámci nášho 
závodu," hovorí jaroslav Ho
leček, člen predstavenstva VW 
SK pre personálnu oblasť. 

dov na vydávanie tohto perio
dika. Nikdy nám ani nena
padlo, že OEVEX raz bude 
mať tak vel'kých nepriazniv
cov a my, že raz budeme pí
sať tieto riadky. 

Ostáva nám len veriť, že je
ho redakcia si svojou dlho
ročnou snahou a osobným 
nasadením získala vašu ne
zlomnú dôveru. Ak je tomu 
tak, využite prosím možnosť 
jej konkrétnej podpory zas
laním čo i len najmenšej fi
nančnej čiastky na účel zá
chrany OEVEXU pre ONV. 

V tomto čísle nájdete pri
loženú poštovú poukážku s 
konkrétnym číslom bankové
ho účtu. V prípade, že vám 
táto poukážka chýba môže
te si ju vyzdvihnúť aj priamo 
v redakcii, v inzertnej kance
lárii na Novoveskej 14, ale
bo na miestach, ktoré budú 
zverejnené v budúcom čís
le. Suma poukázaná na ten
to účel bude kedykol'vek na 
požiadanie kontrolovatel'ná 
a priebežne zverejňovaná v 
budúcich číslach DEVEXU. 

Vopred ďakujeme za preja

venú dôveru 

Priaznivci a podporovatelia 
oevexu 



Vylúčení občania (3)-

Ako to teda je 
s lstrijskou 68 ? 

Bratislavské noviny číslo 37/ 
2007 zo dňa 1.11.2007 na
písali informáciu citujem .. . 
samospráva Devínskej Novej 
Vsi v súvislosti s rozsiahlou vý
stavbou novej štvrte Lamačská 
brána, navrhuje väčšie zmeny 
na základe urbanistickej štúdie 
tejto zóny. Cielom je posunúť 
územie dopravy, dopravnej 
vybavenosti a plochy zariadení 
MHD severnejšie. To ako všeo
becný úvod. 
Citujem dá/ej ... : Na lstrijskej uli
ci č. 68, kde je areál kultúrneho 
a spoločenského centra a mú
zeum kultúry Chorvátov na Slo
vensku chce MČ zriadiť funkciu 
zmiešaného územia a občian
skej vybavenosti na dobudova-

nie námestia a služieb. V súčas
nosti je tu vyčlenená funkcia 
pre malopodlažnú bytovú zás
tavbu rodinných a bytových do
mov. 
Koniec citátu. Neviem odkiar Bra
tislavské noviny čerpajú takéto 
informácie, lebo sa mi z toho 
všetkého vynára vera nejasností. 
Poďme teda pekne po poriadku. 
Dňa 2.10.2007 prijala MR 

MČ ONV uznesenie, v ktorom 
odporučila Miestnemu zastu
piterstvu MČ ONV schváliť pre
daj pozemkov a nehnuterností 
lstrijská 68 o celkovej výmere 
2.558 m2 za cenu schválenú 
primátorom hl. m. SR 9. mil. Sk, 
podra podmienok predchádza
júceho súhlasu primátora. Infor
mácia v Bratislavských novinách 
a z uvedeného uznesenia MR 
aktivuje vera otázok na, ktoré ne
poznáme odpoveď. 

úvery Slovenskej sporitel'ne zabezpečené 
nehnutel'nosťou aj v eurách 

Slovenská sporitel'ňa rozširuje ponuku úverov o ÚverPLUS na bývanie 
a Americkú hypotéku v eurách. Minimálna výška úveru je 6 tisíc eur, 
poplatky sú rovnaké ako pri úveroch v korunách, prepočítané podl'a ak
tuálneho kurzu SKK/EUR. 

Úvery v eurách sú výhodné najmä pre tých klientov, ktorí už dnes za
rábajú v eurách a kupujú nehnutel'nosť v eurách. Klienti, ktorí dostávajú 
mzdu v korunách a kupujú nehnutel'nosť v korunách, musia okrem výšky 
úrokovej sadzby počítať pri úveroch v eurách aj s vývojom kurzu sloven
skej koruny a eura, ktorý bude ovplyvňovať reálnu hodnotu ich splátky. 

Zavedenie eura v roku 2009 nebude znamenať žiadnu zmenu ani 
pre klientov, ktorí čerpajú úvery v korunách. 

Bruchatý sedliak Mifka vstúpil sebavedome 
do ordinácie miestneho chirurga. Brucho mu 
dodávalo vážnos!', tak so lo nosilo. Fúzy neno
ježené, ešte nemali byl' prečo. Klobúk ledabolo 
posolený dopredu, síce nemal čomu clonil', ole 
tok so to nosilo. -Tok čo Petor, ideme opero-
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vot'?, prehodil Mit'ko akoby náhodou. 
Odohrávalo so to v Bulharsku v roku ... ani 

neviem kol'kom. Chirurg pozrel ponad okuliare 
a pritakal.- Ale nie tým nožíkom, čo si operoval 
Morfiu! -Prečo? 
-Videl som v telke, že sa dá oj laserom. 
-Nuž, dones lo ser a ja fo budem operoval' lase-
rom. -A mol by si mat' oj také tie biele galoše! 

Po-Pla 10~'- 18'' 
Sobola 8'"- 13"' 

maloobchod • vel'l!;oobchod • ilroký sortiment • európski výrobcovia 

- neviem kde sa nachádza areál 
kultúrneho a spoločenského 

centra a či aj existuje, 
- to kde sa nachádza budova 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
našťastie viem, 

na základe akého podnetu od
porúča MR odpredaj lstrijskej 68 
lnžinieringu a.s., 
- bolo vypísané výberové konanie 
na odpredaj a bol víťazom Inžinie
ring a.s.?, 
- územnú lokalitu definuje územ
ný plán ako súvislú zastavanú ro
dinnú zástavbu, 
- nie je známe uznesenie Miest
neho zastupiterstva o schválení 
návrhu na zmenu územného plá
nu v tejto lokalite, 
-ako je možné odporúčať odpre
daj týchto nehnuteľností bez 
súhlasu Miestneho zastupi
tel'stva na návrh zmeny územ
ného plánu?! 
Je zrejmé že tých nejasností na 
jeden príspevok je trochu vera. 
Nakoniec budem len reproduko-

vať vysvetlenia k zákonu o obec
nom zriadení. 

Na čom je postavená zastu
pitel'ská demokracia. 

Citujem ... je postavená 
na tom, že jednotliví poslan
ci v rámci prípravy na roko
vania miestneho zastupitel'
stva si samostatne a nezávis
le zistia a sú povinní si zisťo
vať názory, námietky a pri
pomienky občanov k jed
notlivým bodom programu 
rokovania miestneho zastu
piteľstva a tieto potom tlmo
čiť na samotnom rokovaní MZ 
tak, aby bola splnená zákon
ná povinnosť- zodpovednosť 

za chod a rozvoj MČ. 

Občan P.E. 

P.S. Aby nemali páni poslanci 
pocit, že som anonym, moje 
meno im vydavater ochotne 
prezradí. 

Ekvivalent hodnoty, ktorú dnes klienti platia mesačne v korunách, budú 
od januára 2009 platiť v eurách. Nikto z toho nemusí mať obavy. 
Banka automaticky prevedie platby na eurá a včas bude klientov infor
movať o výške ich splátky po zavedení eura. 

Úrokové sadzby Úveru PLUS na bývanie a Americkej hypotéky 

Typ úrokovej Úrokové sadzby (p.a.) Úrokové sadzby (p.a.) 
sadzby úverov v eurách úverov v korunách 

Premenlivá od5,29% od5,95% 

Fixná na 1 rok od4,70% od 5,10% 

Fixná na 5 rokov od5,39% od 4,49% 

Fixná na 10 rokov od5,09% od5,29% 

-Dones galoše, o ja si ich obujem. 
- Počúvaj, nie si ty príliš múdry? Diriguješ ty 
mne alebo ja tebe? 
-Ty mne. Ale dones laser o galoše o jo budem 
operoval' ako ty chceš. 
-Tu rozhodujem ja! A operoval' mo budeš oko 
chcem ja! -Súhlasím, veď inak so nedá. Ale čo 
ten laser o tie galoše? 

· Galoše nemusia, oni ten laser. Len výsledok 
nech je však rovnaký ako som videl v telke. 
-Samozrejme Mit'ko, čo by som pre teba ne
spravil.- Veď preto!!! 
Z toho plynie poučenie: Šuster drž so kopyta! 

Alebo iné? otetr 
Nie, nie je to bójko. V bójke predsa vystupujú 
zvieratká. Ale ... 

., 

• 

INZERTNÉ RUBRIKY 

01- Kúpa 
02- Predaj 
03- V orné miesta (ponúka, hl'adá) 
04- Služby (ponúka) 
os- Byty 
06- Nehnutel'nosti 
07- Rozličné 

(~ _ _...:.0=-2 -_PR_E_DA_J -~) 

• Ovčie kožušiny - predloiky 
- dostanete kúpiť v Devexe. Novoves

ká 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-18.oo. 

Možnosť aj objednať. Lacnejšie ako 

kdekol'vek v meste. 

• Predám šteniatka Leonbergra s PP 

z kvalitného krytia. 0903-256 126 

pór za l 50 korún 
v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15oo- lB oo 

a na plesovú sezónu 
ste vybavení 

( 03- VOľNÉ MIESTA ) 
ponúka 

• Hl'adáme pracovníkov na zim-
nú údržbu chodníkov. Paušálne pe-

niaze + odmeny za úkony. Aj pre firmy, 

živnostníkov a dôchodcov. 

Tel: 0903-213 646,0903-657 346 

( __ ___::_04..:_·-=.:SL=Uz=· B..:_Y -~) 
• Firma Pallang vykonáva maliarske 

práce, natieracie, stierky, fasády. 

Tel: 0905-257 454 
• TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn .. 6477 6963 
• Špecialista na slabšie prospievajú

cich stredoškolákov, doučí AJ, NJ, Ruš

tinu. Aj víkendy, u mňa na dome, indivi

duálne. 200 Sk za 60 min. Zanechajte 

č. mobilu na odkazovači: 6477 8835. 

(_---=-06=-·.:...:.N=EH.:...:.N.:...:.UT=Er.:...:..NO._S_TI~) 
Kúpa 

• Kúpim garáž v DNY. 

Tel: 0915-354 676 • 

predaj a servis vozidiel VW, Škoda, Kia, Fiat, Alfa Romeo 
www. valusek.sk 

hľadá vhodných kandidátov na pozície 

Miesto výkonu práce: Bratislava IV 
Druh pracovného pomeru: hlavný 
Termín nástupu: ihneď, dohodou 

Viac informácií na www.valusek.sk alebo na 02 l 6920 2334, 
Ing. Ol'ga Krčulová. Žiadosti posielajte faxom na tel. č. 02 l 6920 2312 

alebo e-mailom: krculova@valusek.sk. 

Predaj 
Predám novostavbu na Záhorí, 3-izb. RD, 

v Borskom sv. Mikuláši, na 7 á pozemku 

za 3 mil sk. alebo vymením za 3-4 izb. 

byt v 4. obv.Ba. Tel: 0908-729 365 

( 07 -ROZLIČNÉ ) 
• HERBA- ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/ 

deň. Kontakt: 0903-105 924, 
www. chata l O.szm.sk 

• Prenájmem garáž pri Pumpe. 

Tel: 0905-833 598 
• Hl'adám podnájom v rod. dome v 

DNY. Pre 2 osobyTel: 0907-660 750 

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, l str.= 10 850 Sk. l cm- 22 Sk. 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zl'avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, 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: DNY Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-p1a 15 00-18 OO e-mail: devex@ba.netlab.sk 

DEVEX 9 



.. ~~z policajného 
zápisnika 

• Vo štvrtok 15. ll. predviedla 

hliadka OO PZ DNY muža, kto

rý sa nebezpečne vyhrážal manžel

ke. Obvinenie vyšetruje polícia. 

• O deň neskôr, v piatok l 6. ll. 
predviedla hliadka OO PZ DNY 

osobu prechovávajúcu podozrivú 

omamnú psychotronickú látku. 
Obvineného prevzalo Oddelenie 

skráteného vyšetrovania (OSY) v 
Dúbravke. 

• Rovnako podozrivého z precho

vávania omamných psychotron

ických látok predviedla hliadka 

Pohotovostnej motorovej jednotky 

(PMJ) polície 17. l l. Tiež skončil 

na OSY v Dúbravke. 

• V sobotu l O. ll. ukradli v bare 

na Eisnerovej občanovi mobil 

Samsung v hodnote 15 tis. Sk 

• Do motorového vozidla Peugeot 

Boxer sa 2 l . l l . na Eisnerovej vlá

mal neznámy páchate!'. Ukradol 

kabelku s peniazmi a dokladmi. 

Majitel'ovi spôsobil škodu 26 tis. 
Sk. 

• V noci z 23. na 24. ll. sa 

neznámy páchate!' vlámal, na 

ulici J. Jonáša, do strieborného vo

zidla Peugeot 206. Ukradol kryt 

batožinového priestoru a kryt 

batérie v hodnote 2,5 tis. Sk. Na 
vozidle spôsobil škodu 7 tis. Sk 

OO PZ DNV 

PODNIKATEĽIA- ŽIVNOSTNÍCI 
- OBCHODNÍCI 

Katalóg obchodov a služieb pre obyvateľov DNV 2008 

Uzávierka pre rok 2008 je 30. 11. 2007 
Objednávkové tlaôvá sú už v Devexe 

Novoveská 14 (z dvora) po-pia: l Soo 18oo 
Záujemcovia môžu dostať aj mailom 

devex@ba.netlab.sk 

lfaleníláce, Cliáce 2008 
i novocočenlé~ 

si môžete vybrat' zo širokej 

ponuky v inzertnej kancelárii 

Devex, Novoveská 14 
(z dvora), devex@ba.netlab.sk 

po-pia: 15 .oo - 18.oo 

" v 

CUgpech Jun~a go?iovič~u 
Jurko Šošovička dosiahol výnimočný výsledok na turnaji 

OPEN CK Pressburg 2007 v Piešťanoch. 

Uhra/ 5 bodov zo 7 a z pôvodného nasadenia na 56. mies
te skončí/ celkovo 9., pričom štartovalo 84 hráčov. 

Vyhral kategóriu do 14 aj 18 rokov í medzí hráčmi s FIDE 
do 2000, čo bolí oficiálne vyhlásené kategórie turnaja. Jurko 
dokázal bodovať s hráčmi s overa vyšším ratingom, napr. re
mizoval s viacnásobným majstrom Slovenska Karolom Rilck
schlossom. 
Rating mu z tohto turnaja narastie o 52 bodov. 
Jeho mladší brat Maťko skončí/ s 2,5 bodmi na 65. mieste. 

Futbalový klub FCI. Devínska Nová Ves informuje. 
MLÁDEŽ 

Tabul'ky po jesennej časti sezóny 2007/2008. Starší dorast 111. liga 

Poradie: Mužstvo: Zápasy: Víťazstvá: Remízy: Prehry: Skóre: Body: 
1. ŠK Slovan B 15 11 2 2 79:9 35 
2. FK Rača 15 11 3 40:14 34 
3. ŠK Malacky 15 10 4 50:25 31 
4. FC Ružinov 15 10 4 43:18 31 
5. MŠKPetrž. 15 10 4 31:19 31 
6. SOM Domino 15 9 1 5 31:27 28 
7. Stupava 15 7 2 6 31:33 23 
8. Dun. Lužná 15 7 1 7 24:30 22 
9. PŠC Pezinok 15 6 2 7 21:26 20 
10. ŠK Sv. Jur 15 5 3 7 35:33 18 
11. Gajary 15 5 3 7 20:25 18 
12. ŠK Vrakuňa 15 5 1 9 29:36 16 
13. Dev.N.Ves 15 4 3 8 18:54 15 
14. FK Dúbravka 15 2 4 9 17:40 10 
15. Karlova Ves 15 3 1 11 19:48 10 
16. FK Lamač 15 13 7:58 4 

Góly za starší dorast FCL DNV do 15. kola: Šmahovský 10, Lučenič 6, Né-
meth 1, Hučko 1. 

( 

fUTBAlOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK 
V sobotu 17. ll. 2007 sa uskutočnil v telocvični Základnej školy 

Pavla Horova č. 16 l. ročník futbalového turnaja prípraviek- detí 
ročník narodenia 1998 a mladší o pohár riaditeľa GEOCONSULT-u. 
Futbalového turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá PCL Devínska Nová 
Ves "A'; PCL Devínska Nová Ves "B'; FC Ružinov a FC Lamač. Suse
dia z Marchegu, pozvaní na turnaj sa zúčastniť nemohli, nevyhovo
val termín. 
Zúčastnené mužstvá turnaj odohrali systémom každý s každým 

2 x 15 minút, pričom po každom zápase mužstvá kopali 3 pokutové 
kopy, ako rozhodujúce v prípade rovnosti bodov, resp. rovnosti skóre 
zo vzájomného zápasu. 

Turnaj sponzorsky zabezpečili: Auto Valúšek, s. r. o., Corect Betón, 
s.r.o., MBM- Real, a. s. Námestovo, ARBOR, s.r.o. Senec, S.D.O. 
Company, s. r. o. Bratislava, .A.S.A. Slovensko, spol. s r. o. - Zohor, 
Pneuservis Bródy DNV, Palacinkáreň "Stupka" DNV. Telocvičňu na 
uskutočnenie turnaja a šatne poskytla bezplatne ZŠ P. Horova č. 16. 
Všetkým sponzorom patrí srdečné poďakovanie za podporu o rozvoj 
športu mládeže, predovšetkým detí v našej mestskej častí. 

Víťazom l. ročníka futbalového turnaja prípraviek 2007 o pohár 
riaditeľa GEOCONSULT-u sa, víťazstvom v poslednom zápase, stalo 
mužstvo FC Ružinov Bratislava, ktoré získalo celkom 5 z možného 
počtu 6 bodov. Na druhom sa umiestnilo mužstvo PCL DNV "A'; kto
ré získalo 4 body, na treťom mieste sa umiestnilo mužstvo FC Lamač 
s 3 bodmi a na štvrtom mieste mužstvo PCL DNV "B" bez zisku bodu. 
Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený hráč FC Lamač Bratisla
va Matej Palkovič a najlepším strelcom turnaja so 6 strelenými gólmi 
sa stal hráč FC Ružinov Bratislava Roman Hallon. 

JUDr. František Baňas, zástupca starostu MČ DNV 

-IW.R.CN 1-t ZIVOT-11 ) ·Prečo? 

· lebo mi na to neprišli. 
- Už viem, čo by som chcela na Vi-

anoce. Nový mobil. 

- A nemôžeš si priat niečo 

splniternejšie? 

- Stačilo by, keby si tol'ko neslopal. 

A chceš k nemu aj nabíjačku? 

-Cítim, že sa blíži moja posledná ho

dina! Sára, daj mi pohár vody! 

- Vody? Veď tú si nikdy nemohol 
zniest! 

mj · Boli ste už súdený? • Nie. 

- Áno, ale na smrternej posteli 

sa treba zmierit aj s úhlavným 

nepriatelóm. 

DEVínskonovoveský Expres· dvoitýždenník pre občanov mestskei 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: devex@ba.netlab.sk. Inzertná kancelária: Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 14 (z dvora) 
po-pia: 15.00-1 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 

DEVEX 10 

103/90- R 

51. - 52. týždeň 

Príhovor 
vydavateľa 

Dovoľte mi, v závere toh
to "zaujímavého" roka pre
dovšetkým poďakovať všet
kým, ktorí nestratili súdnosť, 
všetkým, ktorí aj v zložitých 
situáciách sa zachovali čest
ne, všetkým, ktorí nestratili 
v tomto roku svoju tvár. 
Dovoľte mi poďakovať 

všetkým, ktorí sa snažili a eš
te aj snažia udržať vydá
vanie našich - vaších novín 
Devex a akoukoľvek mie
rou spoluúčasti sa snažia 
zachovať pre našu mestskú 
časť informačného spravo
dajcu nezávislého na sile 
mocí. 

O tom, že podobné prob
lémy sú aj v iných mestských 
častiach nás presvedčujú 
dvoje noviny v MČ Nové 
Mesto. 

Dostali sme Hlas Nového 
Mesta a Slobodný hlas No
vého Mesta. 
Jedny vydáva mestská časť, 
druhé Občianske združenie. 
Dovoľte mi však na záver 

tohto roka, v poslednom 
tohtoročnom čísle, zaželať 
vám, všetkým čitateľom po
kojné a spokojné vianočné 
sviatky a úspešný štart do 
nového roka 2008. 

A veľa šťastia. Budeme ho 
iste všetcí potrebovať. 

Vydavateľ 

devex@ba.netlab.sk 

14.12. 2007 Ročník: XVII. Číslo: 21 

11 ifsle: O ll ltd /nule JUHI~IIa ''stťlrej častr? * Oploe 

jedmuluclui Mežne sttlady pe/tmi *Prežije Deve~t '! 

* /ť()f/t~ 

o lnzen:ltt 

* Spert * Ktuenle žlvt;lt~ 

Očakávanú preložku ulíce Mlynská odovzdali v týchto dňoch 
do užívania verejnosti. Drobné úpravy okolia dotvoria jej konečnú 
podobu. Stará Mlynská je od minulého týždňa uzatvorená a nie je 

možné ňou prejst~ ani v jednom smere. (len vojsť a vrátiť sa spät'). 

Dostali sme do redakcie list. 

Potešil. 

Nedávno sme poskytli pod

klady pre výskum pani PhDr. 

Škovierovej, CSc, pracovníčky Fi

lozofickej fakulty Univerzity Ko

menského v Bratislave, pre pot

reby výskumu. 

Dostali sme, o.i. aj tento list, kto

rý v plnom znení uverejňujeme. 

Vážená redakcia! 
Pri svojom výskume kultúrneho 

XeÚme 1Y.:edc;j~n 

'Ile/~ xchcamÚ?y 1cv4y 
jwl«;t«y jwlwdy 

života v Devínskej Novej Vsi 

som mala možnosť preštudovať 
si celý minulý ročník Devínska

novoveského expresu. Spravo

dajca sa mi páčil. 
Keď ho porovnám s ďalšími 

spravodajcami mestských častí, 
ktoré sledujem, pripadá mi živší, 

akčnejší, rýchlejšie reaguje na 

potreby i požiadavky obyva

tel'ov obce. Pomáha im zorien

tovať sa v otázkach verejného 

života v obci, oboznamuje ich 

s dôležitými udalosťami, osob

nosťami a dianím v lokalite, pos-

Predstavitelia mesta Bratis
lava a jeho mestských častí sa 
dohodli na novom de
lenia príjmov z daní nehnuteľ
ností a 
osôb, na ktorého základe 
stanú mestské časti o takmer 
štvrť miliardy korún viac. Nové 
delenie daní, ktoré si 
zmenu štatútu mesta bude pla
tiť len na rok 2008. 

V číslesme 
na podporu Devexu. 
vám? ste 
pre priatel'ov? 

r 

kytuje poučenie i zábavu, a 

tiež inšpiráciu k rôznym užitoč

ným aktivitám v mieste bydlis

ka. Dáva priestor aj pre diskusiu 

obyvatel'ov a kritické slovo k ži

votu v obci. 

Ďakujem za informácie, ktoré 

boli užitočné i pre mňa. 

úzavierka dnešného čísla 
bolo 6.12. 2007. 

Uzavierka nasledujúceho 
čísla bude 3.1. 2008, 

číslo vyide 11.1. 2008. 



bude nová podoba "starej ča 
V uto_rok 4.12.2007 sa začala sála lstracentra v Devínskej Novej 

Vsi zaplňať občanmi už pred šiestou podvečer. Bolo počuť tlmenú 
~ravu a v~ vz"duchu bolo cítiť napätie a neistotu. Počet l'udí prib
u~al nato! ko, ze usporiadatelia prinášali ďalšie stoličky a vytvárali tak 
m1esta pre stále prichádzajúcich hostí. 

Programom večera bolo verejné prerokovanie ideového investič
ného zámeru a riešenia okolia "chorvátskeho múzea" na lstrijskej 
ulici 68. 

. Starosta mestskej časti a poslanci miestneho zastupitel'stva pozva
il na toto rokovanie obyvatel'ov rodinných domov v tesnej blízkosti 
tejto lokality, majitel'ov pozemkov a investora. Rokovania sa však 
zúčastnilo široké spektrum obyvatel'ov obce, ktorým zjavne nie je 
l'ahostajná jej budúca podoba. 

Priebeh samotného zhromaždenia snímali kamery DTV a STV 
ktoré isto prinesú skrátené reportáže a moderoval ho zástupca sta: 
rastu František Baňas, ktorému sa podarilo udržať poriadok a formu 
rokovania aj napriek prevládajúcemu napätiu. 
Prítomných privítal starosta Vladimír Mráz a požiadal architekta 
mestskej časti Milana Beláčka o prezentáciu investičného zámeru 
na lstrijskej ulici. 

Predkladaný investičný zámer predpokladá výstavbu niekol"ko
podl.až~ého byto,vého komplexu vo dvore "Furmanky" a Slovenskej 
s ponte! ne, za Muzeom Chorvátskej kultúry smerom k záhradám ro
dinných domov ulice Na vyhliadke. 

Napätie v sále začalo stúpať po nejasných vyjadreniach pána ar
chitekta o výške "bytovky", keď laikom nie celkom zrozumitel'ným 
ozrejmovaním pojmov podlažie, poschodie, nadzemné podlažie 
podzemné podlažie atď. sa snažil objasniť zámer investora. ' 

, Po vystúpení pani architektky Evy Vargovej, predsedníčky Komisie 
vystavby, architektúry, územného plánu a dopravy, ktorá sa vyjadrila 
k územnému ~lánu, ~utnosti výstavby v pamiatkovej zóne lstrijská, 
o~hajovanlu narokov mvestora a majitel'ov pozemkov pod budúcou 
vystavbou a 1ch zhodnocovaní sa začali ozývať hlasy občanov a za
zneli slová ako zahmlievanie, biznis a pod. 

Objasniť zmysel a opodstatnenie predkladaného investičného 
plánu sa nepodarilo ani JUDr. Miloslavovi Šimkovičovi, predsedovi 
Komisie financií, podnikania a rozvoja cestovného ruchu a legislatí
vy. Jeho vystúpenie spomenuté atribúty skôr spochybnilo a dalo tak 
základ úvahám o kšeftovaní s pozemkami. 

Následne sa o slovo prihlásili občania, ktorí jasne dali najavo že 
n:majú záujem _o výstavbu bytoviek v tejto lokalite. Vyjadrili' ne
doveru podobnym zámerom najmä vd'aka skúsenostiam s nedo
držiavaní~ povolenému počtu poschodí počas výstavby, forme a 
pod. Prevlada názor, že lstrijská ulica má ostať v "dedinskom" šate. 
To .znamená - nízka individuálna bytová výstavba (rodinné domy), 
vela z;J;ne. Te_da tak; ako t~ predpokladá schválený generel -vyšší 
st~ pen uze~neho pla~ovan1a, nadradený momentálnym stavebným 
planom a zaujmom roznych investorov. Tento aspekt vel'mi odbor
ným," napriek tomu zrozumitel'ným spôsobom, prezentoval pán 
~dos Ene~nger. Občanov, ktorí bývajú v tesnej blízkosti plánovanej 
~y:tavby reprezentoval svojim príspevkom Viktor Hulík, ktorý, mimo 
me~o, vys!ovil túžbu naďalej žiť v pokojnej a neprehustenej zóne 
lstn)skeJ ulice a potrebe ba až povinnosti viesť dialóg medzi občan-

zastupitel'stva. Ich obsah by bolo vhodné zverejniť na internetov · 
domovskej stránke obce. eJ 

Pán Juraj Cvečka vel'mi presvedčivo predniesol návrh riešenia 
prt;d"me.tnej ~a~ti, ktorý bol asi všetkým najbližší - teda aby mest
ska cast vykupda pozemky v blízkosti chorvátskeho múzea od ich 
vlastníkov za adekvátnu cenu a dobudovala park, ktorý by podčiar
kol spoločenský a historický význam tejto ustanovizne, nenarúšal 
vzhl'ad a rešpektoval súkromie obyvatel'ov pril'ahlých rodinných do
mov. 

Vystúpenia a obsah príspevkov písomne zaznamenával prednos
ta miestnej časti pán Rudolf Šeliga . 

V závere zhromaždenia, približne o deviatej večer, slečna Fe
riancová ako reprezentantka mladšej generácie vo svojom prís
pevku dôrazne požiadala zástupcov miestnej časti o dôsledné za
zname"na_nie ~yjadrenia všeobecného nesúhlasu s predkladaným 
1nvest1cnym zamerom na tomto rokovaní a potrebou zverejňovania 
plánov a investičných zámerov v obci, lepšou informovanosťou a 
nevyhnutno~ aktualizáciou internetovej stránky Devínskej Novej 
Vs1. Samotny mvestor sa nevyjadril a pre občanov nad'alej ostáva 
v anonymite. 

. ~ento príspevok píšem v sobotu 8.12.2007 o 18:59. Dopo
Sial sa na www.devinskanovaves.sk nenachádza ani najmenšia zmien
ka o tomto, podl'a mnohých občanov, dôležitom zhromaždení, kto
ré môže byť určujúce pre ďalšie architektonické smerovanie obce 
na ~el'mi d~hé obdobi: a dôveru v zástupcov miestnej samosprávy. 
Mozno tu Je odpoved na množiace sa názory o kšeftovaní a obo
hacovaní sa kompetentných l'udí na stavebných aktivitách obce 
vply;e investorov a absolútnom ignorovaní záujmov a potrieb aby: 
vate! ov. 

Vlasto Paulík 

P. S. Prosím o prepáčenie možných nepresností, ktorých som sa mo
hol dopustiť pri uvádzaní mien a chronológie rokovania. 

<lP 

lAplnl!. ft!.~nc~uehi ---
Posledné dva týždne rozvírila novoveské mediálne vody téma lstrij

ská ulica a jej možná zástavba. Ale z obrazoviek DTV a STV dozvedeli 
že vlastne o nič nejde. že sa tu zbytočne rozpútava demagógia a šíri~ 
nepravdy. 

Že občania prišli na verejné zhromaždenie vystresovaní. Zrejme z 
blížiacich sa Vianoc. ~e od občanov odznievajú nekompetentné ná
zory (STV 6.12.2007). Ze štvorposchodová zástavba na lstrijskej je lož, 
ktorú tvrdia hlupáci (STV 6.12.2007). 

Je to také jednoduché: 

Zverejniť na internetovej stránke mestskej časti, v DTV či v úradných 
tabuliach: 

Kúpnu zmluvu, zavkladovanú katastrom, na odpredaj bloku c 
lstrijskej ulice. 

Zverejniť právoplatné územné rozhodnutie na zástavbu tejto časti 
lstrijskej aj s výkresom. Ak už bolo vydané a je právoplatné. 
Zverejniť oficiálny list, ktorým Mestská časť v septembri navrhla 
hlavnému mestu zmeny nového územného plánu Bratislavy. 
Znovu zverejniť (aspoň na internete) Plán hospodárskeho a so
ciálneho rozvoja Devínskej Novej Vsi, ktorý zastupitel'stvo vzalo na 
vedomie a z internetu ONV okamžite zmizol. 

Napospol dokumenty nepodlíehajúce utajeniu. 
Postačí zverejniť ich aj po Novom roku. 

mi a ich zástupcami. Na prerokovaní boli odprezentované aj dve 
občianske petície. Prvú prečítala Katarína Zlochová d'alšiu Vlastimil 
Pau~k. Obe pet!cie v,o svojej podstate vyjadrujú ne~úhlas s predsta
veny.m staveb~ym ~amerom na lstrijskej ulici, prehusťovaním tejto 
p~m1atl~oveJ zony, ubytkom zelene a znásobeniu počtu áut, strate 
sukrom1~, anonymite a kriminalite. Obsah petícií svojim podpisom 
podponh stovky obyvatel'ov z rôznych častí Devínskej Novej Vsi. 
Predkla~atelia p~tícií ich prezentovali ako hlas l'udu a teda aj ako 
hlas. v~l1co~ ~torym pred vol'bami budúci poslanci sl'ubovali obhajo
vanie 1ch zaujmov. Petície boli doručené architektovi hlavného mes
ta ~ratislava p.á~ovi Štefanovi Šlachtovi, primátorovi Bratislavy pá
novi AndreJOVI Durkovskému, kanceláriám mestského a miestneho 

Ing. Miloš Encinger 

Poznámka redakcie: priestor na zverejnenie ponúkame aj my v De
vexe. 

DEVEX 2 

ľ 110 I INÚ ~~lúčení 
ol:lčania 1•1 

v ostatných vydaniach DEVEXu sme diskutovali o názoroch občanov na 
DEVEX a o Istrijskej ulici. 

DEl/EX pre radosť svojich priaznivcov, nám dokazuje, že je nezávislým 
médiom. Sme radi že občania majú možnosť svoje názory slobodne zve
rejňovať. Prajem mu aby nám i naďalej otváral svoje str~nky a pos~~ova~ 
nám informácie, ktoré občanov zaujímajú. Netreba van o tom am _vwcej. 
meditovať. Pomoc a podporu, ktorú sme slubovali dúfam naplmme aj 
skutkami. 

Istrijská ulica. . _ , _ , . 
Občania z Istrijskej ulice podali v súlade s petlcnym zak~~on: p~tz.czu, 

ktorá vyjadruje nesúhlas s viacpodlažnou výstavbo~.na ~S~jskej ulz~z 68, 
nesúhlas s návrhmi na zmenu územného plánu Istnjskej u lz ce a nesuhlas 
s priamymi predajmi nehnuteľností MČ. Petíciu podporilo svojimi podpis-
mi vyše 200 oslovených občanov. .. , 
v súvislosti s navrhovaným ideovým investičným zámerom Istn)Ska 68, 

bola dotknutým občanom na ulici Istrijs~ej a ul. Na ;yh,liadke doručená~ 
MÚ DNV pozvánka citujem .. starosta MC a pos!anc_z mzes~e~o za~tupz
telstva Vás pozývajú na prejednanie ideove ho znvesticneho zameru 
Istrijská 68 za účasti možného investora , kt?TJ! spra~ova.l návr.~ n~ 
využitie predmetných pozemkov. Prejednanze zdeoveho znvesticne
ho zámeru sa uskutočni dňa 4.12.2007, t.j. v utorok o 18.00 hod. vo 
vel'kej sále Istracentra na Hradištnej ulici č. 43. Podpis Ing. Rudolf 
Šeliga prednosta MÚ. Koniec citátu. _ . . 
(ten názov- ideový zámer- mi niečo pripomína, vam me?). ~ok~van_w s.a 
zúčastnili nielen pozvaní občania ale na príjemné prekvapeme aj obcanw. 
nepozvaní. Svojou účasťou prejavili podporu občanom a z~ujem o_ vecz 
verejné. Koľko v skutočnosti bolo prítomných občanov n:VJem, chyba/a. 
prezenčná listina, ale v sále boli všetky stoličky obsadene a sedelo sa aj 
na stoloch na bokoch. 
Diskusia na rokovaní bola veľmi aktívna i keď v niektorých chVJTach bola 

atmosféra v sále dosť napätá. Taký však už je život. Neje sa len osladen~ 
koláčik. Rezumé občanov z rokovania však bolo spoločné. Bolo vyslovene 
NIE viac podlažnej bytovej výstavbe na Istrijs~ej .ulici., . , 

Názory niektorých poslancov nemienim am cztovat am komentovať. ~ 
nemienim ani dokazovať čo pravda je alebo čo je klamstvo. Obraz nech sz 
utvori čitateľ sám, z vyjadrení napr. v jednofarebnej televízii DTV. _ _ 
Citovanie pozvánky presne definuje a pomenováva prerokovavany 
probMm. . 

Krátky šot z tohto rokovania si môžu čitatelia a občani~ p~zrieť n~ In

ternetovej schránke Slovenskej televizie: www.stv.sk, regwnalne vyszela
nie Bratislava, dátum 6.12.2007. 

Práve som poslal 100 korún na 
účet určený na záchranu Devexu. 
Viem, nie je to vera, ale keby tak 
urobil aspoň každý desiaty obyva
tel' Devínskej Novej Vsi, tak Devex 
prežije. A ja by som bol rád, keby 

prežil. 

Nechcem sa pritom stavať do 
pozície sudcu v súčasnom spore 
medzi vydavatel'om a samosprá
vou mestskej časti. Mestská časť 
má právo dotovať podnikatel'ov, 
ktorí vykonávajú verejnoprospeš
nú činnosť, tak isto má právo aj s 

dotovaním prestať, ak sú na takýto 
krok dostatočné dôvody. K tomu, 

.E. 

či také dôvody nastali sa nejdem 
vyjadrovať. Povolaní rozhodli, po
volaní iste vedia prečo. Onedlho 
začne s podporou mestskej časti 
vychádzať nový mesačník. Verme 

že bude kvalitný, verme že bude 

objektívny. 
O tom, či sa na malom priestore 

Devínskej Novej Vsi bez podpory 
samosprávy udrží aj druhé periodi

kum, to ukáže čas a čitatelia. Môj 
názor som už povedal. Myslím, že 
vydavatel' Devexu vykonal za tých 
17 rokov jeho existencie obdivu
hodnú prácu. Neviem či o tom či
tatelia vedia, že tieto noviny počas 
celého toho obdobia vlastne robí 
jeden a ten istý človek. On je vyda
vatel'om, redaktorom, šéfredakto-

rom, korektorom, obchodným ma
nažérom. Počas roka si vlastne ani 
nemôže zobrať dovolenku. Devex 
by nevyšiel. Pred mnohými rokmi 
som bol jedným z tých, ktorí pre
sadili, aby sa Devex rozdával oby
vatel'om Devínskej Novej Vsi zadar
mo do schránok. Mestská časť 
na to prispela finančne a čitatelia 

tak boli informovaní o dianí v našej 
mestskej časti. Za to dlhé obdobie 
sme sa prostredníctvom Devexu 
vera dozvedeli o tom, čo sa okolo 
nás deje. A za to by sa patrilo vyda
vatel'ovi minimálne poďakovať, keď 
sa už vedenie obce rozhodlo, že o 
ďalšiu spoluprácu nestojí. 

Netvrdím, že Devex je ideálne 
periodikum. Možno niekedy niek
toré podstatné informácie chýbali. 
Možno niekedy zapôsobila "sa
moregulácia" a vydavatel' niektoré 
príliš kritické články radšej neuve
rejnil. Aj s mojimi článkami sa to zo

párkrát stalo. A možno ho súčasná 
situácia vlastne oslobodí. 
Posledné čisla Devexu to vlastne 
už naznačujú. S údivom sa z nich 

dozvedám veci o ktorých som do
sial' ani netušil a zisťujem, že nie je 
všetko zlato čo sa blyští. Konečne 

som sa dozvedel, prečo je nový 
obytný súbor pri Volkswagene zo
hyzdený otrasným plotom v strede 
ulice. Konečne som sa dozvedel 
v prehl'adnej forme vývoj situácie v 
plánovanej dostavbe lstrijskej uli
ce. Konečne som sa dozvedel, že 
je vera otázok a málo odpovedí k 
plánovanému odpredaju pozemkov 
a nehnutel'nosti a následnej výstav
be na lstrijskej 68. Aj preto by mal 
Devex prežiť, aj preto by mal ďalej 
vychádzať. Aby sme sa popri ofi

ciálnych informáciách, ktoré sa k 
nám dostanú z nového mesačníka, 
dozvedeli aj o názoroch obyvatel'ov 

Devínskej Novej Vsi. 
Aj o tých kritických. Bude to uži

točné pre nás občanov a bude to 
užitočné aj pre vedenie mestskej 

časti. 

Hovorí sa: "Hlas /'udu, hlas boží". 
Je dobré ten hlas počúvať. 

Ing. Ján 
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centrum pre vof!ný čas 

Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava 
Tel. 02/64 77 OO 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk, 
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk 

14. 12. VIANOČNÉ STRETNUTIE JUBILANTOV 
Slávnostné stretnutie jubilantov 

vo veku nad 70 rokov so starostom mestskej časti 
Vo veľkej sále od 14.30 h - pre pozvaných 

15. 12. VIANOČNÝ VEČIEROK TC ELEGANZA 
Vo veľkej sále od 17.00 h 

16. 12. VIANOČNÝ VEČIEROK 
Miestna organizácia Matice slovenskej 

Vo veľkej sále od 15.00 h 

18. 12. VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ 
Verejný koncert pripravený 

Základnou umeleckou školou v DNV 
Vo veľkej sále od 18.00 h - vstup voľný 

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 
vás pozýva na 

Predvianočné stretnutie 2007 
Predvianočné a vianočné zvyky a obyčaje 

Chorvátov v Devínskej Novej Vsi 
14. decembra 2007 o 17oo hodine 

Medzinárodné stretnutie v rámci projektu INTERREG 111 A 
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, lstrijská 68 

"Zemepán Devínskej Novej Vsi 
- dedičný hlavný župan Bratislavskej 
stolice gróf Pálfi predloži/14.12.1767 
klasifikačnej komisii takéto pripo
mienky: sedliaci na jeho panstve sa 
majú velmi dobre, tešia sa mnohým 
výhodám ... , nikoho násilím nedrží 
v poddanstve ... , Novovešťania majú 
úžitok z prievozníctva kupcov cez 
Moravu ... Významný vplyv na život 
obyvateľov vo vzťahu zemepán -pod
daní malo spísanie urbára Devínskej 

Novej Vsi ... " Asi takto sa prihovoril 
pán PhDr. Jozef Klačka v stredu 12. 
decembra (podujatie bolo v čase tla
če tohto čísla) v priestoroch Múzea 
Chorvátova na Slovensku v Devín
skej Novej Vsi na Istrijskej prítomné
mu publiku. 

Zaujímavé rozprávanie spojené 
s premietaním bolo ďalším príspev
kom Múzea Chorvátov na Sloven
sku pre spoluobčanov. 

r 

~SO/, ~SO/ __ -

bol názov programu (zostavil 
PhDr. Pokorný), ktorým oslovil ob
čanov a hostí Chorvátsky kultúrny 
spolok v Devínskej v piatok 7. de
cembra v Múzeu kultúry Chorvá
tov no Slovensku no lstrijskej ulici 
v Devínskej Novej Vsi. 

Ciel'om stretnutia, ktoré poctil 
oj vel'vyslanec Chorvátskej ni pub-

DEVEX 4 

skauti prinášajú pokoj a porozu
menie 

Betlehemské svetlo, plamienok 
odpálený v Bazilike Narodenia Pá
na v Svätej zemi, sa dostane k /'u
ďom v bratislavskej 
Devínskej Novej Vsi 
aj v roku 200Z Oby
vatelia si ho budú 
môcť odpáliť od na
šich skautov v nede
ru 23.12.2007 na bo· 
hoslužbách vo fars
kom Kostole Ducha 
Svätého. 
Okrem toho skauti 
v tento deň už tradi
čne roznesú svetlo 
zo Svätej zemi aj do domácností v 
Devínskej Novej Vsi. 

Skautskí dobrovol'níci roznášajú 
plamienok z Betlehema na Slo
vensku už 18. rok. Ich cielom je, 
aby sa tento symboll'udskej lásky, 
pokoja, jednoty a porozumenia do
stal k čo najväčšiemu počtu l'udí. 

Malý plamienok sa odovzdáva 
osobným odpálením plamienka zo 
sviečky na sviečku, z ruky do ruky 
medzi miliónmi l'udí v Európe. Po
solstvom Betlehemského svetla je, 
aby sa šíril pokoj a mier v l'udských 
srdciach presne tak, ako sa od člo
veka k človeku šíri plameň Betle
hemského svetla. "Aj v tomto roku, 
keď skauti na celom svete vráta
ne Slovenska oslavujú 100 rokov 
skautingu, odovzdávame l'udom 
okolo nás s plamienkom z Betlehe
ma aj časť z nášho srdca. Naším 
cielom je odpáliť plamienok aspoň 
100 ďalším l'udom a symbolicky 
ich obdarovať 100 srdciami," po
vedal Juraj Lizák, zástupca skau
tov z Devínskej Novej Vsi a koordi
nátor betlehemskej akcie v bratis
lavskej Devínskej Novej Vsi. 

Na začiatku betlehemskej šta-

liky no Slovensku pán Tomislav Car, bolo 
predstavil' o pripomenú!' predvianočné o 
vianočné zvyky v Devínskej, ktoré so udr
žiavali v nedávnej minulosti. DFS Grborčie
ta pripomenuli spevom, J. Daničová o V. 

WHOTEL 
(bývalý hotel Morava) 

na Opletalovej v ONV 
prijme 

čašníka a vyčapnika 

Tel : 64761710, 64761721 

tety tento rok stála desaťročná 

Elizabeth Nemec z hornorakúske
ho mesta Bad Ischl. V pondelok 
26.11.2007 odpálila plamienok 
v rodisku Ježiša Krista a v sprie-

vode 380 pútnikov ho prepravili 
špeciálnym lietadlom do Linzu a 
do Viedne. Slovenskí skauti a de
legácie ďalších krajín ho prebrali 
v sobotu 15.12.2007 v kostole 
Gustava Adolfa vo Viedni a od toh
to okamihu začalo Svetlo pokoja 
a mieru roznášať milión l'udí vo 
viac ako 25 európskych krajinách 
vrátane Slovenska. Ešte v sobotu 
15.12.2007 ho skauti počas sv. 
omše vo Františkánskom kostole 
v Bratislave slávnostne privítali na 
Slovensku a večer ho osobne prijal 
aj prezident SR Ivan Gašparovič. 

Plamienok tento rok skauti doručili 
20 vlakovými spojmi do 300 miest 
a obcí na celom Slovensku a aj na 
najvyššie obývané miesto na Slo
vensku. Už štrnásty rok bude žiariť 
nad Slovenskom z Observatória 
SAV na Lomnickom štíte. 

Skauti odporúčajú všetkým zá
ujemcom, ktorí si chcú odpáliť a 
bezpečne domov doručiť svetielko 
z Betlehema, priniesť si vlastný, 
pokia/' možno krytý kahanec, pet
rolejku alebo svietnik so sviečkou. 

Rastislav Fílípek 

Pokorný slovom, fotografie obrazom, figu
ríny v dobových krojoch, prestretý predvio
nočný stôl, ole aj malý oltár s dekoráciami 
dotvárali obraz atmosféry Vianoc strých a 
prastarých rodičov. 

PEC/A TKY 
a prís_lušenstvo 

dostan'ete v Devexe 
Novoveská 14, 15.00- 18.00 

( S1tOLOČ.SNSKÁ K'RONIKA ) 
deme nič cítiť Stalo by sa nám 
to vtedy, ak by sme prestali brať 
život ako otvorenú a tajomnú 
záležitost; ak by sme sa presta
li zaujímať o budúcnosť a o to, 
čo pre ňu môžeme urobiť, aby 
nám nebola jednoducho ude
lená ako osud, ale išla nám 
v ústrety ako nové ráno. Ako 
kresťan budem velmi rád, ak 
odpoveďou na otázku po živo
te a našej budúcnosti bude pre 
mnohých z nás opravdivý Ježiš, 
ktorého narodenie na Vianoce 
oslavujeme. Ten Ježiš, ktorého 
mnohí aspoň čiastočne cítime 
za všetkou tou pozlátkou, ktorá 
sa vyskytuje v médiách, obcho
de a aj v cirkvi. 

( ~·Mb J Pozvánka 
O Vianociach už bolo pove

dané, napísané a vyspievané 
azda všetko. Každý o nich niečo 
vie, každý si ich s niečím spája. 
Niekto sa oddáva spomienkam, 
iný sa jednoducho teší, že ich s 
rodinou môže sláviť, niekto sa 
povzbudí vo svojej viere v Boha; 
dosť je aj takých, ktorí sú radi, 
ak bude po sviatkoch. 

Emil CHOVANEC 
a Lucia SNADÍKOVÁ 

Blahoželáme ! 

Peter MOROZ 
Emma PAVELKOVÁ 

Viktória BITOV Á 
Alexandra ŠIMKOV/ČOV Á 

Vitajte ! 

Pavel ŽABČÍK 
Nech odpočíva v pokoji ! 

V piatok 14.12.2007 so uskutoční v Istro cenl
re, oko každoročne, Vianočné posedenie jubi
lantov 75, 80, 85, 90 o viac ročných s predsto
vilel'mi obce. 

IIÍJZI~IJII Či\SIJ 

Veľmi zaujímavý projekt sa 
podaril, v čase predvianoč
nom, detskému folklórnemu 
súboru Kobylka v ONV. 

V sobotu 8. decembra vo 
velkej sále /stra centra ponúkol 
vianočný program "Múzeum 
času", kde vtipnou paródiou 
uvádzania jednotlivých čísel 
programu predstavili členovia 
súboru najaktuálnejšie čísla 
svojho repertoáru. Ak by sme 
nevedeli, že ide o amatérsky 
súbor, zvuk i kreácie naznačo
vali, že nás navštívili profesio
náli. Žiaden play-back, ale živá 
hudba, spev, čistý a kultivova
ný, aj keď by nefungovali mik
rofóny, choreografia dynamic
ká a priehrštia temperamentu, 
na ktorý sme už u "kobylkárov" 
zvyknutí. Vďaka za pekný ve
čer. 

r 

Na predvianočné stretnutie 
členov a priaznivcov Matice slo
venskej v nedel'u 16. decemb
ra od 15.oo h v lstracentre vás 
všetkých srdečne pozýva výbor 
MO MS v ONV. 

Po krátkom kultúrnom progra
me zhodnotíme činnosť Miestne
ho odboru za uplynulý rok, po
vieme si o plánoch na rok 2008 
a pri malom občerstvení posedí
me, porozprávame sa. 

PrltJnle t1 podiltovtJnle 
Výbor Miestneho odboru 

Matice slovenskej v ONV pra
je všetkým obyvatel'bm ONV 
požehnané vianočné sviatky 
a vera šťastia a úspechov v 
roku 2008. 
Zároveň ďakuje za podporu 

činnosti Miestneho odboru 
Matice slovenskej predsta
víte/om Mestskej časti ONV, 
členom komisií, poslancom 
miestneho zastupiteľstva, všet
kým sponzorom a aktivistom. 

Za výbor MO MS ONV 
Ing. Ján žatko 

V ostatných rokoch sa Viano
ce čoraz väčšmi stávajú reklam
nou značkou obchodu a stráca
jú sa pod nánosom pozlátky a 
gýča. 

V Bratislave žije už niekolko 
rokov istý muž z Japonska. Pra
videlne uverejňuje v novinách 
zaujímavé postrehy a porovna
nia - ako sa žije v Japonsku, 
ako u nás... Ohľadom vianoč
ných zvykov a sviatkov raz na
písal, že on Vianoce pozná ešte 
z domu, ale ich necíti. Vysvetlil, 
že do jeho vlasti prišli vianočné 
sviatky z Ameriky ako zábavná 
a obchodná záležitosť Japonci 
na 99% však nie sú kresťania, 
preto Vianoce necítia, len na 
tieto sviatky míňajú a bavia sa. 

Aj nám sa môže ľahko stať, 
že Vianoce budú, že budú aj 
darčeky, aj dobré jedlo a pitie, 
aj všetky dekorácie, a my nebu-

Ak píšem, že cítime, tak mys
lím tým aj darovanie sa Ta
jomstva života, ktoré nám ide 
v ústrety bez toho, aby sme ho 
mohli mať vo svojej moci. My 
sa mu môžeme len vnímavo a 
skromne otvoriť 

Prajem všetkým obyvateľom 
Devínskej Novej Vsi, aby si po
čas vianočných sviatkov od
dýchli, a podľa možnosti zažili 
pokoj a radosť. A do Nového 
roka, aby sme zostali bez rozdi
elu veku vnímaví na všetko, čo 
prináša nádej a darúva múd
rosť! 

Karol Moravčík, 
farár v Bratislave- DNV 

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

VIANOČNÝ KAPOR 
v nailepšei kvalite 

Ponúkame pri 
nákupných strediskách 

v Dúbravke 

Bohoslužby v kostole Ducha Sv. v DNV vo vianočnom období 

2007/2008 

24. 12. Po/nočná sv. omša- o 23.00. 
25. 12. Narodenie Krista Pána (1 . sviatok vianočný) 

-o 8.00, 10.30, 18.00. 
26. 12. Sv. štefan (2. sviatok vianočný)- o 8.00, 10.30. 
31. 12. Silvester- o 16.30, 18.00. 
l. l. Nový rok- o 8.00, 10.30, 18.00. 

M. Sch. Trnavského 
a Saratovská 
od 19. do23. 

decembra 2007 6. 1. Zjavenie Pána (Troch kráľov)- o 8.00, 10.30, 18.00. 

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave Devínskej Novej Vsi 

vás srdečne po:zfrva na 

15. reprezentačný ples matičiarov 
12. januára. 2008 vo veľkej sále "Is tracentra" 

so :začiatkom od 19.oo hod. 
vstupné 400,- Sk + večera 150,- Sk 

Ponúkame dobrú náladu, občerstvenie, 
tombolu a milú spoločnosť. 

Re:ervovanie miest pri stoloch vo štvrtok 10. a piatok ll. l. 2008 
v pokladni !stra centra od 17.oo do 19.oo hod. 

Tešíme sa na stretnutie! 

DEVEX 5 



vo Volkswagene Slovakia, a. s. avuie5 
Jediná externá lanovka na prevoz vozidiel v automobilovom závode na svete -

oslavuje pä( rokov od spustenia prevádzky. Lanovka preváža autá z montážnej 
haly na testovaciu dráhu a spä(. Tie totiž predtým, ako odidu k zákazníkovi musia 
absolvova( testovaciu jazdu. 

Lanovka bola skonštruovaná špeciálne pre VW SK a podobná neexistuje nikde na sve
te. Jej konštrukcia je založená na kabínových lanovkách, ktoré prevážajú lyžiarov v Alpách. Od gondoly nadol s 
nakladacími stanicami je však konštruovaná ako prototyp. 

Okrem svetovej unikátnosti sa k lanovke VW SK viažu aj ďalšie prvenstvá. "Lanovka bola a je stále prvá 
nákladná lanovka systému Fun ite l na svete," vysvetl'uje Vladimír Vlášek, vedúci prevádzky lanovej dráhy. 

Má špeciálne 8-pramenné lano, ktoré bolo na lanovej dráhe použité vôbec po prvý raz. Špecifikom je aj veľmi 
malé prevýšenie, od pohonnej do vratnej stanice dosahuje len 4,1 m, čo je na lanovku extrémne málo. Unikátna 
je aj 15-timi lanovými kotúčmi, cez ktoré prechádza lano v 90 stupňovom uhle. 

"Lanovka jazdí v priebehu roka takmer nepretržite- kopíruje výrobu," približuje V. Vlášek. 
Lanovka je na dráhe dlhej 452 m projektovaná na prevoz až 1 100 vozidiel denne. Stabilná rýchlosť je 8,3 km/h, 
zrýchliť môže až na 10,4 km/h. Prejazd v jednom smere trvá približne 4,5 minúty. 

styk a otváracie hodiny 
obchodných miest Slovenskej sporiteľne 

na prelome rokov 2007 a 2008 

V súvislosti s vianočnými a novoročnými sviatkami upra
Siovenská sporite!'ňa otváracie hodiny svojich obchod
miest. V dňoch 24. až 26. 12.2007 a 1. 1. 2008 budú 

obchodné miesta zatvorené. 
V posledný deň roka 31. 12. 2007 budú otvorené všetky ob

chodné miesta do 12:00 hod. 
Vo sviatok 6. 1. 2008 budú otvorené počas bežných otvá

racích hodín obchodné miesta Slovenskej sporitel'ne v nákup
ných centrách Pol us City Center Bratislava, Au park l a Aupark ll 
Bratislava, Avion Shopping Park Bratislava, 
Ostatné obchodné miesta banky budú zatvorené. 
Počas vianočných a novoročných sviatkov môžu klienti 24 

hodín denne, 7 dní v týždni využívať služby lnternetbanking a 
Sporotel (0850 111 888,0915 111 888, 0910 111 888). 

Záujem o spotrebné úvery sa pred Vianocami zvyšuje o 
tretinu 

Rovnako ako vlani, aj v tomto roku začali klienti čerpať 
úvery na vianočné nákupy už v októbri. V predvianočnom 
období je zvýšený záujem najmä o menšie úvery na financo
vanie vianočných nákupov: kreditné karty, spotrebné úvery, 
ale aj Povolené prečerpanie. 

Slovenská sporitel'ňa pripravila pre klientov v tomto období Z)Jý
šených nákupov špeciálnu akciu. Každý, kto od októbra 2007 do 
marca 2008 požiada o bezúčelový úver na čokol\lek, môže pe
niaze, ktoré neminie, bez poplatku vrátiť kedykolvek až do Vel'kej 
noci. Klient nemusí dokladovať ich účel. Splácať bude iba tol'ko, 
kol'ko z požičaných peňazí skutočne minie. 

DEVEX 6 

( 

nadácia--
otvorenej spoločnosti vyhla
suje štvrtý ročník Novinárs
kej ceny 

Nadácia otvorenej spoloč
nosti - Open Society Foun
dation (NOS-OSF) vyhlasuje 
štvrtý ročník súťaže Novinár-

INZERTNÉ RUBRIKY 

Ol· Kúpa 

02· Predaj 

03. Vol' né miesta 

(ponúka, hl'adá) 

04- Služby (ponúka) 

05- Byty 

06- Nelmutel'nosti 

07- Rozličné 

02 -PREDAJ ) 

Ovčie kožušiny - predloiky 
- dostanete kúpiť v Devexe. Novoves

ká 14 (z dvora) po-pia: 15.oo-18.oo. 

Možnosť aj objednať. 

Lacnejšie ako kdekol'vek v meste. 

• Predám šteniatka Leonbergra s PP 

z kvalitného krytia. 

0903-256 126 

ska cena 2007. Súťaž si kaž
doročne získava väčší záujem 
prispievateľov. Je určená no
vinárom zo všetkých typov 
médií - celoslovenských a re
gionálnych, elektronických a 
príntových, ako aj novinárom 
internetovej žurnalistiky. 

(Bližšie v januárovom čísle) 

dámska obuv zo starých zásob 

pár za J50 konín 
v Devexe, Novoveská 14 (z dvora) 

po-pia: 15oo-l8oo 

a na plesovú sezónu 

ste vybavení 

( _ ___::0..:::.3 ....::· V-=O..:.:..ťN=É.:.:.:M=IES:..:.:TA:.:.__~) 
ponúka 

• Hl'adáme pracovníkov na 
zimnú údržbu chodníkov. Paušál

ne peniaze+ odmeny za úkony. Aj pre 

firmy, živnostníkov a dôchodcov. 

Tel: 0903-213 6460903-657 346 

(~ __ 0_4 --=-S=--W=ŽB:..:..Y_~) 
• Firma Pallang vykonáva maliarske 

práce, natieracie, stierky, fasády. 

Tel 0905-257 454 

*** 

HOTEL 
(bývalý hotel Morava) 

Opletalová ulica, DNV, 841 07 Bratislava 

PONÚKAME: 
• príjemné posedenie 

so širokým sortimentom teplých jedál a nápojov 

" obedové menu za 88.- Sk 
(v Snack bare aj v reštaurácii za tú istú cenu) 

" usporiadanie rôznych spoločenských akcií (do 60 osôb) 

" ubytovanie v novo zariadených izbách 

W Hotel s.r.o. 

Opletalova ul., Devínska Nová Ves 

841 07 Bratislava 

tel.č.: 02/64761721, 64761610 
tel.č. + fax: 02/64761780 
e-mail : recepda@whotel.sk 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU 

• TV servis Baláž - oprava televí
zorov. Na grbe 43. 

Tel/zázn.. 6477 6963 

(~--'0=7..:!2-R~O==-ZL~IČN!..!.!:É,____) 
• HERBA- ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 

rozličný tovar, darčeky. Tel: 6477 4642 

• Dovolenka na chate v Tatrách. 

Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/ 

deň. Kontakt: 0903-105 924, 

www. chata l O.szm.sk 

• Prenájmem garáž pri Pumpe. 

Tel: 0905-833 598 
• Hl'adám podnájom v rod. dome v 

DNV. Pre 2 osoby. 

Tel: 0907-660 750 

WHOTEL 

:faÁiJd~p pcd /e.ra:Jca 
Nákupné stredisko M. Sch. Trnavského 4 

Dúbravka (oproti skleníku) 

Teplé jedlá, mäso, 
údeniny, šaláty, syry, 
mliečne výrobky, 

Bravčový bok s kostou 
Kuracie stehná chladené 
Kuracie trupy chladené 
Kuracie krídla chladené 
Bravčová údená rolka z pliecka 
Údené pliecko 

89Sk/kg 
93 Sk/kg 
18 Sk/kg 
59 Sk/kg 

126 Sk/kg 
126 Sk/kg 
139Sk/kg 
190Sk/kg 

Údená krkovička bez kosti 
Klasicky údené mäso 
Bravčová klobása ~ 109Sk/kg 

Ceny platia od 16. 12. 2007 do vypredania zásob 

Prijímame objednávky studenej kuchyne 

-pia: 8oo-18oo, So.: ?oo-12oo 
Nákup možný aj na gastrolístky 

lnzer~ia ·Cenník:. l z.~ ak,- l ,
0

30 Sk, l 1:6 str. = 678 Sk, l /8 str. = 1360 Sk, 114 str. = 2720 Sk, 1/2 str. = 5430 Sk, 1 str. = 1 O 850 Sk. l cm= 22 Sk. 
K cenam treb~ pr1p,oc1t~t 19Yo, DPH. Zl avy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri pät' 0 viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne. 
Iamestn~n1e hl ad_a~: zl ava 50%. Príplatky: l. strana + 1 OO%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strano (6,7) + 30%. 
lnzertna kancelana: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-l 8 .oo, e-mail: devex@ba.netlab.sk 



.. .:"z policajného 
zápisnika 

• V noci z 2. na 3. ll. v areáli 

firmy Presskam sa neznámy pá

chate!' vlámal do viacerých objek

tov. Ukradol krovinorez, motorovú 

pílu, sadu vidlicových kl'účov, 
karbobrúsku, gola sadu v kufríku, 

diagnostická kábel, momentový 

kl'úč, diagnostický automat, tele

vízor. Krádežou spôsobil škodu 

156-tis. Sk, poškodením 30-tis. Sk. 

Prípad vyšetruje OSY Dúbravka. 

• V sobotu 24. l l., pät' minút 

po druhej hodine, kontrolovala 

hliadka pohotovostnej jednotky 

mladého muža. Našla u neho 12 

ks igelitových sáčkov s obsahom 

sušenej zelenej rastliny. Oddelenie 

skráteného vyšetrovanie (OSY) 

začalo trestné stíhanie proti držite

l'ovi spomínaných sáčkov za nedo

volenú výrobu omamných a psy

chotropných látok ... § l 71 ods. l . 

Trestného zákona. 

• V noci z 27. na 28. ll. nezná

my páchate!' ukradol z ubytovne 

na Opletalovej dva mobilné tele

fóny Sony Eriksson v celkovej hod

note l l-tis. Sk. 
• Tiež v noci z 28. na 29. ll sa 

neznámy páchate!' na Uhroveckej 

vlámal do bieleho vozidla Peugeot 

Partner, z ktorého ukradol autorá

dio, reproduktory a kufrík s rôz

nym náradím. Majitel'ovi spôsobil 

škodu 20-tis. Sk krádežou a 15-tis. 

Sk poškodením vozidla. 

• V novembri neznámy páchate!' 

poškodil plot v záhradkárskej osa

de Glavica. Krádežou 6 bm plota 

spôsobil majitel'ovi škodu 20-tis. 

Sk. 
• Do zelenej Škoda Octavia cam

bi sa 5. 12. naJ. Jonáša vlámal 

neznámy páchate\'. 
Ukradol rezervnú pneumatiku, ha

siaci prístroj, hydraulický zdvihák, 

tri stierače, autonabíjačku a 20 ks 

CD nosičov. Majitel'ovi spôsobil 

škodu l 8 690 Sk. 

OO PZ DNV 

aovorwe?! ---

V sobotu som zašiel do ob
chodu. Ohúrila ma cena chle
ba. Hoci si pamätám, keď som 
ako chlapec nosil domov kilo 
chleba za 2, 60, registroval pos
tupné zvyšovanie jeho ceny, 
ale 32 korún?! 
čo si to ten výrobca dovoľu

je?!! Pýtať toľko! Nepoznám 
síce vstupy, teda, čo dnes stojí 
obilie, múka, ostatné suroviny, 
ľudská práca ... A dojednať sob
chodníkom sa nedá. Nechce 
spustit: 

Ešte šťastie, že nepoznám, 
z čoho všetkého je tá cena po
skladaná. 

('--_-1-!_0-R_I_N_II_ži_VO_H_I) 

-Komu dáš hlas pri budúcich 

vol'bách? 

-Zlatej rybke, lebo len tá splní, čo 

sl'ubuje. 

Ba som rád, že mi nik ne
ponúka masírovanie chodidiel. 
Tomu síce vôbec nerozumiem, 
ale vraj aj to dnes stojí okolo 
250 korún. Prosím vás! Viete 
koľko chleba si môžem za 
tú sumu kúpiť! Vraj tá masáž 
veľmi pomáha na regeneráciu 
celého organizmu. Ale koľko 
chleba môžem za to kúpit; to 
už nikoho nezaujíma. Alebo 
zeleru, mrkvy ... 

Nedávno sme boli, síce za 
obecné peniaze, na návšte· 
ve vo Francúzsku, Taliansku, 
Fínsku a na Malte ale s takým 
chápaním obchodu - ponuka 
a záujem - sme sa nestretli. 
Mali by sa prísť poučiť k nám. 

a+b 

Kedysi Mňačko napísal "Ako 
chuti moc". Teraz čakáme, kto 

napíše "Ako chutí málo". ... 
- Čo používate na prežitie? 

- Antiskeptikum. 
Nebojujte s veternými mlynmi, 

ak neviete odkial' vietor fúka. 

Futbalový klub FCL Devínska Nová Ves informuje. 

MLÁDEŽ 
Tabul'ky po jesennej časti sezóny 2007/2008. 

Starší žiaci divízia 

Poradie: Mužstvo: Zápasy: Víťazstvá: Remízy: Prehry: Skóre: Body: 

1. PVFA 11 9 2 o 52:8 29 

2. D.N. Ves 11 8 2 1 41:4 26 

3. Domino 11 7 2 2 41:13 23 

4. Svätý Jur 11 7 1 3 41:17 22 

5. FK Dúbravka 11 7 o 4 36:15 21 

6. Artmedia B 11 6 2 3 41:14 20 

7. Král'ová p/S 11 5 o 6 29:32 15 

8. K. Ves 11 3 1 7 14:37 10 

9. D. Lužná 11 2 3 6 20:35 9 

10. ŠKP Dúbravka 11 2 1 8 20:29 7 

11. Lamač 11 2 o 9 8:47 6 

12. Rohožník 11 o 10 9:101 3 

Mladší žiaci divízia 

Poradie: Mužstvo: Zápasy: Víťazstvá: 

1. D.N. Ves 11 10 

2. PVFA 11 10 

3. FK Dúbravka 11 8 

4. Domino 11 7 

5. ŠKP Dúbravka 11 7 

6. K. Ves 11 6 

7. Lamač 11 4 

8. Svätý Jur 11 3 

9. Artmedia B 11 2 

10. D. Lužná 11 2 

11. Král'ová p/S 11 

\f. Rohožník 11 

futbalový turnaj o putovný po
hár zástupcu starostu mč dnv 

V sobotu 22. 12. 2007 od 
09,00 hod. sa uskutoční v telo
cvični ZŠ Pavla Horova 16 už 
IV ročník "Vianočného turnaja 
v minifutbale o Putovný pohár 
zástupcu starostu mestskej časti 
Bratislava DNV" 

Na turnaj sa prihlásilo dva
násť mužstiev. 

Mužstvá budú rozdelené do 
skupín, v ktorých systémom kaž
dý s každým odohrajú zápasy o 

Vo vol'bách vol'te tých, 

ktorých nepoznáte, lebo keď 
ich spoznáte, už ich nezvolíte. 

Mišo v robote nevýhodne kúpil 

skrutkovače. 

Práve v ten deň boli v akcii v 

Remízy: Prehry: Skóre: Body: 

1 o 52:3 31 

o 77:2 30 

o 3 47:15 24 

3 46:9 22 

3 44:13 22 

o 5 44:35 18 

6 16:42 13 

1 7 20:41 10 

2 7 13:44 8 

1 8 13:55 7 

o 10 11:54 3 

o 10 8:87 3 

postup do ďalších bojov o celko
vého víťaza vianočného turnaja 
v a držiteľa putovného pohára 
pre rok 2007. 

Obhajcom minuloročného pr
venstva je družstvo Karpat1" 

Okrem, iste drama!:_ 
športových zážitkov na íh, 
ku nebude chýbať ani tradičná 
predvianočná kapustnica. 

Všetkých priaznivcov futbalu 
pozývame na IV ročník vianoč
ného turnaja do telocvične ZŠ P. 
Horova 16. 

JUDr. František Baňas, 
zástupca starostu MČ DNV 

susednom obchode. Ale aj rov

naké, nie ale v akcii mali o dve 

ulice ďalej, lacnejšie o 3 koruny. 

Majitel' to zistil a Mišovi zosobnil 

stratu. Somár. 
Keby prešustroval státisíce, ale

bo milióny nikto si to ani nev

šimne. 
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DEVEX 8 


