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V čísle:

 Ani sa nenazdáme a leto máme 
na krku. Nie však tak skoro ako sa 
nám to horúce dni snažia priblížiť. 
V Devínskej sme začali Festivalom 
slovenskej národnej piesne, čo nevi-
dieť bude Festival chorvátskej kul-
túry a Kultúrne leto bude tiež iste 
ponukou prebohaté. Ani športovci 
nezaostávajú, futbalisti nastúpili 
víťazné ťaženie a aj ostatné ihriská 
sršia ruchom, činia sa....vari všetci. 
Taký idylický obrázok Devínskej 
sme už dávno neponúkli. 
 Stačí však zalistovať v policaj-
nom zápisníku, započúvať sa v po- 
hostinských zariadeniach, alebo len 
tak popočúvať pod oknami o čom 
mládež „diskutuje“. A dostaneme 
sa do reálu, ktorý sa nelíši od tých 
predchádzajúcich. Vyvážené a tak- 
mer nemenné. Povzbudzujúce je 
však to takmer. Zmeny sú viditeľné, 
vnímajú ich skôr návštevníci našej 
mestskej časti, nezaťažení žabomy-
šími ani žiadnymi inými vojnami. 
Nám, čo tu denno – denne, viac - 
menej nevšímavo sa náhliac za po-
vinnosťami unikajú zmeny, ktoré 
iba s odstupom času prijímame, za- 
tiaľ unikajú. O čom hovorím?
Navštívil ma priateľ, čo tu bol na-
posledy vari pred desiatimi rokmi. 
Povodil som ho po Devínskej a...
prekvapený konštatoval, čo tu má- 
me nové. Nuž, nebýva tu, nežije 
každodennými radosťami i staros-
ťami, problémami a ...tým ostat- 
ným. Prihovoril sa, nechtiac, nepo-
zerať na všetko čierno – bielo. 
 Nezabudol však pripomenúť, že 
to ako budeme vyzerať (a mať sa) 
neskôr, za to môžeme (už teraz) 
my všetci obyvatelia tohto pekného 
kúska Slovenska.
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 Festival chorvátskej kultúry 
2008 bude v dňoch 20. – 22. 
júna. Program jubilejného 20. 
ročníka nájdete v dnešnom čís-
le.

 Minulý týždeň slávnostne 
otvorili, po rozsiahlej rekon-
štrukcii, W hotel pred želez-
ničnou stanicou v Devínskej 
Novej Vsi na Opletalovej  
1/A. Hoci reštaurácia a Snack 
bar boli otvorené aj počas 
rozsiahlej rekonštrukcie, úpl-
nej obnove podrobili Welness 
centrum, teda priestory pre 
rehabilitáciu a relax pozostá-
vajúce z vynoveného bazéna, 
vírivky, fínskej suchej sauny, 
infra sauny, parného kúpeľa, 
solária, sprchového štúdia, 
nových mozaikových vyhrie-
vaných lehátok a odpočívar-
ne. Príjemné posedenie, so 
širokým sortimentom teplých 
jedál a nápojov v reštaurácii 
a snack bare, ponúka, okrem 
iného, obedové menu za 88 
Sk. Návštevníci a hostia oce-
nia ubytovanie v novozariade-
ných izbách, ale aj možnosti 
usporiadať spoločenské podu-

jatia – pracovné, spoločenské 
stretnutia, svadby, promócie 
a oslavy od 30 do 60 osôb. 
Kontakty nájdu v inzertnej 
časti (aj v predchádzajúcich 
číslach Devexu).
 V letných mesiacoch oce-
nia hostia možnosť občer-
stvenia vo vonkajších pries-
toroch terasy letnej záhrady 
v blízkosti ktorej je obnovená 
fontána a návštevníci s deť-
mi možnosť využitia hier pre 
deti v detskom kútiku vedľa 
terasy letnej záhrady.
 Zrekonštruovaný hotel sláv-
nostne otvoril starosta MČ 
DNV Ing. Vl. Mráz za účasti 
nového majiteľa, zástupcov 
MČ DNV, predstaviteľov firiem
z Devínskej a ostatných hos-
tí. Súčasťou otvorenia bola 
aj prehliadka všetkých častí 
určených hosťom a návštev-
níkom, ktorí sa presvedčili, 
že W hotel navštíviť stojí za 
to.
 r

Stojí za to...  Deň otcov. Miestny odbor 
Matice slovenskej oznamuje, 
že akciu Deň otcov v prípade 
mimoriadne nepriaznivého po-
časia (zima a dážď) preloží na 
september. O presnom termíne 
vás budeme včas informovať.

 Rendez 2008 – celosloven-
ský zraz historických železnič-
ných vozidiel a veľa sprievodných 
podujatí bude 14. – 15. 6. 2008 v 
Bratislave pri príležitosti 160. vý-
ročia príchodu prvého vlaku... Od 
9.00 h v rušňovom depe východ 
očakávajú organizátori prvých 
návštevníkov. Viac na:  www.vla-
ky.net,  www.kpnzd.sk.

 JUNIFEST 2008 národný piv- 
ný festival - jubilejný 5. ročník 
Bratislava, 16. 6. 2008 http://www. 
odporucame.sk/podujatia.php 
?pdet=68633“ JUNIFEST TOP DAN-
CE PARTY with DJ MARCO V (NL)  

 18. 6. koncert hudobnej le-
gendy Olypic, 21. 6. Fredy Ayisi, 
Dance & Zumba party
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DEVEX 2DEVEX 2

 V sobotu 31. mája 2008 sa za krásneho slnečného počasia uskutočnil 
na trávnatom futbalovom ihrisku v priestoroch Základnej školy P. Horova 
č. 16 v DNV 1. ročník futbalového turnaja prípraviek – detí narodených 
1997 a mladších o Pohár MČ DNV a Miestneho odboru Matice Sloven-
skej v DNV. Turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá: FCL DNV, FC Ružinov, 
a FC Lamač a MFK Rusovce.
 Turnaj sponzorovali: MČ DNV, MO MS DNV, Corect Betón, s. r. o., 
MBM – Real, a. s. Námestovo, S. D. O. Company, s. r. o., Slovenská 
sporiteľňa Bratislava. Futbalové ihrisko na uskutočnenie turnaja poskytla 
spoločnosť DNV ŠPORT, spol. s r. o. a šatne poskytla bezplatne Základ-
ná škola P. Horova 16. Všetkým sponzorom ďakujeme za podporu o roz-
voj športu mládeže a predovšetkým detí v našej mestskej časti. 
 Víťazom 1. ročníka tohto turnaja sa stalo mužstvo FC Ružinov, ktoré 
získalo celkom 6 bodov z možného počtu 9 bodov. Na druhom mieste 
sa umiestnilo mužstvo FCL DNV , ktoré získalo 4 body lepším skóre pred 
tretím FC Lamač, ktoré taktiež získalo 4 body. Na štvrtom mieste s počtom 
bodov 3 sa umiestnilo mužstvo MFK Rusovce. Najlepším hráčom turnaja 
bol hráč FC Lamač Kevin Orth, najlepším strelcom turnaja sa stal hráč FC 
Ružinov Andrej Lysák a najlepším brankárom turnaja hráč FCL DNV David 
Marsal. O hladký priebeh sa postaral aj rozhodca Ing. M. Jablonický. Slo-
vá uznania účastníkov turnaja svedčia o dobrej príprave organizátorov. 
 Verím, že na budúci rok, keď budeme organizovať 2. ročník tohto turna-
ja sa úroveň turnaja ešte skvalitní účasťou aj ďalších mužstiev, nevynímajúc 
ani mužstvá zo zahraničia, s cieľom postaviť tento turnaj na medzinárodnú 
úroveň.  JUDr. František Baňas, zástupca starostu MČ DNV

FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK

FUTBAL
IV. liga seniori

24. kolo 1.6.

Lamač B – D N Ves  0 : 5
g: Adam 3, Jusko, W. Rischer

25. kolo 8.6.

D N Ves – Malinovo   5 : 0

g: Šašík, W. Rischer, 
Pilár 2, Samsely

Novoveským futbalistom 

– seniorom zachutili víťazstvá.  
V 26. kole na domácom ihrisku, 
aj keď pred koncom zápasu za-
pršalo, si poradili s ambicióznym 
súperom z Malinova a vyhrali. Na 
prvé mužstvo v tabuľke im chýba 
už iba 7 bodov.

 „Chalani poďme na to! Hraj- 
me finále a ideme do Poradu“!
To boli „hecovačky“ chlapcov 
zo školy ZŠ Bukovčana 3 pred 
Majstrovstvami Bratislavy vo fut-
sale žiakov U-16, ktoré sa konali 
6.5.2008 v športovej hale PKO. 
Deväť najlepších tímov bojovalo 
v 3 skupinách o postup do semi-
finále a potom do finále. Našu
skupinu sme pohotovo vyhrali 
a v semifinále sme sa stretli so ZŠ
Nejedlého. Zápas sme vyhrali 
5:1 a vo finále nás čakal silný
súper z gymnázia L.Sáru. Finále, 
v ktorom sme všetci zúčastnení 
na ihrisku i mimo neho /tréneri 
Bartovič, Baňas na seba po tur-
naji len šepkali/ vydali zo seba 
maximum a vyhrali 3:2 a stali sa 
tak Majstrami Bratislavy po druhý 
rok po sebe.
 Deň „D“! Ráno 14.5. o 04:45 
hod pred ZŠ Bukovčana 3 cha-
lanom sebavedomie nechýbalo. 
Rozospaté tváre, ale vety v ich 
rozhovoroch typu: „Šmaho, čo si 
polepený, budeme na bedni“! 
– boli na mieste. Víťazstvo nad 
domácim Popradom 6:1 a potom 
prehra s favorizovanou Dunaj-
skou Stredou 7:1 nás posunul do 
semifinále z 2.miesta. V semifiná-

Horný rad zľava: Baňas –tréner, Homola, Šmahovský, Németh, Osúch, Forgáč, Bar- 
tovič – tréner, Doľný rad zľava: Jančár, Olekšák, Kadraba

le sme sa stretli so silnou Žilinou. 
Zohratejšiemu a priznajme aj tak-
ticky vyspelejšiemu súperovi sme 
podľahli 5:1. V boji o 3.miesto 
sme sa opäť stretli so známymi 
gymnazistami z L.Sáru. Lepšia 
fyzická pripravenosť a možno 
aj to niekedy prehnané sebave-
domie tentoraz žali úspech. Po 
vyhratom zápase 5:2 si chlapci 
mohli s chuti zakričať „Sme tretí 
na Slovensku“!
 Za príkladnú reprezentáciu 
školy ale aj našej mestskej časti 
ďakujeme:
Patrik Forgáč /kapitán/, Adam 
Osúch /najlepší hráč Bratislavy/, 
Michal Kadraba /brankár/, Mar-
tin Šmahovský, Richard Németh, 
Adam Olekšák, Patrik Šikula, To-
máš Jančár, Martin Homola.
Konečné poradie MSR žiakov  
U-16 (do 16 rokov)
Športové gymnázium Dunajská 
Streda, Žilinská futbalová aka-
démia „Žirafa“, ZŠ Ivana Bukov-
čana 3 Bratislava, Gymnázium 
L.Sáru Bratislava, FK Donuts Ko-
šice, FK Buldogs Poprad

Mgr. Rastislav Bartovič, 
Mgr. Rastislav Baňas, 

ZŠ I.Bukovčana 3

 

V Devínskej futsal „fičí“- máme bronz z MSR

O najväčší zahraničný úspech v novo-
dobej histórii slovenského klusáckeho 
športu sa poslednú májovú nedeľu po-
starala päťročná rakúska tmavá hnedka 
Halla Crown (Crown �s Best – Frasquita, 
Proven Freight) zo stajne Agentúra Se-
dem statočných magistra Petra Zmeka. 
Odchovankyňa Wernera Geista, ktorú v 
Devínskej Novej Vsi pod trénerským do-
hľadom Zuzany Barcíkovej od minulej 
zimy pripravuje Branislav Blatnický, na 
viedenskom hipodróme Krieau rozdielom 

Slovenský úspech na sprievodnom teste Preis der Stadt Wien 

hlavy opanovala Elisa Diamant-Rennen (3-
14r, 1760 m, 1500 Euro, autoštart) – jedno zo 
zápolení v rámci mítingu o Cenu Viedne. V ak-
tuálnej sezóne medzi elitou v Starom háji raz 
striebornú a raz bronzovú kobylu navigoval na 
rakúskej scéne domáci vodič Dieter Marz, kto-
rý má na konte viac ako 3000 triumfov. Halla 
Crown nastupovala s eventuálkou 224:10 ako 
jeden z outsiderov. Držiteľka tretieho miesta 
z lanského Slovenského klusáckeho derby sa 
však aj pri opakovanom štarte dostala dopre-
du a v úvodnom oblúku pred seba zámerne 

pustila favorizovanú Desiru Mo (Ambro Goal 
– Daphne Qui, Super Way) s domácim šampi-
ónom Gerhardom Mayrom v sulke. V takomto 
poradí kone absolvovali celý kilometer. V záve-
rečnom oblúku Marz svoju partnerku vytiahol 
do voľnej tretej stopy a tá napriek rozdávaniu 
metrov pri točení do finále rapídnym záverom
rozhodla o triumfe v solídnom kilometrovom 
čase 1:17,8. Za svojím vlaňajším maximom z 
rýchlejšej pražskej dráhy pritom zaostala len 
o 1,3 sekundy. Tretiu priečku si prekvapivo vy-
bojovala Raremom (Whiteland Cumin – Royal 
Status, Crysta �s Crown) s Thomasom Pribilom. 
Dalibor Skladan,  (ada)
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DEVEX 3

Občianske združenie Hlaváčik
Detský pobytový 

tábor v Bojniciach
2. – 9. augusta 2008 

cena: 4050 Sk
Info.: 0911-524 489, 

0903-770 958
0905-524 489, 02/ 6477 6517

Viac info aj o iných 
ponukách a aktivitách

na: www.hlavacik.szm.sk

pozýva do novootvoreného 

wellness centra
•bazén  •vírivka
•fínska suchá sauna                   •infra sauna
•solárium                                    •parný kúpeľ
•keramické mozaikové vyhrievané lehátka
•sprchovacie štúdio                    •odpočiváreň

kontakt, info a rezervácie: tel.: 02/6476 1721, 6476 1610
fax: 02/6476 1780, e-mail:  recepcia@whotel.sk

Opletalová ulica 1/A, DNV, 841 07  Bratislava

Wh
W HOTEL

nec (predsedovia MO MS), František 
Granec (riaditeľ festivalu a autor pás-
ma), ale aj ostatní členovia výborov 
miestneho odboru Matice slovenskej 
počas tých 15 rokov a pravda množ-
stvo dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri 
príprave i organizácii všetkých pred-
chádzajúcich festivalov. Okrem účin-
kujúcich patrí vďaka za spoluprácu 

pri príprave a realizácii festivalu sa-
mospráve mestskej časti, Istra cen-
tru, Denove, ZUŠ, rímskokatolíckej 
farnosti a všetkým nadšencom, ktorí 
pomáhali.
 Hudba, spev a tanec je reč, ktorá ne-
potrebuje tlmočníka. Kultivuje, pov- 
znáša, obohacuje. Aj tohtoročný ma-
tičiarsky festival to potvrdil. r

Festival slovenskej márodnej piesne DNV 2008

Kultivuje, povznáša, obohacuje

 Nie, nie je to iba folklór, alebo ľu-
dová pieseň, ba ani „len“ spevácke 
súbory. Je to predovšetkým prehli-
adka slovenských národných piesní 
tancov, tradícií. Národným sa stane 
to, čo v danej situácii národ prijme 
za svoje, v čom nájde seba samého, 
svoje problémy a svoje pocity. 
 Preto na tohtoročnom festivale 
zneli piesne M. Sch. Trnavského, 
J. L. Bellu, V. F. Bystrého, E. Su-
choňa, G. Dusíka, autorov, ktorých 
premnohé diela znárodneli, piesne 
a tance v podaní vynikajúceho súbo-
ru Kobylka z DNV, zvyky, zosobnené 
v piesňach a tradíciách, v podaní 
súborov z Kozároviec, vinárske, ba-
čovské a zbojnícke piesne v podaní 
sólistov P. Cingeľa a B. Lorenca (už 
nepočuť ani v rozhlase). Braňo Lo-
renc pridal aj populárnu pieseň G. 
Dusíka o rodnej zemi „Najkrajší kút 
v šírom svete...“ Nuž a Rodokmeň, 
súbor zložený z bývalých členov sú-
borov Lúčnica a Technik s piesňou 
(okrem iných) Aká si mi krásna iste 

spievať. Veľká sála Istra centra bola 
plná, ba i na galérii si mnohí hľadali 
miesto.
 Ušli sme až k záveru. Ale...Najskôr 
potešili zrak i sluch najmenší súbor 
Slniečko z materskej školy M. Ma-
rečka. Po príhovoroch predsedu MO 
MS Ing. J. Žatka a starostu MČ DNV 
Ing. V. Mráza už vystúpili v poradí: T. 
Pilchová (za ZUŠ), súbor Zora (Ga-
lanta), I. Rychlo (VŠMU), súbor Bys-
tričan (Záh. Bystrica), Mária Hanyová 
(VŠMU), DFS Kobylka (DNV), sólisti 
P. Cingeľ a B. Lorenc, spevácky sú-
bor Rodokmeň.
 Festival poctil účasťou aj podpred-
seda Matice slovenskej A. Števík, 
moderátorkou podujatia bola Karin 
Haydu.
 Keďže 15. ročník festivalu zname-
ná malé jubileum, patrí sa spomenúť 
tých, ktorí stáli pri zrode festivalu, 
alebo sa aktívne podieľali na jeho 
prípravách a organizácii od prvého 
podujatia v roku 1994: Štefan Hor-
ník, Anastázia Veberová, Jozef Slovi-

Svoju vďaku, za to, že sme 
a máme kde byť, pripomínajú 
a vyjadrujú ľudia svojej vlasti – 

domovine pri rôznych príležitostiach. 
Matičiari z DNV tak robia každoročne 
prostredníctvom Festivalu slovenskej 
národnej piesne. V dňoch 24. – 25. 
mája usporiadal Miestny odbor Mati-
ce slovenskej už 15. ročník, v spolu-
práci s mestskou časťou DNV.

rozozvučal citové strunky a rozbú-
šil srdcia i tým menej zanieteným. 
Nakoniec, práve túto pieseň prišiel 
dirigovať Ladislav Holásek, dirigent 
Speváckeho zboru mesta Bratislava. 
A zobral pod taktovku aj záverečnú 
hymnickú pieseň „Kto za pravdu 
horí“, to už sa k Rodokmeňu pridali 
aj ostatné súbory a zaplnili javisko do 
posledného miesta. Veď mali komu 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - obdobie od 20. 5. – 8. 7. 2008

Kontajnery budeme pristavovať  v utorok  a  odvážať v piatok. Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, 
sklo, lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:

 17. 6. 2008  ul. Jánšáková, Slovinec, J. Poničana č. 5-11

 24. 6. 2008  ul. I. Bukovčana č.2-6, Rybník, P.Horova č. 20-26

 1. 7. 2008  ul. Pieskovcova, Bystrická, Š. Králika č. 10-12

 8. 7. 2008  ul. Na Kaštieli, Opletalova, J. Poničana č. 13-15
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DEVEX 4

   I T A  E T U
centrum pre voľný čas

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

 Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07  Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33,  e-mail: propagacia@zoznam.sk,
 istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

 14. 6. GALA VEČER – ELEGANZA
tanečný večer klubu spoločenského tanca 

vo veľkej sále od 17.00
15. 6. DETSKÁ DIVADELNÁ SCÉNA

vo veľkej sále, od 16.30 h., vstupné 25,-Sk
16. 6. KULTÚRNE LETO

OTVORENIE LETNEJ ČITÁRNE
nádvorie- Istrijská 6, otvorené denne okrem utorka 

počas výpožičných hodín
21.-22. 6. FESTIVAL CHORVÁTSKEJ PIESNE

prehliadka chorvátskych piesní a tancov, výstava, 
ochutnávka tradičných jedál a nápojov Chorvátov,

žijúcich v DNV, krojový sprievod 
F-Centrum –Istrijská 4, nádvorie knižnice – Istrijská 6 

Istra Centrum – Hradištná 43,
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku – Istrijská 68

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA      

14.6.   ČAROVNÝ SCHLOSS HOF
 autobusový výlet do najväčšieho rakúskeho 
 vidieckeho zámku o 9.45 h., od TIK DNV Istrijská 49
 poplatok: 200,-Sk, vstupné: 8 Euro

Ďalšie informácie a prihlásenie 3 dni vopred: 
02/6477 0260, www.tikdnv.sk

JAHODOVÉ VÍNO
14.6. sobota o 18,30 h. 

NAJKRAJŠIA HÁHANKA
21.6. sobota o 18,30 h. 

SISSI A YETI

Program kina DEVÍN
V Devíne 
(nie v Devínskej)

dkdevin@amfik.sk

22.6. nedeľa o 19,30 h. 
SVADBA NA BITEVNÍM POLI

27.6. piatok o 19,30 h. 
O ŽIVOT !

29.6. nedeľa o 19,30 h. 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

18. júla o 19,30 h. 
KÝM SI PO NÁS PRíDE 

 V stredu 28. mája mali rodi-
čia a deti možnosť oboznámiť 
sa s vyučovaním na našej ško-
le. V programe sa predstavili 
žiaci hudobného, tanečného, 
literárno-dramatického odboru 
a svoje práce prezentovali žia-
ci výtvarného odboru. Pre deti 
bol pripravený pekný program, 
súťažili v speve a vo výtvarných 
disciplínach. Mohli navštíviť 
rozprávku, predstavili sa rôzne 
súbory a zoskupenia. Z nových 
predmetov, ktoré v prípade 
dostatočného záujmu otvoríme 
v školskom roku 2008/2009 
sa mohli deti zoznámiť s tým, 
ako sa robí animovaný film a fo-
tografia.
 Prijímacie talentové skúšky sa 
uskutočnili 3. a 4. júna 2008. 
V prípade, že ešte máte záu-
jem o štúdium na našej škole, 

je možné dohodnúť si termín 
preskúšania. Kontakty na našu 
školu sú na 

www.umelecka-skola.sk, 
tel. 02/64761142

 Dovolím si zároveň všetkých 
priaznivcov tanca pozvať na zá-
verečné vystúpenie našich ta-
nečníkov, ktoré sa uskutoční dňa 
20. júna o 18.00 hod. v DK 
Dúbravka pod názvom „Ahoj 
prázdniny“. Vstupenky je mož-
né zakúpiť priamo v pokladni 
domu kultúry v deň predstave-
nia.
 Želám všetkým deťom krásne 
prázdniny a našim žiakom pri-
pomínam, že nástup do základ-
nej umeleckej školy je rovnako 
ako do každej školy 2. septem-
bra 2008.

Mgr. Vladimír Dianiška, 
riaditeľ školy

Základná umelecká škola, Istrijská 22

Deň otvorených dverí 
Istra centrum – miestna
knižnicav školskom 
roku 2008 – 2009
vyhlasuje súťaž
Moja prázdninová kniha
Obsah knihy, ktorú prečítate, 
spracujete a odo-
vzdáte v knižnici 
do piatka 19. 9. 2008 
vyhodnotíme 
a najlepšie práce odmeníme 
zaujímavou knihou

Istra centrum – knižnica
vás pozýva do
LETNEJ ČITÁRNE
16. júna – 31. júla 2008
V príjemnom a tichom pro-
stredí nádvoria knižnice si 
môžete počas výpožičných 
hodín vybrať okrem tradičných 
titulov aj z rozšírenej ponuky 
nových časopisov a posedieť 
pod slnečníkmi aj pri malom 
občerstvení. Deti sa pobavia 
kraslením a s hračkami.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku člen Chorvátskeho svetového 
kongresu vás pozývajú na

2. – 22. júna 2008 

Program:
 Piatok 20. júna
17.00  Seminár: Chorváti – chlieb – víno
 v SNM –Múzeum Chorvátov na Slovensku (Istrijská 68)

 Sobota 21. júna
15.00  Tradičné kulinárstvo slovenských Chorvátov
 prezentácia jedál a nápojov (Istrijská 6)
19.30  Chorvátska zábava

 Nedeľa 22. júna
10.30  Svätá omša v chorvátskom jazyku
16.00  Stretnutie vedúcich súborov a hostí u starostu
16.30 Festivalový sprievod
18.00  Kultúrny program II.
 Vystúpenia domácich i zahraničných súborov (Istrijská 4)
19.30  Chorvátska zábava

Na Festivale slovenskej národnej piesne zaujali všetci účinkujúci. Pozor-
nosti sa tešili aj moderátorka Karin Haydu (vľavo) a naša (ako ju všetci na-
zývajú) speváčka Mária Hanyová

20. Festival chorvátskej kultúry
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DEVEX 5

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ing. Richard DORIČ 
a Mgr. Alexandra POKORNÁ

Mgr. Stanislav KOMOROVSKÝ
 a Mgr. Elena MALKIN

Juraj MONOŠÍK 
a Katarína MIKUŠOVÁ

Svetozár MADER 
a Jana KRONAUEROVÁ

Blahoželáme !

Jela PAUKOVÁ

Nech odpočíva v pokoji !

Ďakujeme celej
 rodine, priateľom 

a známym za účasť a 
kvetinové dary 

pri poslednej rozlúčke 
s našou drahou mamičkou, 

babičkou a manželkou
Evou NOVÁKOVOU

rod. Gabrišovou
dňa 7. mája 2008 

Zosobášili sa

Odišli z našich radov

 Klienti si začínajú uvedomo-
vať, že pred zavedením eura je 
najlepšie vložiť prebytočnú ho-
tovosť v slovenských korunách 
na účty a do bankových vkladov. 
Slovenské koruny im banky auto-
maticky prevedú na eurá. Hneď 
od januára 2009 si vďaka tomu 
budú môcť klienti pohodlne vy-
berať eurá z bankomatu alebo 
platiť za nákupy tovaru a služieb 
kartou. Výhodné je využívať aj 
ročné termínované vklady v koru-
nách.
 Termínované vklady Sloven-
skej sporiteľne s ročnou viaza-
nosťou v korunách aj eurách sa 
od 1. februára úročia rovnakou 
úrokovou sadzbou. Pre klientov, 
ktorí zarábajú v korunách, je aj 
naďalej výhodnejšie využívať 
korunové vklady. Banky ich au-
tomaticky po prechode na novú 
menu premenia na eurové. 

Najlepšie vložiť
do banky

Podakovanie‘

 Ako je známe od 2. polroku 
2007 prestala Mestská časť DNV 
podporovať vydávanie miestnych 
novín Devex a tak vydavateľ, na 
podnet občanov vydáva miest-
ne noviny s podporou občanov 
a obyvateľov Devínskej, s pod-
porou sponzorov a podnikateľov. 
Ako sa darí, o tom pravidelne in-
formuje.  Do 6. 6. 2008 jednot-
livci prispeli za zachovanie Deve-
xu sumou 77 000 Sk.

Na zachovanie Devexu

Pre informáciu tým, ktorí po-
trebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug 
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078

 Od 16. 5. do 6. 6. 2008 pris- 
peli (poštovými poukážkami): 
z ulíc: Delenej: M. Ľupták, Ponik-
lecovej: M. Kralovičová, 1. má- 
ja: M. Kuricová, Novoveskej: M. 
Blecha, Istrijskej: B. Čimplová, 
neznámi.
 Tým, čo prispievajú pros- 
tredníctvom banky sa ospravedl-
ňujem, ale výpisy dostávam len 
raz mesačne a tak zverejňovať 
prispievateľov môžem vždy až 

po ôsmom v mesiaci. Vydavateľ 
rokuje aj ďalej s firmami, pod-
nikateľmi a sponzormi tak, aby 
rok 2008, aj s podporou čita-
teľov zvládol. Zvládneme spo-
ločne! Na uhradenie straty roku 
2007 (110 000 Sk) a nákladov 
potrebných zvládnuť rok 2008 
(275 600) potreboval vydavateľ 
získať spolu 385 600 Sk. Z pod-
porou čitateľov získal 77 000 Sk, 
od sponzorov (zatiaľ) 90 800 
Sk. Zostáva získať 217 800 Sk. 
Na takmer polovinu sumy má vy-
davateľ predrokované prísľuby. 

Takže...Je predpoklad, že Devex 
nezanikne. Vďaka !!

Všetkým, za vydavateľa 
i za čitateľov Devexu, za 
doterajšiu podporu a po-

moc patrí vďaka !!!!!!!!

 Vo štvrtok 5. 6. 2008 v Dome špor-
tu v Bratislave krstili knihu Jozef Go-
lonka – Rebel s číslom 9. Ide o štvrtú 
knihu autorky Mariky Studeničovej 
(Keď sa obzriem – Vladimír Durdík, 
Elixír môjho života, Muž môjho živo-
ta – Vilma Jamnická). Krstným otcom 
knihy bol podpredseda vlády SR a mi-
nister školstva SR pán Ján Mikolaj.
 Na prezentácii, krste a autogramiá-
de sa zúčastnilo množstvo hostí, med-
zi ktorými nechýbali bývalí spoluhráči 
Jozefa: K. Fako, J. Jiřík, aj populárni 
moderátori: K. Polák, F. Gabáni, ale 
aj poprední predstavitelia spoločen-
ského a športového života na Sloven-
sku. 
 Vydavateľstvo Verbis prichádza na 
knižný trh s knihou spomienok fenome-
nálneho hokejistu Jozefa Golonku. Ide 
o ucelený dej, ktorý zachytáva nielen 
jeho športovú kariéru, ale aj udalosti, 
ktoré mali vplyv na vývoj českosloven-
ského a neskôr slovenského hokeja.  

Podpredseda vlády SR a minister školstva J. Mikolaj, podpredseda SOV I. Nemeček, 
prezident SZĽH J. Široký, M. Studeničová, predseda SOV. F. Chmelár a j. Golonka 
pred prezentáciou knihy

Knižná novinka vo vydavateľstve Verbis  Marika Studeničová: Jozef Golonka – 

 Dnes už sedemdesiatnik Golonka je 
vo svojej výpovedi veľmi úprimný, čo 
dodáva mnohým príbehom dokonalý 
punc autentickosti. Spoločne so skúse-
nou autorkou Marikou Studeničovou 
predkladajú čitateľovi príbeh človeka, 
ktorý celý svoj život zasvätil hokeju. 
Žiletka, ako Golonku prezývali, bol 
po dlhé roky ikonou československého 
hokeja, uznávaným hráčom, ktorý svo-
jím kumštom privádzal fanúšikov do 
vytrženia. Jeho hráčske kvality ocenili 
hokejoví odborníci aj v zahraničí. 
 Vo svojich spomienkach zachádza 
hlboko do svojho súkromia, zachytá-
va život od detstva cez dospievanie, 
vojenčinu, roky aktívnej športovej čin-
nosti, pôsobenie na domácom ľade 
i v zahraničných kluboch. S nadhľa-
dom komentuje aj svoju snahu po-
môcť krajine v období, keď sa rodila 
demokracia. Kniha má 260 strán, 
z toho tridsať strán fotodokumentácie 
(farebné).  R

Rebel s číslom 9
Ako informuje Slovenská sporiteľňa

   Poznám človeka, ktorý má ústa 
plné úcty, lásky a porozumenia. 
A srdce plné žlče. (Keby ju aspoň 
nevylieval.) Ďalší, neustále ho-
vorí o morálke, etike, správaní... 
a kde ho ľudia nevidia tam šlia-
pe hlava – nehlava. Po morálke, 
etike i správaní. Akoby sme, my 
ostatní, boli bez pamäti, bez očí, 
bez uší. Veď nežijeme vo vzdu-
choprázde.
 mária

Na slovíčko

Svojich priateľov delím na 
tých, ktorých obdivujem, 
ktorých si ctím, a na tých, 
s ktorými mám súcit
 Petrarca

Zo zrniek múdrosti
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DEVEX 6

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru, mechanika
- opravára nákladných vozidiel značky Renault-Trucks. 

Požiadavky: vyučený v odbore

Miesto výkonu práce: Devínska Nová Ves 

Ponúkame: od 20000 Sk/mesiac, mzda ja závislá  
  od výkonu, možnosť VP sk. C, 
  mladý kolektív
           zaujímavý sociálny program
           školenia v rámci siete Renault Trucks

Životopisy zasielajte:  
Galimpex-S, s.r.o., Vápenka 1, 841 07  Bratislava
Kontaktná osoba: 
Špirková Naďa, e-mail: spirkova@galimpex-s.sk
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Vcelom profesionálnom,  
ale aj amatérskom či re-
kreačnom športovom sve-

te je verejne známe, že základom 
úspechu a výsledkov je kvalitná 
práca s mládežou na špičkovej 
úrovni. V mnohých špičkových 
kluboch sa pracuje s mládežou 
od útleho veku na profesionálnej 
úrovni, ba dokonca v mnohých 
prípadoch je táto práca postave-
ná do popredia na úroveň, kde 
sa pohybujú seniorské a dospelé 
kategórie a mužstvá. Ako príklad 
môžem uviesť prácu s mláde-
žou vo futbalovom klube AJAX 
AMSTERDAM, kde má mládež 
vytvorené ešte kvalitnejšie pod-
mienky ako hlavné A - mužstvo. 
Tieto podmienky zahŕňajú školy, 
tréningové podmienky, zdravotnú 
starostlivosť a regeneráciu. Je sa-
mozrejmé, že k vytvoreniu týchto 
kvalitných podmienok je potreb-
né dobré finančné zázemie,
ale myslím si, že ľudský prístup 
trénera, záujem detí a mládeže 
o šport a interakcia medzi týmito 
dvoma subjektmi nie je ovplyvne-
ná množstvom peňazí.
 
 Vo výkonnostnom vrcholovom 
športe sa pohybujem 16 rokov 
ako stále aktívny športovec, 8 
rokov ako tréner a 6 rokov ako 
učiteľ TV na základnej škole. Od 
malička som bol vedený tréne-
rom, ktorý pracoval so športov-
cami na profesionálnej úrovni, 
a preto som svoje tréningové jed-
notky bral veľmi disciplinovane 
a profesionálne. Bol som nauče-
ný tomu, že vrcholový športový 
tréning by mal priniesť špičkové 
výkony a umiestnenia a naopak. 
Na vrcholový športový tréning 
vplývajú rôzne faktory. Tými hlav-
nými sú však – tréner, športovec, 

tréningové podmienky a interak-
cia medzi trénerom a športov-
com. To ako je dôležitá interak-
cia medzi trénerom a zverencom 
som sa presvedčil na vlastnej koži 
a nakoniec aj uplatnil a preniesol 
do svojich výsledkov a ďalej do 
svojej trénerskej činnosti.
 Tréner sa stáva pre športovca 
v prvej etape jeho vzorom, sprie-
vodcom, učiteľom a dielčou čas-
ťou aj členom jeho rodiny a v dru-
hej fáze jeho poradcom.   

a uhrádzam sám (cesty, kostýmy, 
sústredenia, členské). I napriek 
týmto podmienkam mám šport 
rád a nikdy by som ho nevymenil 
za nič.

 Ako učiteľ pracujem s mláde-
žou v DNV 6 rokov a cez naše 
ruky prešlo nespočetné množstvo 
hráčskych futbalových talentov. 
Ale bohužiaľ už len málo z nich 
aktívne hrá futbal, či už za DNV, 
alebo v inom klube. Z niekto-
rých kvalitných a stále aktívnych 
špičkových futbalistov môžem 
spomenúť napr. bratov Rische-
rovcov, Šmahovských, Richarda 
Németha, Patrika Forgáča /
ŠKP/ a Adama Osúcha /Artme-
dia/. Do kedy? Táto otázka má 
dve odpovede. Dovtedy, kým ich 
to bude baviť. Ale dôležitejšia 
odpoveď znie: „Dovtedy, kým 
im budú vytvorené kvalitné tré-
ningové podmienky a bude sa 
s nimi jednať ako s ľuďmi.“ Ďalší 
ostatní kvalitní hráči a nesmierne 
talenty už bohužiaľ po futbalo-
vých trávnikoch nebehajú. Zvolili 
si tú jednoduchšiu cestu životom 
a pokračujú štýlom, ktorý ja ne-
poznám a neviem ho definovať.
Vysedávanie vo „výklenkoch“, 
holdovanie alkoholu a v niekto-
rých prípadoch aj návykovým lát-
kam. Otázka znie „prečo“? Veď 
život športovca je pestrý, zábav-
ný a prináša mu potešenie. Viem, 
je ťažký, ale myslím, že tá jedno-
duchšia cesta im prináša a prine-
sie oveľa väčšie problémy. A kto 
za to môže? Hráči, rodičia, tréne-
ri? Áno, ale v opačnom poradí. 
Tréner je prvý element, s ktorým 
sa hráč stretáva a spolupracuje 
s ním. Vedie ho a vychováva, 
snaží sa v ňom hľadať a objavo-
vať lásku k športu, no v prípade 

práce s futbalovou mládežou 
v DNV si myslím, že je tam veľa 
negatívnych vplyvov. Bol som 
šokovaný, keď som na vlastné 
uši počul a vlastné oči videl ako 
sa jedná s mladými futbalistami, 
ktorí futbal majú radi a robí im 
radosť. Myslím, že v kompeten-
cii trénera nie je futbal a šport 
mladým ľuďom znechucovať 
tvrdými urážkami a a povýše-
neckým jednaním. Sme ľudia 
a sme si rovnocenní a vo vzťahu 
tréner – športovec je prvoradý 
mladý človek, ktorý má šport 
rád a chce v ňom vynikať a tré-
ner by mu mal ukázať cestu ako. 
Viem je to silné „kafe“, ale práve 
to ma naštartovalo napísať tento 
článok. Veď ako 15-ročný pu-
berťák by som hneď rozmýšľal 
o tom, prečo vlastne robím tento 
šport, keď je v ňom toľko špiny? 
Prečo by som mal chodiť na tré-
ningy, makať a drieť, keď ma tré-
ner aj tak pošle do p..., lebo som 
len lenivý a pomalý. Nemal by 
ma motivovať? Tých otáznikov 
a slovíčok „prečo“ je tam veľmi 
veľa a vytvoria v hlave 15 roč-
ného chlapca chaos, ktorý ho 
zmetie natoľko, že so svojím mi-
lovaným športom nakoniec skon-
čí a zavesí kopačky na klinec.
 Dobrý tréner sa učí celý život, 
hľadá nové metódy, formy, sledu-
je nové trendy a hlavne sa snaží 
rozvíjať svoj ľudský rozmer, kto-
rý je u človeka, ktorý učí, vedie 
a trénuje mládež a deti prvora-
dý. 
 Neukazujme mladým talen-
tom, aký je šport špinavý a hnus-
ný, ukážme im cestu, kde nájdu 
lásku, zápal a fanatizmus k to-
mu, čo robia a v čom sú dobrí.

 Mgr. Rastislav Baňas

Ťažká cesta 
futbalovej mládeže v Devínskej 
Novej Vsi

Učí športovca preniknúť do pro-
blematiky daného športu, vedie 
ho na tréningových jednotkách, 
učí ho správnej životospráve, re-
generácii, motivuje ho a pomáha 
mu zvládať psychické zaťaženie, 
ktoré je jedným z faktorov ovplyv-
ňujúce športový výkon.

 Žijem v DNV 20 rokov, počas 
ktorých som aj ja ako každý chla-
pec zatúžil hrať futbal, a preto 
som vyskúšal klub v DNV. Bola to 
veľmi dobrá skúsenosť a môžem 
povedať, že som si odniesol veľa 
príjemných zážitkov. Pracoval 
som pod pánom trénerom Arpá-
šom a pánom trénerom Šašikom 
a myslím si, že svojou prácou 
kladne ovplyvnili moju športovú 
kariéru. Po 7 rokoch som presed-
lal na šport, ktorý je síce špeci-
fický, ale aj veľmi náročný ako
na fyzickú kondíciu, tak aj na 
psychiku človeka. Aj keď tento 
šport vykonávam na vrcholovej 
úrovni, podmienky sú veľmi ama-
térske a finančne náročné a všet-
ky finančné náklady si platím
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DEVEX 7

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r t n á  k a n c e l á r i a :  D N V  N o v o v e s k á  1 4  ( z  d v o r a  n a d  p o š t o u ) ,  p o - p i a :  1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ,  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k

04 - SLUŽBY

02 - PREDAJ

INZERTNÉ RUBRIKY 
 01 -  Kúpa 

 02 -  Predaj

 03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

 04 - Služby (ponúka)

 05 - Byty

 06 - Nehnuteľnosti

 07 - Rozličné

• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.: 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, indivi- 
duálne, aj tých čo prepadli a ne-
zmaturovali. á 300 Sk/hod. 
 Sms 0903-227 457
• Firma Pallang vykonáva ma-
liarske práce, natieracie, stier-
ky, fasády. 
 Tel: 0905-257 454
• Spracujem mzdy. 
 Tel: 0907-637 404

• Predám domček 5 km od Du-
diniec.  Tel: 0908-086 353

• Hľadáme automechanikov do 

TPP.  Tel: 6428 7206,
 mail: herslova@presskam.sk
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE 
POTREBY, rozličný tovar, darče- 
ky. Na grbe 55. 
 Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tat-
rách. Lokalita Hybe, cena 230 
Sk osoba/deň.
 Kontakt: 0903-105 924
 www.chata10.szm.sk
• Nepoznáte svoju Auru?  Daj-
te si ju odfotiť. www.aurafoto.sk
• Pílim problémové stromy. 
 Tel: 0903-206 107
• Darujem mačiatka. 
 Tel: 0904-264 835
 6436 1076
• Opatrujem detičky, prax 3,5 
roka, deti od 0,5 do 8 r. 
 Tel: 0904-801 559
 Ba IV.

07 - ROZLIČNÉ

06 - NEHNUTEĽNOSTI
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BICYKLE U MIRA

• Ovčie kožušiny – predlož-
ky – dostanete kúpiť v Devexe. 
Novoveská 14 (z dvora) po-pia: 
15.oo-18.oo. Možnosť aj objed-
nať. Lacnejšie ako kdekoľvek v 
meste.
• Predám klavír zn.: Karol Buch-
ta.  Tel: 0907-732 182

03 - VOĽNÉ MIESTA

Istra centrum, centrum pre voľ-
ný čas a kultúrne zariadenie 
prijme do pracovného pomeru 
propagačnú pracovníčku. 

 realizácia transparentov, 
letákov, aranžovanie informač- 
ných panelov, interiéru a vitrín 
kultúrneho domu,

 práca s počítačom, inter-
netom.

Predpoklady: 
 úplné stredné vzdelanie,
 samostatnosť, kreatívnosť, 

komunikatívnosť, spolupráca s 
verejnosťou a médiami. 
Možnosť nástupu ihneď. 
informácie: osobne, alebo 
tel: 02/ 6477 0033
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Z policajného
zápisnika

• V noci z 21. 5. na 26. 5. sa 
neznámy páchateľ vlámal do vo-
zidla KIA Sorento, kde ukradol rám 
na autorádio a mobilný telefón. 
Poškodením spôsobil škodu 7 tis. Sk, 
krádežou 4 tis. Sk.
• O deň neskôr 26. 5. sa neznámy 
páchateľ vlámal do kancelárie na 
Opletalovej. Vylomil plechovú skriňu 
a ukradol pokladničku so 41 tis. Sk 
• V predvečer 2. 6. na parkovis- 
ku obchodného domu Terno sa nez- 
námy páchateľ vlámal do vozidla 
BMV X5 z ktorého ukradol note 
bock a USB kľúče v hodnote 25 tis. 
Sk.

• V ten istý deň 2. 6. nahlásila 
poškodená osoba pokus o vydiera- 
nie neznámou osobou prostredníct- 
vom telefónu. Prípad vyšetruje polí-
cia.
• Aj ďalší prípad z tohto dňa, poš- 
kodenie dverí na obchodnom dome 
Terno za 11 tis. Sk, vyšetruje polícia. 
• Neznámy páchateľ v čase 31. 5 
až 2. 6. vylomil dvere v objekte na 
tehelni a ukradol rôznu kancelársku 
techniku a náradie v hodnote 82 tis. 
Sk.
• Vo štvrtok 5. 6. neznámy páchateľ 
ukradol v autobuse č. 21 z dámskej 
kabelky peňaženku s 2500 Sk a dok- 
lady. 
• V ten istý deň neznámy páchateľ 
poškodil dvere na sakristii kostola 
a spôsobil škodu 2 tis. Sk
 OO PZ DNV

Stanovisko FCL DNV 

k uzneseniu MZ MČ DNV
 Dňa 13.5.2008 MZ MČ DNV 
v informačnom bloku, materiál 
č. 15 MZ MČ DNV vyslovilo 
ospravedlnenie MZ MČ Bra-
tislava Lamač a starostke MČ 
Bratislava Lamač za neúčasť zá-
stupcov futbalového klubu FCL 
DNV na 1. ročníku turnaja špor-
tových (???) mužstiev „Pohár 
– Lamačská brána“ 8.5.2008 
a konštatovalo nezáujem vede-
nia FCL DNV na reprezentácii 
MČ na vyššie uvedenom turnaji.
 Vedenie FCL DNV dňa 2. 6. 
2008 na svojom pravidelnom 
zasadaní konštatovalo, že mes-
tské zastupiteľstvo sa v tomto 
prípade uznášalo (a uznieslo 
sa) takto pravdepodobne pre 
nepravdivosť, nerelevantnosť a 
zmätočnosť informácií, ktoré mu 
boli prezentované. Ako dotknutá 
strana vyjadrujeme svoje stano-
visko:
 Predstaviteľ Výboru futbalové-
ho klubu FCL DNV dostal Ná-
vrh na organizačno – technické 
zabezpečenie akcie t.j. návrh 
propozícií turnaja 7.mája 2008 
o 10.30 hodine, teda 21 a pol 
hodiny pred termínom, podľa 
ktorých, citujeme „futbalové 
družstvá štyroch mestských čas-
tí“ mali nástup na futbalovom 

KORENIE ŽIVOTA

Ľudia sa delia na schopných, 
neschopných a schopných všet-
kého.

•••
Keby ceny nerástli, ani by sme 
si neuvedomili, že ich máme.

•••

- Prečo má veverička chvost 
vzadu?
- Lebo veverička je vpredu.

•••
- Vieš, čo rozširuje o mne tá 
Anča z horného konca?
- Nie.
- Že ju ignorujem. A pritom ja 
si ju vôbec nevšímam.

štadióne v Lamači o 8.00 hod. 
Vzhľadom na čas potrebný na 
komunikáciu s hráčmi a čas do-
ručenia návrhu propozícií, tento 
termín bol nezvládnuteľný. Aj 
keď v celoročnom pláne podu-
jatí je aj tento turnaj zahrnutý, 
propozície s konkrétnymi údajmi 
majú byť doručené včas a majú 
obsahovať náležitosti potrebné 
pre riadne zabezpečenie účast-
níkov.
 MZ MČ DNV vyčíta vedeniu 
FCL DNV neúčasť na otváraní 
turnaja, ktorý sa nakoniec ne-
konal aj z dôvodu absencie fut-
balistov z MČ Dúbravka a Zá-
horská Bystrica. Nedá nám 
nespomenúť, že v MČ DNV sa 
v ten istý deň a v tú istú hodinu 
organizoval iný futbalový tur-
naj na ZŠ P. Horova, na ktorom 
sa aj naši hráči zúčastnili – na 
dvoch miestach sa otvárania zú-
častniť nedá, nehovoriac o fakte 
organizovať 2 turnaje súčasne.
 Je nanajvýš neobvyklé, keď 
hostiteľ (v tomto prípade MČ 
Lamač) pozve na nástup všetky 
mužstvá na 8.00 hodinu a po-
tom niektoré mužstvo (ako to 
naše) hrá prvý zápas o štvrť na 
dvanásť – viď Návrh na organi-
začno – technické zabezpečenie 

akcie ako aj pozvánka. Nakoľko 
podľa propozícií turnaja mužstvo 
futbalového klubu FCL DNV mal 
nastúpiť proti Záhorskej Bystrici 
o 11.15 hodine, devínskonovo-
veské futbalové mužstvo dorazi-
lo 10.15 na štadión v Lamači, 
teda presne podľa futbalových 
zvyklostí a noriem hodinu pred 
zápasom, na ktorý sa mimocho-
dom Záhorská Bystrica vôbec 
nedostavila – tieto skutočnosti 
vám potvrdia prítomní a aj zá-
stupcovia DNV a Lamača.
 Z dôvodu neprítomnosti pô- 
vodného súpera mohlo teda 
dôjsť k odohratiu zápasu FCL 
DNV – Lamač, avšak napriek 
niekoľkonásobnej žiadosti tam 
prítomných predstaviteľov Výbo-
ru o odohratie tohto stretnutia 
stanovisko usporiadateľov bolo 
odmietavé, čo môžu potvrdiť aj 
prítomní zástupcovia samosprá-
vy MČ DNV. Dôvodom nena-
stúpenia hráčov Lamača bola 
údajne naša povinnosť dôjsť 
odohrať zápas s tzv. internaci-
onálmi alebo ľudovo povedané 
„starými pánmi“. Takáto požia-
davka ale v propozíciách nie je 
ani slovom spomenutá.
 Podľa propozícií mali po sláv-
nostnom otvorení o 9.30 hodine 
vystúpiť mažoretky TINA z DNV 
a na naliehanie zástupcov MČ 
DNV odvoz a dovoz mažoretiek 
na štadión FK Lamač mal zabez-
pečiť Výbor FCL DNV vlastným 
autobusom, čím Výbor súhlasil. 
Samozrejme z vystúpenia mažo-
retiek o 9.30 hod. nebolo tiež 
nič.
 Propozície, ktoré klub obdržal 
k tomuto turnaju sú k nahliad-
nutiu u Výboru FCL DNV, kedy-
koľvek spolu s e-mailovou koreš-
pondenciou.
Tvrdíme, že prijaté uznesenie je 

v rozpore so skutočnosťou a je 
v rozpore zo skutkovým stavom. 
 Konštatovanie nezáujmu o re-
prezentáciu MČ DNV zo strany 
FCL DNV je neopodstatnené, 
neobjektívne ba zavádzajúce 
z nasledujúcich dôvodov:
 Výbor FCL zabezpečil účasť 
svojich členov na minuloročnom 
nultom ročníku turnaja Pohár 
- Lamačská brána – mimo-
chodom sme sa tam zúčastnili 
s A mužstvom.
 Napriek kolízii s turnajom 
usporiadaným v MČ DNV dňa 
8.5.2008 Výbor FCL zabezpe-
čil účasť svojich členov na turnaji 
aj na 1. ročníku Pohár – Lamač-
ská brána
 MČ DNV a MO MS usporia-
dali dňa 30.5.2008 turnaj mlá-
dežníckych mužstiev, aby hrá-
čom FCL bola umožnená účasť 
na tomto turnaji, zabezpečil 
Výbor FCL preloženie súťažných 
zápasov FCL všetkých dotknu-
tých. Stanovisko poslancov MZ 
MČ DNV preto považujeme za 
jednostranné a dehonestujúce, 
prijaté bez toho, že by bola 
oslovená druhá zúčastnená stra-
na a hoci len náznakom bola 
hľadaná objektívna pravda. 
Chceme veriť, že sa tak stalo len 
neúplnou a nešťastnou interpre-
táciou faktov niekoho resp. nie-
koľkých a nebola zámerne cie-
lená na Výbor FCL DNV. Keďže 
z prijatého uznesenia v štylizácii: 
„nezáujem vedenia FCL na re-
prezentácii MČ“ vyplýva, že FCL 
DNV je ako vinník neuskutočne-
nia turnaja, dovoľujeme si poži-
adať MZ MČ DNV, na základe 
vyššie uvedených faktov, prekva-
lifikovať a objektivizovať príčiny
vo svojom konštatovaní, pre kto- 
ré sa turnaj neuskutočnil. 
 Výbor FCL DNV
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