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Čo nás to teda v  tomto no-
vom roku čaká? Od príjemných 
želaní a  vinšov sa stretávame 
so všeličím, cez protesty auto-
dopravcov až po predpovede 
skorého konca sveta. Ak by 
sme žili tak, že koniec môže 
prísť kedykoľvek, tak by nás nič 
nemohlo rozhádzať. Hlavne keď 
to nemôžeme ovplyvniť sami. 
Nuž ale na začiatku (roka) a už 
začínam koncami?

Vstúpili sme však do roka, 
keď už inak nie, tak volebného 
určite. Čaká nás ich v tomto roku 
niekoľko a to už sa nedá, alebo 
nemalo by sa, spoliehať, že ne-
jako to dopadne.

Tak ako hovorí priateľ zo 
susednej mestskej časti: „Samo-
správa sa tu už vyšantila, treba 
zmenu.“ Každý predpokladá 
k lepšiemu. K tomu sa však treba 
zodpovedne postaviť už dnes. 
Voľby sú vážna vec, s  veľkým 
a ďalekosiahlym dopadom.

Ak neviete, nepoznáte, 
nedôverujete... hľadajte informá-
cie, poznatky, možnosti... Nech 
prekvapenia neprichádzajú štyri 
roky.

A  aby tých prekvapení bolo 
čo najmenej to, čo nechceme 
zažiť na vlastnej koži, to nepri-
pravujme iným. Nemusím to 
rozmieňať na „drobné“. Stačí 
nepodľahnúť ľahostajnosti.

Veľa síl k  dosahovaniu 
žiadaného všetkým čitateľom 
želá
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Plesovú sezónu 2010 naštartovali 9.1. v Istra centre matičiari.

Poďakovanie
Rubriku Na zachovanie De-

vexu ponúka vydavateľ už dva 
a pol roka. Toľko zabezpečuje 
vydávanie dvojtýždenníka bez 
podpory mestskej časti prostred-
níctvom inzercie, sponzorov, 
darcov...“Keď sa na to dal, musí 
bojovať“, hovoria jední, „Keď 
dokáže pozbierať korunky 
(eurá), nech vydáva, my číta-
me“, hovoria druhí, „Veď nech 
príde, pomôžeme,“ dajú sa po-
čuť tretí. Asi tak nejak vyzerá 
vydávanie Devexu v súčasnosti. 
Nesmierne ma, ako vydava-
teľa, teší záujem a pozornosť 
čitateľov, som rád, že nevydá-
vam pre seba na svoju slávu 
a chválu, venujem sa obyčajné-
mu životu v našej mestskej časti, 
ponúkam to, čo občan a čitateľ 
hľadá a môže mu poslúžiť. Te-

šia aj príspevky na zachovanie 
Devexu od jednotlivcov, stále sa 
vyskytujú, mnohých prispieva-
teľov poznám, som im vďačný, 
neželajú si byť zverejňovaní. 
Raz možno budem môcť vydať 
zoznam tých, ktorým záležalo.

Aby som nezabudol, pred 
koncom roka na posledné za-
sadnutie miestneho zastupi-
teľstva som doručil (na odporú-
čanie) požiadavku na úhradu 
časti nákladov na výrobu a do-
dávku Devexu občanom pre 
rok 2010 vo výške 10 tis. eur. 
Šlo o doterajšie čierno biele 
prevedenie na 8 stranách a 20 
vydaní dvojtýždenne. Jednodu-
cho šlo o zníženie ročných strát 
(alebo dlhu) o 6 tis eur oproti 
skutočnosti.  Návrh nezahodili 
do koša, pozval ma pán staros-

• Mestská časť DNV sa 
v tomto období zaoberá 

dvomi urbanistickými 
štúdiami. Občania sa mohli 

vyjadriť k štúdii zaoberajúcou 
sa územím známym ako 
Pri Glavici, druhá mapuje 

východnú časť obce.
• Daň z nehnuteľností treba 
priznať do 1. februára 2010.

• V sobotu 16. 1. 2010 
bude v Istra centre X. 
reprezentačný ples 
mestskej časti DNV.

• Miestne zastupiteľstvo 
neschválilo prenájom bývalej 

školy na Charkovskej.

• • •

Ušetrili viac ako 6 mil. Eur
   Vynaliezaví zamestnanci 

pomohli v roku 2009 
spoločnosti Volkswagen 
Slovakia ušetriť viac ako 

6 mil. eur. V minulom roku 
podali 5 971 návrhov na 
zlepšenie výrobných, či 
nevýrobných procesov, 

pričom ekologické 
zameranie malo 181 z nich.

ta na rokovanie. Trvalo zopár 
minút, pretože nepredchádzali 
žiadne požiadavky ani doho-
vory. Do rokovania najbližšieho 
zastupiteľstva mám predložiť 
návrh zmluvy. Požiadavky, za-
tiaľ len ústne, som vypočul, pri 
zostavovaní návrhu zmluvy sa 
s nimi budem zaoberať, čita-
teľskú verejnosť a občanov bu-
dem informovať.

Vydavateľ
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Z radnice
  Miestne  zastupiteľstvo  MČ 
DNV sa zišlo 16. 12. 2009 na po-
slednom riadnom zasadnutí v roku 
2009. Vybrali sme z uznesení:  
MZ MČ DNV. 
•  zrušilo  uznesenie  Miest-
nej rady MČ DNV č. 290/12/2009 
a  uložilo prednostovi  MÚ  MČ
DNV vypracovať chronológiu kro-
kov od nadobudnutia „textilanky“ do  
8.  12.  2009  aj  s  vyjadrením 
riaditeľa  Denovy  a  predložiť  ju 
na  zasadnutie  Miestneho  zastu- 
piteľstva  MČ  DNV  vo  februári 
2010, 
•  schválilo  Všeobecne 
záväzné  nariadenie  MČ  DNV 
č.  9/2009,  ktorým  sa  mení 
a  dopĺňa  VZN  č.  4/2008 
a  6/2008  o  výške  príspevku 

a spôsobe platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zaria- 
deniach v zriaďovacej kompetencii MČ 
DNV, a uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV  vydať  úplne  znenie  Všeobecne 
záväzného  nariadenia  MČ  DNV  č. 
4/2008 o výške príspevku a spôsobe 
platby  na  čiastočnú  úhradu  nákladov 
v  školách  a  školských  zariadeniach 
v zriaďovacej kompetencii MČ DNV, 
•  uložilo zástupcovi starostu  MČ 
DNV pripraviť harmonogram zasadnutí 
v  periodicite  zasadnutí  Miestnej  rady 
a  Miestneho  zastupiteľstva  jedenkrát 
za mesiac, maximálne za šesť týždňov 
v  súlade  s  rokovaním  Mestského 
zastupiteľstva  hl.  m.  SR  Bratislavy, 
určilo začiatok  riadnych  zasadnutí 
Miestneho  zastupiteľstva  MČ  DNV 
v roku 2010 na 08,30 hodinu, uložilo 
predsedom komisií MZ MČ DNV 
predložiť v termíne január 2010 návrh 
hlavných tém na rokovanie Miestneho 

zastupiteľstva  MČ  DNV  v  I.  polroku 
2010, 
•  zobralo na vedomie  informáciu 
o  prerokovaní  Urbanistickej  štúdie 
časti  zóny  Východ  a  Urbanistickej 
štúdie  Bratislava  Devínska  Nová  Ves 
pri Glavici, 
•  schválilo  odmenu  Ing.  Rudol-
fovi Šeligovi – prednostovi Miestneho 
úradu  pri  príležitosti  jeho  životného 
jubilea – 60 rokov v súlade s Čl. 9 Pra-
vidiel  odmeňovania  poslancov  Miest-
neho zastupiteľstva...  vo výške  jednej 
priemernej zmluvnej mzdy za obdobie 
jedného  roka pred udelením odmeny 
s výplatou schválenej odmeny do kon-
ca roka 2009, schválilo mimoriadne 
odmeny  poslancom  za  2.  polrok 
2009, udeľované podľa Čl. 4 Pravidiel 
odmeňovania  poslancov  Miestneho 
zastupiteľstva...  podľa  predloženého 
návrhu, v percentuálnej výške do 20% 
priznaných  paušálnych  odmien  za 

hodnotené obdobie s výplatou sch-
válených  odmien  do  konca  roka 
2009, 
•  schválilo  mesačnú  odmenu 
hlavnému  kontrolórovi  MČ  DNV 
k  mesačnému  platu  za  mesiace 
IV.  štvrťroka  2009  (mesiace  ok-
tóber až december 2009) v súlade  
s  §  18c  ods.  5  zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v per-
centuálnej  výške 30% zo sumárov 
3 (slovom troch) mesačných platov 
s výplatou odmeny do konca  roka 
2009, 
•  schválilo  starostovi  mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
finančnú  odmenu  za  IV.  štvrťrok 
2009 (mesiace október až decem-
ber 2009) vo výške 20% súčtu pla-
tov za uvedené obdobie s výplatou 
odmeny do konca roka 2009. 

zrb

Uznesenie MZ MČ DNV č. 176/12/2009 zo dňa 16. 12. 2009: 
Miestne zastupiteľstvo MČ DNV schvaľuje udelenie ocenení obča-

nom mestskej časti za ich prácu v komisiách Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti DNV a za reprezentáciu mestskej časti na verejnosti 
udeľuje:

Uznesenie MZ MČ DNV č. 
176/12/2009 zo dňa 16. 12. 
2009: 

Miestne zastupiteľstvo MČ 
DNV schvaľuje udelenie ocene-
ní občanom mestskej časti  

za ich prácu v komisiách 
Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti DNV a za reprezen-
táciu mestskej časti na verejnosti 
udeľuje: 

• mimoriadnu odmenu vo for-
me vecného daru v hodnote 50.- 
Eur. :

Jakubovi Šošovičkovi
za získanie titulu Majstra Slo-

venskej republiky v šachu v kate-
górií do 6 rokov, ako historicky 
najmladšiemu majstrovi Sloven-
skej republiky,   
• mimoriadnu finančnú odme-
nu  vo výške 330.- Eur. :

kolek. mažoretiek „TINA“
za úspešnú reprezentáciu 

mestskej časti DNV a získanie 
najvyšších ocenení na súťažiach 
v rámci Slovenskej republiky 
a v zahraničí v roku 2009, 
• Ďakovný list starostu mest-
skej časti, spojený s udelením 
mimoriadnej finančnej odmeny 
vo výške 100.- Eur. :

Mgr. Matejovi Nagyovi
za aktívnu prácu s mládežou 

v rámci projektu nízkoprahové-
ho zariadenia „STREETWORK“ 
a v Občianskom združení „Ich-
tys“, 
Ing. Richardovi Ružovičovi

za dlhoročnú činnosť v kul-
túrnej a spoločenskej oblasti 
pri rozvoji aktivít mládeže 
a dospelých v MČ DNV, 
pani Františke Vlašičovej
za dlhoročnú dobrovoľnú 

prácu pri udržiavaní kultúr-
nych pamiatok na území MČ 
DNV, 

Podľa § 2 Všeobecne záväz-
ného nariadenia mestskej časti 
na návrh Miestneho zastupi-
teľstva MČ DNV udeľuje staros-
ta mestskej časti, 

• Verejné uznanie za zásluhy 
spojené s finančnou odmenou 
vo výške 170.- Eur týmto obča-
nom mestskej časti : 

akad. mal. 
Viktorovi Hulíkovi

za osobný prínos k rozvoju 
demokracie a slobody v rámci 
MČ DNV z príležitosti 20. vý-
ročia „Nežnej revolúcie“, 

Ing. Ladislavovi 
Krechňákovi st. 

za osobný prínos k rozvoju 
demokracie a slobody v rámci 
MČ DNV z príležitosti 20. vý-
ročia „Nežnej revolúcie“, 

Mgr. Ladislavovi 
Krechňákovi ml.

za osobný prínos k rozvoju 
demokracie a slobody v rámci 

MČ DNV  z príležitosti 20. vý-
ročia „Nežnej revolúcie“, 

JUDr. Miloslavovi 
Šimkovičovi

za osobný prínos k rozvoju 
demokracie a slobody v rámci 
MČ DNV z príležitosti 20. vý-
ročia „Nežnej revolúcie“, 

Ing. Alexejovi Zlochovi
za osobný prínos k rozvoju 

demokracie a slobody v rámci 
MČ DNV z príležitosti 20. vý-
ročia „Nežnej revolúcie“, 

• Verejné uznanie za zásluhy 
spojené s finančnou odmenou  
vo výške 335.- Eur. týmto obča-
nom MČ DNV: 

Eve Grancovej
za celoživotnú prácu v škol-

stve pri výchove a vzdelávaní 
detí a mládeže a za prácu  
v  Zbore pre občianske záleži-
tosti v rámci MČ DNV, 

Júlii Zúbkovej
za celoživotnú prácu vo vý-

chovno – vzdelávacom proce-
se pri zameraní sa na kultúru 
– hudba, spev.                       b

OCENENÍ OBČANIA MESTSKEJ ČASTI

Predbežný harmonogram vydávania Devínskonovoveského Expresu v roku 2010:
uzávierka: 07.1.,  21.1., 04.2., 18.2., 04.3., 18.3.,  01.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 
vyjde: 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3.,  09.4., 23.4., 07.5., 21.5.,  04.6., 18.6., 
uzávierka: 02.9., 16.9., 30.09., 14.10. ,  28.10.,  11.11.,  25.11., (rezerva 09.12.)
vyjde: 10.9.,  24.9., 08.10., 22.10., 05.11.,  19.11., 03.12., (rezerva  7.12.)



 DEVEX 3

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8 / 2009 Mestskej časti Bratislava  
Devínska Nová Ves,
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobný stavebný odpad na území mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves

Čl. 2
Daň za psa

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzic-
kou alebo právnickou osobnou.
2. Predmetom dane za psa nie je :
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby
d) pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
3.  Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :
a) vlastníkom psa,
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4.  Základom dane je počet psov.
5.  Sadzba dane za psa a kalendárny rok je :
a) za psa chovaného v rodinnom dome …………………………..7,- eur/rok
b) za psa chovaného v bytovom dome …………….…………...42,- eur/rok
c) za strážneho psa chovaného v objektoch podnikateľských subjektov   
93,- eur/rok
d) za psa v rodinnom dome, ktorého majiteľ alebo držiteľ sa preukáže 
dokladom z kynologického klubu, že pes absolvoval skúšku základného 
výcviku ovládateľnosti psa…………………..………………….3,50 eura/rok
e) za psa v bytovom dome, ktorého majiteľ alebo držiteľ sa preukáže 
dokladom z kynologického klubu, že pes absolvoval skúšku základného 
výcviku ovládateľnosti psa………………………….……………..21,- eur /rok
6. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi 
dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Čl. 3
Daň za užívanie verejného priestranstva mimo miestnych komunikácií I. 
a II. triedy
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné uží-
vanie verejného priestranstva.
5. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užíva-
ného verejného priestranstva  v m2 alebo parkovacie miesto.
6. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je :
a) za umiestnenie skládky odpadu
- za prvý deň    0,40 eura/m² /deň
- za druhý a ďalšie dni   3,50 eura/m² /deň
- za umiestnenie odpadu v súvislosti s organizovanou akciou týkajúcou 
sa separovaného zberu odpadu sa poplatok neplatí.
b) za krátkodobé umiestnenie dočasného predajného zariadenia
(napr. predaj pukancov, slnečnicových semiačok, tabakových výrobkov, 
nealko nápojov a pod.)  1,- euro/m² /deň
c) za ambulantný predaj z pojazdného zariadenia :
- za osobné motorové vozidlo............................................7,– eur /deň
- za nákladné motorové vozidlo do 1500 kg  ....................3,50 eura/deň
- za nákladné motorové vozidlo do 2500 kg  ...................27,– eur /deň
- za nákladné motorové vozidlo nad 2500 kg ..................50,– eur/deň
d) za užívanie verejného priestranstva pri poskytovaní služieb .......0,5 
eura/m² /deň
e) za užívanie verejného priestranstva pre zriadenie sezónnych
odbytových stredísk (terasy, átriá, záhrady) a pri prevádzkárňach po-
skytujúcich
pohostinné služby.........................................................0,50 eura/m ² /deň
f) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných zari-
adení (atrakcií) a komerčných podujatí ......................0,25 eura/m² /deň
g) za umiestnenie stavebných zariadení a stavebného alebo iného ma-
teriálu, strojov

a zariadení na výstavbu a na prevádzkové výkopy a ďalších predmetov 
zaberajúcich
verejné priestranstvo a výkopovej zeminy:
- na základe stavebného povolenia alebo povolenia mestskej 
časti................................................................................0,80 eura/m² /deň
- bez povolenia mestskej časti.......................................2,- eurá /m2²/deň
- za umiestnenie výkopovej zeminy z rozkopávok s povolením mestskej 
časti ............0,80 eura/m²/deň
- bez povolenia mestskej časti........................................... 2,- eurá/m²/deň 
h) za umiestnenie skládky tuhých palív :
a. za prvý a druhý deň umiestnenia ....................................0 eur/m² /deň
b. za tretí a ďalšie dni umiestnenia .............................0,50 eura/m² /deň
i) za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v písm. 
g) ......2,- eurá/m² /deň
j) za súvislé státie motorového vozidla na tom istom mieste za každý deň
presahujúci dva mesiace...................................................1,- euro/m² /deň

Návrh rozpočtu MČ DNV na roky 2010 - 2012
UMZ č.156/11/2009 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves

1. s ch v a ľ u j e
Rozpočet mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves na rok 2010 
po zapracovaní pripomienok:
 v eurách
Rozpočtové príjmy celkom 4 965 745
Rozpočtové výdavky celkom 5 178 963
Finančné operácie výdavkové 120 882
Finančné operácie príjmové 334 108
Výsledok rozpočtu 8
Kapitálové príjmy Progr. Obce 11 597 955
Kapitálové výdavky Progr. Obce 11 840 935
Finančné operácie príjmové Pr. Obce 242 980
Finančné operácie výdavkové Pr. Obce 0
Výsledok kapitálového rozpočtu Pr. obce  0

2. s ch v a ľ u j e
Rozpočet mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves na rok 2011:
 v eurách
Rozpočtové príjmy celkom 4 423 295
Rozpočtové výdavky celkom 4 429 945
Finančné operácie výdavkové  99 582
Finančné operácie príjmové 106 232
Výsledok rozpočtu 0
Kapitálové príjmy Progr. Obce 47 649 869
Kapitálové výdavky Progr. Obce 47 716 256
Finančné operácie príjmové Pr. Obce 66 387
Finančné operácie výdavkové Pr. obce  0
Výsledok kapitálového rozpočtu Pr. obce  0

3. s ch v a ľ u j e
Rozpočet mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves na rok 2012 :
 v eurách
Rozpočtové príjmy celkom  4 471 455
Rozpočtové výdavky celkom  4 478 105
Finančné operácie výdavkové  99 582
Finančné operácie príjmové  106 232
Výsledok rozpočtu 0
Kapitálové príjmy Progr. Obce 63 018 655
Kapitálové výdavky Progr. Obce 63 068 446
Finančné operácie príjmové Pr. Obce 49 791
Finančné operácie výdavkové Pr. obce  0
Výsledok kapitálového rozpočtu Pr. Obce 0

Vybrali sme z internetu • • • Z radnice



DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

 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

16. 1. 10. Reprezentačný ples MČ DNV
vo veľkej sále Istra Centra od 19ºº h

- bližšie informácie na sekretariáte starostu MČ BA-DNV 
17. 1. Putovanie Rozprávkovom

- detská divadelná scéna, účinkuje babkové divadlo BABENA
vo velkej sále Istra Centra od 16ºº h, vstupné: 0,90 €

23. 1. Fašiangy s dychovkou
Fašiangy s dychovkou

- tradičná tanečná zábava pri dychovej hudbe
vo veľkej sále Istra Centra 18ºº-24ºº h., vstupné: 10 €

30. 1.  Rybársky ples
vo velkej sále Istra Centra od 19ºº h.

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 
Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk

Hodiny pre verejnosť: Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., 
Ut, Štv: 9.00-12.30 h. - 13.00-17.30 h

13. 1.    Medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva
Prednáška nie len pre milovníkov prírody o každoročnom zimnom 

sčítaní vodného vtáctva, prednáša Mgr. Katarína Slabeyová 
zo SOS/Birdlife Slovensko, Vstupné dobrovoľné

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 o 18°° h.                                                                                     
27. 1.     Osídlenie Devínskej Novej Vsi a Devína   

Prednáška mapujúca postupné osídľovanie a zloženie 
obyvateľstva v tomto regióne. Vstupné dobrovoľné

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68 o 18°° h.                                                               

V roku 2008 pripravilo Et-
nografické múzeum Záhreb  
v spolupráci so Slovenským ná-
rodným múzeom - Etnografickým 
múzeom v Martine výstavu pod 
názvom Sláva Bohu...symboly 
Vianoc na Slovensku, ktorá ná-
vštevníkom v Záhrebe predstavi-
la malebné slovenské vianočné 
zvyky a obyčaje.

Tohto roku EM Záhreb opäť 
v spolupráci so Slovenským 
národným múzeom, tentoraz 
s Múzeom kultúry Chorvátov 
na Slovensku, pripravilo pre slo-
venských návštevníkov výstavu 
o chorvátskych vianočných zvy-
koch a tradíciách - Narodil sa 
nám kráľ nebeský.

Zámerom výstavy je predsta-
venie bohatého vianočného de-

dičstva Chorvátov a Slovákov, 
pretkaného ako podobnými, tak 
i odlišnými elementmi, ktoré nás 
obohacuje a upriamuje na kres-
ťanské korene Európy. 

Etnografické múzeum v Záhre-
be sa už od svojho vzniku v roku 
1919 zaoberá zberom a výs-
kumom materiálu o chorvátskej 
ľudovej kultúre a spôsobe živo-
ta. Vlastní cenné zbierky, doku-
mentujúce ľudové zvyky a vieru. 
Významnú časť týchto zbierok 
predstavuje materiál o vianoč-

ných zvykoch, ktorý je predsta-
vený aj na výstave Narodil sa 
nám kráľ nebeský.

Osobitná časť výstavy sa vzťa-
huje na vianočné betlehemy, 
ktoré návštevníkom bližšie pred-
stavia rozličné štýly výroby bet-
lehemov, typické pre chorvátsku 
národnú tradíciu.

Výstava je rozdelená na dve 

samostatné časti. Jedna časť je 
prístupná pre verejnosť v pries-
toroch Slovenského národného 
múzea na Vajanského nábr. 
2. v centre Bratislavy a druhá 
v priestoroch SNM - Múzea 
kultúry Chorvátov na Slovensku 
na Istrijskej ulici č. 68 v Bratisla-
ve - Devínskej Novej Vsi.

Výstava sa koná pod záštitou 
Veľvyslanectva Chorvátskej re-

publiky na Slovensku a pre ve-
rejnosť je prístupná do 31. janu-
ára 2010. Aktuálne informácie 
o otváracích hodinách Sloven-
ského národného múzea získate 
na webovej stránke www.snm.sk.

Viac informácií o aktuál-
nych podujatiach a výstavách 
SNM-Múzea kultúry Chorvá-
tov na Slovensku nájdete aj 
na webovej stránke www.snm-
mkchs.sk alebo volajte: 02/ 
204 931 01-02. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

17. 1.  /nedeľa/ o 17 a 18,30 
h. ULOVIŤ MILIARDÁRA  

ČR, 90 min., mP, Čes.veRzia, 
dRzá komédia

20. 1.  /stReda/ o 18,30 h.      
BABYLON A.D.   

Usa / FRancúzsko 90 min., 
akČný / dobRodRUžný 

24. 1.  /nedeľa/ 
o 15,30 a 17,00 h. 

ASTROBOY   
Český dabing - animovaný

24. 1.  /nedeľa/ o 18,30 h.      
hRANICA   

sLovenská RePUbLika, 
2009) 72 min., mP, 

dokUment

27. 1.  /stReda/ o 18,30 h.      
OSADNÉ 

sLovensko / 
Česká RePUbLika, 2009) 

65 min., mP 12, ,
 

3.  2.  /stReda/ o 18,30 h.   
LÍŠTIČKY   

ČR/ sR/ ÍRsko, 2009) 83 min., 
mn 15, České titULky

7.  2.  /nedeĺa/ o 18,30 h.   
LÁSKA NA DRUhÝ POhĽAD 

10. 2 . /stReda/ o 18,30 h.   
ShERLOCK hOLMES   

v.b/Usa/aUstR.2009,st, 
akČný / dobRodRUžný / 

Čaro Vianoc v múzeu

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)



 DEVEX 5

Pavel KOSTOLANSKÝ
Emília SLOVINCOVÁ

Ing. Ľudovít SLOVINEC
Johana BUČIČOVÁ

Karolína WERNEROVÁ
Romana ALBRECHTOVÁ

Zuzana MIREKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

ˇSpolocenská kronika

VW SK úspešne presunul 
Výrobu Audi Q7

 Vo štvrtok 7. januára, keď 
nastúpili zamestnanci spoločnosti 
Volkswagen Slovakia (VW SK) 
do práce po zimnej celozávodnej 
dovolenke, začala po prvýkrát 
sériová výroba vozidla Audi Q7 
spoločne s modelmi Volkswagen 
Touareg a Porsche Cayenne. Pre-
sun montáže Audi Q7 bol uskuto-
čnený kvôli pripravovanej výrobe 
vozidiel radu New Small Family.

 Dvojtýždňový pokoj vo vý-
robe počas celozávodnej dovo-
lenky spoločnosť VW SK využila 
na realizáciu technologických 
zmien súvisiacich s výrobou vozi-
diel radu New Small Family, ktoré 
nemohli byť uskutočnené počas 
prebiehajúcej výroby. Zariade-
nia potrebné pre montáž modelu 
Audi Q7 inštalovali počas celo-
závodnej dovolenky na linku SUV 
približne dve stovky pracovníkov 
z VW SK a dvadsiatich dodáva-
teľských firiem.

 Videli ste na plese v opere 
niekoho v montérkach? My nie. 
A hoci v istom období by bez pro-
blémov sa prepáčilo aj to, dnešná 
doba akosi ukazuje a smeruje. 
Pravda tým, ktorí majú aké také 
základy z domu, z literatúry ale-
bo odkukali z filmov. Nakoniec ne-
vhodne oblečená prišla aj otvára-
teľka spomínaného plesu v opere 

 Vari tri mesiace chýba kanali-
začný poklop na šachte teplovod-
ného kanála na Hradištnej ulici 
oproti parkovisku pri kostole. Ktosi 
ho ukradol azrejme odniesol do 
zberných surovín, niekto to zare-
gistroval a zakryl otvorenú šachtu 
drevenou paletou. Nechce sa nám 
veriť, že tri mesiace sa nenachád-
za riešenie ako chybu napraviť 
a zabrániť ,možno, tragédii. Či 
patrí šachta Tenergu, mestskej čas-
ti, alebo niekomu inému nevieme, 
vieme len, že ľahostajnosť akoby 
sa občas u nás udomácnila.

mpjk

ŠIESTY ROČNÍK NOVINÁRSKEJ 
CENY V ZNAMENÍ ZMIEN

 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 
(NOS-OSF) vyhlasuje šiesty ročník súťaže Novinárska cena 
2009. Od dnešného dňa do konca januára môžu posielať sú-
ťažné príspevky autori, redakcie, vydavatelia, ale aj čitatelia, 
diváci, či poslucháči slovenských médií.

 Hodnotiť sa budú príspevky publikované alebo odvysielané v ob-
dobí od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009. Uzávierka prijí-
mania príspevkov je 31. januára 2010. Podrobnejšie informácie, pri-
hlášku, online formulár, podmienky a štatút súťaže nájdete na www.
novinarskacena.sk.

nielen tento rok ale už aj pred šies-
timi rokmi. Ktosi kohosi nedocenil. 
Alebo podcenil? Alebo len podal 
svoju vizitku?

 Nie o tom som chcel, aj keď 
protokol je protokol a etiketa je 
etiketa. Na tohtoročnom matičiar-
skom plese vážne prehrešky sme 
nezaznamenali a ak náhodou...
bola to len vizitka. Čas príchodu 
dodržali takmer všetci, takže bo-
hatú tombolu si mohli pozrieť v po-
koji pre tancom. Ten predviedli ta-
nečníci, dnes už z renomovaného 

tanečného centra Eleganza. Kla-
sika i latino nadchlia dobrá nála-
da nastúpila zároveň s otvorením 
plesu. Ujal sa ho predseda MO 
MS DNV Ing. Ján Žatko. A tak 
ako sľúbil milú spoločnosť, tá sa 
zišla, nasledoval program od sr-
diečkového tanca až po tradične 
príťažlivú „balónkovú“ tombolu. 
Po celý čas o tancujúcich dbala 
kapela Tip z Letničia, o občerstve-
nie i večeru reštaurácia U Micha-
la. 
 Tombola býva vyvrcholením. 
Tá matičiarska bola spestrením. 
Vyvrcholenie bolo v dobrej ná-
lade. Do tomboly prispeli: Ivan 
Lachkovič-Šmak J.Smreka 14, 
FORMULA, GAZDA-železiarstvo, 
Lekáreň pri radnici, Klenotníctvo 
Kleopatra, Drogeria TETA Eisne-
rova, Optika M, J. Smreka11, Op-
tika KALA, Julia Ajvaziova-ALKA, 
Kvetinárstvo IRIS, SANDRA-Iveta 
Havlíkova, L. Frolich, Potraviny 
J+M, Papiernictvo Eisnerova, 
BEGRA, FURMANKA,ČABA, 
Zlatníctvo Zirkón, J. Kaiser-auto-
doprava, J. Štiglic VZM Vinoteka 
Modra, Reštaurácia Lucia u Stup-
ku, Bistro ALDA, Dobrý mäsiar-Eis-
nerova, Čaba pasaž-P.Kucharik, 
Lekáreň pri stanici, Kaderníctvo 
pod kinom, p.Višňovský, Obchod-
no účtovné služby V.Baranovič 
Mlynská 24, ISTRIJA-reštaurácia 
E.Kováč, Ing.Žatko s manželkou, 
J. Lovasová-kaderníctvo, Kader-
níctvo Plačková, COLORADO-
biliard, Družstvo podielníkov 
Devín, p.Baňas s manželkou, Pe-
dikúra Vernerová, manželia Ber-
gerovi, Technoservis Bratislava, 
priatelia a sympatizanti Matice 
slovenskej. Všetkým patrí úprimná 
vďaka a na plese patril srdečný 
potlesk.                                      r

Sedemnásty reprezentačný ples matičiarov

OTVORIL PLESOVÚ SEZÓNU



DEVEX 6

Kontrolná správa o bytoch
 Na zasadnutí MZ MČ DNV dňa 
24.11.2009 bola hlavným kontrolórom 
prednesená správa o hospodárení 
s obecnými bytmi za roky 2004-2008. 
Z tejto správy vyplynulo niekoľko za-
ujímavých, dokonca až šokujúcich 
skutočností. Začnem hneď prvou – ku 
kontrole neboli predložené inventúrne 
zoznamy bytov za roky 2004,2005, 
2006,2007. Znamená to, že nebola 
robená inventarizácia bytov za tieto 
roky? Ak áno, tak je to na odstúpenie 
prednostu aj starostu. Pýtam sa, kto bol 
predseda inventarizačnej komisie, kto 
bol v čiastkovej inventarizačnej komisii 
a čo robili audítori, nechýbalo im to? 
Prednosta namiesto toho na tomto za-
sadnutí ostro zaútočil na kontrolóra, 
že porušuje zákon, zaujímavé je, že 
doteraz boli všetky správy kontrolóra 
v poriadku... 
 Z ďalších zaujímavých zistení vy-
beriem len tie najzaujímavejšie. V kaž-
dom roku nájdeme nájom, ktorý nebol 
schválený Miestnym zastupiteľstvom, 
čo je v rozpore so schválenými zása-
dami hospodárenia s majetkom MČ 
DNV čl.16. Najpikantnejšou časťou 
správy sú informácie o nájme bytu č.37 
na ulici M. Marečka. Nájom od 1. 8. 
2008 nebol schválený Miestnym za-
stupiteľstvom, dňa 1. 3. 2009 bola 
zmenená nájomná zmluva s doby 
určitej na dobu neurčitú, takisto bez 
schválenia Miestnym zastupiteľstvom, 
čo je samozrejme v rozpore so zása-
dami hospodárenia. Nájomcom nebol 
obyvateľ s trvalým pobytom v Devín-
skej. Na tento byt existujú 2 protokoly 
o odovzdaní a prevzatí bytu. Prvý je 
zo dňa 8. 1. 2008 po zosnulej nájom-
níčke. Byt bol odovzdaný v pôvodnom 
stave bez závad, okrem izby č.1, kde 
boli popraskané tapety a panely. Dňa 
24. 7. 2008 druhý protokol o prevzatí 
a odovzdaní bytu. V tomto je už závad 
oveľa viac – vydutý obklad v kúpeľni, 
WC zastarané - nutná výmena, nefunkč-
ný sporák, chladnička v dezolátnom 
stave atď.. Ja sa pýtam pána starostu, 
ako je možné, že nepoškodený byt 
v pôvodnom stave sa stal v priebehu 
pol roka nespôsobilým na bývanie, na-
priek tomu, že v ňom nik nebýval? Ako 
je možné, že nájmy obecných bytov 
neboli predmetom rokovania komisie 
sociálnej, bytovej a zdravotnej? Ako je 
možné, že neexistuje žiadna evidencia 
žiadateľov o obecné byty? 
 Z návrhov kontrolóra prijali poslan-
ci len návrh na mimoriadnu inventarizá-
ciu, vôbec ich netrápi zaujímavý osud 
bytu č.37 alebo dvaja rodinní príslušní-

ci starostu pracujúci na Miestnom úra-
de. Po tomto všetkom znie groteskne 
fakt, že poslanci na predchádzajúcom 
zasadnutí odsúhlasili starostovi kvartál-
nu odmenu vo výške 20 % z jeho staros-
tovského takmer 3000 EUR platu. To 
je štvrťročne takmer 2000 EUR v čase 
krízy. Ak aj po tomto máte pán starosta 
čisté svedomie, tak máte jemne pove-
dané dosť zvláštnu predstavu o čistom 
svedomí ... V tejto súvislosti mi napadá 
pravidlo voľby amerického prezidenta, 
podľa ktorého môže byť zvolený len 
na dve volebné obdobia. Myslím, že 
takéto niečo by sa nám hodilo aj v De-
vínskej. Prvé dve volebné obdobia bol 
pán starosta prínosom pre Devínsku 
a za to mu patrí poďakovanie, no pre 
tretie a štvrté volebné obdobie platí 
pravý opak. Je smutné, keď politik ne-
vie, kedy má odísť.

Rozšírenie ČOV- čistiarne odpado-
vých vôd
 Iste sa mnohí pýtate, prečo sa musí 
tak zrazu rozširovať naša ČOV, keď 
doteraz bolo všetko v poriadku. Sku-
točným dôvodom je výstavba na území 
medzi Lamačom a Devínskou, známa 
pod názvom Lamačská brána. Väčšina 
z nás si určite povie, čo my s tým máme, 
nech si investor postaví vlastnú ČOV 
a našu nech nechá na pokoji. Každý 
investor však ide cestou ľahšieho odpo-
ru, úspory času a peňazí. A to všetko 
mu naša čistička umožňuje. Investíciou 
do jej rozšírenia získa čas a usporí pe-
niaze, ktoré by ho stála výstavba novej, 
nehovoriac o tom, že v prípade vlastnej 
by si znehodnotil nezanedbateľnú časť 
svojho pozemku. Jeho správanie je úpl-
ne logické a pochopiteľné. Čo je však 
nepochopiteľné, je postoj niektorých 
našich poslancov, ktorí nemajú problém 
súhlasiť s rozšírením ČOV v intraviláne 
našej mestskej časti na dvojnásobok jej 
súčasnej kapacity. Nehovoriac o tom, 

že z tohto rozšírenia je len malá časť 
určená pre potreby DNV. Zaujímavý 
je aj príbeh schvaľovania rozšírenia 
ČOV. Po prvotnom odmietnutí začal 
s investorom vyjedávať jeden z naj-
vplyvnejších poslancov zastupiteľstva, 
ktorý ani v Devínskej nebýva. Na pre-
svedčenie nerozhodnutých poslancov 
potom vzniklo Memorandum o využití 
kapacít ČOV a keď ani to nezaručo-
valo úspech, tak súhlasné stanovisko 
s rozšírením vzniklo na mimoriadnom 
zasadnutí zastupiteľstva v letných me-
siacoch v čase dovoleniek.
 Okolie ČOV je územie, kde sa má 
v budúcnosti stavať a my ho ideme zne-
hodnotiť tým, že tam rozšírime čističku. 
Teraz je tam určitý objem zápachu 
a keď sa tam bude čistiť násobne viac 
odpadových vôd, bude tam aj násob-
ne viac zápachu. 
Najsmutnejšie na tom všetkom je, že 
sa vôbec nehľadal variant optimálny 
pre Devínsku, a to umiestnenie ČOV 

mimo územia DNV. Pri prerokováva-
ní rozšírenia padol aj argument, že 
bude stavebná uzávera v Bratislave 
IV, ak nepovolíme rozšírenie. Prečo by 
sme v DNV mali mať za 10-15 rokov 
30 000 obyvateľov? Myslím, že Devín-
skej žiadne rozšírenie neprospeje. Aby 
sme mali preplnené cesty, obchody 
a podobne? Už teraz sa nevieme pori-
adne starať o poriadok v Devínskej, čo 
by nasledovalo po rozšírení si radšej 
ani nepredstavujem. Stačí sa pozrieť 
okolo seba, stav Devínskej je vizitkou 
neschopnosti kompetentných.
Tí poslanci, ktorí hlasovali za rozšírenie 
ČOV nehlasovali v prospech DNV ale 
v prospech súkromného investora.

Štúdia DNV východ
 Na internetovej stránke Devínskej 
Novej Vsi môžete nájsť urbanistic-
kú štúdiu časti zóny - východ v MČ 
Bratislava - Devínska Nová Ves. Ide 
pomerne veľké územie, ktoré je dnes 
využívané na poľnohospodárske úče-

ly. Z jednej strany je ohraničené cestou 
k ulici J. Jonáša, z druhej strednou 
odbornou školou Policajného zboru  
a ďalšej strany ulicou Záhradná. 
Túto štúdiu si dovolím nazvať ďalším 
nezmyslom za naše spoločné peniaze 
– stála cca 30 000 EUR. Pripravuje 
niekto z našich mocipánov za naše 
spoločné peniaze parcelu investorovi? 
Čo všetko sme za tieto peniaze mohli 
v Devínskej mať? Ako tu bude riešená 
doprava, ulica J. Jonáša nestíha teraz, 
nehovoriac o tom, čo nastane po roz-
šírení VW, myslel na to autor tejto 
štúdie? Alebo tu pravá ruka nevie, čo 
robí ľavá? Nehovoriac o tom, že v su-
sedstve sa má rozširovať ČOV a podľa 
vyjadrenia spracovateľa tu má nájsť 
svoj domov až 8000 ľudí. To už nao-
zaj nemáme v DNV iné starosti? Stačí 
sa pozrieť okolo seba a problémov 
každý z nás vidí dosť. Zjavne ale pán 
starosta, prednosta a poslanci majú 
inú optiku a preto máme túto štúdiu. Ja 
by som skôr privítal parkovacie miesta 
na sídlisku, ale títo páni majú asi kde 
parkovať a toto ich netrápi. 

Dopravná situácia pred zdravotným 
strediskom na ulici P. Horova
 Iste ste si mnohí všimli a aj zažili 
na vlastnej koži neúnosnú dopravnú 
situáciu pred zdravotným strediskom 
na ulici P. Horova. Na jednej strane je 
zdravotné stredisko, na druhej bytový 
dom so službami. Na jednej časti cesty 
pred zdravotným strediskom parkujú 
autá, takže na prechod chodcov a pre-
jazd vozidiel k pošte zostáva jeden 
jazdný pruh, v ktorom často vznikajú 
kolízne situácie. Nepochopiteľná je 
nečinnosť kompetentných, neviem, či 
tadeto nejazdia, alebo je im už všetko 
jedno a záleží im len na tom, aby boli 
znova zvolení a mohli sa starať o svo-
je vlastné záujmy a kašlať na verejné 
blaho. Myslím, že situáciu by vyrieši-
la úprava v súčasnosti jednosmernej 
komunikácie, ktorá ide od bytového 
domu k hlavnej ceste na Eisnerovej. 
Túto jednosmerku treba prebudovať 
na obojsmernú komunikáciu a vybudo-
vať parkovacie miesta  medzi jestvuj-
úcimi stromami. Tiež treba doriešiť 
výjazd na Eisnerovu, lebo teraz tam 
podvozkom ľahko zachytíte o chod-
ník. Dočasným riešením je podľa mňa 
inštalovanie zákazu zastavenia pred 
zdravotné stredisko, aby chodci a autá 
vedeli spolu existovať a zamedzíme 
tak kolíznym situáciám. Kompetentní 
ale asi čakajú pokiaľ sa tu nestane 
tragédia, potom sa snáď zobudia. Ne-
hovoriac o tom, že na toto dopravné 
riešenie nie sú v tohtoročnom rozpočte 

ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV III.

(Pokračovanie na strane 7)

Vynovené priestory čakárne železničnej stanice v DNV
poskytujú ozaj komfort.
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
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 c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.  
Lokalita Hybe.

 Tel: 0903 105 924, 
www.chata10.szm.sk

• Výhodné poistenie 

Júlia Suchová 
okresný manager

KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk

02 - PREDAJ

• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa. Tel: 0910 923 932

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel/zázn.. 6477 6963

plánované peniaze. Ale máme zbytoč-
nú urbanistickú štúdiu na kus poľa, to 
potrebujeme viacej...

6. Prevádzkovateľ tenisových kurtov 
v DNV - reakcia na odpoveď ing. Jur-
čáka

 Informáciu o výberovom konaní 
na prevádzkovateľa tenisových kurtov 
o piatich uchádzačoch, ktorú konateľ 
DNV sport bez ukončenia zrušil som 
dostal nezávisle z dvoch dôveryhod-
ných zdrojov, ktorý majú k tejto pro-
blematike blízko a ktorým dôverujem. 

ČO MA TRÁPI postrehy zo života DNV III. V každom prípade by som minulosť 
nechal minulosťou a sústredil na prí-
tomnosť a budúcnosť. Bol by som rád, 
keby som sa mohol zúčastniť súťaže 
na prevádzkovateľa tenisových kurtov, 
aby sme vyvrátili akúkoľvek pochyb-
nosť. Nakoľko ing. Jurčák vo svojej 
funkcii skončil, verejne žiadam pred-
sedu dozornej rady DNV sport s.r.o., 
JUDr. Šimkoviča a nového konateľa 

JUDr. Baňasa, aby mi to bolo umož-
nené. Predpokladám, že s tým nebude  
žiadny problém, veď p. Šimkovič vo 
svojej kandidatúre na župana deklaro-
val snahu priblížiť samosprávu a moc 
čo najbližšie k ľuďom. Pevne verím, že 
transparentná súťaž na prevádzkova-
teľa tenisových kurtov bude čo najskôr 
vyhlásená tak, aby zvíťazil ten najlepší.

Milan Jambor

(Pokračovanie zo strany 6)

Gelové nechty

Zuzana MATOUŠKOVÁ
0904 688 697

DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO ••• DOBRÁ RADA NAD ZLATO •••

(pokračovanie z minulého čísla)
Napriek tomu je, v porovnaní s obyčaj-
nou chrípkou, na prasaciu chrípku ná-
chylných viac ľudí.  Americkým zdravot-
níckym organizáciám spôsobuje obavy 
najmä skutočnosť, že chrípka sa pravidel-
ne objavovala aj v letnom období, kedy 
sa chrípky zvyčajne nevyskytujú.

2 Na niektorých ľudí je vírus tvrdší
 Prasacia chrípka predstavuje väčšiu 
hrozbu pre určité skupiny obyvateľstva, 
akými sú deti do dvoch rokov, tehotné 
ženy, osoby so zdravotnými problémami 
ako je napr. astma, cukrovka či ochore-
nia srdca. Tínedžeri a mladí dospelí sú 
na prasaciu chrípku taktiež náchylnejší.
Obyčajná, sezónna chrípka je najhor-
šia pre starších ľudí, avšak pri prasacej 
chrípke to je naopak. Vedci sa domnie-
vajú, že starší ľudia si vybudovali určitú 
imunitu, keďže v priebehu svojho života 
boli vystavení viacerým vírusom podob-
ným prasacej chrípke. Navyše, ich imu-
nitný systém nie je pravdepodobne takej 
búrlivej reakcie, ktorá je v skutočnosti 
príčinou všetkých zdravotných príznakov 
ochorenia.
3 Príčinou zdravotných problémov 
nie je vírus
 Za horúčku, suchý kašeľ, bolesti hla-
vy, kĺbov a hrdla, slabosť, malátnosť, 
napínanie na vracanie až zvracanie nie 
je zodpovedný samotný vírus, ale tzv. 
cytokínová búrka, ktorú vírus vyvolá. Cy-
tokínová „búrka“ je reakcia imunitného 
systému (zvyšuje sa koncentrácia viac 
ako 150 druhov rôznych chemikálií - cy-
tokínov, ktoré regulujú naše biele krvinky, 
podporujú alebo regulujú zápal), ktorú 
síce spustí prítomnosť vírusu, ale jej inten-
zita závisí od stavu imunity – paradox-
ne teda chrípka môže spôsobiť silnejšie 
zdravotné ťažkosti inak zdravým mla-
dým ľuďom a ľuďom stredného veku.
Navyše, táto reakcia je tým búrlivejšia, 
čím má človek v krvi a bunkách menej 
antioxidantov. Užitočným pomocníkom 
regulácie cytokínovej búrky je napr. 

zinok, zázvor, baza čierna, kurkuma, 
vitamín C, niektoré rastlinné karotenoidy, 
polyfenoly (zelený čaj, horká čokoláda 
a pod.)
Vakcinácia tiež vyvoláva túto cytokínovú 
búrku a preto nastávajú vážne kompliká-
cie aj po užití vakcíny. História medicíny 
eviduje niekoľko prípadov veľkého výsky-
tu vážnych zdravotných následkov a úmr-
tí po očkovaní. Nechcem tým strašiť pred 
očkovaním, ale musím upozorniť na jeho 
možné riziká.

4 Umývajte si ruky často 
a primerane dlho
 Podobne ako sezónna chrípka, aj pra-
sacia chrípka sa šíri kašľom a kýchaním 
nakazených ľudí. Preto v tejto súvislosti 
úplne katastroficky vyznieva výsledok 
prieskumu, že takmer 80 % dospelých 
ľudí si po použití verejných toaliet neumy-
je ruky! Umývajte si ruky čo najčastejšie.
 Zdôrazňujte aj svojím deťom, že si 
majú ruky umývať mydlom a teplou 
vodou a že by to malo trvať minimálne 
20 sekúnd (naučte ich napríklad nejakú 
primerane dlhú básničku, ktorú by si mali 
zakaždým povedať. Na ruky počas dňa 
používajte aj dezinfekčné prostriedky 
na báze alkoholu.

5 Získanie imunity voči ochoreniu 
vyžaduje určitý čas
 Aj tí, čo sa dajú zaočkovať ako prví, 
získajú imunitu až niekedy koncom no-
vembra. Dôvodom je skutočnosť, že 
na získanie imunity budú pravdepodob-
ne potrebné dve vakcíny, a to s odstupom 
troch týždňov. Následne potrvá aspoň 
jeden až dva týždne, kým posledná vak-
cína nadobudne plný účinok.
Očkovacie látky proti obyčajnej, sezón-
nej chrípke by mali byť bežne dostupné 
v septembri.  Odporúča sa, aby osoby 
staršie ako 50 rokov boli zaočkované 
týmto typom vakcíny ako prvé.
Nedávno sa objavili správy, že na získa-
nie odolnosti voči prasacej chrípke bude 
stačiť jedna dávka vakcíny, čo by situáciu 
s vakcináciou výrazne zjednodušilo.

6 Vakcíny sa naďalej testujú
 Zdravotnícke organizácie predpokla-
dajú, že očkovacie látky proti prasacej 
chrípke sú bezpečné a účinné. Aby sa 
však uistili o ich absolútnej bezpečnosti, 
testovanie vakcín naďalej pokračuje. 
V ôsmich amerických mestách začala 
federálna vláda s výskumom zameraným 
na zhodnotenie účinnosti vakcín a urče-
nie najvhodnejšieho dávkovania. Vakcíny 

sú naďalej testované aj samotnými výrob-
cami.

7 Čo robiť v prípade vypuknutia 
prasacej chrípky vo vašom okolí
 V prípade, že vo vašom okolí dôjde 
k vypuknutiu prasacej chrípky a vy ste 
ešte neboli proti nej zaočkovaní, buďte 
obzvlášť opatrní. Vyhýbajte sa verejným 
miestam, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. 
Do tejto kategórie spadajú napr. nákup-
né centrá, športové udalosti, ale aj boho-
služby v kostoloch. Všeobecne sa snažte 
udržiavať si dostatočný odstup od iných 
osôb. Naďalej si často umývajte ruky 
a nedotýkajte sa očí, nosa a úst.
 Ak máte aj iné zdravotné problémy 
alebo ste tehotná a prejavia sa u vás prí-
znaky chrípky, okamžite zavolajte svojmu 
lekárovi. Je možné, že vám predpíše lieky 
ako Tamiflu alebo Relenza. Ak sa tieto lie-
ky začnú užívať ihneď po prepuknutí prí-
znakov, môžu zmierniť priebeh prasacej 
chrípky.
 Ak na sebe spozorujete dýchacie 
ťažkosti (rýchle dýchanie u detí), bolesti 
v oblasti hrudníka, úporné vracanie ale-
bo zvyšujúcu sa horúčku, navštívte lekár-
sku pohotovosť.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné
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Z policajného
zápisnika

�
� �

• V noci z 19. na 20. 12. 2009 
neznámy páchateľ poškodil sochu 
v kaplnke pri kostole. Spôsobil 
škodu 1 800 eur.
• Tiež v noci z 20. na 21. 12. na 
ulici P. Horova neznámy páchateľ 
ukradol motorové vozidlo Opel 
Astra striebornej farby. Majiteľa 
pripravil o 11-tis. eur.
• V chatovej oblasti Glavica sa 
neznámy páchateľ vlámal 29. 
12. do chatky. Ukradol rôzne 
elektrospotrebiče v hodnote 360 
eur a poškodením spôsobil škodu 
660 eur.
 OO PZ DNV

• Pravdepodobne v noci 30. 12. 
2009 neznámy páchateľ ukradol 
na J. Smreka (pri škôlke) zapar-
kované vozidlo Audi Q7 v hodnote 
700-tis. eur.
• Pred  bránou cintorína 14. 12. 
sa neznámy páchateľ vlámal do 
zaparkovaného vozidla Peugeot 
205. Ukradol mobil, peňaženku 
s hotovosťou, doklady a majiteľovi 
tak spôsobil škodu 1 300 eur.

FUTBALOVÝ KLUB LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA NOVÁ VES

srdečne pozýva na

„PLESANIE FUTBALISTOV“,
ktoré bude

v sobotu 23.01.2010 O 19.00 HOD.

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE I. BUKOVČANA 3.

v prípade záujmu o vstupenky

volajte: 0907 144 910, 0907 799 338, alebo 0918 625 371

Informácie nájdete aj na: www.lokomotivadnv.sk

streda ráno od 3. februára 2010

                                      o 9,00 hod.

          vedie Ing. arch. Jaroslav Práger

        Cvičenie pre zlepšenie zdravia 

                            a kvality života. 

                           Čaroin, Kosatcová 24

                            6476 1147 • 0903 133 402

 jaro@irisjoga.sk• www.irisjoga.sk • www.caroin.sk

- Viete, prečo sa u nás 

dôchodcovia majú tak dobre?

- Lebo vôbec nestarnú, 

dostávajú platy ako malé 

deti a so svojou sklerózou si 

kúpia na čo si len spomenú.

•••

Žena poslala muža do obchodu 

po zemiaky. Vtom zvoní telefón 

a ozve sa jej kamarátka.

– Predstav si, tvojho muža 

pred obchodom zastrelili. 

Čo budeš teraz robiť?

Žena sa zamyslí a povie:

– Asi ryžu...

•••

 Teta sa pýta Jožka.

- Čo si robil cez prázdniny, 

Jožko?

- Bol som s mamou a jej 

priateľom pri mori.

- A čo, páčilo sa ti? Skamarátil 

si sa s novým ujom?

- On je super kamoš! Každé 

ráno ma brával loďkou päť 

kilometrov od pláže a ja 

som vždy plával k brehu.

- A vládal si toľko plávať?

- Plávanie bolo fajn, najhoršie 

bolo vymotať sa z vreca.

TENIS Vianočný turnaj v stolnom tenise
 V nedeľu 20. 12. 2009 v rámci 
Kalendára športových podujatí pre 
rok 2009 zorganizovala mestská 
časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
a Stolnotenisový oddiel v Devínskej 
Novej Vsi v priestoroch ZŠ Ivana 
Bukovčana 3 „Vianočný turnaj v stol-
nom tenise“. Toto športové podujatie 
si získalo medzi priaznivcami stolného 
tenisu veľkú popularitu, o čom svedčí 
tohtoročná účasť hráčov a priazniv-
cov stolného tenisu. V tomto roku 

sa na turnaji zúčastnilo celkovo 92 
súťažiacich hráčov , z toho 30 deti 
a mládeže do 15 rokov, 6 žien, 26 
neregistrovaných hráčov a 30 reg-
istrovaných hráčov. Vianočný turnaj 
stolného tenisu mal veľmi dobrú or-
ganizáciu zo strany organizátorov 
– mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves a Stolnotenisového oddielu 
Devínska Nová Ves, o čom svedčia aj 
slova chvály zo strany zúčastnených 
hráčov. Kladom bolo aj to, že turnaj 
predovšetkým pre neregistrovaných 
a registrovaných hráčov sa odohral 
v priestoroch oboch telocviční ZŠ 
I. Bukovčana 3 na veľmi kvalitných 
nových stolnotenisových stoloch, za 
účasti rozhodcu zo Zväzu stolného 
tenisu p. Cibulu. Verím, že tento 
turnaj sa už stal pevným termínom 
Kalendára športových podujatí našej 
mestskej časti aj pre ďalšie obdobie. 

Všetci víťazi jednotlivých kategórií boli 
ocenení peknými športovými pohármi, 
medailami, diplomami a vecnými ce-
nami. Pre všetkých zúčastnených bolo 
pripravené rozmanité občerstvenie 
a predovšetkým už tradične dobre 
pripravený guláš. Za jeho prípravu 
je potrebné poďakovať vedúcej ŠJ 
a kuchárkam pri ZŠ I. Bukovčana 3. 

Organizátori turnaja ďakujú mestskej 
časti za finančný príspevok 232 eur 
ako aj ďalším sponzorom: Železiarstvu 
„Gazda“, S.D.O. Company s. r. o., 
Corect betón, s. r. o., reštaurácii  
„U Michala“, W Hotel s. r. o., 
riaditeľstvu ZŠ I. Bukovčana 3 
a kolektívu Školskej jedálne pri ZŠ I. 
Bukovčana 3.

Výsledky turnaja :
Kategória deti - mládež: 
miesto : Novotný Matej 
miesto : Krajčír 
miesto : Chrťan 
4. miesto : Vidi 
Kategória  ženy: 
miesto : Tetřevová 
miesto : Prokeinová 
miesto : Bartová 
miesto : Puchertová 
Kategória „neregistrovaní“: 
miesto : Lukačovič 
miesto : Fronc 
miesto : Grofik 
miesto : Vanek 
Kategória „registrovaní“: 
miesto : Vizinová D.
miesto : Masaryk 
miesto : Ondrej 
miesto : Vizina

JUDr. František Baňas
zástupca starostu MČ DNV


