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 Netrúfame si 
povedať, či naše 
noviny vyjdú 
ešte pred, alebo 
až po voľbách. 
Jednoducho, čo 
nevidieť budeme mať nové-
ho prezidenta. Ľahostajné 
by nám to nemalo byť, lebo 
z  ľahostajnosti sa potom 
necháme obklopovať rôzny-
mi politikmi a „politikmi“, 
ktorí nám ovplyvňujú život 
niekoľko rokov. Ako? Nuž 
vidíme to, a  cítime, od tých 
najvyššie postavených v štáte 
až po domáce „ihrisko“.
   Čudujeme sa, že vo svete 
to chodí tak, ako to chodí? 
Príkladov sú plné knihy 
(a iné dokumenty) od ... 
až po súčasnú Ukrajinu. 
A skutočne sa nás to netýka? 
A  skutočne ten chaos riadia 
škriatkovia...., alebo ľudia, 
ktorých si niekto, a  verme, 
že v  dobrej viere, kedysi 
nedávno zvolil? Zvolil v  čase 
sľubov a  anjelských výrazov 
v  tvárach a  až o  niekoľko 
chvíľ sa z nich vykľuli ješiťáci, 
po moci bažiaci hochštapleri 
..., ktorí  neváhajú využiť 
všetky prostriedky pre svoje 
zviditeľnenie a  v  konečnom 
dôsledku pre svoj prospech. 
Tak potom ten svet vyzerá. 
Svet, krajina i dedina.

Vydavateľ

V 
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KRÁTKE SPRÁVY  

• Najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 

DNV bude 8. apríla 
o 15.00 h vo vile Košťálová.

• Voľby do Európskeho 
parlamentu budú v DNV 

24. mája od 7.00 do 22.00 h.

OZNÁMENIE O DERATIZÁCII
Od 1. 4. 2014 sa bude 

uskutočňovať  v Mestskej časti 
Devínska Nová Ves plošná 

deratizácia v rozsahu  verejné 
priestranstvá  a nelegálne 

skládky odpadov. Na verejných 
priestranstvách budú deratizačné 

nástrahy použité priamo do 
nôr  od hlodavcov, do kríkovej 

výsadby a na nepovolené skládky 
odpadov budú použité  návnady 

v krmítkach. v budovách 
a školách budú umiestnené 

nástrahy tak, aby k nim 
bol znemožnený prístup 

nepovolanej osoby a tieto 
budú označené výstrahou.

Miestne zastupiteľstvo
• ž i a d a 
starostu MČ BA DNV predložiť 
projekt s riešeniami nedostatkov 
a chýb na ulici Istrijská podľa 
priloženej petície a záverov 
z monitoringu projektu „Revitalizá-
cia verejného priestoru jadra Istrij-
skej ulice“ konaného 17.01.2013 
tak, aby nebolo ohrozené 
čerpanie fi nancií s EÚ projektu, 
ktorý sa práve realizuje na tejto 
ulici a predložiť projekt s riešeniami 
do MZ, MR, KVAD a KLAF do 
20.04.2014 tak, aby do tohto 

DROBNIČKY Z RADNICE 
vybrali sme zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 4. 3.
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Fašianky skončili, svedčí o tom aj pochovávanie basy.
Po Istracentre pochovali basu, ako vidieť na obrázku,
aj aktívni dôchodcovia vo svojom klube.

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle sme pozýva-
li občanov na preventívno 
bezpečnostnú akciu 23. 2. a....

(pokračovanie na strane 2)

v čase, keď už Devex bol 
vytlačený a distribuovaný sme 
dostali opravu:
V prílohe Vám zasielam opravenú 
tlačovú správu k preventívno-
bezpečnostnej akcii Ukáž sa na 
ceste 2, ktorú som Vám zasielala 
v piatok, no prišlo k zmene ter-
mínu konania akcie z nedele 
23.2.2014 na pondelok 
24.2.2014. Miesta a časy 
zostávajú nezmenené.

Ďakujem za pochopenie.

Pravdaže sme nedokázali 
informovať občanov DNV v ta-
komto čase, ba nedokázali by sme 
to ani keby sme boli denníkom.

Redakcia

termínu mohol byť tento projekt 
s riešeniami najprv prerokovaný 
v uvedených komisiách, potom 
MR a následne v MZ.
• zvolilo Ing. Anežku Poradovú za 
miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava – Devínska Nová Ves na 
obdobie od 10. 03. 2014 do 9. 3. 
2020. 



DEVEX 2  

• schválilo predložený Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálne-
ho rozvoja mestskej časti Bratislava 
– Devínska Nová Ves  
• schválilo rozpočty rozpočtových 
a príspevkových organizácií MČ 
Bratislava - Devínska Nová Ves na 
roky 2014 až 2016
• schválilo rozpočtové opatrenia 
č.1 k schválenému rozpočtu mest-
skej časti Ba DNV na rok 2014 a 
to vo forme:
a) zvýšenia príjmových fi nančných 
operácií o sumu 12.237,-eur
b) zníženia položky: Program 8 
(Šport), Podprogram 1 (športové 
areály). Projekt č.1 (Športový areál 
P. Horova) Položka 700 (Siete na 
futbalové ihrisko) o sumu 4.950,-
eur
c) vytvorenia položky a jej 
navýšenia: Program 8 (Šport), 
Podprogram 1 (Športové areály), 
Projekt č. 2 (Areál „Vápencová“) 
Položka 700 (Traktor na kosenie) 
o sumu 4.950.-eur
d) zníženia položky: Program 
1 (Všeobecné verejné služby), 
Podprogram 1 (Výdavky verejnej 
správy), Prvok 1 ( Miestny úrad, 
riadenie a kontrola) Položka 610 
(Mzdy, platy, služobné príjmy a os-
tatné osobné vyrovnania) o sumu 
10.000,-eur
e) vytvorenia položky a jej 
navýšenia: Program 8 (Šport), 
Podprogram 1 (Športové areály), 
Projekt č. 2 (Areál „Vápencová) 
Položka 700 (Osvetlenie futba-
lového a hokejbalového ihriska) 
o sumu 10.000,-eur
f) zníženia položky: Program 
4 (Vzdelávanie), Podprogram 
2 (Základné školy), Prvok č. 3 
(ZŠ Pavla Horova) položka 700 
(Rekonštrukcia sociálnych zaria-
dení v ZŠ P. Horova 16) o sumu 
30.000,-eur
g) zníženia položky: Program 4 
(Vzdelávanie), Podprogram 2 
(Základné školy), Prvok 2 (ZŠ 
Pavla Horova) Položka 700 
(Rekonštrukcia rozvodov SV 
a TUV na ZŠ P. Horova 16) o sumu 
16.180,-eur
h) zvýšenia položky: Podprogram 
4 (Vzdelávanie), Podprogram 5 
(Údržba materských škôl a základ-
ných škôl), prvok č. 1 (Údržba 
budov) Položka 630 (Tovary 

DROBNIČKY Z RADNICE 
vybrali sme zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 4. 3.

Z DIELNE ARCHITEKTA,
komisie výstavby a dopravy MČ DNV

(pokračovanie zo strany 1) a služby) o sumu 29.463,-eur
i) vytvorenia položky: Program 
4 (Vzdelávanie), Podprogram 
3 (Školské stravovanie, Prvok 
č. 5 (Školská jedáleň pri ZŠ I. 
Bukovčana 1) Položka 700 (Ná-
kup umývačky riadu) o sumu 
6.717,-eur
j) vytvorenia položky a jej 
navýšenia: Program 8 (Šport), 
Podprogram 1 (Športové areály), 
Projekt č. 2 (Areál „Vápencová“) 
Položka 700 (Siete na futbalové 
ihrisko) o sumu 10.000,-eur
• zvolilo za zástupcu mestskej 
časti Bratislava – Devínska Nová 
Ves do Rady školy  pri Základ-
nej umeleckej škole Istrijská 22 
v Devínskej Novej Vsi Mgr. Mar-
tina Čoreja,
• ustanovila dočasnú pracovnú 
skupinu Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Devín-
ska Nová Ves s názvom „Dočasná 
pracovná skupina Istrijská“
určila pracovnú náplň Dočasnej 
pracovnej skupiny Istrijská nasle-
dovne:
- identifi kovať všetky závady 
a nedostatky projektového riešenia 
rekonštrukcie Istrijskej ulice,
- určiť závady a nedostatky pro-
jektového riešenia rekonštrukcie 
Istrijskej ulice na odstránenie spolu 
s návrhom časovým harmono-
gramom postupu ich odstraňovania
- identifi kovať návrhy na zlepšenie 
funkcie a výzoru Istrijskej ulice, ktoré 
sú mimo projektového riešenia 
rekonšrukcie Istrijskej ulice spolu 
s návrhom postupu a časovým har-
monogramom ich realizácie
zvolila za členov Dočasnej pra-
covnej skupiny Istrijská:
- Mgr. Rastislava Tešoviča, Mgr. 
Lenku Hlaváčovú, Ing. Vladisla-
va Hečka, Mgr. Bc. Martina 
Čoreja, Ing. Petra Rajkoviča,
pozýva do Dočasnej pracovnej 
skupiny Istrijská: starostu mestskej 
časti Milana Jambora,  architekta 
mestskej časti Ing. Arch. Milana 
Beláčka, členov projektového 
tímu za MČ BA DNV a uložilo 
Dočasnej pracovnej skupine Istrij-
ská predložiť MZ MČ BA DNV 
záverečnú správu v termíne do 
30.04.2014.
MZ-miestne zastupiteľstvo
MR-miestna rada
KVaD-komisia výstavby a dopravy
KLaF-komisia legislatívna a fi nančná

 V MČ Bratislava - Devínska 
Nová Ves za začalo prerokovanie  
všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v ob-
vode pozemkových úprav loka-
lita Pobočné v katastrálnom území 
Devínska Nové Ves. Jednoduché 
pozemkové úpravy umožnia, 
na základe dohody vlastníkov 
pozemkov, Okresnému úradu 
Bratislava, pozemkový a lesný od-
bor, povoliť reparceláciu územia 
pre umiestnenie nových rodinných 
domov.
 Po ukončení výstavby rodin-
ných domov na Kolónií v MČ 
Bratislava - DNV získame nové 
plochy na ich výstavbu.

 Odborné komisie Miest-
neho zastupiteľstva prerokovali 
návrh spolupráce pri zriadení 
a prevádzkovaní zberného 
dvora  spoločnosťou Marius 
Pedersen v MČ Bratislava - Devín-
ska Nová Ves. Spoločnosť Marius 
Pedersen dňa 17.2. 2014  zreali-
zovala pre prezentáciu ponuky, 
ktorú za vedenie spoločnosti 
odprezentoval pán Slavomír 
Faško. Spoločnosť navrhuje zria-
denie a prevádzkovanie zber-
ného dvora a jeho fi nancovanie. 
Komisia výstavby územného plánu 
a dopravy podporuje zriade-
nie zberného dvora a odporúča 
pokračovať v rokovaniach o jeho 
zriadení.

 MČ Bratislava - Devínska Nová 
Ves spracováva návrh Územ-
ného plánu centrálnej mes-
tskej zóny v MČ Bratislava 
- Devínska Nová Ves. Práce 

sú v tretej záverečnej etape, ktorá 
pozostáva z návrhu riešenia územ-
ného plánu a jeho následného 
verejného  prerokovania, ktoré 
plánujeme na mesiace máj - jún. 
Zároveň komisia výstavby prero-
kovala   návrh Zadania  Územ-
ného plánu zóny Kolónia v MČ 
Bratislava - Devínska Nová Ves. 
Práce sú v druhej  etape spraco-
vania, ktorá pozostáva z riešenia 
Zadania územného plánu, ktoré 
bude následne slúžiť ako zadá-
vací dokument pre spracovanie 
jeho návrhu. Po dokončení roz-
pracovaných dvoch územných 
plánov, budeme mať podrobne 
spracovanú väčšinu zastavaného 
územia pôvodnej obce Devínska 
Nová Ves.

   MČ Bratislava - Devínska Nová 
Ves v rámci veľmi dobrej spo-
lupráce s Fakultou architektúry 
Slovenskej technickej univerzi-
ty v Bratislave, pripravila veľké 
množstvo urbanistických 
a architektonických riešení 
jednotlivých území MČ 
Bratislava - Devínska Nová 
Ves. Najlepšie študentské práce, 
by sme chceli predstaviť verejnosti 
v lete na výstave, ktorú chceme 
spoločne pripraviť. Vzhľadom 
na rozsah prác sa bude jednať 
o najväčšiu výstavu, akú Fakulta 
architektúry doteraz pripravila. 
Na poslednej podobnej výstave 

v Nitre bolo 20 prác, výber na 
našu výstavu sa bude robiť zo 
100 prác.

Ing. arch. Milan Beláček



 DEVEX 3

 Od malička som mal rád ro-
zprávky a priznám sa, rád si 
ich pozriem aj teraz, hlavne 
v čase vianočných sviatkov. 
Vždy ma poteší, keď na konci 
dobro víťazí nad zlom. Keď ces-
tujem s dcérami na dovolenku, 
púšťam im rozprávky a na jednu 
z nich som si teraz spomenul. Je 
o kráľovi, ktorý stretol chudob-
ného človeka a pýtal sa ho, ako 
sa mu žije a koľko zarába. On mu 
povedal, že 3 groše. Kráľovi sa to 
zdalo strašne málo a keď mu ten 
človek povedal, že nakoniec žije 
len z jedného, nechcel mu veriť. 
Prvý groš dával svojmu otcovi 
a druhý synovi. Nedávno som sa 
s kolegyňou rozprával o spolužití 
s rodičmi pod jednou strechou. 
Pre mňa je úplne samozrejmé, 
že človek by sa mal postarať 
o svojich rodičov a po dlhoročnej 
skúsenosti so spolužitím pod jed-
nou strechou so svojou matkou 
a svojimi deťmi dokážem povedať, 
že je to prínosom pre všetky tri 
generácie. 
 Je to istá vizitka našej 
spoločnosti a aj nás samých, 

ako sa sprá-
vame k svo-
jim rodičom. 
Dávame tým 
aj príklad svo-
jim deťom, 
ako by sa oni 
mali správať 
k nám. Často hovoríme, že na nás 
nezáleží, že za to môžu tí druhí 
– politici, ekonómovia, privatizéri, 
fi nančné skupiny. Ja tvrdím, že 
záleží na každom z nás. Nedáv-
no som sa rozprával so svojím 
bratom, ktorý pracuje ako šofér 
autobusu. Pred niekoľkými me-
siacmi im zaviedli systém kontroly 
spotreby pohonných látok a brat 
začal vykazovať veľké úspory 
nafty oproti väčšine ostatných. 
Ak niekto na tej istej trase a s tým 
istým autobusom spotrebuje 
za mesiac o 150 litrov nafty viac, 
tak asi niečo nie je v poriadku... 
 Často sa prizeráme na 
nespravodlivosť a hovoríme 
si, nedokážeme nič zmeniť, 
nebudeme si páliť prsty za 
niekoho iného, nás sa to netý-
ka. Ale týka, pokiaľ sa všetci 

O TROCH GROŠOCH spolu nebudeme snažiť, nič sa 
nezlepší.     
 V maturitnom ročníku, keď sme 
robili oznámenia, vpísal som 
do toho nášho nasledujúce 
motto: Najkrajšie míľniky svojho 
života nájdeš na nevyšliapaných 
cestách a tvojimi najlepšími 
spoločníkmi budú pravda a láska. 
Už 25 rokov sa snažím podľa 
tohto motta žiť. Často to bolo 
náročné, ale s odstupom času 
si môžem povedať, že to stálo za 
to.
 Tri roky sa na pozícii starostu 
snažím ísť krok za krokom, riešiť 
problém za problémom. Bez 
zbytočných slov. Príkladov je veľa, 
ale pekne je to vidieť v Istracentre. 
Vetranie tu chýbalo už dlhé roky 
a po dôkladnom výbere sme našli 
cenovo prijateľné riešenie, ktoré 
vynikajúco funguje. Už 18. marca 
tohto roku zaplatíme poslednú 
splátku za zbytočný úver na 
predražený areál Textilanky. Ak 
by sa v minulosti hospodárilo tak 
ako hospodárime teraz, žiadny 
úver by sme nepotrebovali. Nero-
zumiem, ako dokážu politici 
za nás rozhodovať tak, že nás 
neustále zadlžujú. Jednoducho 
hospodárim s tým, koľko mám. 

Politici sa nám snažia vnútiť 
názor, že momentálne sa to 
inak nedá, ale nie je to pravda. 
Ak dokáže krajina ako je Ne-
mecko produkovať prebytok 
rozpočtu, nerozumiem, prečo by 
to nemohlo byť tak aj u nás na 
Slovensku. Priznám sa, že som za 
starostu kandidoval hlavne preto, 
lebo som sa už nemohol pozerať 
na to, čo sa v našej mestskej časti 
dialo, respektíve skôr nedialo. 
Dookola sme počúvali od mies-
tnych politikov sľuby a prakticky 
sa u nás na dlhé roky zastavil 
čas. Len kritizovať ma už nebavilo 
a mnohí mi hovorili, keď si taký 
múdry, poď ukázať čo dokážeš. 
A tak som išiel, s prakticky nulo-
vou skúsenosťou s komunálnou 
politikou. Teraz sa ma často ľudia 
pýtajú, ako je možné, že u nás 
v Devínskej sú zrazu peniaze 
na všetko, o čom sa len 20 ro-
kov rozprávalo. Niekedy im 
s úsmevom odpovedám, že je to 
tajné. Škoda, že sa takto neho-
spodárilo aj predchádzajúcich 
15 rokov, Devínska mohla vyzerať 
úplne inak.

Váš starosta  
Milan Jambor

PRIPOMÍNAME
Aj dnes si vydavateľ dovolí pripomenúť, že vydávanie Devexu nie je 
hradené z prostriedkov MČ DNV, pretože vydavateľ je poslancom 
mestskej časti a pretože by to bol stret záujmov nemôže dostávať 
dotáciu na vydávanie miestnych novín. Vydávanie hradia sponzori, 
priaznivci a občania Devínskej z vlastných prostriedkov.

Účet Devexu: Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07, 
č. účtu: SK2902000000005501241032/0200

 Čas neúprosne beží stále dopredu. 
Ani sme sa nenazdali a prvý polrok 
školského roka bol za nami. A zrazu 
už  aj zaslúžené jarné prázdniny 
patria len do našich spomienok a na 
stránky fotoalbumov. Po kratučkom 
spomalení sa školský kolotoč opäť 
krúti pod množstvom rôznych 
udalostí. Čo bolo u nás nového?  
Tri solárne panely na našej streche 
Základnej školy Ivana Bukovčana 3 
pod teplými lúčmi jarného slniečka 
usilovne vyrábajú elektrickú energiu. 
Pitná fontána smädné žiacke hr-
dielka ovlažuje čistučkou vodičkou. 
Zápis do prvého ročníka priviedol do 

našej školy neúrekom veľa budúcich 
prváčikov. Žiaci siedmeho a ôsmeho 
ročníka absolvovali lyžiarsky kurz 
v Liptovskej Osade na Donovaloch. 
Školskú knižnicu zaplavili vynálezy 
génia Jula Verna vytvorené šikovnými 
šiestakmi. Po zime-nezime pracovnými 
nástrojmi vyzbrojení ôsmaci odhod-
lane nastúpili na plnenie projektu Ko-
munitné záhrady a popasovali sa pri 
ryľovaní  so zemskou príťažlivosťou. 
Popri tom olympiády, recitačné súťaže 
a v prvom rade plnenie školských po-
vinností. Pestrá mozaika obyčajných 
školských dní. 

sš

Mozaika školských dní

www.donaskavina.sk



DEVEX 4

Stránkové dni správcu cintorína 
na MÚ Bratislava – Dev. N. Ves

Zväčša raz za mesiac. Najbližšie termíny:
14. 4. 2014 (pondelok):      9.00-12.00 / 13.00 -17.00;
12. 5. 2014 (pondelok):      9.00-12.00 / 13.00 -17.00;
  9. 6. 2014 (pondelok):      9.00-12.00 / 13.00 -17.00;

Počas letných prázdnin správca cintorína vybavuje len súrne 
prípady a pohreby. Okrem osobného stretnutia v kancelárii 

na MÚ v DNV dajú sa s ním všetky záležitosti ohľadom 
cintorína vybaviť aj telefonicky alebo mailom. 

Kontakt na správcu: 
Dr. Martin Puhovich • 0911 640 100 

e-mail: sposlovensko@gmail.com 
V prípade úmrtia non stop prevoz zosnulých: 

0918 652 903 • 0908 688 320

 Ak by som mal hodnotiť 
úroveň obce za ostatné tri roky, 
chtiac – nechtiac, by som musel 
priznať, že sa videteľne zlepšuje 
na mnohých postoch: školy, par-
kovanie, vzhľad obce, zeleň...
a možno by som vedel 
vymenovať aj viac, ale čo sa 
mi menej páči, to je spôsob ko-
munikácie, poniektorých pánov 
poslancov na zasadnutiach 
miestneho zastupiteľstva. Ako 
by si neuvedomovali, že robia 
vlastne reklamu sebe?!

vm

 Občas píšete ako prichy-

tili nezodpovedného vodiča čo 
jazdí pod vplyvom alkoholu. 
Všíma si niekto ako rýchlo 
jazdia podaktorí vodiči, nie-
len po Eisnerovej, ale aj po 
priľahlých uličkách, úzkych 
a mimoriadne nebezpečných. 
A to nehovoríme o hluku, 
čo dokážu urobiť poniek-
torí motorkári ale aj atičkári 
s upravenými výfukmi.

mj

 Teda, tá informácia, že 
v Devínskej bude kúpalisko nás 
zaujala. Kedy a kde?

rh

 Po reakciách na môj prvý článok 
v Devexe som bol rozhodnutý, že už 
nebudem písať, ale to, čo som videl 
a hlavne počul z úst niektorých po-
slancov na ostatnom zastupiteľstve, 
to bolo zúfalstvo. Minule som písal 
o tom, ako bola práca Denovy 
dehonestovaná, a na ďalšom 
zastupiteľstve povie poslanec Lisý 
do mikrofónu, že by dolámal ruky 
tomu, kto robil chodník na Istrij-
skej. Pán poslanec, bol som to ja 
a bývam na Kalištnej. Otcovsky 
podotknem, že takéto slová patria 
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do krčmy a nie na zastupiteľstvo. 
Možno by sme si aj mohli sadnúť 
na pohárik a prediskutovať to. 
Predtým, ako sa ku mne vyberiete 
vykonať to, čo ste verejne sľúbili, 
vysvetlím vám zopár faktov o chod-
níku na Istrijskej. 
 Nebolo vôbec jednoduché 
vyspádovať chodníky tak, aby 

spĺňali všetky potrebné parametre, 
aby voda netiekla k domom, atď. 
Týždne sme tam s kolegami kľačali 
a snažili sa to robiť podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia.  
Nezamysleli ste sa, prečo sa ľudia 
doteraz nesťažovali, že im tečie do 
ich nehnuteľností? Prečo to robia 
až teraz? Pamätám si, čo sme tam 
zažívali s notorickými sťažovateľmi 
a nespokojencami, ktorí tam bývajú 
a ktorým vtedy nič nebolo a ani 
teraz nič nie je dobré. Myslíte si, že 
títo ľudia by 6 rokov mlčali, keby 
im voda z chodníka tiekla na ich 
pozemky? Keď sa po Istrijskej občas 

prejdem, tak vidím, ako jeden zo 
sťažovateľov parkuje jedným kole-
som na chodníku a druhým v od-
tokovom žľabe, druhý sťažovateľ 
parkuje veľkým autom na tráve. To 
vám páni poslanci nevadí? Asi nie... 
Ešte jeden postreh zo zastupiteľstva 
si neodpustím, a to v súvislosti s pre-
rokúvaním zmien v spoločnosti 

Devnet. V minulom článku som písal, 
ako nás naši miestni poslanci stoja 
ročne okolo 100 000 eur. Priznám 
sa, aj ja som bol dve volebné ob-
dobia poslancom, bolo to pred 
viac ako 25 rokmi. Nepamätám si 
už presne, aká bola vtedy odmena 
poslanca, ale bolo to rádovo pár 
korún. Dnes má pán poslanec H 
500 eur mesačne v hrubom, čo je 
ročne v čistom asi 4500 eur, teda 
asi 135 000 Sk.  Tomuto poslan-
covi sa to máli, tak ešte poberá 
v obchodnej spoločnosti Devnet, 
v ktorej zastupuje mestskú časť 
ďalších 1200 eur ročne v hrubom. 
Vydavateľ Devexu by mohol spraviť 
anketu, ako ľudia vnímajú takéto 
odmeňovanie. Vo svojich vystúpeni-
ach sa poslanec H snažil všetkých 
presvedčiť, že jemu na peniazoch 
nezáleží. Keď mu starosta navrhol, 
aby potom vrátil peniaze, ktoré 
doteraz dostal v Devnete, to už taký 
hrdina nebol.  Pán poslanec, vráťte 
tie peniaze !! Páni poslanci, za to, 
čo ste podaktorí na zastupiteľstve 
predvádzali, si nezaslúžite ani de-
ravý groš. Ja by som sa na mieste 
prepadol od hanby, keby som za 
také niečo mal dostať peniaze. Ale 
dnes už je iná doba a ja asi patrím 
do starého železa. Radšej nebudem 
porovnávať to, ako sme my v minu-
losti pracovali, snažili sa veci zlepšiť, 
teraz je to len mlátenie prázdnej 
slamy.
 A ešte odkaz pre poslanca 
Ružoviča, pán poslanec denováci 
stále čakajú na vaše ospravedlne-
nie. Najlepšie bude, keď to spravíte 
verejne, počas nasledujúceho 
zastupiteľstva. Na tú fľašu zabud-
nite,  do Denovy ju prinesiem ja, keď 
už ...

Peter Garaj 

REAKCIA 
(na časť článku 
Odborníci 2)
Nebudem sa na nič vyhovárať  
a poviem to veľmi jasne. Na 
poslednom zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutočnilo v utorok 4. marca 
2014 som použil slová k téme 
rekonštrukcia chodníka na Istrijskej 
ulici vykonaná v rokoch 2005 
a 2007, ktoré skutočne nepatria 
na také fórum akým je zasad-
nutie miestneho zastupiteľstva. 
Nemám problém si to priznať. 
Pánovi Garajovi som sa tele-
fonicky ospravedlnil a dohodol 
som sa s ním, že sa stretneme 
osobne a porozprávame sa 
nielen o tejto rekonštrukcii, ale aj 
o Denove.  Na osobné stretnutie 
sa teším a verím, že bude pre 
oboch prospešné. 
Projekt revitalizácie Istrijskej sa 
stal v posledných mesiacoch 
pravidelným bodom rokovaní 
miestneho zastupiteľstva, komisií, 
ale bez výraznejšieho posunu. 
Na poslednom zastupiteľstve 
sa vytvorila dočasná pracovná 
skupina, ktorá by mala jasne 
identifi kovať všetky nedostatky, či 
už projektu revitalizácie Istrijskej 
alebo rekonštrukcie chodníka 
z rokov 2005 a 2007. Verím, že 
výsledkom práce tejto skupiny 
bude návrh s presným časovým 
harmonogramom odstraňovania 
týchto chýb a nedostatkov, 
s ktorým sa stotožní tak starosta 
ako aj  poslanci. 

S pozdravom 
Mgr. Martin Lisý

poslanec MČ Bratislava 
– Devínska Nová Ves

SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.
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 „Prispievame k zlepšovaniu 
podmienok vzdelávania v oblasti 
dopravnej výchovy po celom 
Slovensku a podporujeme ini-
ciatívnych pedagógov a školy. 
Hlavnou témou projektov tohto 

• Najlepší závod značky 
Volkswagen v nasadzovaní  
energetických úsporných 
opatrení vo výrobe 

• Zníženie energetických 
nárokov lakovne o 5 000 
MWh, tvorby emisií o 1 800 
ton a úspora 640 000  eur 
ročne 

 Bratislava, 27. február 
2014 –  Bratislavský závod 
Volkswagen Slovakia (VW 
SK) získal ocenenie „Trofej 
koncernu Volkswagen 2013“ 
v kategórii životné prostredie, 
energie a znižovanie CO2. 
Spomedzi automobilových 
závodov značky Volkswagen 

Bratislavský závod je najlepším v šetrení 
energií značky Volkswagen

Životné prostredie
na prvom mieste

sa tak stal najlepším 
v oblasti životného prostredia 
a udržateľného rozvoja.

 „Toto ocenenie potvrdzuje, 
že naše aktivity v oblasti ochrany 
životného prostredia prinášajú 
jasné a merateľné výsledky. Do 
roku 2018 chceme v rámci inicia-
tívy Think Blue. Factory. znížiť 
oproti roku 2010 tvorbu odpadu, 
emisií CO2, spotrebu energií 
a vody na vozidlo o 25 %. Naše 
ciele a riešenia priamo vo výrobe 
dokazujú, že životné prostredie 
je pre nás najvyššou prioritou. 
My len nerozprávame, ale ochra-
nou životného prostredia naozaj 
žijeme,“ uviedol pri preberaní 

ceny Albrecht Reimold, predseda 
predstavenstva VW SK. 
 Bratislavský závod VW SK 
získal ocenenie nielen za najvyšší 
nárast počtu nových riešení 
ochrany životného prostredia 
uvedených do praxe, znižovaní 
produkcie emisií CO2 a šetrení 
prírodných zdrojov, ale aj za ich 
aktívne nasadzovanie. Špeciálnu 
pozornosť získal projekt zavede-
nia energeticky úsporných riešení 
v lakovni závodu. Tie zahŕňali 
zefektívňovanie spotreby ener-
geticky náročných chladiacich 
zariadení, či sušiacich zón. Aj 

vďaka nim sa len v lakovni po-
darilo ušetriť viac ako 5 000 
MWh energie, znížiť produkciu 
emisií CO2 o 1 800 ton a usporiť 
viac ako 640 000 eur ročne. 
 Trofej koncernu Volkswagen 
v šetrení prírodných zdrojov 
je udeľovaná od roku 2007. 
Závody koncernu Volkswagen 
môžu v rámci nej súťažiť o oce-
nenia v oblastiach ako šetrenie 
energií a emisií CO2, najlepšie 
opatrenia z výroby, či výmena 
skúseností a príkladné procesy. 

 vm

Na výučbu dopravnej výchovy
môžu školy od Nadácie Volkswagen Slovakia získať 20 000 eur  

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) spúšťa  tretí ročník grantového 
programu  „Bezpečne  na  cestách“, cez  ktorý prerozdelí  sumu  20  000 eur. 
Cieľom  je podporiť projekty v oblasti dopravnej výchovy v materských 
a základných školách.

ročníka programu je tvorba 
učebných pomôcok, ktoré deťom 
hravou formou priblížia pravi-
dlá cestnej premávky,“ hovorí 
Alexandra Pappová, projektová 
manažérka Nadácie VW SK. 

Maximálna výška podpory na 
projekt je 3 000 eur. 
 Žiadosti o získanie grantu 
môžu školy posielať na adre-
su Nadácie VW SK od 10. 
do 31. marca a je potrebné 

zaregistrovať ich aj online na internetovej stránke 
Nadácie. „Vzhľadom na veľký počet žiadostí 
v minulosti, budeme akceptovať iba prvých 50 
online zaregistrovaných žiadostí,“ upozorňuje 
Alexandra Pappová, projektová manažérka 
Nadácie VW SK. Realizácia podporených projek-
tov musí prebehnúť do konca novembra 2014.  
 Od roku 2012, kedy Nadácia spustila grantový 
program v oblasti dopravnej výchovy „Bezpečne 
na cestách“ po prvýkrát, podporila 18 vzdelá-
vacích projektov v sume presahujúcej 30 000 eur. 
Zamerané boli na prehĺbenie vedomostí a praktic-

kých skúseností detí hravou for-
mou. Program patrí k ťažiskovým 
aktivitám Nadácie VW SK. 
V spolupráci s aktívnymi školami  
a pedagógmi zbližuje deti 
s  pravidlami cestnej premávky, 
učí ich ako sa v nej chovať, 
dodržiavať pravidlá a pomáha 
tak zvyšovať ich bezpečnosť. 

Bližšie informácie 
o projektoch a grantoch 
Nadácie je možné 
získať na: 
www.nadacia-volkswagen.sk. 

vm



DEVEX 6

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

16. 3. o 17.00 h  Koncert dychového orchestra FOR Bratislava
-ťešiť sa môžete na rôznorodý repertoár, nové skladby i “staré známe šlágre”.

Miesto: veľká sála Istra Centra, Vstupné: 1 euro

18., 19. a 20.3.  Marec - mesiac knihy
- besedy so spisovateľmi a vydavateľmi Roman Brat, Václav Šuplata 

a Jana Šramková so zástupcom Vydavateľstva Mladé letá
-vyhodnotenie literárnej súťaže „Čítanie ma inšpiruje“

- organizované podujatie v Istracentre

6. 4. o 16.30 h  Gašparko a Janko v pekle
-detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo

Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 1,50 eur

13. 4. o 15.00 h  Výročná schôdza Chorvátskeho spolku
Miesto: veľká sála Istra Centra

16. 4. 15.00 – 17.00 h  Veľkonočné tradície
- ukážky zdobenia veľkonočných vajíčok

Miesto: Miestna knižnica Istra Centra, Istrijská 6

23. - 29.4.  Deň Zeme
- projekt prírodovedno-náučných podujatí pre žiakov 

materských a základných škôl v DNV venovaný 
mesiacu lesov a medzinárodnému Dňu Zeme

Organizované podujatie v Istra Centre

26. 4. o 13.30 h  Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2014
- VIII. ročník podujatia pre verejnosť, program: 

skupiny historického šermu, tanca, 
prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch.

Miesto: Námestie J. Kostru, Devínska Nová Ves
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-DNV, Istra Centrum

30. 4. o 17.00 h  Stavanie mája
- návrat k tradícii stavania mája s posedením pri hudbe a občerstvením

- účinkuje Ľudová hudba Petra Kuštára, dychový 
orchester FOR BRATISLAVA, DFS z DNV a iní

Miesto: Istrijská ulica – pred budovou bývalej pošty.

(Pokračovanie z minulého čísla)

Napriek všetkým premiéram 
zostáva už dva roky hlavným 
ťažiskovým projektom Činoher-

Život bez opony si neviem predstaviť...
Jakub ABRAHÁM ného klubu práve vaša talk show 

Bez opony, nie je to paradox?
Nemyslím si. Vždy sú projekty, 
ktoré divadlo ťahajú, predávajú ho 
a istým spôsobom diváka lákajú aj 
na tie ďalšie tituly. To, že je to u nás 
talk show je myslím si iba dobre. Cí-
tim, že určitá hŕstka ľudí si už na nás 
zvykla a pravidelne nás poctí svojou 
návštevou.
V kresle hosťa sa doteraz vy-
striedalo, ak sa nemýlim, už 
viac ako štrnásť osobností. Viete 
zhodnotiť, ktorá z nich vám naj-
viac utkvela v pamäti a zostáva 
tam dodnes?
(úsmev)Už som sa bál, že sa ma na 
to neopýtate... Nemám rád otázky 
tohto charakteru. Veľmi sa mi na to 
ťažko odpovedá. Myslím, že na túto 

12. Výročie Školy ŠELIEM
V sobotu 8.3. o 17:00 vypukla v 
Devínskej Novej Vsi špeciálna a výz-
namná oslava 12. narodenín akadémie 
bojových umení - Školy ŠELIEM.
Akadémia za 12 rokov svojho pôsobe-
nia vychovala stovky študentov, zorga-
nizovala 7 letných škôl, niekoľko medz-
inárodných workshopov, seminárov 
alebo festivalov bojových umení.
Dnes Škola Šeliem oslavuje svoju 12-tku a 
pôsobí v Devínskej Novej Vsi, Dúbravke, 
Petržalke a Kalinkove. Navštevujú ju deti 
prakticky od 4 rokov, mládež a dospelí.
Svoje narodeniny “šelmy” oslávili 

tradične, teda spoločným vystúpením 
študentov zo všetkých klubov. Mohli 
sme vidieť zvieracie kung fu štýly ako: 
drak, had, ale aj tiger či meihua quan. 
Študenti predviedli súboje, či formy boja 
so zbraňou ako meč, nunchaku, dlhá 
palica, či tonfa. Spoločne zaspomínali 
na vystúpenia, skúšky či kung fu campy 
pri videoprojekcii a spoločne strávili 
príjemný čas pri občerstvení v kung fu-
športovej komunite.

Slavomír Bachratý 
www.skolaseliem.sk

otázku budem poznať odpoveď 
najskôr o takých desať rokov, keď sa 
s talk show posuniem, dúfam do úplne 
iných hraníc. Samozrejme, sú hos-
tia o ktorých môžem povedať: „Tak 
toto bola naozaj bomba“! Ja si však 
vážim každého jedného hosťa, ktorý 
prijal moje pozvanie. Verím,že každý 
z nich sa cítil príjemne a tá hodinka 
a pól odhaľovania jeho života pre-
behla úplne spontánne.
Okrem vašich pedagógov sa na 
mieste hosťa objavili aj naozaj 
populárne osobnosti ako: Maroš 
Kramár, Ján Gallovič, František 
Kovár, Gabika Dzuríková, či Eňa 
Vacvalová... Ako sa vám podarilo 
ich pozvať?
Podarilo.
Rozumiem. Zrejme na to máte 
nejaké svoje tajné zbrane, ktoré 
zjavne zaberajú. 
V každom prípade talk show 
máte naozaj detailne premyslenú 
od scény, cez réžiu.
Scénu nám robí talentovaná mladá 
scénografka Anka Radeva a dekorá-
cie máme zapožičané od jej otca 
akademického maliara Miroslava 
Radeva. Myslím, že sa scénou po-
darilo vystihnúť to, čo som presne 
chcel. Okrem scény však samozrejme 
mám pravidelne aj hosťa hudob-
ného. Okrem malých obmien to je 
moja spolužiačka zo školy, speváčka 
Juliána Hamranová.
Máte nejakého vysneného hosťa, 
ktorého by ste radi privítali, 
vyspovedali...?
Isteže mám. Ale nezapodievam sa 
tým. Nie je to dobré. Vysnený je pre 
mňa každý jeden hosť, ktorého som 
mal a aj mať budem. Som človek, 
ktorý rád rozpráva, rád počúva a to je 
v konečnom dôsledku to 
najdôležitejšie. Príjemne sa zabaviť, 
porozprávať sa a niečo nové sa 
dozvedieť. To je pre mňa dobrá 
talk show. K takej dúfam smerujem 
a verím, že raz sa na ten vrchol aj 
dostanem.

Máte príjemnú farbu hlasu, čomu 
všetkému sa ešte venujete okrem 
Činoherného klubu?
Ďakujem. Predovšetkým som ešte 
stále študentom konzervatória. Ale 
venujem sa aj práci v dabingu, 
čomu sa veľmi teším, pretože v tejto 
práci som sa naozaj našiel. Baví ma 
to, robím to s chuťou a dúfam, že aj 
dobre. Občas odskočím do rozhlasu 
na nejakú rozhlasovú hru, fíčer... No 
v neposlednom rade je to divadlo. 
V tom Slovenskom národnom 
účinkujem vo vynikajúcej činohre Ma-
dame Bovary ako jeden zo sluhov 
a ako pána z vysokej spoločnosti 
v peknom čiernom žakete ma 
môžete vidieť v opere Barbier zo 
Sevilly. Uvedomujem si že každý 
herec nejak musí začať. Ako 
nedávno povedal Marián Geišberg 
v jednom rozhovore: „Denno-
denne stojíme na križovatkách pred 
prašnou, striebornou a zlatou cestou. 
Asi je príjemnejšie chodiť po tých 
zlatých“. To si myslím aj ja, akurát sa 
treba vždy správne rozhodnúť. A mu-
síte mať aj trocha šťastia...
To je pravda. A čo množstvo tých 
seriálov? Mali ste aj vy nejakú po-
nuku zahrať si v nejakom?
Ponuku ako ponuku. Viete, naučil 
som sa brať jeden fakt. Je množstvo 
oveľa úspešnejších kolegov, ktorí 
sa už presadili v televízií, vo fi lme 
a sú dobrí. V zásade to neľutujem. Aj 
keď nebojte sa, koľkokrát si pri telke 
hovorím:“Bože, toto by som ja zahral 
oveľa lepšie!“ Ja verím, že môj čas 
príde kedy má prísť, pretože kompar-
zné postavy v televízií a lá tretí plán 
v reštaurácií ešte k tomu s novinami 
pred ksichtom, to už pri všetkej skrom-
nosti nie je pre mňa. Dnes je móda, 
že kadejaký robotník, hrá v televízií 
hlavnú postavu a herec sedí doma 
na zadku, alebo hrá štatistu, v lepšom 
prípade štek. Divadlo je niečo samo 
o sebe. Tam sa to nedá oklamať. Preto 
si život bez tej svojej dávky divadla 
a teda bez opony neviem predstaviť.
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Aj tento rok sme basu
pochovali. Tak ako každý rok hodnotíme 

v klube dôchodcov fašiangovú 
zábavu „Pochovanie basy“ za 
účasti členov klubu. Tak to bolo aj 
teraz 4. marca. Výborná hudba hra-
la do tanca aj na spestrenie zábavy. 
Aj „masky“ prekvapili ako každý 
rok, aby zabavili návštevníkov 
zábavy. Ako prvá sa predstavila 
dvojica „Shrek a Shreková“ – roz-
právkové postavičky. Milý pár 
prispôsobený oblečením a za-
farbením tváre na zeleno, aby 
vyniklo označenie pomenovanej 
dvojice. Po odmaskovaní im ešte 
farba zostala kde tu na tvári. Nič to, 
veď doma sa to očistí. Bol to milý 
párik, pre oči aj pre zábavu. Tak 

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

 Písať, či hovoriť o defi nícii  van-
dala už dnes vari ani netreba. 
Vyskytovali sa vždy vo väčšej, či 
menšej miere. Skôr treba hľadať 
a odstraňovať príčiny vandal-
izmu a vandalov, ak sa dá, treba 
presvedčiť, že zviditeľniť sa dá aj 
zmysluplnejšie ako ničením. 
   Nehovoríme to len preto, že v prvý 
prázdninový deň 24. februára traja 

v ý ra s t kov i a , 
asi 13-15 roční 
„hrdinsky“ vyvalili na Kalištnej 
oranžový odpadový kôš pre psie 
exkrementy, aby ukázali (asi cez 
seba) veľkosť ducha, silu svalov a 
... ktovie čo všetko chceli ukázať. 
(Sebe? Rodičom? Susedom? 
Kamošom?)  Keď už bolo dielo do-
konané a oranžový odpadový kôš 

ležal na zemi 
s rehotom sa roz-

behli smerom k pizzerii Corleone.
 To sa v takom veľkom priestore 
dokáže udržať v anonymite? Nik 
okrem nás nebol na ulici, alebo 
v okne, aby ich spoznal, aby sme 
radi ich „hrdinstvo“ chceli oznámiť 
v škole, alebo rodičom? A dnes stačí 
stlačiť spúšť aj na mobile a máte 

„akciu“ aj s aktérmi zachytenú 
a môžete ju i použiť ako dôkaz. 
Nezabúdajte na to a využívajte 
tieto vymoženosti. O svojich deťoch 
sa tak dozvedia rodičia, možno to 
bude zaujímať aj učiteľov v škole 
a polícia asi tiež zaujme postoj 
v prospech nás ostatných občanov.

mária v. a hana d.

isto vedeli zabávať aj dve dámy. 
Masky sa predstavovali  ako „Pos-
lovia jari“. Milým napodobnením, 
včielky a čmeliaka“. Mali krídielká 
a na hlave tykadielká. V ruke držali 
kvietok. Bol to tiež milý nápad  pre 
tešenie navzájom. Samostatná 
maska prekvapila pod menom 
„Zlatovláska“. Pre jej peknú štíhlu 
postavu, veľmi jej to pristalo. Dlhé 
biele šaty, ozdobené na spodnej 
časti pekným jemným olemovaním 

inej farby, čo spestrilo šaty. Ale tie 
krásne dlhé „zlaté“ vlasy - dlhé až 
pod pás jej dodali krásy oslňujúcej. 
Tú bolesť v krížoch čo ukrývala pod 
touto maskou, si ani nikto v sále 
nevšimol. Bola prosto nádherná.      
 
   Keď prišla skupinka masiek v bie-
lom oblečení, čo znázorňovali vre-
cia na múku (Firma SRA). Každá 
maska mala napísané na prednej 
časti odevu, akú múku predstavuje 
a načo sa používa. Dobrý nápad 
pre návštevníkov, ktorí radi varia 
a pečú. Mohli si zapamätať kvality 
značky na múku pre vlastnú potre-

bu. Prekvapili nás aj plným košíkom 
napečených buchtičiek s tvarohom. 
Boli skutočne dobré. To bol veľmi 
dobrý nápad, dúfam, že o rok nás 
zase niečím dobrým prekvapia.

   Posledná v sprievode bola sku-
pinka z rozprávky, „Červená 
čiapočka“. Mala krásne blonďavé 
kučeravé vlasy, ktoré zdobila 
„červená čiapka s čipkou, tiež 
červenú sukňu a bielu zástierku. 

Nechýbal jej ani košík z dobro-
tami, čo niesla chorej babičke. Vo 
fľaštičke mala akože čaj, ale tuším 
to malo aj nejaké „grády“, že vraj 
na vypotenie proti chrípke. Babičke 
pomohlo aj potenie v nočnej 
košeli a v meltonkách .. čo mala 
obuté a tvár prikrytú škraboškou 
„Babičky“ so šedivými kudrlinka-

mi, prikrytú čepčekom na hlave. 
Nechýbala jej ani palička o ktorú 
sa opierala. Myslím, že chrípku už 
vypotila, tieklo jej z každého chlpa. 
Aj to je dobrý recept na vyhnanie 
chrípky z tela. Vlk, ktorý mal zožrať 
babičku tak neurobil, bál sa, že by 
si dolámal na nej zuby. Oblečenie 
mal primerané ako na vlka treba, 
ibaže si musel chvost vlastnoručne 
prirobiť. Na tvári mal 100 %- tnú 
škrabošku „Vlka“. Tiež mu pot tiekol 
lícami, ale vydržal. Poľovník ne-

Š A C H
Pred bránami extraligy
ŠK Strelec Devínska Nová Ves odohral 1. 3. 2014 dôležitý zápas 
s Lokomotívou Trnava na jej pôde. Náš klub vyhral 5:3, pričom na prvej 
šachovnici vyhral náš Ján Smoleň nad veľmajstrom FIDE Tomášom Likav-
ským. Na druhý deň hral náš klub na pôde ŠK Osuské, kde remizoval 
4:4. 
 Dve kolá pred koncom vedú naši  šachisti 1.ligu so štvorbodovým 
náskokom pred Lokomotívou Trnava a šesťbodovým náskokom pred 
ŠKS Považská Bystrica. 

 Ing. Emil Tittel

mal chybu. Trochu malý, ale silný. 
Vesta mu výborne pristala, ale tie 
fúzy tiež nemali chybu. Vytočené 
dohora. Ani puška mu nechýbala, 
len patróny mu chýbali. Dej dopa-
dol dobre. Zostali sme všetci živí, 
to znamená, že o rok sa možno 
stretneme na pochovávaní basy. 
Smútočný sprievod ukončili ženy 

(plačky), čo smútili za sprievodom 
pochovávanie basy. Farár prečítal 
rozlúčkový list a hrobári odniesli 
basu na odpočinok do druhého 
roku. Ďakujeme aj vedúcej p. Dan-
ke, aj pripravenému výboru, ktorý 
sa tiež podieľali na príprave toho 
krásneho stretnutia členov klubu 
dôchodcov. Odchádzali sme s dob-
rým pocitom a tešíme sa už na 
ďalšie spoločné posedenie.

Členka klubu dôchodcov T.I.
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 Ak hodnotíme doterajšiu činnosť, 
tak môžeme povedať, že matičiari 
majú za sebou celkom zaujímavý 
rok, v ktorom si pripomenuli 20. 
výročie vzniku Slovenskej repub-
liky, 1150. výročie príchodu svä-
tého Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu a 150. výročie založenia 
Matice slovenskej. V rámci nášho 
miestneho odboru sme usporiadali 
podujatia, ktoré oslávili v minulom 
roku väčšinou už svoj 20. ročník. 
Najväčším z nich bol už tradične 
Festival slovenskej národnej piesne. 
Ďalšími podujatiami boli Matičný 
ples, zájazdy, prednášky  na národ-
nú tému. Usporiadali sme slávnostnú 
akadémiu k 150. výročiu MS, ktorá 
bola zároveň celokrajským podu-
jatím.  Okrem uvedených aktivít sme 
realizovali pravidelnú schôdzkovú 
činnosť a zúčastňovali sa všetkých 
významnejších krajských alebo 
centrálnych matičných podujatí. 
Osobne si napríklad vážim aj poz-
vanie od predsedu vlády Sloven-
skej republiky na ofi ciálnu štátnu 
oslavu 1150. Výročia príchodu 
svätého Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu, ktorá sa uskutočnila 7. júla 
2013 na hrade Devín.  Chcem sa 
všetkým našim členom poďakovať 
za ich usilovnú prácu a pomoc, 
ktorú pre náš Miestny odbor 
doposiaľ vykonali. Vďaka vašej 
činnosti patríme dlhodobo medzi 
najaktívnejšie a najväčšie miestne 
odbory v Bratislavskom kraji. Oso-
bitne sa chcem poďakovať členom 
výboru Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Devínskej Novej Vsi, 
ktorí  spravujú náš Miestny  odbor  
a pomáhajú nám organizovať 
všetky podujatia vrátane toho 
posledného. Kladne hodnotím  
spoluprácu s Mestskou časťou 
Devínska Nová Ves, ktorá s nami  
spoluorganizuje Festival sloven-
skej národnej piesne a milo nás 
prekvapila rekonštrukciou pomníka 

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spomienka

Spomienka

Zosobášili sa
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nových spoluobčanov
Melánia SLOBODOVÁ

Anna TAŠKÁ
Linda PURDOVÁ

Vitajte!

MUDr. Marta GROŽAJOVÁ
Miroslav ĎURIŠ

Ján ŠČASNÝ
Marián GAJDOŠ

Ľubomíra VIŠVÁDEROVÁ,

 rod. Kralovičová

Eva ANTALÍKOVÁ, 

rod. Fabšičová

Nech odpočívajú v pokoji!

Dňa 21. februára 

uplynulo 20 rokov, 

čo nás opustila

naša  drahá 

Júlia KOŠÍRELOVÁ.

Ďakujeme 

za tichu spomienku

V pondelok 3. marca

 uplynulo  

13 rokov, čo nás 

opustila naša drahá 

Alžbeta IVANOVÁ. 

Ďakujeme 

za tichu spomienku

Ing. Tomáš KONÍK 

a Nina ŠTEFLOVIČOVÁ
Blahoželáme!

Životného jubilea
90 rokov

oslávila pani 

Jozefína PRCHLÍKOVÁ

Blahoželáme 
a do ďalších rokov 

jej želáme veľa zdravia 
a pohody

ROK 2013 BOL ROKOM MATICE SLOVENSKEJ

Matičiari všetkým
 V nedeľu 2. marca sa stretli v Istracentre na výročnej 
členskej schôdzi členovia Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Devínskej Novej Vsi, aby zhodnotili svoju 
činnosť za uplynulé obdobie a dohodli si plán činnosti 
na rok 2014. 

Milana Rastislava Štefánika, ktorá 
nasledovala  zo strany Mestskej 
časti po našej poslednej spoluor-

ganizovanej spomienkovej akcii pri 
Štefánikovom pamätníku.  
Usilovná práca členov Miestne 
odboru MS v Devínskej Novej Vsi 
neunikla pozornosti vrcholných 
matičných predstaviteľov. Z rúk 
Krajskej predsedníčky Matice slo-
venskej Márie Herichovej boli na 
výročnej členskej schôdzi odovz-

dané pamätné medaile pre: Doc. 
PhDr. I. Mrvu, CSc., Teréziu Iva-
novú, Mgr. I. Košírelovú, PhD., Irenu 
Olgyayovú, M. Slovincovú, Mgr. 
P. Kruga, Margitu Ebringerovú, 
MUDr. Juraja Hanzena, Mgr. 
Vladimíra Dianišku a nakoniec sym-
bolicky Miestnemu odboru Matice 
slovenskej v Devínskej Novej Vsi.   
Ako súčasný predseda MOMS 
v DNV som mal tú česť odovzdať 
pamätné listy mojim predchod-
com – našim bývalým predsedom 
Mgr. Anastázii Veberovej, Joze-
fovi Slovincovi, Ing. Jánovi Źatkovi, 
Milanovi Jeckovi, a takisto aj  
bývalému kronikárovi Dr. Martinovi 
Libjakovi a riaditeľovi Istracentra 
Rastislavovi Šimkovičovi.
Na rok 2014 sme v rámci pra-
covnej časti schôdze napokon 
odsúhlasili základný plán činnosti. 
O aktuálnych podujatiach budeme 
verejnosť informovať štandardne 
prostredníctvom DEVEXu, Video-
textu Devínskonovoveskej televízie 
a programu Istracentra,  
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2014
- 21. Reprezentačný ples MOMS 

11. januára o 19:00 hod.
- 2. marca Výročná členská schô-
dza
- jar literárne podujatie v spolupráci 
s Vydavateľstvom slovenských 
spisovateľov
– kultúrno–spoločenské podujatie 
s Matičnou osobnosťou
– 4. mája pietna spomienka na 
M.R. Štefánika pri pamätníku na 
Kolónii
– Národná slávnosť na Devíne 
k oslave Štúrovej vychádzky na 
Devín
– 17. – 18. mája 21. Festival sloven-
skej národnej piesne
– 5. júla sviatok sv. Cyrila a Meto-
da, účasť na podujatí na Devíne
– Výlet za krásami Slovenska (spo-
jený s návštevou Martina v období 
Matičných slávností) 
– prednáška so slovenským histori-
kom na národnú tému (jar/jeseň)

- Zájazd za slovenskými krajanmi 
do zahraničia v spolupráci s MO 
MS Rača
- 30. november o 15:00 hod. 
slávnostné vianočné posedenie 
členov MO MS.
Plán činnosti bude priebežne 
doplnený prípadnými ďalšími 
podujatiami.
Budúci rok 2015 bude mať náš 
miestny odbor 80 rokov. Radi by 
sme dovtedy zozbierali historické 
materiály a  fotografi e, ktoré by 
nám pomohli k zostaveniu pub-
likácie o činnosti Matici slovenskej 
v Devínskej Novej Vsi. Zaujímavé 
by boli pre nás napríklad materiáli 
z obdobia založenia miestneho 
odboru tzn. roku 1935 až do 
znovuobnovenia po roku 1989. 
Preto, ak vlastníte nejaký zaují-
mavý materiál, budeme radi, ak 
kontaktujete redakciu DEVEXu. 
Radi by sme tiež uvítali, keby sme 
našli kronikára, ktorý by mal chuť 
pokračovať vo vedení kroniky 
Miestneho odboru MS v DNV. 

Ing. Juraj Strempek, 
predseda MOMS DNV

Blahozelámeˇ
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 Detský folklórny súbor 
Grbarčieta má úspešne za 
sebou svoj 7. reprezentačný 
ples,ktorý sa konal 25.januára 
2014 v krásne vyzdobenej 
sále  DK Devín. Tradične ho ot-
vorili tanečníci DFS Grbarčieta.
Smiechu a radosti sme si užili aj 
počas losovania tomboly,ktorá 
bola naozaj bohatá,vďaka spon-
zorom aj všetkým obetavým 
rodičom a priaznivcom súboru.
 Do tomboly prispeli: kader-
níctvo p.Lovasová, Fun Cafe, 
železiarstvo Gazda, železiarstvo 
Ediali, drogéria Teta, Nákupný 
Raj Gabriela, kaderníc-
tvo na terase p.Hujsová, Obuv 
Jecková, bistro Jeck, salón 
Ester, reštaurácia u Michala, 
lekáreň Pri Radnici, penzión 
Helios,sklenárstvo Kralovič, 
TV servis Baláž,papiernictvo 
Paci,záhradkárske potreby 
Herba, W - Hotel, pizzeria Rustica, 
rodiny: Peretićová, Ondriášová, 
Bičkošová, Danielová, r. Lam-

pártová, Blažeková, r. Rybáro-vá, 
Budinská, Grožajová, Šimkovi-
čová, starosta MČ DNV p. Jam-
bor a nemenovaný darcovia 
- priaznivci súboru.
 Všetkým srdečne ďakujeme.
Veľký obdiv si zaslúžia aj kuchári 
a čašníci z Baru u
Kniežaťa Rastislava,ktorí sa 
postarali o vynikajúce jedlo 
a prívetivú obsluhu.
Skupina Mondeo z Čunova 
mám vytrvalo vyhrávala až 
do rána,kedy sme sa veľmi 
neradi začali rozchádzať 
domov.Atmosféra mala rodinný 
nádych,bola veľmi uvoľnená 
a príjemná,všetci sme sa skvele 
zabávali.Každý odchádzal do-
mov zo slovami: ,, už sa tešíme 
na ďalší rok!Naša vďaka patrí 
všetkým,ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o to,že sa 
aj 7.reprezentačný ples DFS 
Grbarčieta vydaril.   Ďakujeme

mm

Základná umelecká škola, Istrijská 22 
vás pozýva 

19.03. - Koncert barokovej hudby, koncertná miestnosť školy, 18:00 hod.
26.03. - Koncert učiteľov ZUŠ – SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na 
Slovensku, 18:00 hod.
02.04. – Koncert súčasnej hudby, koncertná miestnosť školy, 18:00 hod. 
Hosťom podujatia bude hudobný skladateľ Ľuboš Bernáth.
26. – 27.04. – Bratislava pre všetkých – v rámci tohto podujatia sa 
predstavia aj žiaci ZUŠ Istrijská, v programoch na Hlavnom námestí 
a v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Dramaturgia podujatia  
je vo fáze fi nalizácie, presný čas vystúpení preto oznámime neskôr.

www.umelecka-skola.sk

Reprezentačný ples DFS Grbarčieta 

Spolocenská kronikaˇ

Už 23 rokov tradične plesovú 
sezónu v Devínskej Novej Vsi 
poslednú fašiangovú sobotu uza-
tvára Chorvátsky bál, ktorého 
organizátorom je miestne 
občianske združenie Chorvátsky 
kultúrny spolok. Každoročne sa 
ho zúčastňujú okrem domácich 
návštevníkov aj hostia z iných chor-
vátskych obcí na Slovensku, ale 
i zo zahraničia. Z ofi ciálnych hostí 
to bola zástupkyňa Veľvyslanectva 
Chorvátskej republiky na Slovensku  
splnomocnená ministerka pani 
Ankica Vlašić so svojím manželom, 
gradišćanských Chorvátov 
z Rakúska zastupovala štvorčlenná 
delegácia, ktorú viedol Peter Tyran, 
šéfredaktor Hrvatskih novin.
 Ples po úvodnom defi lé jeho 
organizátorov otvárala mužská 
spevácka skupina (chorv. klapa) 
Ravnica, ktorá sa prvýkrát pred-
stavila Novovešťanom na jubi-
lejnom 25. Festivale chorvátskej 
kultúry, ktorú v Devínskej Novej Vsi 
založil dirigent Rosice Oto Gregor. 
Tohtoročný ples so svojím tradičným 

CHORVÁTSKY BÁL

programom (odhad hmotnosti 
šunkového strapca, perníkový 
tanec a polnočná tombola) bol 
podľa jeho účastníkov vraj najlepší. 
Určite sa o to zaslúžila aj hudobná 
skupina Borovienka, ktorá úplne 
plynulo striedala rôzne hudobné 
žánre, takže ulahodila všetkým 
vekovým kategóriám. Kapela 
hrala živú muziku, striedala rôzne 
dychové, strunové a klávesové 
nástroje a k tomu všetkému rytmus 
udržiavala kompletná bicia zos-
tava, čo sa dnes v mnohých tzv. 
kapelách len tak nevidí a samo-
zrejme nechýbal spev a ani 
svetelné efekty. Dôstojnosť plesu 
umocnila aj jeho moderátorka, 

operná speváčka Mária Hanyová-
Rychlová.
 K úspechu každého chor-
vátskeho plesu patrí aj tombola 
zostavená zo sponzorských da-
rov. Tá tohtoročná bola bohatá 
vďaka týmto sponzorom:

A a M  Autoservis, Devínska  Nová Ves  
(DNV), AQUA SLOVAKIA, Ján Beseda, 
Istrijská, DNV, Autodielňa  DUCHOŇ, 
Primoravská ul. DNV, BIŽUTÉRIA,  Kristína 
Grófová, DNV, CLUB  RESTORAN  
COLONY, DNV, DENTAL STUDIO, 
Z. Matušových , Piešťany, DRUŽSTVO 
PODIELNIKOV  DEVÍN, Záhorská 
Bystrica, ENCINGER spol. s. r. o.  export – 
import,  Jadranská 13, Bratislava, EVIČKA  
A  OTO GREGOROVCI, FRAGOLINO  
PIZZA, DNVG.J.S spol s.r.o., P. Golkovský, 
Bratislava, GULIŠ Ferdinand s manželkou, 
DNV, Chorvátsky kultúrny spolok DNV, 
INTERIÉR ŠTÚDIO, s.r.o., DNV, IDM-
CAR,s.r.o., Vincent Šimkovič, DNV, 
JAMBOR Milan, starosta mestskej časti 
DNV, J.a R.  AUTODOPRAVA,  Ján 
Kaiser, DNV, KADERNÍCTVO , Lovasová 
Jarmila, DNV,   Kaderníctvo NA TERASE, 
Magda Hujsová, DNV, Kaderníctvo POD 
KINOM , Opletalova, DNV, KAMEROVÉ 
A POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY , Ing. Peter 
Polák, DNV,   Lekáreň LIBERI , DNV,  
Lekáreň NADA, PharmDr. K. Kandráč, 

P. Horova, DNV,  Lekáreň PRI  RADNICI, 
Dr. Grešnerová, Istrijská, DNV,  Lekáreň PRI  
STANICI, Pharm., Slavomíra Šormanová, 
DNV,  MINISALÓN, Ládyová,  DNV,  
MINISALÓN, Tomášová, DNV,  
MOTÝLIK, produkty pre zdravie, DNV, 
OPTIKA M, J. Smreka 11, DNV,  Penzión  
HELIOS, DNV,  PERETIČ  EVA  a IVICA, 
DNV,  Peter Krug, zástupca starostu DNV, 
Piváreň U JUMBA, DNV,   PNEUSERVIS 
M. BRÓDY, Istrijská, , DNV,  Potraviny NA 
GRBE, Milan Rendek, Bridlicová, DNV,  
PRO FAMILY, s.r.o., Zlaté Moravce, pre-
vádzka DNV,  Reštaurácia CORLEONE, 
DNV,   Reštaurácia, denný – nočný 
bar, ISTRIJA, Istrijská, DNV, Reštaurácia 
U MICHALA , Istrijská 2 , DNV, Rodina 
MIKLETIČOVÁ, DNV,  RUŽOVIČ 
Richard, včelár, Na vyhliadke 9, DNV,  
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO, 
opera, Bratislava,  ŠTÚDIO KRÁSY , 
Barbora Cvečko Bázliková, DNV, TEXTIL 

JECKOVÁ, Hradištná 37, DNV, TV 
SERVIS,  Ivan Baláž, Na Grbe 43, DNV, 
VÍNO  HUGO, Ignác Černay, Chorvátsky 
Grob, VINOTÉKA MARLOV, Lovas 
Maroš, DNV,  VITALOS spol s.r.o., Istrijská 
47 , DNV, Volejbalový klub  ISTRIJA, 
DNV, W HOTEL,Opletalova,DNV, 
Záhradkárskepotreby HERBA,  Eva 
Valkovičová, DNV, ZDRAVÉ BIO, po-
traviny zdravej výživy, OC Glavica, DNV

Všetkým sponzorom, ako aj 
Vám, vážení čitatelia Devexu, 

úprimne ďakujeme za podpo-
ru aj formou poskytnutia  2 % 
z Vašich daní.

Chorvátsky kultúrny spolok/
Hrvatsko kulturno društvo

Bratislava-Devínska Nová Ves,
Istrijská 68, 841 07 Bratislava-

Devínska Nová Ves
Občianske združenie,

IČO: 42179921
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Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm2 = 0,85 eur. 
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

01 - Kúpa

02 - Predaj

03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám auto Škodu Octavia 1,6 Tsi 

r. v. 2000, ťažné zariadenie, nové 
zimné preumatiky. 

tel.: 0911 149 716
* Predám auto Renault Thalia, r.v. 2002, 

pneu: zima + leto. 
tel.: 0903 429 485

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov značky 

BUDERUS a WOLF.
tel.: 0903 945 658

• Geodetické práce 
  tel.: 0905 333 727
• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY
 – DANE zodpovedne, spoľahlivo,
 za prijateľnú cenu.
  tel.: 0907 106 308

monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 
  tel.: 6436 4102 
  0907 226 322
• TV servis Baláž – oprava 
 televízorov. Na Grbe 43. 
  tel. zázn.: 6477 6963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
 techniky. Predaj a poradenstvo.
  tel.: 0949 654 072

stavebný
materiál
a zmesi

hutnícky
a spojovací
materiál

kanalizačné
systémy
a skruže

voda
kúrenie
plyn

STUPAVA

Borinka

Devínska 
Nová Ves

M
A

B
A

Malacky
Lozorno

Záhorská Bystrica
Bratislava

D2

Vysoká
pri Morave

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov

Borský Mikuláš

Studienka
Malacky

• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové

 lacné náhradne diely. Rozvoz
 tovar.            tel.: 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
 montáž. Aj cez víkendy. 
  tel.: 0905 429 097
• Doučím anglický a francúzsky 

jazyk.  tel.: 0904 566 706
• Harmony Space - kvalitné a ceno-

vo výhodné masáže. 
 tel.: 0902 560 476  
 www.harmonyspace.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu, cca 300 m², 
s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej ulici.

 tel.: 0903 834 830

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTRE-

BY, rozličný tovar, darčeky. 
  Na Grbe 55. 

tel.: 6477 4642

• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám, kontakt:
  tel.: 0907 701 786 
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
 elektro, maľby, obklad, dlažba,
 komíny, krby, doprava.
  tel.: 0905 428 626
  0949 262 121
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097

UČÍM
• nemecký jazyk

• ruský jazyk

• opatrím deti,
žiakov, seniorov

Hľadám jednu izbu
v rodinnom dome

Tel.: 0944 357 001
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Aká bola situácia v mužstve pri 
jeho prevzatí pri nástupe do 
funkcie trénera A mužstva ?
Mužstvo som prevzal po zápase 
v Kalinkove, kde sme neuspeli 
a prehrali 2:1. Na ďalší deň 
ma kontaktovalo vedenie klubu 
s ponukou, či neprevezmem 
A mužstvo do konca jesennej časti. 
Je pravda, že moje myšlienky 
a kroky smerovali inou cestou, 
ale ponuku som nakoniec prijal. 
Situácia nebola najlepšia, mužstvo 
bolo po psychickej stránke veľmi 
zničené a aj hráčsky káder bol 
narušený. Nálada po prehratom 
zápase nikdy nie je najlepšia 
a vonkoncom nie ak prehráte 
s mužstvom, s ktorým sa bijete 
o druhé miesto.

Aké kroky si podnikol pri 
nástupe do funkcie trénera A 
mužstva?
V prvom prípade som chcel 
ozdraviť káder. S chalanmi sme si v 
kabíne sadli a prehodnotili situáciu. 
Možno to vyzerá jednoducho, ale 
futbal v dnešnej dobe vie hrať veľa 
chalanov, ale pokiaľ to nemajú aj 
v hlave správne usporiadané po 
psychickej stránke, potom to v kolek-
tívnom športe nefunguje. Snažil 
som sa, aby chalani prišli na iné 
myšlienky a aby sa utužil kolektív. 
Prispôsobil som tréningový pro-
gram, tak aby chalani dostali opäť 
chuť hrať futbal a na záver týždňa 
sme si spravili ,,sústredenie,,. V tejto 
chvíli môžem povedať, že sa to po-
darilo, lebo nasledujúci zápas sme 
vyhrali doma s Malinovom 4:1. 

Ako prebiehala zimná príprava, 
na čo bola zameraná?
Zimnú prípravu sme začali 
07.01.2014 spolu s dorastom. 
Zimná príprava je rozdelená na tri 
etapy. V prvej etape, ktorá sa rea-
lizovala v našich podmienkach sme 
sa zamerali na rozvoj všeobecnej 
vytrvalosti. Koncom januára 
sme prechádzali do druhého 
prípravného bloku, ktorý nesie 
názov špeciálna príprava. Táto 
etapa je veľmi dôležitá a preto sme 
sa presunuli na umelú trávu pod 
most Lafranconi, kde sme dva krát 
v týždni absolvovali tréning na kvalit-
nom futbalovom ihrisku. Obsah 
tréningu sa zmenil v prospech 
herného. V kondičnej príprave 
sme sa zamerali na rozvoj rýchlost-

ných, koordinačných schopností 
a výbušnej sily, na ktoré budeme 
využívať herné formy.Začiatkom 
marca absolvujeme zimné súst-
redenie v Brezovej pod Bradlom, 
kde budeme trénovať dvojfázovo. 
Posledná etapa je vylaďovacia 
a je zameraná na riešenie herných 
situácií v súvislosti s jednotlivcom, 
skupinou a kolektívom. 

Ako sa formoval hráčský kader, 
príchody, odchody?
Hráčsky káder sa formuje postupne, 
snažíme sa do mužstva zapracovať 
mladých dorastencov a stále 
hľadáme vhodných hráčov do 
nášho mužstva. Posilniť sme chceli 
na hráčskych postoch: brankár, 
stredný obranca, krajný stredový 
hráč a hrotový hráč. V mužstve 
sa počas zimnej prestávky obja-
vilo množstvo hráčov. Do mužstva 
prišiel skúsený hráč Roman Kozmer 
a opustil nás Tadeáš Lacko 
(Rovinka), ďalšie mená by som 
nechcel ešte konkretizovať, nakoľko 
ešte nič nie je 100%. Ak všetko do-
padne dobre, diváci sa budú mocť 
tešiť aj na hráča z Afriky. Ďalej 
nemôžem počítať so zranenými 
hráčmi: Martin Arbet, Andrej 
Šmahovský, Matúš Pillar, Marek 
Gajdoš. Svoju hráčsku kariéru sa 
rozhodol ukončiť Roman Szatmáry.
Súťaž začína 23.03. a do tej doby 
bude známa defi nitívna podoba 
kádru mžstva.

Aké sú ciele v jarnej časti s pri-
hliadnutím na novú štruktúru 
súťaží?
Som maximalista a preto ciele sú 
vždy tie najvyššie. Avšak musím 
byť aj realista. Veľmi dôležitý bude 
vstup do jarnej časti. V prvom 
jarnom kole sa doma stretneme 
s vedúcim Tomášovom a v tomto 
zápase musíme naplno bodovať. 
V prípade neúspechu nemôžeme 
skladať zbrane, lebo reorganizácia 
súťaže nám dáva šancu hrať ,,vyšiu" 
súťaž. 

V súčastnosti si aj trénerom 
staršiaho dorastu, ako toto 
zvládaš? Je perspektíva 
zarađovania hráčov dorastu do 
A mužstva?
Časovo je to ozaj náročné, ale 
zvládam to. Starší dorast som začal 
trénovať od leta, bola to moja 
osobná výzva, nakoľko pred-

Čo vás čaká v roku 2014?
Prioritou je dokončiť rekonštrukciu šat-
ní v obidvoch budovách na štadióne. 
V prvej fáze dokončiť prvú budovu 
a hneď potom musíme vyriešiť se-
denie a vešacie moduly v šatniach, 
aby sme mohli budovu dať do pre-
vádzky, keďže tréningy pre futbalis-
tov sú v plnom prúde a hokejbalisti 
pokračujú už od 8. februára v jarnej 
sezóne. V druhej fáze potrebujeme 
dokončiť druhú budovu a čo najskôr 
vnútro šatní pod tribúnou. Dúfam, že 
to bude maximálne do konca marca.

Myslíte, že sa vám ešte podarí 
získať pre šport nejaké investí-
cie?
Konečne sme sa pustili do prác, ktoré 
bolo potrebné urobiť už pred de-
saťročiami. Takže chceme dokončiť 
osvetlenie na hlavnom futbalovom 
štadióne – tri nové svetlá pôjdu na 
tribúnu a dva nové piliere so svetlami 
pribudnú na hokejbalovom ihrisku. 
Vynasnažíme sa, aby aj spodné 
tréningové ihrisko prešlo ďalšou 
rekonštrukciou, a to s pomocou FCL 
a, samozrejme, ďalších sponzorov.

A čo areál Pavla Horova?
Tento areál mi momentálne leží na 
srdci najviac. Za bránkami na tráv-
natom futbalovom ihrisku sme osadili 

Futbalová jar začína
Pred začiatkom jarnej sezony sme oslovili trenéra mužov 
FCL Devínska Nová Ves Waltera Rischera.

chádzajúce roky sme stále trpeli 
práve v tomto ročníku. Moja pred-
stava je, aby sme vychovávali našich 
vlastných hráčov do A mužstva 
a ak toto chceme dosiahnuť musíme 
mať kvalitnú základňu. V mladších 
ročníkoch sa nám to vždy darilo, 
máme kvalitných mládežníckych 
trénerov, ktorí vychovávajú talen-
tovaných hráčov, ale dorastenecký 
vek zrazu zmizol. Výsledkom bolo 
aj zrušenie mladšieho dorastu. 
V tejto chvíli môžeme s určitosťou 
povedať, že nasledujúcu sezónu 
postavíme aj mladší dorast 
a tak v ďalších rokoch môžeme 
doplňovať mladých hráčov do 
A mužstva. Perspektíva 
zaraďovania hráčov dorastu je 
určite, veď po mojom nástupe 
do funkcie hlavného trénera 
som hneď dal šancu mladým do-
rastencom. V zimnom období som 
požiadal klub o ostaršenie mladých 
talentovaných futbalistov, ktorých 
diváci budú môcť v jarnej časti 
vidieť.Mužstvo staršieho dorastu 
je vo svojej súťaži na 2. mieste, čo 
je oproti poslednému miestu v mi-

nulom ročníku výrazný kvalitatívny 
posun. Dňa 5.4 o 14.00. privíta 
na svojom trávniku vedúce mužstvo 
súťaže Žolík Malacky.

Čo na záver ti možno zaželať?
Osobne by som si zaželal veľa 
zdravia, ale po futbalovej stránke si 
želám, aby náš futbal pritiahol veľa 
fanúšikov, ktorí budú s radosťou 
chodiť na futbal. Aby nás podržali 
aj v zápasoch, keď sa nám nebude 
dariť. 
 
A ešte vylosovanie jarnej časti, 
čo môžu diváci očakávať?
Úvod jarnej časti bude veľmi 
dôležitý a preto pozývam všetkých 
fanúšikov, malých aj veľkých, aby 
prišli na náš štadión povzbudiť 
chalanov..Pre informáciu uvádzam 
termíny najbližších domácích zápa-
sov. V nedeľu 23.03. o 15.00 hod. 
vedúce mužstvo tabuľky Tomašov, 
30.03 o 16.00 Danubia a 13.04. 
o 16.30 Vajnory. Ešte raz vás 
všetkých srdečne pozývam.

Za rozhovor pođakoval 
Ing. Marián Spišiak

Rozhovor s konateľom DNV ŠPORTU Andreiom Kiszelom

Šport až na prvom mieste
(Pokračovanie z predchádzajúceho 
čísla)

(Pokračovanie na strane 12)

už tento rok nové futbalové siete do 
výšky 5 metrov, po oboch stranách 
v šírke 44 m. Na toto ihrisko pribud-
nú v spolupráci s FCL aj nové pre-
nosné bránky. No najdôležitejšou 
investíciou do tohto areálu bude 
nové zázemie, ktoré tu pribudne 
v podobe šatní a konečne aj verejné 
WC. Verím tomu, že od septembra 
sa tu bude hrať aj futbalová liga pre 
mladších žiakov a prípravky, a že od 
nasledujúceho roka konečne spus-
tíme aj prevádzku tenisového kurtu. 
V týchto sparťanských podmienkach 
bol problém s jeho funkčnosťou.

Plánujete aj ďalšiu investíciu do 
tohto areálu?
Samozrejme, je potrebná napríklad 
poriadna dráha na beh s umelým po-
vrchom na báze viazanej gumovej 
drviny, ktorý ma dlhú životnosť, na-
miesto antuky s krátkou životnosťou. 
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Z policajného
zápisníka

občana z ul. Jonáša, ktorého pes 
dohrýzol. 
• Keďže občan Šamorína kra-
dol 17. 2. v Obchodnom dome 
Glavica a tento čin bol už opa-
kovaný, polícia začala trestné 
stíhanie. 
• Stíhaný na slobode je od 
17. 2. občan z DNV z ul. M. 
Marečka, ktorý zneužil maloletú 
zo Záhorskej Bystrice. 
• V stredu 19. 2. zaistili policaj-
ti v Devínskom jazere občana, 
ktorý kradol s kamarátom 
v záhradách kovové tyče a sud 
a nakladali tieto materiáli do 
osobného vozidla. Vyšetruje OO 
PZ DNV. 
• V ten istý deň 19. 2. sa 
dopustil prečinu občan z Jelšavy 
jazdiaci po uliciach Opletalova 
a Vápenka pod vplyvom alko-

holu, preto ho umiestnili do cely 
predbežného zadržania. 
• V piatok 21. 2. zakázala polí-
cia ďalšiu jazdu vodičovi náklad-
ného vozidla jazdiaceho po ul. 
J. Jonáša, pretože pri dychovej 
skúške zistili, že pred jazdou 
požil alkohol.
• V ten istý deň 21. 2. 
vyšetrovateľ OKP OR PZ 
BA IV začal trestné stíhanie 
za neoprávnené vyrobenie 
a použitie platobného pros-
triedku  a krádeže z motorové-
ho vozidla zaparkovaného na 
J. Jonáša: registračnú pokladnicu, 
rôzny drogistický tovar, koženú 
peňaženku, doklady a platobné 
karty, z ktorých sa mu podarilo 
vybrať hotovosť vo výške 150, 
1440, 600 eur a tým spôsobil 
celkovú škodu 5 650 eur.

• V nedeľu 23. 2. začal 
vyšetrovateľ trestné stíhanie 
voči osobe z Martina, pre-
chodne bývajúceho na ul.  J. 
Jonáša, ktorý bez súhlasu 
majiteľa používal jeho moto-
rové vozidlo. 
• V ten istý deň 23. 2. 
zadržala hliadka vodiča 
ťahača na ul. J. Jonáša, 
ktorému pri kontrole zistila 
požitie alkoholu pred jazdou. 
Ďalšiu jazdu mal zakázanú. 
Prípad rieši polícia DNV.
• V piatok 28. 2. zadržala 
hliadka polície DNV na 
Opletalovej vodiča, ktorý 
jazdil na motorovom vo-
zidle, napriek zákazu, čím 
sa dopustil prečinu marenia 
výkonu úradného rozhodnu-
tia.                    OO PZ DNV

• V stredu 5. 2. nahlásila 
občianka DNV, že manžel ne-
platí na dieťa a dlhuje už 300 
eur.  Vyšetruje OO PZ DNV. 
• Škodu 250 eur spôsobil ne-
známy páchateľ majiteľovi auta 
Š-Oktávia, keď mu rozbil zadné 
sklo.
• V utorok 11. 2. neznámy 
páchateľ poškodil na parkov-
isku obchodného domu Liedl 
motorové vozidlo Citroen Xsara 
a majiteľovi spôsobil škodu 150 
eur. 
• Polícia umiestnila 14. 2. do 
väzby občana, bývajúceho 
v chatovej oblasti Glavica, ktorý 
ešte 10. 2. nahuckal psa na 

Anglický klub v Devínskej

Novodobé olympijské heslo: 
- „Nie je dôležité vyhrať, 
ale prežiť tú hanbu!”

•••
-Paľko, čím chceš byť, 
keď budeš veľký?
-Debilom.
-Čože?
-Keď chodíme s ockom, 
stále mi ukazuje: pozri aké 
Porche má ten debil! Aha, 
akú vilu si ten debil postavil! 
Kukaj, aká pipka sa vláči 
s tamtým debilom...

- Prepáčte, ale nie 
ste vy černoch?
- Áno, ale ako ste to zistili?
- Podľa prízvuku.

•••
- Čo vznikne skrížením 
včely a prasaťa?
- Malý slovenský politik, 
síce pracovitý, ale sviňa!

•••
- Synovi som objednal na 
narodeniny stripérku. Manželka 
tým nebola nadšená, ale čo 
neurobí človek  pre svojho 
štvorročného potomka?!

Profesionalita a dobrá nálada
An old lady drinks red wine and says: „I drink red wine 
when I have a headache.“At some other time the old lady 
drinks whiskey and says: „I drink whiskey when I have a sore 
throat.“„When do you drink water, Mary?“ ask her friends.
„I have never had such an illness,“ the old lady responds.

Stará dáma pije červené víno a hovorí:
 „Pijem červené víno keď ma bolí hlava.“Inokedy pije 
stará dáma whisky a hovorí: „Pijem whisky keď ma bolí 
hrdlo.“„Kedy piješ vodu, Mary?“ pýtajú sa jej priatelia. „Takú 
chorobu som nikdy nemala,“ odpovedá stará dáma.
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Verím tomu, že nájdeme spoločnú 
reč tak s pánom starostom Milanom 
Jamborom, ako aj s niektorými 
poslancami miestneho zastupiteľstva.

Myslíte, že sa vám to podarí ešte 
tento rok?
To neviem zaručiť, ale prinajmenšom 
sa môžem pokúsiť. Musíme myslieť aj 
na to, že takouto investíciou môžeme 
vyzdvihnúť nielen kredit Devínskej 
Novej Vsi, ale aj kredit školy. Zasa 
musím podotknúť, že za posledné tri 
roky sa v Devínskej investovalo do 
športu veľa, čo som rád, lebo toľko 
sa neinvestovalo za posledných 20 
rokov. A vidíme to aj na deťoch, ktoré 
nám pribúdajú na ihriskách.

Nepokúsili ste sa zohnať peniaze 
aj z rozpočtu hlavného mesta?
Pokúšal som sa, na túto tému som 
mal aj rozhovor s pánom primátorom 
Milanom Ftáčnikom, ale bolo mi po-
vedané, že mesto nebude teraz pod-
porovať športové projekty, keďže je 
zadlžené a musí splácať úvery.

Keďže ste zanietený športovec, 
dovoľte ešte otázku, čo si myslíte 
o výsledkoch našich športovcov 
na olympiáde v Soči a o kauze 
Šatan – Chára?
(Smiech) Tieto témy sa najlepšie riešia 
v pohostinstvách, tam vieme zhodno-
tiť všetko a jasne.
Ale aby som odpovedal na otázku, 
mali by sme si vážiť každého, kto za 
Slovensko donesie medailu alebo 
lepšie umiestnenie a takýmto spôso-
bom Slovensko zviditeľní. A kauza 

(Pokračovanie zo strany 11) Šatan – Chára, viem len jedno, že 
keby sme mali viac štadiónov a štát 
by sa zaujímal trošku viac o šport 
a podporoval talenty, mali by sme na 
výber zo 130 kvalitných hráčov, ktorí 
by mohli reprezentovať Slovensko. 
A neriešili by sme tento problém.

Čo by ste rád ešte v DNV Športe 
zrealizovali?
Rád by som dokončil všetky projekty, 
ktoré mám v hlave (smiech). Je tu veľ-
mi veľa práce, ale naším aktuálnym 
tempom by sme to mohli stihnúť za 
4 až 6 rokov. Musia ďalej pokračo-
vať práce na štadióne – realizácie 
a obnovenie tribún – nech už máme 
konečne aj dôstojný futbalový stánok. 
A najradšej by som v Devínskej do 
troch rokov videl aj  montovanú špor-
tovú halu, ktorá by nám veľmi pomo-
hla, lebo nesmieme zabúdať ani na 
iné športy, v ktorých dosahujeme veľ-
mi pekné výsledky, ako sú stolný tenis, 

šach, mažoretky, volejbal, tenis, skau-
ting, športový tanec a ďalšie. Hala 
by tiež mohla slúžiť aj na iné, naprí-
klad kultúrne podujatia. Som rád, 

že máme v Devínskej širokú paletu 
športov a je dôležité, aby sme našich 
športovcov nesklamali a podporovali 
ich ešte viac ako doteraz.                r
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