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	 Človek	 by	 takmer	 neve-
ril	 ako	 sa	 	 vedia	 príslovia	
a  porekadlá	 napĺňať.	 Stalo	
sa	 mi	 to	 minulý	 týždeň,	
keď	 pri	 príprave	 Festivalu	
slovenskej	 národnej	 piesne	
nebolo	 vari	 miestečko,	 kde	
by	 sa	 čosi	 nekazilo,	 úplne	
v súlade	s príslovím,	keď	sa	
niečo	začne	kaziť	ráno,	bude	
sa	 to	 kaziť	 až	 do	 večera.	
Hoci	 by	 mi	 bolo	 pasovalo,	
„zlý	 začiatok“...	 Človek	 si	
nevyberá.	 Dokonca	 ani	
to	 počasie.	 Pršalo	 nám	
do	 podujatia	 od	 začiatku	
príprav	až	do	konca.	Horšie	
boli	 tiež	 ostatné	 zádrhely.	
Za	každým	bola	nejaká	os-
oba,	ktorá...	„pomohla“,	pri-
dala,	 nemohla,	 zabudla...	
veď	 to	 poznáte.	 Nezostáva	
mi,	iba	sa	spoľahnúť	na	seba	
a vydržať.
	 Oj,	keby	vždy	stačili	také-
to	 predsavzatia.	 Pri	 všetky	
lejakoch	 by	 nebolo	 treba	
čerpať	 vodu	 z  pivníc.	 Ani	
obrazne,	ani	v skutočnosti.
	 Nakoniec	 toho	 hasenia	
„katastrof “	 sme	 svedkami	
vari	 denne.	 A  možno	 by	
stačilo	dvakrát	merať	a nao-
zaj	iba	raz	strihať.
Koľko,	 a  čoho	 všetkého,	 by	
sme	ušetrili.
	 Ale,	 ako	 je	 to	 u  nás	
zvykom,	príslovia	 sú	na	 to,	
aby	 ich	 niekto	 vymýšľal,	
iný	recitoval,	ďalší	používal	
príležitostne,	 len	 riadiť	
sa	 nimi,	 teda	 učiť	 sa	 na	
cudzích	chybách,	nemá	kto.	
Ešteže	 sme	 doma	 a  zvykli	
sme	si.
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Dôstojná spomienka

Opytovatelia navštívia 367 domácností

V utorok 4. mája 2010 si pripome-
nuli 91. výročie tragickej smrti ge-
nerála Milana Rastislava Štefánika 
členovia Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Devínskej Novej Vsi 
spolu so žiakmi a učiteľmi základ-
ných škôl v Devínskej Novej Vsi. 
Význam tohto velikána slovenskej 
histórie pripomenul predseda MO 
MS DNV Ing. Ján Žatko a žiaci  

a žiačky základných škôl umocnili 
dôstojnosť chvíle pásmom piesní 
a hovoreného slova. Spomienka 
sa uskutočnila pri pamätníku Mila-
na Rastislava Štefánika, ktorý bol 
pred rokom obnovený za peniaze 
mestskej časti, Nadácie Matice 
slovenskej a zo zbierky občanov  
organizovanou Miestnym odbo-
rom Matice slovenskej.                      r

 Štatistický úrad Slovenskej 
republiky plánuje v máji vykonať 
v 4500 náhodne vybraných do-
mácnostiach štatistické zisťovanie 
o informačných a komunikačných 
technológiách v domácnostiach. 
Informácie budú od 3. mája do 31. 
mája 2010 zhromažďovať po-
verení opytovatelia Štatistického 
úradu SR v náhodne vybraných“ 

domácnostiach Bratislavského kra-
ja, a teda aj v 367 domácnostiach 
Bratislavy. Opytovatelia sú povinní 
preukázať sa poverením na toto 
zisťovanie a na požiadame aj do-
kladom totožnosti. Bližšie informá-
cie poskytnú na e-mailovej adrese 
ks.ba@statistics.sk a na telefónnom 
čísle 02/69250, klapka 510 ale-
bo 512.

• Starý most v Bratislave 
bude od 15. mája 2010 pre 
verejnosť úplne uzavretý. 

Spôsobil to havarijný stav mosta.
• Špecialna autobusová 

linka s prívesom č. 128 slúži 
denne na prepravu bicyklov. 
Jazdí z petržalského Ovsišťa 
do DNV (zastávky: Š. Králika, 

Eisnerova, Na hriadkach), 
cez víkendy bezplatne.

• Jazda na bicykloch alebo 
koliečkových korčuliach 
po chodníku vedľa cesty 

z Devínskej do Devína je už 
životu nebezpečná pre zlú kvalitu 
neudržiavaného povrchu. Vyzerá 
to však tak, že do komunálnych 

volieb (a to už bude zima) už 
s opravou nik neuvažuje a teda 

nik nič neurobí pre nápravu.
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Z radnice
Miestne  zastupiteľstvo  sa  zišlo 
11. mája 2010 na  mimoriadnom 
zasadnutí.  MZ MČ DNV 
• zobralo na vedomie urbani-
stickú  štúdiu  časti  zóny  východ 
v DNV, návrh z októbra 2009, 
Odsúhlasilo a) : stanovisko mes-
tskej  časti  Bratislava  Devínska 
Nová  Ves  k  Urbanistickej  štúdii 
časti  zóny  východ  v  mestskej 
časti  Bratislava  Devínska  Nová 
Ves, návrh október 2009, 
b)  vyhodnotenie  stanovísk 
a  pripomienok  uplatnených  pri 
verejnom  prerokovaní  Urbanis-
tickej  štúdie  časti  zóny  východ 
v  mestskej  časti  Bratislava 
Devínska  Nová  Ves,  návrh  ok-
tóber 2009, 

Požiadalo architekta mestskej 
časti a) zabezpečiť úpravu priestoro-
vej a funkčnej regulácie Urbanistickej 
štúdie časti zóny východ v mestskej 
časti  Bratislava  Devínska Nová  Ves, 
návrh október 2009 v zmysle záveru 
stanoviska  mestskej  časti  Bratislava 
Devínska Nová Ves, 
b)  zabezpečiť  v  spolupráci  s  inves-
tormi obstaranie územnoplánovacích 
podkladov pre 1. etapu zóny východ 
(Slnečný  vrch)  v  zmysle  stanoviska 
mestskej  časti  Bratislava  Devínska 
Nová  Ves  pre  potrebu  obstarania 
a spracovania územného plánu zóny, 
c) zaslať  výkres  regulácie  územia 
a priestorovú a funkčnú reguláciu Ur-
banistickej  štúdie  magistrátu  hl.  m. 
SR  Bratislavy  oddelenie  územného 
rozvoja, ako podklad pre usmernenie 
investičnej činnosti daného územia, 
Požiadalo  starostu  mestskej  časti 

Urbanistickú  štúdiu  zóny  východ 
v mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová  Ves  uplatňovať  ako  územnop-
lánovací  podklad  pre  usmerňovanie 
investičnej  činnosti  v  stavebnom 
konaní  do  spracovania  územného 
plánu zóny, 
požiadalo starostu MČ  DNV  dať 
vypracovať nezávislú dopravnú štúdiu 
„Štúdia o dopravnej únosnosti“ zóny 
Devínska Nová Ves – východ“, 
•  MZ MČ DNV požiadalo architek-
ta MČ DNV  uplatniť  u  spracovateľa 
Urbanistickej  štúdie  (Bratislava 
Devínska  Nová  Ves  pri  Glavici) 
v  1.  etape  rozpracovania  územia, 
v  súlade s Územným plánom hl. m. 
SR Bratislava v oblasti  infraštruktúry 
s dôrazom na dopravu, zásobovaním 
vody  a  odvodom  odpadových  vôd 
vo  vzťahu  k  súčasným  investičným 
zámerom, a informovať spracovateľa 

Urbanistickej  štúdie  v  2.  etape 
riešiť  vzťah  k  územiu  vyžadujúci 
zmenu  Územného  plánu  hl.  m. 
SR  Bratislava  a  predložiť  tento 
zámer na prerokovanie v mestskej 
časti, 
•  MZ MČ DNV požiadalo sta-
rostu MČ DNV postupovať  pri 
riešení bezdôvodného obohatenia 
zamestnanca mestskej časti – ar-
chitekta mestskej  časti  Ing. Arch. 
Milana  Beláčka,  spočívajúceho 
v  majetkovom  prospechu  zís-
kanom  plnením  bez  právneho 
dôvodu  v  dôsledku  nezákonnej 
výšky  platu  starostu  v  r.  2009, 
aby  sa  dlh  určil  čo  do  dôvodu 
v  súlade  s  §  222  ods.  6  Zákon-
níka práce a § 558 Občianskeho 
zákonníka, a určil lehoty splatnosti 
oprávneného  dlhu  najneskôr  do 
konca r. 2010.                          zrb

Družobné návštevy
 Máj a jún sú tradične mesiac-
mi, kedy vítame i vysielame najväč-
ší počet delegácií a záujmových 
skupín v rámci výmenných poby-
tov s našimi družobnými mestami. 
Mnohé z nich sú prípravou kul-
túrneho leta, aktivít súvisiacich so 
športovým, školským a spoločen-
ským dianím.
 Okrem skupín z Chorvátska 
a Talianska nás minulý týždeň po-
ctila návštevou oficiálna delegácia 
z francúzskeho mesta Saint Brice 
vedená zástupcami tamojšej rad-
nice a športovo-atletického klubu 
a v týchto dňoch pokračuje v ná-
všteve skupina ich školskej mládeže 
v rámci programu partnerstva škôl.
 Spolok zo Saint Brice nás 
v dvojročných intervaloch pravidel-

ne navštevuje už presne 20 rokov. 
Za toto obdobie sa na výmenu 
do Francúzska dostala väčšina 
folklórnych telies z Devínskej, skupi-
na bežcov, dobrovoľných hasičov, 
členov samosprávy a škôl. V rámci 
prípravy ich pobytu na Slovensku 
sa nám podarilo získať pozvanie 
od primátora Banskej Štiavnice 
a počas výletu  sme im toto výni-
močné mesto a jeho okolie predsta-
vili.
 Vzťahy medzi našimi partnermi 
sa po tých dlhých rokoch upevni-
li, ustálili a prerástli do srdečného 
priateľstva.  Nakoľko financovanie 
takejto návštevy bolo vždy obtia-
žne a ochotníci a prispievatelia 
takmer vždy tí istí, rozhodli sme sa 
(a tento rok vyskúšali) nezaťažovať 

Milí spoluobčania

neviem - zatiaľ posúdiť či ten plat 
vám pán starosta patrí,

neviem - si predstaviť že kontrolór 
nemá pravdu,

neviem - ale človek si ťažko 
všimne, že na účet mu prišlo  

o 1 000 eur viac, veď bežný 
občan tiež nezbadá ak dostane  
o 10 eur viac na výplatu,

neviem - ale, pán starosta za tie 
roky už by mal vedieť aký postup 
je pri schvaľovaní jeho mzdy, ak sa 
to nenaučil tak tam nemá čo robiť, 
alebo bol dôvod MZ neodsúhlasiť 
zvýšenie platu?,

celými nákladmi obec, ale zalo-
žiť občianske združenie, ktorého 
hlavnou náplňou bude pomoc 
pri sprostredkovaní športových 
podujatí, kultúrnych vystúpení, sa-
mosprávnych školení, školských vý-

menných a poznávacích pobytov. 
 Za prípravný výbor 

E.Vargová
Na fotografii : 
Folklórny večer vo Svätom Antone
Prehliadka Banskej Štiavnice

Slovo majú Novoveštania

NEVIEM pán starosta
neviem - možno to vravia jeho 
neprajníci a ľudia ktorí mu závidia 
ale 1 000eur je 1 000eur a nezá-
leží na zákone ?

 Dalo by sa uvažovať done-
konečna. Či bol porušený zákon 
alebo nie rozhodnú kompetentní. 
Len sa čudujem že pán starosta ne-
vyjadril svoj názor hneď po obvi-

není ale čaká na vyjadrenie iných. 
Ľudia vedia čítať a radi by si prečí-
tali jeho názor v DEVEXe, aby sme 
nemuseli robiť rôzne konšpirácie. 
Podľa tohto mu na spoluobčanoch 
nezáleží, veď košeľa  je bližšie ako 
kabát.

  Ďakujem za pozornosť 
a s pozdravom Štefan Sekáč



 DEVEX 3

 Voľby do orgánov samosprávy 
obcí (miestne zastupiteľstvo a sta-
rosta) sa konajú na základe 
všeobecného, rovného a priameho 
práva tajným hlasovaním.
   Právo voliť majú obyvatelia Sloven-
skej republiky, ktorí majú v mestskej 
časti trvalý pobyt a najneskôr v deň 
volieb dovŕšili 18 rokov veku. Za 
poslanca miestneho zastupiteľstva 
môže byť zvolený volič, u ktorého 
nenastali prekážky vo výkone voleb-
ného práva.

Za starostu
mestskej časti môže byť zvolený 
volič, u ktorého nenastali prekážky 
vo výkone volebného práva a ktorý 
najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 
rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného 
práva je:
zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodu ochrany 
zdravia ľudí,
výkon trestu odňatia slobody,
výkon základnej vojenskej služby, 
náhradnej vojenskej služby alebo 
zdokonaľovacej služby, a to v prí-

pade, ak to vyžaduje plnenie úloh 
podľa osobitných predpisov,
pozbavenie alebo obmedzenie spô-
sobilosti na právne úkony.
 
Kandidátnu listinu pre voľbu po-
slancov do miestneho zastupiteľstva 
a kandidátnu listinu na starostu mes-
tskej časti  podávajú politické strany 
a nezávislý kandidáti. Kandidátne 
listiny sa doručia v dvoch rovnopi-
soch zapisovateľovi miestnej voleb-
nej komisie (ktorý má sídlo  na Miest-
nom úrade v Devínskej Novej Vsi) 
najneskôr 55 dní pred dňom volieb. 

Politické strany doručia kandidátne 
listiny prostredníctvom splnomoc-
nenca. 

Kandidátna listina poli-
tickej strany obsahuje:

názov politickej strany,
meno a priezvisko, akademický 
titul, vek, povolanie a trvalý pobyt 
kandidátov a ich poradie na kan-
didátnej listine vyjadrené arabským 
číslom,
meno a priezvisko splnomocnenca 

politickej strany a jeho náhradníka 
s uvedením adresy. Kandidát na po-
slanca alebo starostu nemôže byť 
splnomocnencom ani náhradníkom.
meno, priezvisko, funkciu a podpis 
osoby oprávnenej konať v mene 
politickej strany.
Politická strana môže na kandidát-
nej listine uviesť najviac toľko kan-
didátov, koľko má byť zvolených 
poslancov , teda v našej mestskej 
časti 12.

Kandidátna listina nezávis-
lého kandidáta obsahuje:

- meno a priezvisko, akademický 
titul, vek, povolanie, trvalý pobyt 
a podpis kandidáta,            - súčasťou 
kandidátnej listiny nezávislého kan-
didáta je petícia podpísaná voličmi 
podporujúcimi jeho kandidatúru. 
Potrebný počet podpisov je určený 
podľa veľkosti obce. V našej mest-
skej časti je potrebných minimálne 
200 podpisov. V petícií sa pri 
každom podpise uvedie meno 
a priezvisko voliča, dátum narode-
nia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa 

rozumie názov obce, názov ulice 
a číslo domu.
 Ku kandidátnej listine politickej stra-
ny a nezávislého kandidáta  musí byť 
pripojené vlastnoručne podpísané 
vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so 
svojou kandidatúrou a nedal súhlas 
na to, aby bol uvedený na inej kan-
didátnej listine, a že mu nie sú známe 
prekážky voliteľnosti.
 Kandidát na poslanca miestneho 
zastupiteľstva a kandidát na starostu 
musí mať trvalý pobyt v mest-
skej časti v ktorej kandiduje. 
Na funkciu poslanca miestneho 
zastupiteľstva môže kandidovať aj 
kandidát na starostu.
   Obdobne sa postupuje pri 
podávaní kandidátnych listín do 
mestského zastupiteľstva hl. m. SR 
Bratislava a kandidátoch na primá-
tora. V tomto prípade je potrebný 
počet podpisov na petícií u nezávis-
lých kandidátov určený minimálne 
600. Kandidátne listiny sa doručia 
v rovnakom čase na Magistrát   
hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne  
námestie 1. 

Ako kandidovať v komunálnych voľbách

Kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva 
a kandidát na starostu musí mať trvalý 

pobyt v mestskej časti v ktorej kandiduje. 

Musí je veľký pán...
 A nemusí ešte väčší. Poznáme 
to z našich riekaniek, poreka-
diel a ľudovej tradície. Hovorím 
o tom preto, pretože som vybral, 
v nadtitulku, z pravidiel a noriem 
na kandidátov vo voľbách. Ale 
aj preto, pretože z praxe vieme 
a poznáme ako sa dá kriviť cha-
rakter, paragraf a všeličo, čo sa 
kriviť dá.
 Veď len v Devínskej sme regis-
trovali neraz nebývajúcich poslan-
cov! Evidentne a dokázateľne 
bývali v Bratislave, ale trvalý 
pobyt mali v Devínskej Novej 
Vsi. Teda 95 % času sa zdržiavali 
mimo Devínskej, bývali (teda no-
covali) akože v mieste prechod-
ného bydliska a zvyšných 5% 

„bývali“ a rozhodovali o osude 
našej obce tu v Devínskej.
 Keďže je to v poriadku, budem 
musieť krstnú z Jaroviec prihlásiť 
na trvalý pobyt u mňa na baráku 
a pod hlavičkou nejakej strany 
sa prihlási do miestnych volieb, 
moji kamaráti a rodina ju zvolia, 
veď ostatní aj tak voliť nechodia 

a budeme mať vyhrané.
Milan z Majcichova, momen-
tálne s trvalým pobytom v Devín-
skej, v záhradkárskej osade Pod 
Glavicou.

Milan n

Vážený obchodný partner, 
v nadväznosti na neustále sa zvyšujúce ceny zo strany dodávateľov  
a celkovo veľmi komplikovanú situáciu v dodávkach papiera, 
pristupuje Antalis, a.s. s účinnosťou od 3.5.2010 k zvýšeniu cien 
niektorých produktov do 12 %. Vzhľadom na konkrétne avíza zo 
strany dodávateľov o zvýšení cien v ďalšom období, budú nové 
predajné ceny platné na dodávky do 31.5.2010. 

Ďakujeme za pochopenie a v prípade akýchkoľvek otázok 
neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov.  

S pozdravom  
Martin Mičko, Sector Manager

Harmonogram pristavenia
                   veľkokapacitných kontajnerov

27.5.2010  štvrtok  P.Horova 3 - 5 
27.5.2010  štvrtok  Devínske jazero 
27.5.2010  štvrtok  Pieskovcová v strede 
3.6.2010  štvrtok  Poničana 1 - 3 
3.6.2010  štvrtok  Jasencová ul. pri trafostanici 
3.6.2010  štvrtok  Spádová pri ten.kurtoch 
10.6.2010  štvrtok  Smreka 10 - 12 pri MŠ 
10.6.2010  štvrtok  Na vyhliadke 
10.6.2010  štvrtok  Hriadky oproti MHD

Prišiel nám do redakcie a vydavatelstva list. 
Likvidačný? Posúdte sami.

Oznámenie o zvýšení cien

Ani glosa, ani fejtón

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
podporujú vydávanie Devexu.

Nie je to veru jednoduché. Už dlhšie si prispievatelia neželajú 
zverejňovať svoje meno, rešpektujeme túto požiadavku, sú aj takí,
ktorí nevedia ako finančne pomôcť. Preto uvádzame fakturačné údaje:
Redakčná adresa: Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07,
  číslo účtu: 5501241032/0200,
  konštantný symbol: 0558,
  variabilný symbol: 200710



DEVEX 4

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

 O 19.00 h
26. 5. LOV NA EXMANŽELKU

Program kina DEVÍN 
v Devíne (nie v Devínskej)

 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

28. 5.   Jean Anouilh – „Orchester“
divadelné piatky, komédia z prostredia symfonického orchestra

vo veľkej sále IC, od 18°° h., vstupné: 1€
1. 6.  Detská Nová Ves – otvorenie Letnej čitárne

- detský zábavné popoludnie od 14.00 h spojené s divadlom, 
hrami a súťažami pre deti k Medzinárodnému dňu detí, 
podujatie je spojené aj s otvorením Letnej čitárne, ktorá 

bude poskytovať služby čitateľom miestnej knižnice počas 
leta do 31.7.2010. Od tohto dňa bude zároveň miestna 

knižnica otvorená vo svojom obvyklom výpožičnom čase.
miesto: nádvorie Miestnej knižnice – Istrijská 6, vstup voľný

3. 6.  Veronika
- detský muzikál pre deti materských škôl

vo veľkej sále Istra Centra, od 10.00 h.,  vstupné: 1€, 
8. 6.  Zastupiteľstvo MČ DNV

vo veľkej sále Istra Centra od 8.30 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk • zlochova@tikdnv.sk • rajchl@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.
29. 5.  Moravské zámky: Valtice a Lednice

autobusový výlet
Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Miesto odchodu: TIK DNV, Istrijská 49 o 8°° h.

 Často sa spomína, ktorý národ 
ako je kultúrny. Za základ sa berie 
čistota verejných priestorov a spô-
sob správania sa ľudí vo vzájom-
ných vzťahoch. Táto téma ma zauja-
la už začiatkom roka a pripomenula 
sa keď sumarizujeme rozpočet našej 
mestskej časti za predchádzajúci 
rok.
 Ten prvý podnet bol, keď v čase 
fašiangov v nočných hodinách 
“kultúrny aktivisti“ poškodili sochu 

Panny Márie na kostolnom kopci. 
Jedna škoda je poškodenie sochy  
a druhá je v tom, že kamerový sys-
tém ,do ktorého MČ investovala 
nemalé prostriedky nie je tak účinný 
aby odhalil konkrétnych páchateľov. 
Obdobný vzťah je aj na nám. J. 
Kostru pri trvale poškodenej zas-
távke. Tu by niektorí určite namietali, 
že je to mestský majetok, tak nech sa 
stará magistrát. Ale aj my sme súčasť 
mesta a máme zatiaľ 3 poslancov, 
z ktorých je jeden starosta mest-
skej časti, ale akosi to nieje vidieť 
na spolupráci medzi magistrátom  
a mestskou časťou, ačo mám niekto-
ré skúsenosti, je to práve naopak.
 Druhá časť je verejná čistota, 
hlavne okolo kontajnerových stojísk. 
Zaujímajú ma tie ,ktoré sú v správe 
MČ – alebo skôr,ktoré zriadila MČ. 
Pri novej výstavbe na Kolónii  in-
vestori vybudovali vkusné a účelné  
a pár metrov odtiaľ je rozdiel 180° 
. Pritom náklad na jedno takéto mies-
to je  2000 Eur so všetkým čo k tomu 

patrí. Pri rozpočte a hlavne prebytku 
hospodárenia za rok 2009 v sume 
140 000 Eur je to zanedbateľná 
čiastka
 Tretia časť je objekt kina „Devín“ 
na Kolónii. Po ukončení prevádzky 
premietania a ukončení prenájmu 

pre rýchlu zdravotnú pomoc tento 
kultúrny stánok začal nekultúrne 
chátrať. Najlepší spôsob záchrany 
ako si mysleli niektorí poslanci a čo 
aj schválili ako zámer bol predaj 
tohto objektu. Tému rozvoja Kolónie 
tu radšej nespomeniem , lebo je to 

oveľa širšia oblasť. Chcem vysloviť 
spokojnosť, že po predložení návrhu 
na zrušenie tohto predaja poslanci 
toto odsúhlasili a dokonca podpo-
rili môj návrh na rekonštrukciu tohto 
objektu na kultúrno-spoločenské 
centrum. Dúfam ,že skôr ako podľa 
povestného – do roka a dňa - bude 
tento objekt aspoň čiastočne slúžiť 
pre občanov MČ.
   Takýchto a podobných prípadov 
by každý vedel vymenovať oveľa 
viac – napr. ulica Istrijská – či sa to 

Družobná návšteva
 Základná škola I. Bukovčana 3  ( žiaci V. C a učitelia ) nadviazala vý-
mennú spoluprácu so žiakmi a učiteľmi z francúzskej školy  v St Brice. 
 V týždni od 17. 5. – 23.5. 2010  očakávajú návštevu 21 detí a 4 dospel-
ých v Devínskej Novej Vsi, ktorej cieľom je výmena skúseností a spoznávanie 
krajiny.
 Konverzáciou  v anglickom jazyku chcú prispieť k zlepšeniu jazykových 
schopností detí a pedagógov.                                                                 br

Veronika Rónaiová: 
Cestou maľby

Artgallery Devín
15. 5. – 20. 6. 2010
otvorené: pi – ne 14:00 – 19:00
Artgallery Devín pripravila výstavu 
najnovších malieb Veroniky 
Rónaiovej. Predstavuje základné 
okruhy záujmu autorky: introspek-
tívne skúmanie vlastnej tvorby,  
osobnú výpoveď o vlastnom živote  
a komentáre súčasnej konzumno-
mediálnej spoločnosti.

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 
Bratislava vás pozýva

na koncerty a podujatia máj – jún 2010 
2. 6. Koncert učiteľov, kostol Ducha Svätého, 18.00 h
4. 6. Divadelné predstavenie súboru „Forbína“, Istracentrum, 18.00 h.
 komédia – R. Coonery: „Všetko najlepšie“
10. 6. Absolventský koncert v Zichyho paláci, 18.00 h
23. 6. Ahoj prázdniny, záverečné vystúpenie tanečného odboru, 
 DK Dúbravka 18.00 h

Prijímacie skúšky do všetkých odborov (hudobného, tanečného, vý-
tvarného a literárno-dramatického). sa uskutočnia v dňoch 19. a 26. 
mája 2010 od 15.00 – 18.00 h v budove školy.

Koľko stojí kultúrnosť

(Pokračovanie na strane 5)

Na Festivale slovenskej národnej piesne začínal súbor Slniečko



 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika

nových spoluobčanov
Max MARKOVICS

Adam SZABO
Vitajte!

Ing. Ľuboš MJARTAN  
a  Ing. Zuzana HALAŠOVÁ

Branislav OPÁT 
a  Zuzana MEDOVÁ

Peter HAFROVIČ 
a Ing. Vladimíra 
PAROBEKOVÁ

Ing. Vladimír UHRINA 
a Mgr. Barbara 
ŠKODÁČKOVÁ

Blahoželáme!

100 rokov oslávila
Mária MARTANOVIČOVÁ

rod. Vavrovičová
Blahoželáme!

Eduard BORDÁČ
Štefan RASCHMAN

Pavol ZEMAN
Margita GROŽAJOVÁ

Štefan VLAŠIČ
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Privítali sme

Zosobášili sa

Vzácne jubileum

 Srdečne vás pozývame na 
otvorenie letnej terasy, kde 
vás už čoskoro prekvapí 
nový jedálny lístok ktorý 
bude plný gurmánskych 
špecialít.

Tipos, národná lotériová spoločnosť 
už aj v našom hotelovom Snack 
bare. Tipovaciu horúčku ľudí 
túžiacich po miliónovom jacpote 
môžete zažívať každý deň v čase 
od 10.00  -  22.00 aj u nás. Príďte 
skúsiť svoje šťastie pri svojom 
obľúbenom nápoji. Tešíme sa na 
Vašu návštevu.

 Blíži sa čas kedy oslavujeme 
sviatok našich najmenších a pri tejto 
príležitosti sa bude 5. 6. 2010 konať 
druhý ročník Párkovych pretekov. 
Podujatie  pre mládež v sprie-
vode rodinných príslušníkov a pre 
rekreačných cyklistov. Tieto preteky 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
LIPTOVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

a
MATICA SLOVENSKÁ, MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTO VYSOKÉ  TATRY,  OBEC PRIBYLINA
organizujú

NÁRODNÝ  VÝSTUP NA KRIVÁŇ  2010 
venovaný  175.výročiu vychádzky G.F.Belopockého na Kriváň

 
 Národný výstup na Kriváň 2010  bude organizovaný 14. 8. 2010 po 
značkovaných chodníkoch. Objednávky účastníckych lístkov s uvedením 
použitia dopravy autobusmi organizátorov, táborením v ATC Račkova do-
lina a informáciu zaplatení zašlite mailom na adresy:  kstl.nvk@gmail.com, 
nvk@centrum.sk, alebo poštou na adresu: 
Klub slovenských turistov Liptova, Hodžova 20, 
P. O. Box 123,   031 01 Liptovský Mikuláš 
Poplatok  za jeden výstupový lístok:  5.- EUR,  7.- EUR

(Pokračovanie na strane 7)

 Na základe výberového konania, 
ktoré vyhlásila MČ DNV, na obsad-
enie funkcie riaditeľa Základnej 
školy I. Bukovčana 3. rada školy do 
funkcie riaditeľa školy vybrala Mgr. 
Renátu Balogovú.

 V Základnej škole pôsobí 17 ro-
kov, 16 rokov ako učiteľka matema-
tiky a 1 rok ako zástupkyňa riaditeľa 
školy pre projekty.  
 Jej práca v škole, okrem učenia 
matematiky, informatiky a technic-
kej výchovy spočívala v realizácií 

pracovných listov, propagačných  
a vzdelávacích materiálov, v tvorbe 
webovej stránky, prezentačných 
CD, pôsobila ako lektorka v pro-

jekte školení  “Vzdelávanie učiteľov  
v oblasti práce a využitia 
informačno-komunikačných tech-
nológií v práci učiteľa”.

 Jej snahou je inovovať  
a modernizovať obsah, metódy 
vyučovacieho procesu,  pripraviť 
učiteľov na aktívnu realizáciu 
školskej reformy. Vedie učiteľov 
k využívaniu moderných foriem 
výučby využitím Virtuálnej knižnice. 
 Do funkcie nastúpila 1. mája 
2010.

Párkové preteky 
pre deti

týka projektov viac či menej finančne 
nákladných. Spomínam to pre ,lebo 
pri prerokovaní Programu rozvoja 
obce na začiatku tohto funkčného 
obdobia, ktorého hodnota akcii 
bola vyčíslená sumou cez 1 miliardu 
vtedy ešte SK a ktorý som ohodnotil 
ako nereálny ma mnohí kritizovali. 
Pre „ les sme nevideli jednotlivé 
stromy“ , lebo ako veľa dobrých 
maličkostí vie zušľachtiť a skultúrniť 
prostredie a spríjemniť život, tak na 
druhú stranu nepríjemné maličkosti 
ho vedia riadne znechutiť a nie je to 
vždy len o peniazoch.
Čo stojí v ceste kultúrnosti v našej 
mestskej časti? Dúfam ,že nie Don 
Quichotské veterné mlyny.
Ing. Peter Rajkovič, poslanec MZ

Povinnosti 
poslancov
Jednou zo zákonných povinností 
poslancov mestskej časti alebo 
mestských je podanie majetkové-
ho a daňového priznania. Jedno  
k 31.3.  a druhé k 30.4. Vznikla tu 
otázka či si ju naši poslanci splnili. 
Ako predseda komisie Na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funk-
cii verejných funkcionárov môžem 
skonštatovať, že všetci poslanci si 
túto povinnosť splnili a týka sa to tak 
miestnych ako aj mestských poslan-
cov za našu mestskú časť,.

Ing. Peter Rajkovič
poslanec MZ

(Pokračovanie zo strany 4) Koľko stojí kultúrnosť

Nová riaditeľka ZŠ I. Bukovčana 3

budú v budúcnosti súčasťou 
sprístupnenia cyklomostu cez rieku 
Moravu spájajúceho MČ Devín, 
DNV a Hoff ktorý bude otvorený  
v marci 2011. Čaká vás deň plný 
zábavy s možnosťou vyhrať zau-

jímavé ceny. Na terase W hotela 
bude účastníkom poskytnuté malé 
občerstvenie: párok s horčicou či 
kečupom, nealkoholický nápoj 
a v cieli sladké prekvapenie. 

Registrácia: 
 od 1. 5. od 09.00 hod do 4. 6. 2010 do 16.00 hod.

5. 6. 2010 od 08.00 do 10.00 hod na W hoteli 

Miesta registrácie: 
1. Turistická informačná kancelárie DNV, Istrijská 49, D.N.Ves

2. MÚ Bratislava – Devín, Kremeľská 39, Bratislava Devín
3. W HOTEL – recepcia, Opletalova 1/A, D.N.Ves



DEVEX 6 

 Za vcelku dobrej účasti 
súťažiacich z rôznych kútov Slo-
venska ale aj z Čiech a taktiež za 
priaznivého počasia sa uskutočnila 
v dňoch 8. a 9. mája 2010 v mest- 
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves už po druhý raz súťaž 
RC lodných modelárov v kategórií 
„TUG TOWING“ a „F4“ pod 
názvom „Remorkéry na rybníku“.  
K úspešnému priebehu súťaže pris-
pela aj mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves finančným 
príspevkom 300 Eur., ako aj materiál-
nym zabezpečením (ozvučenie). 

 V piatok 8. mája 2010 sa po 
prezentácií, príprave trate a voľnom 
tréningu súťažiacich v jednotlivých 
kategóriách, uskutočnili súťažné 
jazdy lodných modelov kategórie 
„F4“. Označenie kategórie ako 
„F4“ je podľa medzinárodnej triedy 
NAVIGA. Je to kategória, v ktorej 
súťažia lodné modely na pripravenej 
trati bez statického bodovania 
(hodnotenie vonkajšieho vzhľadu 

modelu). V tejto kategórií súťažili 
jednotlivci, zvlášť seniori a zvlášť 
juniori.  V poobedňajších hodinách 
a 9. mája 2010 v doobedňajších 
hodinách sa uskutočnili súťažné 
jazdy kategórie „Tug Towing“, ako 
súťaž družstiev. Táto kategória bola 
rozdelená na súťaž „MC“ - lodných 
modelov so statickým hodnotením 
a na „OC“ lodné modely bez sta-
tického hodnotenia (hodnotenie 
vonkajšieho vzhľadu modelu).      

V priebehu oboch súťažných dní 
mali možnosť deti z našej mestskej 
časti, ktoré sa prišli pozrieť na súťaž, 
prezrieť si vystavené krásne lodné 
modely remorkérov, ako aj využiť 
možnosť neformálne si zasúťažiť 
na zvlášť pripravenej trati. To, že 
medzi deťmi bol o takúto formu 
veľký záujem svedčí aj fakt, že si 
jazdu s lodným modelom remorkéra 
vyskúšalo celkovo cez 60 detí. 
Všetky deti boli za svoju zručnosť 
ocenení pripravenými sladkosťami.   
Výsledky jednotlivých kategórií :

2. ROČNÍK SÚŤAŽE „REMORKÉRY   NA   RYBNÍKU-

KST Spartak BEZ 
a mestská časť Bratislava 

Záhorská Bystrica
vás srdečne pozývajú na:

XXVII. ročník 
turistického podujatia

S BEZKOU 
DO KARPÁT

22. 5. 2010
 
 Podujatie je už po 16-krát 
zaradené aj do medzinárodného 
turistického kalendára Internatio-
naler Volkssportverband (Medzi-
národná organizácia pre ľudový 

šport) - IVV.
PREZENTÁCIA:
22. 5. 2010 od 7.00 na štarte                             

ŠTART:
Námestie Rodiny v Záh. Bystrici
PEŠIE TRASY:
Sobota 22.5.2010
7.00 – 9.00..............................42 km
7.00 – 10.00............................25 km
7.00 - 12.00..............................10 km
CYKLOTRASY:
Sobota 22. 5. 2010                              
7.00 - 10.00...........................100 km
7.00 – 12.00..........................45 km
OPIS TRÁS:
Pešie trasy sú orientované do okolia 
Záhorskej Bystrice v Malých Karpa-

toch, cyklistické trasy vedú po ces-
tách a lesných cestičkách.
CIEĽ:
Všetky trasy majú cieľ na Námestí 
Rodiny v Záhorskej Bystrici v mieste 
štartu do 18.00 
ŠTARTOVNÉ:                       
dospeli: 1,5 Eur, mládež: 1,0 Eur
OBČERSTVENIE:
Na určených kontrolných 
stanovištiach a v cieli podujatia.
ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA:
Zabezpečuje usporiadateľ akcie.
PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE:
Jozef Karovič, Pavla Horova 1
841 07 Bratislava
Mob: 00421-910 131 772
www.tjspartakbez.sk

Mária Škrhová
Mob: 00421-907-797 673
E-mail: skrhova@bez.sk
POISTENIE: usporiadateľ akcie 
nezabezpečuje.
Turistické podujatie sa koná za 
každého počasia. Právo zúčastniť 
sa má každý, deti do 10 rokov 
len v sprievode rodičov. Podujatia 
sa zúčastňuje každý na vlastné 
nebezpečenstvo.

DO ZÁHORSKEJ BYSTRICE sa 
dostanete z Bratislavy: autobu-
som MHD č. 37 od Nového mostu 
smer Záhorská Bystrica, výstupná 
zastávka Miestny úrad.

www.zahorskabystrica.sk

Kategória „Tug Towing“
 – MC (modely so statickým 
hodnotením : 
1. miesto : 
súťažné družstvo  „ČSSR“  
Zloženie: Juraj Korolus - Bratislava 
                 Milan Bureš - ČR
2. miesto : „TT Bratislava seniori“ 
- Bratislava 
Zloženie : Juraj Korolus, Peter Pod-
horný – MČ DNV
3. miesto : 
„Ľavý a pravý“ – Galanta 
Zloženie : V. Morovič, R. Schnidt 
– Galanta 
4. miesto : „AJETO“ 
Zloženie : Jaroslav Malat – 
ČR, Miroslav Švehla - Galanta

Kategória „Tug Towing“ – 
OC (modely bez statického 
hodnotenia) : 
miesto: súťažné družstvo „TF 323“ 
– ČR 

Zloženie : Luděk Rais, Milan Bureš, 
miesto : „TT Bratislava – juniori“ 
Zloženie : Juraj Letovanec – 
Bratislava, Martin Podhorný – MČ 
DNV, 
miesto : „Adámik, s. r. o.“ 
– Bojnice 
Zloženie : Štefan Adámik, Adrián 
Adámik,  

Kategória „F4“ 
(seniori/juniori) : 
miesto : Juraj Letovanec 
(Bratislava)
miesto : Juraj Korolus (Bratislava-
MČ DNV)
miesto : Marko Dvořák – (ČR)

Kategória F2 : 
miesto : Juraj Korolus (Bratislava – 
MČ DNV) 
miesto : Peter Podhorný (Bratislava 
– MČ DNV)
miesto : Július Krampl 

  Táto súťaž bola zorganizovaná 
a na jej hladký priebeh dozeral 
organizačný výbor súťaže v zas-
túpení p. Jurajom Korolusom a Peter 
Podhorný – obyvatelia našej mest-
skej časti, gestorom súťaže bola 
mestská časť Bratislava Devínska 
Nová Ves. I keď hlavným zámerom 
tejto akcie  bola súťaž lodných mo-
delov remorkérov, jej cieľom bolo 
aj stretnutie staviteľov a fanúšikov 
lodných modelov remorkérov.  Celá 
akcia – súťaž v jednotlivých ka- 
tegóriách, ako aj neformálna súťaž 
detí a neformálne stretnutia sa 
staviteľov a fanúšikov modelových 
remorkérov, mala veľmi dobrú 
športovú a spoločenskú úroveň. 
Vďaka priaznivému počasiu mala 

aj dobrú divácku kulisu. Táto súťaž, 
ktorá bola v našej mestskej časti or-
ganizovaná už po druhý raz, a to aj 
z odozvy súťažiacich a prítomných 
divákov, sa už stala pre budúcnosť 
pravidelným termínom športovo – 
spoločenských akcií mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves. 
Veď vodná plocha rybníka v našej 
mestskej časti je na to ako stvorená, 
keďže lodné modely remorkérov, 
ktoré na nej súťažili, nemajú  žiadny 
negatívny vplyv na jej „rybné 
osadenstvo“.  

JUDr. František Baňas 
– zástupca starostu MČ DNV 

Juraj Korolus 
– za organizátorov súťaže
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02 - PREDAJ

• Ponúkam k jarnej výsadbe sirôt-
ky, letničky, muškáty a zeleninové 
priesady. Šubín Milan, Na Grbe 30, 

Tel.: 0907 222 231
• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa.         Tel.: 0910 923 932

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Hľadám kaderníčku s chuťou do 
práce do novo otvoreného salónu  
v Devínskej Novej Vsi.

Tel.: 0902 342 418
04 - SLUŽBY

• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 

Voľby do národnej rady 
Slovenskej republiky

12. júna 2010

Na kandidátnej listine číslo 10 , ktoré patrí Slovenskej národnej strane, 
pod poradovým číslom 30 je moje meno,

Jozef Studenič
 Vstúpiť do volieb som sa rozhodol 
pretože som Slovák a chcem pomôcť 
v oblastiach, ktorým rozumiem. Preto 
na listine Slovenskej národnej strany, 
pretože tá výrazne sleduje národné záu-
jmy Slovenska.
 Ak nemáme na Slovensku 10% 
Slovákov, tak to už nie je Slovensko 
a neoplatí sa tu žiť.
Preto je aj jedným z mojich záujmov 
zostať a mimoriadne mi leží na srdci, aby 
na Slovensku zostávali mladí ľudia, aby nemuseli hľadať vo svete uplatne-
nie, aby ho nachádzali tu doma na Slovensku! 

DO VOLIEB VSTUPUJEM S JASNÝM PROGRAMOM:
• podporiť zvýšenie bezpečnosti 
 cestnej premávky,
• podporiť zmysluplné využitie 
 voľného času najmä mládeže,
• podporiť myšlienky šport pre všetkých 
 a športom proti drogám,
• podporiť rozvoj motoristického športu 
 a rozvoj talentov z radov mládeže,
•  podporiť v školách zavedenie povinnej 
 dopravnej výchovy.

 Pravda oblastí, ktoré bude treba podporiť, bude iste viac. Najviac 
mi však na srdci ležia otázky mládeže, športu, bezpečnosti na cestách 
a neposlednom rade aj otázky našej národnej identity.
   Takže, kto súhlasí s tými istými názormi, zastáva tie isté priority, leží mu na 
srdci prosperita Slovenska a jeho občanov, nech príde k volebným urnám 
12. júna 2010, vyberie kandidátnu listinu číslo 10 a volí priateľa a kamará-
ta Jozefa Studeniča.                                                                           platená inzercia

DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

Tel.: 0907-106 308
02/ 64 777 430

monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať. 

 Tel.: 0910 421 170
• Predám 2-izb. byt na I. Bukovčana, 
5. posch.     Tel.: 02/ 6280 1335
• Predám 2 izbovú novostavbu 
na ul. Štefana Králika, 7.p., cena 
99.500 EUR. 

Kontakt: 0905 809 984

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová okresný manag-
er KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

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

sangria@stonline.sk

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

ŽELEZIARSTVO 
A DOMÁCE POTREBY

na Opletalovej 2
ponúka za prijateľné ceny

klince, skrutky, vruty, skrutky...
elektromateriál, zámky, drôt,
maliarske a domáce potreby

tel: 6477 5906 • 0911-775 906

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
LIPTOVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

a
MATICA SLOVENSKÁ, MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MESTO VYSOKÉ  TATRY,  OBEC PRIBYLINA

organizujú
Účastnícky poplatok je možné uhradiť poštovým peňažným poukazom, pre-
vodným príkazom z účtu alebo vkladom na účet Klubu slovenských turistov 
Liptova v pobočkách VÚB:
Číslo účtu KSTL:    0014031342/0200

Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom 500 účastníkov,
po naplnení limitu ďalšie objednávky nebudú  akceptované!!! 

Informácie: predseda KSTL  Ján KAMIEN, mobil.: 0903 156278,
  E-mail: kstl.nvk@gmail.com,nvk@centrum.sk

Prihlášku môžete poslať elektronicky na e-mailové adresy:
  kstl.nvk@gmail.com, nvk@centrum.sk

NEZABUDNITE: 
  pripojiť doklad o zaplatení, alebo uviesť 
  ako bola platba realizovaná. 
  Po pripísaní účastníckeho poplatku 
  na účet KSTL bude prihláška zaregistrovaná.

(Pokračovanie zo strany 5)
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Z policajného
zápisnika

�
� �

• Opäť v noci zo 6. na 7. 5. pristi-
hli policajti vodiča jazdiaceho pod 
vplyvom alkoholu a pri kontrole 
zároveň zistili, že má zákaz viesť 
motorové vozidlo.
• Počas obeda 9. 5. v autobuse 
č. 22 neznámy páchateľ ukradol 
poškodenému z bundy peňaženku 
s hotovosťou a dokladmi. Spôsobil 
škodu 100 eur.
• Na Istrijskej ulici v sobotu 8. 5. 
kontrolovali policajtí vo večerných 
hodinách vodiča, ktorý jazdil na 
vozidle s poškodeným predným 
sklom. Pri kontrole zistili, že vodič 
má uložený zákaz viesť motorové 
vozidlo. Hrozia mu 2 roky väzenia.
• Na Mečíkovej ulici v noci z 10. 
na 11. 5. zatiaľ neznámy páchateľ 
poškodil na motorovom vozidle 
Seat Alhambra zámok a spínaciu 
skrinku. Škoda je 600 eur.

OO PZ DNV

• Vo večerných hodinách 4. 5 na 
Novoveskej ulici vnikol neopráv-
nene do bytu na 1. poschodí starší 
muž, vstúpil do chodby a nas-
triekol do tváre majiteľovi sprayom. 
Dopustil sa porušenia domovej slo-
body a hrozí mu až 5 rokov väze-
nia.
• V noci zo 4. na 5. 5. na J. 
Jonáša, na zastávke MHD, dosiaľ 
neznámy páchateľ ukradol z ruky 
poškodenému mobilný telefón 
v hodnote 50 eur.
• V tú istú noc zo 4. na 5. 5. na par-
kovisku hotela Karpatia sa neznámy 
páchateľ vlámal do motorového vo-
zidla Hyundai. Ukradol navigačný 
systém Navigon a oblečenie. Spô-
sobil majiteľovi škodu 200 eur.

 Dňa 1. mája 2010, za krás-
neho slnečného počasia a účasti 
francúzskych priateľov z družobnej 
obce St Brice, sa uskutočnil na fut-
balovom ihrisku na ul. Vápencovej 
v mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves  3. ročník futbalového tur-
naja starších žiakov – FRŇÁK CUP“. 
Futbalového turnaja sa zúčastnilo 
šesť mužstiev, konkrétne FCL Devín-
ska Nová Ves „A“, FCL Devín-
ska Nová Ves „B“,   ŠK Vrakuňa, 
TJ Ivanka pri Nitre, FC Zohor a ŠK 
Lozorno. Turnaj mužstva odohrali 
systémom každý s každým 2 x 12 
minút, za rozhodovania profesio-
nálnych rozhodcov Bratislavského 
futbalového zväzu. Futbalový tur-
naj bol zabezpečený sponzorsky, 
predovšetkým zo strany rodičov 
mužstiev FCL Devínska Nová Ves, ako 
aj sponzormi, ktorých zabezpečil p. 
Boris Malárik, ako hlavný organizá-
tor turnaja. Aj touto cestou mu patrí 
vďaka za kvalitne pripravený turnaj 
starších žiakov. Finančne prispela 
aj mestská časť Bratislava Devínska 
Nová Ves, sponzorsky poskytnutím 
hracej plochy a šatní bezodplatne 
prispela aj spoločnosť DNV ŠPORT, 
spol. s r. o.  Všetkým sponzorom, 
ktorým poďakovanie zo strany orga-
nizátorov bolo vyslovené na záver 
turnaja (a nebolo ich málo), dovoľte 
aj mne sa touto cestou srdečne 
poďakovať za podporu pre rozvoj 
športu mládeže a predovšetkým detí 
v našej mestskej časti. Pre zúčastnené 
mužstvá a divákov bolo pripravené 
chutné občerstvenie.  
 Celkovým víťazom futbalového 

turnaja starších žiakov pod názvom 
„FRŇÁK CUP“ sa  stalo mužstvo TJ 
Ivanka pri Nitre, s celkovým počtom 
získaných bodov „9“ ktoré v roz-
hodujúcom zápase o celkové umiest-
nenie na prvom a druhom mieste 
remizovalo s domácim mužstvom 
FCL Devínska Nová Ves „A“ O : O. 
Týmto sa na druhom mieste  umiest-
nilo mužstvo FCL Devínska Nová 
Ves „A“, ktoré získalo celkovo 7 
bodov. Na treťom mieste sa umiest-
nilo mužstvo ŠK Vrakuňa, ktoré 
získalo 6 bodov, na štvrtom mieste 
mužstvo FC Zohor, ktoré získalo 5 
bodov, na piatom mieste mužstvo 
FCL Devínska Nová Ves „B“, ktoré 
získalo 3 body a na šiestom mieste 
mužstvo ŠK Lozorno, ktoré nezískalo 
ani bod. Najlepším hráčom turnaja 
bol vyhodnotený hráč TJ Ivanka pri 
Nitre – Valentini David, najlepším 
strelcom turnaja  sa stal taktiež hráč 
TJ Ivanka pri Nitre – Mrva Stanislav 
a najlepším brankárom turnaja sa 
stal hráč FCL Devínska Nová Ves „B“ 
– Boris Silný.  
 Čo povedať na záver. Starší žiaci 
odohrali turnaj s nadšením a plným 
zápalom pre hru. Je potešiteľné, že 
pri takom vklade do hry a pri síce 
krásnom ale „dusnom“ počasí sa 
nikomu nič nestalo. Na to ostrým 
okom dohliadali profesionálny roz-
hodcovia s Bratislavského futba-
lového zväzu, ktorí turnaj rozhodo-
vali bez nároku na odmenu. Za to im 
všetkým patrí srdečná vďaka od or-
ganizátorov turnaja. Máme záujem, 
aby takéto úspešné športové poduja-
tia pre deti a mládež z mestskej časti 

Družstvo stolnotenisového klubu 
Devínska Nová Ves vyhralo 
v súťažnom ročníku 2009/2010 7. 
ligu a  postúpilo do  vyššej súťaže. 
Na postupe sa podieľali  Jozef 
Cabala, Marian Ondrej,  Ladislav 
Arpa,  Andrej Krajča, Milan Svitok, 

Jan Bilský,  Peter Sándor a žiaci 
základných škôl v Devínskej Novej 
Vsi Jaroslav Tasáry a Matej Novot-
ný. Viac informácií o činnosti klubu 
nájdete na internetovej stránke  
www.stkdnv.sk.

Múdrejší ustúpi, pretože 

hlúpy má vždy väčšiu výdrž.

•••

Neznášam opilcov. Minule, 

keď som šiel z krčmy tak mi 

v kuse šliapali po prstoch.

•••

- Môže si Slovák dovoliť 

stále drahšie potraviny?

- Nielenže môže, musí!

•••

- Čo je absolútne zlá situácia?

- Keď vo väzení musia zriediť 

aj miesta na státie.

•••

Na zastávke: 

- Nazdar Fero! 

Ako sa máš? Ešte 

si sa neoženil? 

- Nie. 

- A na čo čakáš? 

- Na autobus!

•••

Otázka na rádio Jerevan: 

- Čo mám robiť? 

Môj pes naháňa 

okoloidúcich na bicykli? 

- Zoberte mu bicykel!

FUTBAL
IV. liga seniori
21. kolo  9. 5.
Lok. DNV – Šk Tomášov        1 : 2
g: Pillár
22. kolo  16. 5.
nehralo sa pre nespôsobilý terén
 z

POZVÁNKA
Klub SMER-SD v DNV

srdečne pozýva
vo štvrtok 27. 05. 

2010 o 18. 00 hod. 
sympatizantov SMERU-SD

na spoločné stretnutie v priestore 
na  Istrijskej č.6 v DNV

Postup do 6. ligy

FUTBALOVÝ   TURNAJ   „FRŇÁK  - CUP“

Bratislava Devínska Nová Ves ako 
aj zo širokého okolia,, akým bol aj 
tento futbalový turnaj starších žiakov, 
boli organizovali pravidelne. To, že 
tento turnaj bol pripravený a organi-
zovaný na veľmi dobrej úrovni boli 
slová chvály funkcionárov, trénerov 

a rodičov všetkých zúčastnených 
mužstiev. 

JUDr. František Baňas,
 zástupca starostu MČ DNV 

Boris Malárik,
za organizátorov turnaja 


