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	 Zavalení	 hromadami	
húb	 ľudia	 nestrácajú,	 po-
pri	 rezaní	 a	 sušení,	 varení	
a	 zaváraní,	 ani	 zmysel	 pre	
humor,	ani	pre	povinnosť.
	 V	 utorok	 14.	 9.	 prišlo	
do	 kina	 v	 Devínskej	 Novej	
Vsi	64	občanov	na	stretnu-
tie	 s	 poslancom,	 ohľadom	
aktivít	 v	 lokalite	 Kolónia.	
Potešiteľné,	 že	 bolo	 a	 že	
ľudia	 prišli.	 Hoci	 jeden	
tvrdil,	 že	 konečne	 po	 tak-
mer	štyroch	rokoch	prejavili	
záujem	čosi	povedať	a	čosi	si	
od	občanov	vypočuť,	druhý	
sa	domnieval,	že	to	bola	iba	
predvolebná	 kampaň	 (na-
koniec	 prečo	 nie?	 Ostatní	
majú	 rovnaké	 možnosti),	
tretí	 (viacerí	 tretí)	 kládli	
otázky,	ktoré	ľudí	zaujímajú	
či	trápia	už	roky	a	dvaja	po-
slanci	(vlastne	nakoniec	boli	
zúčastnení	 traja)	 nemali	
šancu	zodpovedať	na	všetky.
	 Ukázali	 však	 cestu,	 ako	
to	malo	vyzerať	celé	volebné	
obdobie.	 O	 tom,	 že	 vládne	
všeobecná	 nespokojnosť	
svedčia	 príspevky	 občanov,	
aktivita	 pred	 komunál-
nymi	 voľbami,	 ale	 aj	 vznik	
občianskeho	 združenia	
Devínska	inak,	tiež	skupina	
nezávislých	 kandidátov	 na	
poslancov	 do	 miestneho	
zastupiteľstva	 Zmena	 –	
nová	nádej.
Novým	 aktivitám	 teda	 za-
svitlo.	Vydržia?
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Zber odpadu z domácností
Miestny úrad Devínska Nová Ves v spolupráci 

so spoločnosťou Marius Pedersen
vykoná v sobotu 25. 9. 2010 v čase od 9,00 do 13,00 hod.

Zber odpadu z domácnosti
 s obsahom škodlivín

V  uvedenom termíne môžete bezplatne odovzdať odpady 
z domácnosti s obsahom škodlivín na troch odberných miestach:
1.)    Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
2.)    Istrijská ulica - pred požiarnou zbrojnicou
3.)    Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka
Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady): 
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky, mrazničky, olo-
vené batérie, motorové a prevodové oleje, staré farby, riedidlá  
a rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených 
obaloch (bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo  
k ich rozliatiu !!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci, 
ktorí vám ochotne poradia v prípade nejasností a ktorí od vás odo-
berú prinesený odpad.
Využite túto príležitosť a zbavte sa zlého a nepotreb-
ného odpadu

• Podľa predbežných 
výsledkov sa referenda 

v SR zúčastnilo necelých 
23 % obyvateľov, takže 

referendum bolo neplatné. 
Iba stálo hromadu peňazí.
• Podľa agentúry JPP (jedna 

pani povedala) na post starostu 
v Devínskej bude kandidovať 
6 osôb. Čím viac, tým horšie.

• Voľby do orgánov 
samosprávy budú 

27. novembra 2010.
Miestne zastupiteľstvo 

v Devínskej Novej Vsi podľa § 9 
zákona SNR č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení 

neskorších predpisov 
uznesením  zo  dňa 16. marca  

2010 č. 27/03/2010  určilo, 
že Miestne zastupiteľstvo 

v Devínskej Novej Vsi bude 
mať celkom 12 poslancov, 
ktorí budú zvolení v jednom 

volebnom obvode utvorenom 
pre celú  mestskú časť.

• Najbližšie zasadnutie 
Miestnej rady bude 5. 10.

Najbližšie zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva 

bude v utorok 19. 
októbra v Istracentre. 

(pravdepodobne od 9.00 h)

Príroda si svoj štandard zachováva vždy. Vždy sa naň možno spoľahnúť. Dozrieva-
júce hrozná symbolizujú jeseň, čas oberačiek, burčiaku, a v tomto roku aj prípravu 
na komunálne voľby.
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Z radnice
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
(MZ MČ DNV) sa zišlo 7. 9. 2010. 
Z uznesení vyberáme:
MZ MČ DNV  
• prerokovalo mimoriadnu 
tragickú udalosť z 30. 08. 2010 
a prijalo k nej tieto uznesenia : 
MZ MČ DNV zobralo na vedom-
ie situačnú  správu  starostu  mest-
skej časti DNV k tragickej udalosti 
zo dňa 30. 08.2010
MZ MČ DNV 
s hlbokým pohnutím prijalo správu 
o  mimoriadnej  tragickej  udalosti 
dňa  30.  08.  2010,  ktorá  posti-
hla mnoho ľudí a ochromila nielen 
chod  mestskej  časti,  ale  i  celej 
spoločnosti, 
odsudzuje  všetky  formy 
násilia  a  útoky  vychádzajúce 
z  akýchkoľvek  motívov  ohro-
zujúcich  ľudské  životy,  zdravie 
občanov  a  poškodzujúcich  maje-
tok, 
vyjadruje  hlbokú  sústrasť  pozos-
talým  obetí  a  súcit  s  ranenými 
a poškodenými, 
priebeh a udalosti z 30. 08. 2010 
musí byť pre samosprávne orgány 
poučením  pri  zabezpečení  pod-
mienok  ochrany  životov,  zdravia 
a majetku občanov, 
• schválilo 1.  finančný  príspe-
vok z Fondu rezerv mestskej časti 
DNV  na  organizovanie  pohrebov 
vo  výške  priemerných  výdavkov 
na sociálny pohreb, t. j. 500.- eur. 
na  jednu  usmrtenú  obeť  zo  dňa 
30.  08.  2010  s  trvalým  pobytom 
na  území  mestskej  časti  DNV,  2. 
zmocnilo  starostu  mestskej  časti 
Ing.  Vladimíra  Mráza  –  uvoľniť 
finančné  prostriedky  z  Fondu 
rezerv  na  úhradu  výdavkov  súvi-
siacich so sanáciou poškodených 
bytov a nebytových priestorov v ob-
jekte Pavla Horova 1 a 3, 
• uložilo prednostovi Miestne-
ho úradu odporúčania z diskusie 
prerokovať  v  komisiách  MZ  MČ 
DNV
• vykoná  všetky  kroky  pre  pod-
poru  vzniku  a  činnosti  sociálno-
kurátorských služieb, občianskych 
združení a spolkov na území mest-
skej  časti,  ktoré  sa  budú  venovať 
vyhľadávaniu,  poradenstvu  a  pre-

ventívnej pomoci osobám z rizikových 
skupín,  za  účelom  ich  zapojenia  do 
spoločenských  štruktúr,  termín  : 
10/2010, 
• schválilo splnenie celý  rad uzne-
sení  MZ  MČ  DNV  (ich  znenie  nie  je 
momentálne redakcii k dispozícii) 
• schválilo Dodatok  č.  1 
k  Organizačnému  poriadku  MČ 
DNV  v  súlade  s  novelou  zákona  č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v  znení  zmien  a  doplnkov,  uložilo 
prednostovi  Miestneho úradu 
a zástupcovi starostu MČ DNV 
vydať  úplne  znenie  Organizačného 
poriadku v termíne do 30. 09. 2010, 
• schválilo Dodatok č. 2 k Rokova-
ciemu poriadku MZ MČ DNV v znení 
pripomienok,  uložilo prednostovi 
Miestneho úradu a zástupcovi sta-
rostu mestskej časti vydať úplne zne-
nie Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva  mestskej  časti  DNV 
v termíne do 30. 09. 2010, 
• schválilo Zmluvu  o  spolupráci 
medzi mestskou časťou DNV a Ríms-
kokatolíckou cirkvou, farnosť DNV na 
rok 2010, 
• prerokovalo  materiál  k  1.  etape 
Pešej zóny, bez prijatia uznesenia,  
• schválilo  výsledok  vyhodnotenia 
ponúk na projekt prestavby a prístav-
by  kina  Devín  na  účel  Kultúrne 
– spoločenského  centra  Kolónia 
a  úspešného  uchádzača  Ing.  Ti-
bora  Havlíka  s  cenou  6.545.-  eur. 
a odporúča starostovi mestskej časti 
podpísať zmluvu o dielo, 
• schválilo  kontrolnú  správu  zos-
tatku  a  použitia  účtu  428  901  Is-
tra  Centra  k  31.  12.  2009,  uložilo 
riaditeľke  Istra Centra  poukázať 
prostriedky  účtu  428  901  vo  výške 
15.740,81 eur. na účet zriaďovateľa, 
uložilo prednostovi Miestneho 
úradu účelovo  viazať  prostriedky 
vo  výške  15.740,81  eur.  vo  fonde 
FOPER  pre  potreby  Istra  Centra  na 
opravu, údržbu a nákup majetku, 

• schválilo  použitie  prevedených 
a  viazaných  finančných  prostriedkov 
FOPER-u na opravu a údržbu : 
veľkej  sály  a  priľahlých  priestorov  Is-
tra Centra v celkovej sume 4.105,43 
eur., 
rozšírenie technického vybavenia pre-
vádzky  –  zvuková  aparatúra  v  sume 
2.294,62 eur., 
výmenu  3  ks  vonkajších  dverí  (ves-

tibul,  kuchynka  pri  bare  a  1.  pos-
chodie – východ na strechu vestibu-
lu) a 7 ks vetracích okien (kuchynka, 
šatňa,  vrátnica)  v  celkovej  sume 
3.300.- eur., 
opravu  a  údržbu  vonkajšej  časti  ob-
jektu  Istra  Centra  v  celkovej  sume 
6.040.- eur., 

• uložilo prednostovi Miestneho 
úradu  vypracovať komplexné znenie 
so zapracovaním schválených dodat-
kov  s  nájomcom  –  firmou  Tenergo 
Brno, a. s. s odsúhlasením termínom 
plnenia  nájomcom  a  odporúča  sta-
rostovi podpísať túto zmluvu, termín : 
10/2010, 
• schválilo postupnú realizáciu 160 
parkovacích  miest  postupne  na  síd-
liskách  Podhorské,  Stred,  Kostolné 
prostredníctvom  Denovy,  schválilo 
návrh  rozpočtových  opatrení  na  re-
alizáciu  parkovacích  miest  pre  rok 
2010  v  sume  31.000.-  eur.  (62ks  x 
500 eur.), 
• schválilo  Návrh  zásad  tvorby 
a  čerpania  Rezervného  fondu  MČ 
DNV, 
• schválilo  finančný  príspevok  pre 
Jozefa  Rajchla  na  beh  naprieč  USA 
vo  výške  1.000.-  eur.  z  Rezervného 
fondu  ako    mimoriadny  výdavok  na 
prezentáciu MČ DNV, 
• schválilo  odmenu  Ing.  Petrovi 
Rajkovičovi  pri  príležitosti  životného 
jubilea  –  50  rokov  v  súlade  s  čl.  9 
„Pravidiel  odmeňovania  poslancov 
Miestneho zastupiteľstva...“ vo výške 
priemeru mesačných poberaných od-
mien  za  obdobie  jedného  roka  pred 
udelením odmeny, 
• zobralo na vedomie  návrh 
úsporných  opatrení  rozpočtu 
MČ  DNV  na  rok  2010  podľa 
predloženého  návrhu,  odporučilo 
starostovi mestskej časti 
postupovať  podľa  predloženého 
návrhu  úspor  bežného  kapitálového 
rozpočtu  v  prípade  ak  podielové 
príjmy z dane z príjmu fyzických osôb 
a  dane  z  nehnuteľností  nedosiahnu 
predpokladanú  výšku  188  tis.  Eur. 
v mesiaci po predchádzajúcom prero-
kovaní a odsúhlasení v Miestnej rade 
MČ DNV a s následným informovaním 
Miestneho zastupiteľstva MČ DNV, 
• schválilo  kúpu  pozemkov  regis-
tra  „C“  parc.  č.  2244/13  –  vodná 
plocha  o  výmere  467m²  a  parc.  č. 
2242/5 – zastavaná plocha o výmere 

44m2 podľa odčleňovacieho Geo-
metrického  plánu  č.  4/2010  zo 
dňa 19. 3. 2010,  za kúpnu cenu 
9.394,20.-  eur.,  v  celosti  vrátane 
príslušenstva od spoločnosti  TSV, 
s. r. o., 
• schválilo  uzatvorenie  mandát-
nej  zmluvy  o  zabezpečení  pre-
daja  prislúchajúcich  pozemkov 
vo  vlastníctve  hlavného  mesta  SR 
Bratislava , mestskej časti Bratisla-
va  Devínska  Nová  Ves  vlastníkom 
bytov  a  nebytových  priestorov  so 
spoločnosťou H- Probyt, s. r. o., 
• odsúhlasilo  zadanie  Urbanis-
tickej štúdie dopravného napojenia 
areálu  VW  SLOVAKIA  a.  s.  v  MČ 
DNV, 
• schválilo  kontrolnú  správu  vy-
hotovovania,  doručovania,  archi-
vovania a podpisovania zápisníc zo 
zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
MČ  DNV  za  roky  2008,  2009, 
2010, uložilo prednostovi Miest-
neho úradu  odstrániť  nedostatky 
zistené  kontrolórom  a  zistené 
skutočnosti  zapracovať  do  novel-
izácie  Rokovacieho  poriadku  Mi-
estneho zastupiteľstva MČ DNV, 
• schválilo  správu  o  činnosti 
a kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra za 1. polrok 2010, 
• neschválilo  vyplatiť  doplatok 
kúpnej  zmluvy  vo  výške  19.916.- 
eur.  ABC  Market  Slovakia,  spol. 
s  r.  o.,  ktorá  vyplýva  z  platnej 
kúpnej zmluvy, článku III. Bod 2.3, 
- schválilo  prenájom  osobitného 
zreteľa nebytových priestorov v ob-
jekte  Štefana  Králika  1,  ktorý  je 
vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy 
a  v  správe  MČ  DNV,  List  vlast-
níctva  č.  1723  v  katastrálnom 
území DNV, parc. č. 2878/80 na 
prízemí – Občianskemu združeniu 
Ichtys,  IČO  :  42126819,  o  cel-
kovej  výmere  53,30m2  od  01. 
06. 2010 do 31. 05.2011 s pod-
mienkou,  že  OZ  Ichtys  predloží 
do  Miestneho  zastupiteľstva  MČ 
DNV  každoročne  v  mesiaci  ok-
tóber  príslušného  roka  správu 
o činnosti Občianskeho združenia. 
Prenájom  za  obdobie  do  31.  05. 
2011  za  čiastku  1.00.-  eur./rok. 
Splatnosť  úhrady  bude  stano-
vená  na  faktúre,  ktorú  Občianske 
združenie dostane pri podpisovaní 
tejto  nájomnej  zmluvy.  Občianske 

(Pokračovanie na strane 3)



 DEVEX 3

Z radnice
združenie Ichtys si uhradí na svoje 
vlastné  náklady  spotrebu  energií 
v  zmysle  skutočného  odpočtu 
meračov  energií,  t.  j.  spotreba 
tepla,  elektrickej  energie,  spotre-
bu  studenej  a  teplej  úžitkovej 
vody, uložilo prednostovi Miest-
neho úradu  predložiť  žiadosti 
občianskych  združení  o  prená-
jom  nebytových  priestorov  na  ro-
kovanie v orgánoch mestskej časti 
(Komisie,  Miestna  rada,  Miestne 
zastupiteľstvo)  s  návrhom  využitia 
priestorov v správe mestskej časti 
s  pridelením  priestorov  podľa 
príslušných  kompetencií,  termín: 
10/2010,  

• zobralo na vedomie  informáciu 
o  aktuálnych  projektoch  v  MČ  DNV 
financovaných  z  prostriedkov  Európ-
skej únie a  informáciu o nových pro-
jektových  zámeroch  mestskej  časti 
„Za  mostom“,  „CROSKAT“  a  z  Pro-
gramu cezhraničnej  spolupráce SK/
AT  a  LIFE  +  2010,  konštatovalo,  že 
projektový  zámer  LIFE  +  2010  je 
v  súlade  s  Programom  hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja MČ DNV 
a  Programom  obce,  vyslovilo  garan-
ciu  spolupráce  na  projekte  LIFE  + 
2010 časti „vytvorenia zimného salaša  
na  pozemkoch  v  správe  alebo  
majetku  MČ  DNV,  ako  aj  podporu 
projektu  „CROSKAT“  na  úrovni  
samospráv  v  časti  reprezentá-
cie  560.  výročia  prvej  písomnej  
zmienky  o  Devínskej  Novej  Vsi  

a sprievodných kultúrnych akcií, 

• zobralo na vedomie  infor-
máciu  o  organizačne  –  technickom 
zabezpečení  referenda,  ktoré  sa 
bude  konať  18.  septembra  2010, 
a  zobralo na vedomie  infor-
máciu  o  organizačne  –  technickom 
zabezpečení  volieb  do  orgánov  sa-
mosprávy v roku 2010 (27. 11. 2010), 
• zobralo na vedomie  informáciu 
o  činnosti  letopiseckého  výboru, 
a  uložilo prednostovi Miestneho 
úradu  pripraviť  návrh  zadania  pod-
mienok  pre  vypísanie  výberového 
konania  na  funkciu  kronikára  mest-
skej časti a po prerokovaní v Kultúrnej 
komisii  a  Miestnej  rade  predložiť 
do  Miestneho  zastupiteľstva  MČ 
DNV, termín :  10/2010, 

• schválilo : 
1,  celoročné  rozpočtové  ho-
spodárenie mestskej časti Bratisla-
va Devínska Nová Ves za rok 2009 
s výhradou, 
2. účtovnú závierku mestskej časti 
Bratislava  Devínska  Nová  Ves  za 
rok 2009 s výhradou, 
doplnilo : 
ako  súčasť  uznesenia  UMZ  č. 
72/6/2010  uznesenie  o  bod  10 
takto : 
10.  u  k  l  a  d  á:    Prednostovi  Mi-
estneho  úradu  vykonať  opatrenia 
k záverečnému účtu za  rok 2009 
v  zmysle  UMZ  č.  39/4/2010 
a UMZ č. 56/6/2010“, 
• prerokovalo  informatívne  ma-
teriály č. 4 a 7 bez prijatia uznese-
nia.                                            zrb

(Pokračovanie zo strany 2)

Rozhovor s Milanom Jambo-
rom, o ktorom sa hovorí ako 
o možnom kandidátovi na 
post starostu.

Aký je váš vzťah k Devínskej 
Novej Vsi?
 Devínska Nová Ves mi veľmi 
prirástla k srdcu. Narodil som sa 
tu, strávil tu svoje detstvo a dospie-
vanie, založil som si tu rodinu. Pôvo-
dom som rodák z Devínskej, žili tu  
moji predkovia, ktorí ma formovali 
a naučili ma láske k rodnej obci. 
S úsmevom si spomínam na jeden 
zážitok s mojou babkou, ktorú si 
pamätníci pamätajú ako tetu Marču 
Parasku, vychýrenú kuchárku na 
svadbách. Išli sme spolu na cintorín 
a cestou sme stretli spisovateľa Ruda 
Slobodu. Kým pre mňa to bol velikán 
slovenskej literatúry, pre babku stále 
chlapec od susedov, ktorého dobre 
poznala a aj sa s ním tak bavila. 
 Ako malý chlapec som vnímal 
dominanty - prírodné krásy Devínskej 
– Pieskovec, Kobylu  ako miesta pre 
detské hry. Sú mi stále blízke. Ďalším 
miestom, ktoré som si veľmi obľúbil 
a trávil som tam veľa času, bola 
knižnica, ktorá vtedy bola na prízemí 
bývalej radnice na ulici Na Mýte. 
Dodnes si pamätám veľké drevené 
police plné kníh a vŕzgajúcu drevenú 
podlahu... Rovnako si spomínam na 
veľké detské ihrisko, priamo pred 
našou bytovkou, kde sme sa ako deti 
hrávali. Ako žiak základnej školy 
som hrával závodne stolný tenis za 
Devínsku, dokonca sa mi raz podari-
lo vyhrať pohár o najlepšieho hráča 
DNV. 

 V čase dospievania sa ma citlivo 
dotýkala bezprostredná prítomnosť 
hraničného pásma - železnej 
opony priamo pod našimi oknami. 

Veľkým zážitkom a cennou životnou 
skúsenosťou bola pre mňa pomoc 
mojej mame v opatrovateľskej 
službe, ktorú v Devínskej pred rokmi 
zakladala. 
 A aj keď som precestoval kus 
sveta, za najkrajšie miesto na svete 
považujem stále moju rodnú Devín-
sku.
Rozhodnete sa kandidovať 
na pozíciu starostu?
 Vždy som sa snažil bojovať 
proti nečestnosti, bezpráviu, krivde.  
V poslednej dobe ma udalosti, ktoré 
vyplynuli z rozhodnutí súčasného 
vedenia a zastupiteľstva miestneho 
úradu doviedli k názoru ako veľmi je 
potrebná zmena. Zmena je proces. 
Žiada si určitý čas, primerané nákla-
dy, ale najmä osobné presvedčenie 
a nasadenie a ochotu veľa obetovať. 
Som pripravený toto všetko 
podstúpiť. Pre blaho nás všetkých, 
ale najmä obce, ktorá mi tak nesmier- 
ne prirástla k srdcu. Základy tejto 
zmeny môžu byť položené zanedl-
ho. Nami všetkými - v komunálnych 
voľbách. Tým, že si zvolíme zmenu, 

novú a lepšiu budúcnosť pre nás 
všetkých - seniorov, mladých, rodiny 
s deťmi. Že dáme dôrazné „nie“ 
„zbabranej“ Istrijskej, betonárni  
v blízkosti obytných súborov, podiv-
nému prideľovaniu obecných bytov, 
predraženému nákupu areálu Texti-
lanky...
 Vo svojom živote som si vždy ctil 

a budem si ctiť hodnoty akými sú ro-
dina, láska, čestnosť, zodpovednosť, 
tolerancia. Mojím zámerom je 
docieliť, aby Devínska znovu začala 
byť pre  ľudí bezpečná, čistá, krásna 
– teda aby bola  miestom pre spokoj-
ný život pre všetkých.               

  zrj
Pokračovanie v ďalšom čísle

 Asi som schizofrenik. Alebo exis-
tujú dve Devínske Nové Vsi. O jed-
nej hovoria páni a dámy z radnice, 
hovorí sa o nej v DTV a píše v Metro-
pole. Tú druhú Devínsku Novú Ves 
vidíme denne naživo okolo seba 
a dočítame sa o nej každé dva 
týždne v Devexe. Dve sestry, ktoré sa 
na seba vôbec, ale vôbec nepodo-
bajú. Prvá je krásna usmiata nevesta 
v bielych nepoškvrnených šatách. 
Tá druhá je ušmudlaná bezzubá 
starena, ako vystrihnutá z rozprávok 
Pavla Dobšinského. 
 V utorok 14.9.2010 sa v budove 
bývalého kina Devín hovorilo hlavne 
o tej druhej Devínskej Novej Vsi. Po-
slanec Ing. Peter Rajkovič pozval na 
stretnutie obyvateľov Kolónie, aby 
ich informoval o investičných aktivi-
tách v tejto oblasti a aby si vypočul 
ich názory na tieto aktivity. Ten, kto 
na stretnutie prišiel, sa rozhodne 
nenudil. Atmosféra bola živá, vo  
vzduchu to len tak iskrilo a plánované 

dve hodiny boli nakoniec príliš krátke 
na to, aby každý mohol prejaviť svoj 
názor.
 Napriek tomu, že sa na stretnutí 
hovorilo o tej reálnej Devínskej 
Novej Vsi, o tej ušmudlanej starene, 
odchádzal som z neho s dobrým 
pocitom. Po prvé preto, že sa našiel 
aspoň jeden poslanec, ktorý si trú-
fol predstúpiť tvárou v tvár pred 
svojich voličov. Po druhé preto, 
lebo moji susedia ukázali, že majú 
záujem o to, čo sa okolo nich deje. 
Po tretie preto, lebo aj keď na stret-
nutí padali hlavne kritické slová na  
adresu starostu a poslancov miestne-
hozastupiteľstva, nikto sa tam nepo-
bil a diskusia sa viedla v rámci 
slušnosti. A po štvrté preto, lebo aj 
na jednej aj na druhej strane som cítil 
úprimný záujem o pozitívnu zmenu. 
A tá je v Devínskej Novej Vsi naozaj 
potrebná. O tom asi len málokto po-
chybuje.

Ján Žatko

DOZREL ČAS NA ZMENU

Dva svety

TERMÍNOVNÍK 
KOMUNÁLNE VOĽBY 27. 11. 2010 

Doručiť kandidátne listiny 3. 10. 2010
Začiatok volebnej kampane 10. 11. 2010
Ukončenie volebnej kampane 25. 11. 2010         
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

30. 9.  Večer pri tanci
- tanečný podvečer plný slovenského a chorvátskeho folklóru, 

príďte sa vyskákať a podučiť ľudovým tanečným choreografiám
vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 h., vstup voľný

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.

25. 9. Národný park Donau Auen
- autobusový výlet s odborným sprievodcom do 

centra rakúskeho národného parku „Dunajské luhy“ 
v zámku v obci Orth an der Donau (schlossORTH)

Program: 
- návšteva centra NP - multimediálna výstava DonAUräume, 

zámocký ostrov s pozorovateľňou pod vodou, vyhliadková veža 
- prechádzka lužným lesom

odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h
25. 9.  Príroda Devínskej Kobyly

- pešia exkurzia s odborným sprievodcom pri príležitosti 
Svetového dňa cestovného ruchu, zameraná na spoznávanie 

NPR Devínska Kobyla. Trasa vedie z DNV do Devína
Exkurzia je zdarma.

odchod: TIK DNV Istrijská 49 o 14.00 h

DEVEX na internete
Ako hľadať? 
Na stránke Devínska Nová Ves 
(devinska nova ves) nájdite Neofi-
ciálne stránky Devínskej Novej Vsi, 
potom kliknite na znak, a vľavo na 

7 riadok zhora na Devex. Nájdete 
tam nielen všetky čísla z tohto roka 
ale aj predchádzajúce ročníky. 
Komu vďačiť? Aj o tom raz bude-
me písať.

[ag] 
artgallery

d e v í n
Pozývame vás a vašich 

priateľov na vernisáž výstavy 
v piatok 17. septembra 

2010 o 17:00 hodine  
Dorota Sadovská

Drawing-pin
Kurátor / Curator: 

Sabina Jankovičová
Otvorené: 

piatok - nedeľa 
14:00 - 19:00 

Výstava potrvá do 
17. októbra 2010  

V pondelok 4. októbra 2010 
o 16:00 Vás pozývame 

na krst grafického albumu 
Doroty Sadovskej “Drawin-

g-pin” v rámci podujatia 
Bratislava Art Festival

 Devínskou Novou Vsou pred 
dvoma týždňami otriasli udalosti, 
ktoré boli šokom pre každého jej 
obyvateľa. Šialený strelec zavraž-
dil sedem ľudí, ohrozoval desiatky 
ďalších a spravil z tejto bratislav-
skej mestskej časti vykričanú štvrť. 
Tragédia je o to horšia, že o pro-
blémoch, ktoré vznikali spolužitím 
susedov s postihnutou rodinou, kaž-
dý vedel a nikto z kompetentných 
ich roky neriešil.

 Počas dvoch týždňov, ktoré 
ubehli od streľby, Devínskonovo-
vešťania jasne videli, že nikto ich 
problémy s bezpečnosťou riešiť 
nechce a všetci zodpovední sa spo-
liehajú na to, že s ochabujúcim me-
diálnym záujmom zanikne niekde 
v tichu aj jasná a na výsosť opod-
statnená požiadavka obyvateľov 
Devínskej Novej Vsi na bezpečný 

DEVÍNSKA 
INAK

život v ich vlastnej štvrti.

 Predseda nášho združenia 
Rastislav Tešovič sa 7. septembra 
zúčastnil na mimoriadnom roko-
vaní miestneho zastupiteľstva, kde 
chcel miestnej verchuške pripo-
menúť, že za dlhodobo neriešené 
problémy v našej mestskej časti 
nesie do istej miery zodpovednosť 
a spýtať sa kompetentných, ako 
chcú podobným tragédiám pred-
chádzať. Odpoveď nedostal.

 Preto dňa 10. septembra 
2010 vzniklo občianske zdru-
ženie Devínska Inak, ktoré bude 
stále a trvale pripomínať miestnym 
politikom, že ich úloha sa nekon-
čí príspevkom na pohreb obetí.    
Chceme, aby naše deti chodili do 
školy či do škôlky bez pocitu, že 
niekto začne riešiť svoje problémy 
samopalom. Máme pocit, že bez-
pečnosť je len jednou zo zanedba-
ných oblastí v Devínskej Novej Vsi, 
že za roky a roky sa tu nahroma-
dili neriešené problémy a prípad  
šialeného strelca je len výkriční-
kom, ktorý ukázal na to najpod-
statnejšie.

 Občianske združenie De-
vínska Inak je od dnešného dňa  
otvorené všetkým obyvateľom De-
vínskej Novej Vsi, ktorí nechcú, aby 
im problémy v ich štvrti prerástli 

cez hlavu, majú nápady, riešenia, 
a chcú pre svoju mestskú časť uro-
biť niečo konkrétne. Pilotne sme na 
našej internetovej stránke www.
devinskainak.sk zriadili email, 
kde môžu obyvatelia mestskej čas-
ti nahlasovať problémy a napätie 
v susedstve, ale i iné problémy 
všeobecného záujmu. Všetky Vaše 
podnety budeme priebežne overo-
vať, zverejňovať na našej stránke 
a žiadať vo Vašom mene kompe-
tentných o nápravu. Anonymitu 
zaručujeme.

Chceme aby naša Devínska 
vyzerala Inak!

Mgr. Dana Vanková
Devínska Inak,

 občianske združenie

Chcete vyhrať?
Terminál Tiposu

je k dispozícii v snack bare
W hotela na Opletalovej ul.

od 10°° do 23°° h
príďte, 

tipujte a vyhrajte

o 18,30 hoD. 
29.9. SALT 

Program kina DEVÍN 
v Devíne (nie v Devínskej)
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ˇSpolocenská kronika

nových spoluobčanov
Richard HARŠÁNY
Alžbeta DORIČOVÁ
Alena ZEMANOVÁ

Barbora BRÁZDOVÁ
Matúš NEMEC

Vitajte!

MUDr. Juraj STANÍK 
a MUDr. Daniela LESAYOVÁ

Jozef BELANSKÝ 
a Andrea LIPOVÁ

Ing. Ondrej HOLÚBEK  
a Ing. Soňa IVANČOVÁ

Michal HAMAŠ 
a Paulína MATÚŠOVÁ

Róbert VALLO 
a Miriama VANEKOVÁ

Boris BARANOVIČ 
a Lucia PADYCHOVÁ

Igor JÁN 
a Žaneta LHOTSKÁ

Rami KOTROCH 
a Andrea HUMMELOVÁ

Ing. Július RIJÁK 
a Mgr. Martina BÍROVÁ

Blahoželáme!

Dušan KEBLÚŠEK
Alexander SABO

Irma VLKOVÁ rod. Pokorná
Henrieta ŠUBÍNOVÁ (Indra)

Jozef CHRANČOK
Nech odpočívajú v pokoji!

Zlatú svadbu oslávili
Jozef a Božena ŠÚPLATOVÍ

Diamantovú svadbu oslávili

Ján a Martina NOVÁKOVÍ

Blahoželáme !

Odišli z našich
radov

Privítali sme

Zosobášili sa

 My sme vybudovali, my sme 
postavili, my sme zabezpečili, my 
sme najlepší... či to ľudia, občania 
chceli alebo nechceli. Vás si občania 
zvolili, aby ste ich zastupovali, aby 
ste občanom slúžili a nie ich pokla-
dali za hlupákov a jedinými partner-
mi pre vás boli developeri, investori, 
skrátka tí, čo mali peniaze, vedeli  
s nimi narábať... ako, to najlepšie 
viete vy. Ale občana ako partnera 
ste neprizvali.
„Načo ste sa tam sťahovali?“ bola 
odpoveď poslanca Moravca na 
otázky, prečo členovia obecného 
zastupiteľstva nehájili záujem 

občanov a dopustili svojvoľné rozho-
dovanie cudzích (a možno že ani nie 
cudzích), teda k obyvateľstvu presne 
podľa pána poslanca: o nás – bez 
nás.

ms

 V jednej debate ktosi varoval 
budúcich kandidátov zbierajúcich 
podpisy na petičné hárky, aby 
neprezradili svoje zámery do de-
tailov, pretože iní kandidáti, ba 
hádam aj tí, ktorí už dôveru stratili, 
môžu kopírovať. Žiadne obavy mať 
nikto nemusí. Pretože sľuby spred 
4  a 8 rokov si ľudia ešte pamätajú, 

pamätajú aj to, že neboli ani plnené 
nieto splnené a za krátku dobu do 
volieb sa ani splniť nedajú. Možno 
budeme môcť počuť zdôvodnenia 
prečo nie. Neviem, či nás to už bude 
zaujímať.

vm, av, dh

 Keď miestne zastupiteľstvo 
schválilo 160 parkovacích miest 
(zrejme ubratím zelene alebo...) 
malo by zverejniť o ktoré miesta  
ide aby očania mohli včas: 
poďakovať, protestovať, alebo 
reagovať.

mb

Porušili zákon ?
 Záujmové územie je rozvojová 
plocha podliehajúca istým zásadám 
ochrany. Do tejto kategórie patrí aj 
územie Devínskej a nemalo by sa 
tu voľne stavať podľa kdejakých 
záujmov. Hovorím o tom preto, lebo 
Istrijská ulica patrí do chráneného 
územia, a nie je mi jasné, či pamiat-
kári súhlasili (alebo vôbec vedia?) 

s vybavením plechovou strechou 
na novom bytovom dome vedľa 
hasičskej zbrojnice na Istrijskej,  
alebo bielymi plastovými oknami, 
tými najlacnejšími...Asi to nezod-
povedá zachovaniu pôvodnej 
zástavby ani k zachovaniu histórie 
tejto ulice. Nuž, vyjadrí sa niekto 
z kompetentných k tomuto?

sep
 Nie som stavbár, ani ekonóm, ani 

poslanec, som jednoducho jedno-
duchý občan, ktorý zveril rozhodo-
vanie zboru poslancov a tí by mali 
spoľahlivo rozhodovať a raz za čas 
skladať účty.
Plot pri starej škole na I. Bukovčana 
je zbúraný a koniec volebného  
obdobia dáva tušiť, že nedorob-
ky (skôr sfušované pokusy) zos-
tanú ako veno novým členom 
zastupiteľstva. Ktosi predsa tento 

zámer navrhol,(zverejnil aj zámer 
a pýtal sa občanov čo oni na to 
hovoria?), niekto, na niečí príkaz, vy-
projektoval, niekto zobral za projekt 
peniažky a „skutek utek“, nebude 
plot, nebude kruhový objazd (bol by 
iba pre štvorkolky), ale kopa peňazí 
sa prehajdákala. U nás vo fabrike 
by to dostal niekto k náhrada. U nás 
v Novej Vsi?

mm

ŠKODA, že v utorok 14. 9. odišla akosi skoro zo stretnutia občanov s poslancami z kina šéfredaktorka farebnej 
Metropoly. Bola by sa dozvedela veľa zaujímavých postrehov a názorov.

rz
A ešte na margo Devexu. Ak by mal Devex (alebo jeho vydavateľ) také podmienky a finančné zabezpečenie ako 
iné periodiká, iste by dokázal viac ako sa mu darí teraz bez vytvorených podmienok, keď to robí sám a takpovediac 
„na kolene“.

Slovo majú Novoveštania

Vďaka všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom

podporujú vydávanie Devexu.
Len vďaka nim Devex vychádza

 Ako finančne pomôcť?
 fakturačné údaje:
Redakčná adresa:

Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07,
číslo účtu: 5501241032/0200,

konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: 200710

Stretnutie občanov 
v Istracentre

dňa 4.10.2010 od 19.30 do 21.00 hod
Téma : investičné aktivity v obci

Ing. Peter Rajkovič, poslanec MZ MČ DNV

Ostatné pracovné 
zasadnutie Miest-
neho zastupiteľstva 
bude v utorok  
19. 10. 2010 
v priestoroch Istra 
centra. Predpokla-
dáme, že verejné.

OSPRAVEDLNENIE
V mene organizátorov 

sa ospravedlňujem obyvateľom 
DNV, že sa v tomto roku kvôli 

tragickým udalostiam posledných 
dní a aj kvôli počasiu neuskutočnili 

oslavy Dňa ústavy. Verím, 
že o rok sa toto podujatie uskutoční 

a bude opäť také úspešné, ako 
počas prvých dvoch ročníkov.
Ján Žatko, predseda MO 
Matice slovenskej DNV



DEVEX 6 

 Ako som spomínal v minulom 
článku, zdá sa akoby tu s nami naši 
poslanci ani nebývali. Nezaujíma-
jú ich naše problémy, s ktorými sa 
stretávame takmer každý deň. Nik 
sa nestará o spomaľovače pri ZŠ 
Bukovčana alebo zničené pletivá 
na ihriskách, ktoré by mali chrániť 
no v tomto stave viac ohrozujú 
detské životy. Každodenný boj na 
uliciach o miesto na parkovanie 
zvádzame už dlhšiu dobu, ale 
to akoby sa ich ani netýkalo.  
Situácia na Kolónii je už takmer 
tragická, keď sa tamojší obyvate-
lia musia vysporiadavať s níz-
kou občianskou vybavenosťou. 

Chýbajú im ihriská ale aj obchody. 
Akoby bolo treba pripomenúť, že 
aj tu žijú ľudia. 
 Preto sa pýtam, či terajšia sprá-
va aj s poslancami robí niečo pre 
nás a či vidí to čo bežný občan.  
Blížia sa voľby a preto prišiel čas 
na zmenu. Možnosť napraviť sys-
tém, ktorý funguje ale nie pre nás. 
Musíme sa opýtať samých seba, 
či môžeme spraviť viac. Viac pre 
naše deti, mládež, dôchodcov ale 
aj pre „nás“ bežných pracujúcich 
ľudí. Ja viem, že môžem a preto 
pôjdem voliť.

Štefan Sekáč

 Vždy som veril, že ľudia si skôr 
zapamätajú tie pozitívne veci, ako 
tie negatívne. Takí jednoducho 
sme, máme tendenciu veriť v to 
pozitívne. Veríme v dobro. Preto 
som sa aj rozhodol, že budem 
skôr robiť pozitívnu kampaň, ako 
negatívnu, ktorej máme všetci 
plné zuby. Dnes ale musím urobiť 
výnimku, pretože som videl vysiela-
nie Devínskonovoveskej televízie 
(Magazín DTV 15.9.2010), a 
veľmi ma zarazilo čo som videl. 
 Reportáž hovorí o tom, že sa 
poslanci na rokovaní venovali 
nelichotivému stavu tribúny a 
šatní na štadióne na Vápencovej 
ulici. Následne pán poslanec  
Šimkovič hovorí, ako vylepší futba-
lový štadión, konkrétne rozprával 
o šatniach. Citujem:  „Skutočne 
to považujem, ja osobne, ešte 
ako člen, predseda dozornej 
rady DNV športu za vážny pro-
blém pre ďalší rozvoj futbalu…, 
je to skutočne na úrovni pred 30 
rokmi…”. Ďalej pán poslanec uvi-
edol, že na vybudovanie nových 
šatní peniaze nie sú. S tým sa 

súhlasiť dá. Pretože páni poslanci 
radšej peniaze používajú na iné 
účely, ale to je už o inom. Pred 
istou dobou bol schválený projekt 
na šatne, ktorý mestská časť za-
platila, dokonca sa už vyrubovali 
stromy, následne sa od tohoto 
projektu upustilo. Ďalšie peniaze 
vyhodené do vzduchu a ja takéto 
nakladanie s peniazmi považujem 
za vrchol nekompetencie .
 Ďalšou vecou je, že pán po-
slanec, ktorý má toľko veľa, iste 
dôležitých funkcií, za celé volebné 
obdobie so štadiónom neurobil 
nič. A ešte si aj dovolí 2 mesiace 
pred voľbami vyhlásiť aké má 
plány. Ja osobne toto považujem 
za výsmech občanom Devínskej 
Novej Vsi a ďalšie plané sľuby. 
Pýtam sa kde sú výsledky pán po-
slanec ? Či vari považujete sľuby 
za výsledky ? Z vašich rečí nové 
šatne nevyrastú, času ste mali viac 
než dosť, ale nejako ste zaspali. 
Veď vy dokonca ani nebývate 
v Devínskej Novej Vsi. Čo  je to 
za nezmysel aby človek, ktorý 
nebýva v určitej mestskej časti za-

• Potrebujete vy, ktorý 
má za sebou už niekoľko 
úspešných hospodár-
skych funkcií a vybojoval 
niekoľko súbojov nielen na 
športovom poli kandidovať 
na post poslanca miestne-
ho zastupiteľstva, funkcie, 
ktorá znamená novú prácu, 
starosti a zodpovednosť?

 Keď ma oslovili priatelia a zná-
mi s názorom, že v Devínskej je 
potrebná v komunálnej politike 
zmena znamenajúca novú nádej 
pre Devínsku a vyslovili dôveru: 
„Poď, veď už si niečo dokázal, 
postavil na nohy dve  fabriky (Press-
kam v DNV, Tower v Malack-
ách a jeden úspešný športový 
tím (automobilových pretekárov  
AST Presskam), isto zvládneš 
a využiješ skúsenosti v prospech 
Devínskej a jej obyvateľov. Uve-
domil som si dôležitosť takéhoto 
rozhodnutia a prisľúbil som, že sa 
pousilujem.

• Kde teda vidíte v Devín-
skej rezervy ?

 Tých oblastí je veľa. Iste sa 
v Devínskej urobilo veľa, len nie 
som presvedčený, že sa tak dialo 
za plnej účasti občanov a nie 
všetko v ich prospech.
 
Už len informovanosť občanov 
počas celého volebného obdo-
bia zo zdrojov mestskej časti bola 
nedostatočná. Snaha o likvidáciu 

Devexu bola krátkozraká, 
náhrady nesplnili očakávania ani 
objednávateľov ani odberateľov 
teda občanov. ASj preto som zo-
bral Devex pod ochranné krídla 
a značnou mierou sa podieľal 
na financovaní časti nákladov na  
vydávanie tohto informačného 
spravodajcu pre občanov Devín-
skej.

 Nechcem v prvom pred-
stavovaní „vystrieľať“ všetky trom-
fy, ktoré chcem obci a občanom 
ponúknuť. Dôležité sú iste všetky 
oblasti, len treba hľadať možnosti 
a zdroje pre obec a ľudí a nie 
vlastné záujmy. Tie mám chválabo-
hu už zabezpečené.
 
Mládež by mala dostať toľko 
príležitostí a možností koľko sa len 
dá. Nemyslím len voľnočasové 
aktivity, ale aj školy a predškolské 
zariadenia už slúžia nejaký ten 
rok a isto potrebujú veľa prostried-
kov na obnovu.

 Voľný čas mladých je osobitná 
kapitola, ktorá má aj v Devínskej 
veľké rezervy. Videli a počuli 
sme to aj na ostatných mítingoch 
točiacich sa okolo využitia kina 
(chátra už niekoľko rokov! Pritom 
nevyužitých priestorov je veľa: 
budova bývalého miestneho 
úradu, budova bývalej školy na 
Charkovskej, priestory okolo rieky 
Morava....).

 Dopravu a otázky s ňou súvisi-
ace treba riešiť tiež v spolupráci 
s občanmi. Ako ráno odchádzajú 
do práce, ako prichádzajú, ako 
ťažko sa pohybujú obyvate-
lia, hostia, obsluhy po uliciach 
Devínskej, ako neskutočne ťažké 
je  zaparkovať...Určite sa aj tieto 
otázky dajú riešiť a vyriešiť skôr 
ako za 4 až 8 rokov.
Pokračovať budem v budúcom 
čísle.
 Aj bezpečnosť občanov sa 
dá riešiť skôr než dôjde ku 
katastrofám.

Čas letí 

stupoval občanov danej mestskej 
časti ?! (v Devínskej sa fyzicky 
zdržiava len na zasadnutiach rady 
a zastupiteľstva, kde LEN ON ro-
zhoduje, trvalé bydlisko má vraj 
u sestry na Kolónii a celý ostatný 
čas dňa a nocí trávi v meste, mimo 
Devínskej !!!! ) Zákon toto síce 

umožňuje, ale ja osobne, a určite 
aj veľa ďalších ľudí to považuje za 
amorálne. Pán poslanec, ak máte 
v sebe nejakú česť verím, že sa za-
chováte správne a vaše meno vo 
voľbách do orgánov samosprávy 
obce tu v DNV už viac neuvidíme.

Jozef Tittel

Futbalový štadión v DNV

Rozhovor s Viliamom Liedlom, ktorého priatelia prehovárajú aby kandidoval na post 

poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ DNV v komunálnych voľbách 27. 11. 2010.TAK TO VIDÍM JA
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02 - PREDAJ

• Predám sklené flaše na víno: 
50,35,15 l.     Tel: 0905-233 928
• Predám klavír zn. Koch & Korselt, 
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena 
dohodou.         Tel. 0907-319 381

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-

vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

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

monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Prenajmem starší 2i RD v Devíne. 
Cena cena 500 EUR+E, 

Tel.: 0905 549 247
• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať. 

 Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

 
 Viacero čitateľov sa na nás v mi-
nulosti obrátilo s prosbou o radu 
pri riešení naliehavých právnych 
a občianskych záležitostí. Preto 
sme sa rozhodli pýtať na vybrané 
otázky za vás právnika a predsedu 
občianskeho združenia Devínska 
Inak Mgr. Rastislava Tešoviča. 
Vaše ďalšie otázky a námety môžete 
zasielať priamo na email:  
rastislav.tesovic@devinskainak.sk 
Vybrané prípady anonymne 
uverejníme, ostatným odpovie 
právnik stručne emailom.

• Kúpila som pred časom dcére 
tenisky. Neboli práve najlacnejšie, 
no po necelých dvoch týždňoch 
nosenia sa úplne rozpadli. V ob-
chode mi povedali, že tenisky neboli 
určené na každodenné nosenie a že 
mi ich preto nevymenia. Ako mám 
postupovať? Na koho sa obrátiť? 
Ďakujem. Jana.

 Keď si kúpite v obchode obuv, 
právom očakávate, že si po istý 
čas zachová svoje kvalitatívne vlast-
nosti. Ak tomu tak nie je a na kúpe-
nom tovare sa prejavia akékoľvek 
vady tovaru spôsobené bežným 
používaním, máte právo tovar 

Občianska 
    poradňa:

reklamovať. Záručná doba je podľa 
Občianskeho zákonníka 24 mesia-
cov, ak na obale alebo v záručnom 
liste nie je vyznačená záručná doba 
dlhšia. Reklamáciu treba podať bez 
zbytočného odkladu u predávajúce-
ho alebo u podnikateľa 
vykonávajúceho záručné opravy. 
Predávajúci je povinný reklamáciu 
prijať a ak ju nevybaví na mieste, 
napr. vrátením kúpnej ceny alebo 
výmenou vadného výrobku, je po-
vinný s Vami spísať reklamačný 
protokol. V prípade pani Jany 
predávajúci porušil zákon o ochrane 
spotrebiteľa hneď viackrát. Najprv 
tým, že jej reklamáciu neprijal a po-
tom tým, že ju nepoučil o jej právach 
pri reklamácii. V takom prípade 
odporúčam uplatniť reklamáciu 
písomne poštou proti doručenke. 

Predávajúci je oprávnený 
zaslať reklamovaný tovar 
na odborné posúdenie, 
ktoré má určiť, o akú vadu 
tovaru ide a kto za ňu zod-
povedá. Ak reklamujete 
tovar do 12 mesiacov od 
jeho kúpy, hradí náklady 
odborného posúdenia 
vždy predávajúci. Neskôr 
si musíte prípadné odborné 
posúdenie vybavovať 
a platiť sami, samozrejme 
len v prípade zamietnutia 
reklamácie predávajúcim. 
Reklamačné konanie nes-
mie podľa zákona trvať 
nikdy viac ako 30 dní. 

Inak máte právo odstúpiť od  
zmluvy – najlepšie doporučeným 
listom, alebo môžete požadovať 
výmenu vadného výrobku za nový. 
Ak ani potom u predávajúceho 
nepochodíte, treba sa písomne 
obrátiť s podnetom na Inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie pre 
Bratislavský kraj, Prievozská 32, 
P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Ak 
máte pevné nervy a dostatok času, 
máte možnosť domáhať sa svoj- 
ho práva aj na súde. Ako spotrebiteľ 
ste dokonca oslobodená od súdnych 
poplatkov a okrem vrátenia kúpnej 
ceny vadného výrobku môžete od 
predávajúceho požadovať aj Vaše 
náklady na reklamáciu a tiež pri-
merané finančné zadosťučinenie za 
spôsobenú ujmu.

• S manželom sme zosobášení už 
14 rokov, ale posledných 5 rokov 
je to peklo. Chodí domov neskoro 
v noci opitý, demoluje nábytok a te-
rorizuje mňa aj moje deti. Chcem sa 
rozviesť, ale to je nadlho a bojím sa, 
že nám ublíži.

 V prvom rade je potrebné povedať, 
že vami popísané niekoľkoročné 
správanie manžela vykazuje znaky 
trestného činu a nie je možné ho 
tolerovať. V prípade domáceho 
násilia je potrebné vec oznámiť na 
najbližšom oddelení policajného 
zboru. Ak dochádza aj k fyzickému 
násiliu, policajti vás pošlú na lekárske 
vyšetrenie. Polícia je podľa zákona 
o policajnom zbore oprávnená násil-
níka na 48 hodín vykázať z bytu 
alebo domu. Získavate tak draho-
cenný čas na vyhľadanie právnej 
pomoci. Ak požiadate súd, aby vás 
pred násilníkom chránil predbežným 
opatrením, táto lehota sa predlžuje 
až do právoplatného rozhod-
nutia súdu. Tiež máte možnosť 
požiadať súd o obmedzenie alebo 
vylúčenie užívacieho práva násil-
níka k spoločnému bytu alebo domu. 
Každý prípad je však individuálny 
a vyžaduje si osobitný prístup. 

V prípade záujmu sa môžete 
obrátiť na naše občianske 
združenie Devínska Inak, e-mail:  
rastislav.tesovic@devinskainak.
sk, kde vám poradíme bližšie.

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
* Kúpim stavebný pozemok (nie 
v záplavovej oblasti).

Tel.: 0911 156 715

Maria´s  School – kurzy angličtiny
Všetky typy kurzov (aj maturitný)

Firemné kurzy
Začiatok: 28. 9. 2010

Info: mayba33@gmail.com
Tel.: 0905 363 995, 02/2096 0735
Výborná cena, vysoký počet hodín

KÚPIM
stavebný pozemok 

(nie v záplavovej oblasti)

Tel.: 0911 156 715



Bush a Blair sedia na pracovnom 

obede v Bielom dome. Príde k 

nim hosť a pýta sa o čom to 

diskutujú. Bush na to povie:

Prejednávame 3. svetovú vojnu.

Hosť sa na nich prekvapene 

pozrie a chce vedieť, čo 

ujednali. Bush hovorí:

Zabijeme 14 000 moslimov 

a jedného zubára.

Hosť to už vôbec 

nechápe a pýta sa:

A prečo jedného zubára?

Bush sa nakloní k Blairovi a povie:

Vidíš, hovoril som ti, nikto sa 

nebude pýtať na tých moslimov.

•••

Prosím vás, táto gulášová 

polievka sa nedá jesť.

Prečo?

Nepriniesli ste mi lyžicu.

•••

Môj sused je skutoční džin. 

Otvorím fľašku a mám 

ho v byte.

•••

Letí jedna mucha okolo 

druhej  a druhá o pol tretej.

•••

Príde Janko domov zo 

školy a vraví oteckovi: 

- Ocko, ocko, dnes sme 

celú hodinu telocviku 

stáli na jednej nohe. 

- Na jednej nohe ako bociany? 

- Nie ocko, ako debili.
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Z policajného
zápisnika

�
� �

položeného ruksaku peňaženku  
a doklady. Škoda predstavuje 
náklady na vybavenie nových 
dokladov.
• V sobotu 11. 9. v noci v reštaurácii 
na Eisnerovej ukradol neznámy 
páchateľ z kresla koženú bundu 
s dokladmi a MP3 prehrávačom. 
Škoda je 97 Eur.
• V ten istý deň alebo skôr noc 
neznámy páchateľ na Novoveskej 
poškodil zaparkované motorové  
vozidlo Peugeot 307 SV a majite- 
ľovi tak spôsobil škodu 80 Eur.
• O deň neskôr 12. 9. neznámy 
páchateľ, na autobusovej zastávke, 
ukradol občianke z Hradištnej 
doklady z tašky, voľne položenej 
na lavičke.
• Zatiaľ neznámy páchateľ 15. 
9. na Eisnerovej poškodil kábel  
prívodu televízneho signálu. Škoda 
je 20 Eur. Polícia prípad vyšetruje.

OO PZ DNV

• V noci z 29. na 30. 8. nezná-
my páchateľ na OD Terno rozbil 
izolačné dvojsklo. COOP Jednote 
tak spôsobil škodu 196,8 Eur.
• V piatok 3. 9., zistil majiteľ vozi- 
dla zaparkovaného na J. Po-
ničana, že mu neznámy páchateľ 
poškodil motorové vozidlo Škoda 
Octávia a poškodenie predstavu-
je škodu 1 000 Eur.
• O deň neskôr, 4. 9., zaistila hli-
adka OO PZ DNV osobu podoz-
rivú z výroby a šírenia omam-
ných a psychotropných látok, 
ktorá dobrovoľne vydala hliadke 
vrecko s obsahom, ako sa podoz-
rivý vyjadril, marihuany.
• V stredu 8. 9. v noci nezná-
my páchateľ ukradol z voľne 

FUTBAL

 V stredu 15. 9. 2010 v rámci os-
láv Dňa ústavy SR organizovaných 
v našej spoločnosti sa uskutočnil 
na futbalovom ihrisku FKL DNV na 
ul. Vápencovej   2. ročník futba-
lového turnaja prípraviek – detí 
ročník narodenia 2000 a mladších 
o Putovný pohár MČ DNV. Turnaj 
organizovali Mestská časť  DNV a 
futbalový klub FKL DNV. 
 Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev 
prípraviek: FKL Devínska Nová Ves, 
Žolík Malacky, FK Šamorín, FK 
Vrakuňa, OŠK Marianka, MFK 
Rusovce, ŠKP Dúbravka a MFK Kar-
lova Ves. Vo všetkých zúčastnených 
mužstvách hralo dohromady 117 
detí. 
 Družstvá turnaja boli rozdelené 
do dvoch skupín, odohrali zápasy 
systémom každý s každým 1 x 20 
minút. 
 Víťazom v skupine „A“ sa stalo 
mužstvo FKL DNV so ziskom 9 
bodov (všetky zápasy víťazne), 
na druhom mieste sa umiestnilo 
mužstvo ŠK Vrakuňa, na treťom MFK 
Rusovce a na štvrtom OŠK Marian-
ka. Víťazom v skupine „B“ sa stalo 
mužstvo MFK Karlova Ves so ziskom 
9 bodov (všetky zápasy víťazne), na 
druhom mieste sa umiestnilo mužstvo 
FK Šamorín, na treťom mieste Žolík 

Malacky a na štvrtom mieste ŠKP 
Dúbravka.
 Turnaj sponzorovali:  Mestská 
časť Bratislava DNV, Železiarstvo 
Gazda, S.D.O. Company s. r. o., 
Reštaurácia U Michala, Pizzeria Is-
tria, Corect Betón, s. r. o.,  W Hotel, 
Slovenská sporiteľňa, reštaurácia 
Casanova Silvernight a firma 
HOLEN s. r. o.. Futbalové ihrisko 
bezplatne poskytol a pre turnaj pri-
pravili zamestnanci DNV ŠPORT, 
spol. s r. o. Všetkým sponzorom patrí 
srdečná vďaka za podporu o rozvoj 
športu mládeže a predovšetkým detí 
v našej mestskej časti. 
 Víťazom 2. ročníka futbalového 
turnaja prípraviek a držiteľom Put-
ovného pohára Mestskej časti DNV 
pre rok 2010, po víťazstve vo finále 
na pokutové kopy, sa stalo mužstvo 
FK Šamorín, na 2. mieste sa umi-
estnilo mužstvo MFK Karlova Ves, 
na 3. domáce mužstvo FKL DNV 
víťazstvom v zápase nad Vrakuňou 
2 : 0, a na štvrtom mieste mužstvo 
FK Vrakuňa. Umiestnenie mužstiev 
na 5. až 8. mieste v tomto poradí, 
MFK Rusovce, Žolík Malacky, ŠKP 
Dúbravka a OŠK Marianka.
 Najlepším brankárom bol z 
OŠK Marianka – Richard Med-
er, najlepším hráčom hráč MFK 

FUTBALOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK DEŇ   ÚSTAVY   SR   -   2. ročník

VÍŤAZOM ŠAMORÍN

Rusovce – Peter Rebro a najlepším 
strelcom hráč FK Šamorín – Jozef 
Sipos. Ocenenie cenu Fair play zís-
kal hráč OŠK Marianka – Martin 
Novák.    
 Na bezpečné a férové zápole-
nia ostrým okom dohliadali počas 
celého turnaja aj rozhodcovia, 
predovšetkým rozhodca Ing. M. 
Jablonický, srdečne ďakujeme. 
Vďaka patrí aj členom výboru futba-
lového klubu FKL DNV, ktorí taktiež 
poskytli pomocnú ruku v priebehu 
turnaja. 
 Naša mestská časť má aj naďalej 
snahu podporovať rozvoj futbalu 
najmä medzi deťmi a mládežou 
a organizáciou takýchto turnajov 
poskytovať príležitostí mládeži a do-

rastu. 
 Máme záujem na tom, aby sa 
na jeho príprave a organizovaní 
podieľal aj Bratislavský samo-
správny kraj. 

Za organizátorov: 
JUDr. František Baňas 

– zástupca Walter Rischer 
– tréner prípravky FKL DNV

GoodSports International Slovensko 
pozýva všetky deti, dievčatá aj chlapcov

vo veku 10-15 na svoj jesenný/zimný program
BASEBALLOVÉ TRÉNINGY

od pondelka do štvrtka od 16.00-18.00 vonku

V prípade nepriaznivého počasia v telocvični v škole Ivana Bukovčana 3

V dňoch: utorok od 16.00- 17.30 (telocvičňa )

streda od 16.30-18.00 (telocvičňa)

FLOORBALLOVÉ TRÉNINGY  od októbra (začíname 

3.10.) v telocvični v škole Ivana Bukovčana 3

V nedeľu od 13.00-14.15 starší  (14-18 rokov)

Od 14.15 – 15.30 mladší (9-13 rokov)

V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať 
alebo písať na t.č. 0902 705 507

TEŠÍME SA NA VÁS

5. kolo  12. 9.
FK Lok. DNV  - Domino Ba   0 : 0
6. kolo  19. 9.
FK Lok DNV – ŠK Vrakuňa   1 : 2
g: Hanúsek
    z


