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	 Koľko	dobrých	príležitostí	
je	 na	 zviditeľnenie	 byd-
liska.	 Presvedčili	 sme	 sa	
o	 tom	 hoci	 aj	 predminulý		
víkend	 na	 Festivale	 sloven-
skej	národnej	piesne.
Pre	 dobré	 meno	 a	 chýr	
prišli,	 aj	 napriek	 veľmi	 ne-
priaznivému	 chladnému		
a	 daždivému	 počasiu		
pozrieť	aj	z	iných	mestských	
častí,	 z	 iných	 miest	 a	 obcí.	
Pochvalne	 sa	 o	 obsahu	 fes-
tivalových	 dní	 i	 o	 úrovni	
vyjadril	 bývalý	 guvernér	
Národnej	 banky	 Slovenska	
pán	 Marián	 Takáč,	 ale	 aj	
iní.
	 Minulý	 týždeň	 navštívil	
Devínsku	 nový	 chorvátsky	
prezident	 	 Prof,	 Dr.	 SC.	
Ivo	 Josipovič.	 Predstavi-
telia	 obce,	 chorvátskeho	
kultúrneho	spolku	i	občania	
sa	 s	 jeho	 delegáciou	 stretli	
v	 priestoroch	 múzea	 chor-
vátskej	kultúry	na	Istrijskej.
	 A	 tak	 možno	 vymeno-
vávať	drobné	i	väčšie	podu-
jatia,	ľudí	i	osobnosti,	ktoré	
Devínsku	zviditeľňujú	v	tom	
dobrom	slova	zmysle.	Prav-
da,	 nájdu	 sa	 ojedinele,	 ako	
všade	 na	 svete,	 aj	 opačné	
prípady.	Tak	už	to	chodí.
	 Je	 aj	 veľa	 príležitostí,	
tie	 pozitívne	 príklady,	
nachádzať,	 podporovať,	
zveľaďovať.	 Máme	 okolo	
nádhernú	 prírodu,	 ktorá	
je	 lákadlom	 sama	 osebe,	
máme	 medzi	 nami	 veľa	
talentov,	 ktorým	 k	 rozvoju	
treba	pomáhať...
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• Na krátku návštevu prišiel 
do Devínskej v stredu 19. 5. 
nový chorvátsky prezident 
Prof Dr.Sc. Ivo Josipovič. 

Prišiel v sprievode prezidenta 
SR Ivana Gašparoviča 

a v SNM múzeu Chorvátov 
na Slovensku predostreli svoje 

predstavy o spolupráci.
• Katalóg obchodov 

a služieb pre obyvateľov 
DNV by mal byť v 21. týždni 

už v každej domácnosti.
• S mimoriadnou odozvou 
sa stretlo otvorenie výstavy 
PremenüDNV. Výstava bude 
k dispozícii záujemcom do 
16. 6. 2010 a možno ju len 

odporučiť navštíviť. Konečne 
videnie bez príkazov.

• Najbližšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva 

bude v utorok 8. 6. vo 
veľkej sále Istracentra.

platená inzercia
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Z radnice
Miestna  rada  Miestneho  zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves (MR MZ MČ 
DNV) sa zišla 25. 5. 2010. 
Z prijatých uznesení vyberáme: 
MR MČ DNV 
• zobrala na vedomie  stav 
plnenia  uznesení  MZ  MČ  DNV 
a  MR  MČ  DNV,  a  schválila 
splnenie  splnených  uznesení, 
uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV  predložiť  do  MZ  MČ  DNV 
návrh dodatku Zmluvy o budúcej 
kúpnej  zmluve  na  odkúpenie 
pozemku  na  Mýte  za  cenu  25 
eur.,  dohodnutú  so  štatutárnym 
zástupcom  spol.  TSC,  s.  r.  o. 
JUDr.  Rastislavom  Opaterným, 
a  uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV  zosumarizovať  celkovú 
sumu dlžoby a škody p. Kovaríka 
ml.  voči MČ DNV a predložiť do 
najbližšej MR MČ DNV, 
• odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť návrh Zmluvy o spoluprá-
ci  medzi  Nadáciou  Volkswagen 
a MŠ P. Horova 3 po zapracovaní 
pripomienok MR MČ DNV, 
• uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV  spracovať  prehľad  škody 
na majetku v dôsledku nezákon-
ného  určenia  a  vyplácania  platu 
a  odmien  starostu,  prednostu, 
zástupcu  starostu  a  architekta 
MČ  DNV  v  štruktúre  –  celkový 
ročný  príjem,  príjem  nad  zákon-
nú  výšku  platu  starostu,  odvody 
zamestnanca  a  zamestnávateľa 
z  navýšenej  časti  príjmov  nad 
zákonnou výškou platu starostu, 
• požiadala starostu MČ DNV 
v súvislosti s rozšírením kapacity 
ČOV  zvolať  rokovanie  k  riešeniu 
financovania  ČOV  a  vodojemu 
pre  zabezpečenie  rozvojových 
zámerov  investorov  na  území 
MČ  DNV  v  súlade  s  Územným 
plánom hl. m. SR Bratislavy, 
• schválila zámery prenáj-
mov nebytových priestorov 
(NP), a pozemkov MČ DNV 
a schválila prenájmy neby-
tových priestorov takto: 
schválila  zámer  prenájmu  troch 
NP  v  objekte  VÚZ,  každý  o  vý-
mere  16,72m2  za  minimálnu 
cenu 89,00 eur./m2/rok, 
schválila  zámer  prenájmu  NP  vo 

VÚZ o celkovej  výmere 50,24m2 za 
minimálnu cenu 89,00 eur./m2/rok, 
schválila zámer prenájmu skladových 
priestorov  v  objekte  Dovina  pasáž 
o  celkovej  výmere  174,40m2  za  mi-
nimálnu cenu 35,00 eur./m2/rok, 
schválila  zámer  prenájmu  NP  1.11 
v  objekte  Dovina  pasáž  o  celkovej 
výmere 205,09m2 za cenu v súlade 
s  minimálnymi  sadzbami  prenájmu 
NP  na  rok  2010  podľa  účelu  nájmu 
záujemcu, 
schválila zámer prenájmu reštaurácie 
na  ul.  Istrijskej  č.  68  na  obdobie  1 
roka o celkovej  výmere 48,41m2 za 
minimálnu cenu 115 eur./m2/rok, 
vyjadrila súhlas s užívaním reštaurácie 
na  ul.  Istrijskej  č.  68  doterajším  ná-
jomcom  za  obvyklú  cenu  115  eur/
m2/rok do schválenia nového nájom-
cu s možnosťou predĺženia, 
schválila prenájom NP na 2 nadzem-
nom podlaží o celkovej výmere 42,99 
m2 v objekte Mýtnica p. Zuzane Kirk-
ovej za cenu 89,00 eur./m2/rok od 
1. 6. 2010 na dobu neurčitú, 
schválila prenájom NP na 3. nadzem-
nom  podlaží  o  celkovej  výmere 
14,56m2 v objekte Mýtnica p. Joze-
fovi  Rajchlovi  za  cenu  89,00  eur./
m2/rok  od  1.  6.  2010  na  dobu 
neurčitú, 
vyjadrila  súhlas  s  podnájmom p. Zu-
zane Matouškovej o  výmere 3m2 za 
cenu 89,00 eur./m2/rok a podielom 
na  spoločných  priestoroch  –  prístu-
pová  chodba  o  celkovej  výmere 
2,48m2 za cenu 89,00 eur./m2/rok 
od 1. 6. 2010 na dobu neurčitú, 
schválila prenájom NP 1.03 v Dovina 
pasáži o celkovej výmere 94,42m2 p. 
Ing. Milanovi Milerovi – M-Projekt za 
cenu 89,00 eur./m2/rok za účelom 
zriadenia  požičovne  spoločenských 
šiat a opravy odevov od 1. 6. 2010 na 
dobu neurčitú, 
schválila prenájom NP 1.09 v Dovina 
pasáži  o  celkovej  výmere  17,32m2 
p. Ing. Eve Kolníkovej za cenu 89,00 
eur./m2/rok za účelom zriadenia pre-
dajne chovateľských potrieb od 1. 6. 
2010 na dobu neurčitú, 
schválila  prenájom  NP  1.14 
v  Dovina  pasáži  o  celkovej  výmere 
113,66m2p.  Alene  Koleničovej 
a  Jane  Vaškovičovej  za  cenu  89,00 
eur./m2/rok  za  účelom  zriadenia 
kvetinového salónu Samberg od 1. 6. 
2010 na dobu neurčitú, 

• odporučila MZ MČ DNV schváliť

predaj pozemku p. č. 99/6 – záhrady 
o  výmere  81m2  za  cenu  5.420,52 
eur. v celosti, na základe ponukového 
konania  pre  záujemcu  p.  Konečná 
Anna, Tiklová Marcela, Blažeková Eva 
do podielového spoluvlastníctva, 
schváliť predaj pozemku p. č. 99/14 
-  záhrady  o  výmere  60m2  za  cenu 
4015,20  eur.  v  celosti,  na  základe 
ponukového konania pre záujemcu p. 
Ružovičová Jarmila, 
schváliť  predaj  pozemku  p.  č.  99/6 
-  záhrady  o  výmere  69m2  za  cenu 
4617,68m2 v celosti, na základe po-
nukového  konania  pre  záujemcu  p. 
Ing.  Bauko  Ondrej  a  JUDr.  Bauková 
Yveta, 
• odporučila MZ MČ DNV schváliť 
návrh  Zmluvy  o  nájme  kotolní  a  pre-
vádzke  kotolní  a  Zmluvu  o  nájme 
pozemkov – Tenergo, a. s. po zapra-
covaní  pripomienok  Komisie  financií 
a legislatívy,   
• zobrala na vedomie  informáciu 
o  problémoch  v  poskytovaní  sociál-
nych  služieb  vzniknutých  v  súvislosti 
so  zmenou  legislatívy,  a  požiadala 
Správnu radu DSS Senecio, n. o. 
a  Komisiu  financií  a  legiaslatívy, 
a  Komisiu  sociálnu,  bytovú  a  zdra-
votnú o stanovisko k návrhu  riešenia 
formy  a  štruktúry  organizácie  DSS 
Senecio, n. o., 
• schválila určenie  plôch  na  ve-
denie  volebnej  kampane  do  NR  SR 
v  roku  2010  podľa  predloženého 
návrhu, 
• uložila prednostovi MÚ MČ 
DNV a riaditeľovi ZŠ I. Bukovčana 
3 a ZŠ P. Horova 16  v  súvislosti 
s  meraním  energií  v  Školských 
kluboch a  školských  jedálňach  v ZŠ 
a  MŠ  predložiť  návrh  súťažných 
podkladov  na  vypísanie  súťaže  do 
najbližšej MR MČ DNV, 
• odporučila MZ MČ DNV schváliť 
dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s Eko-
geos, s. r. o. na vykonanie geologick-
ého prieskumu pre cyklomost, 
• prerokovala  návrh  na  zrušenie 
právnej  formy  príspevkovej  organizá-
cie OHZ a návrh na začlenenie VHČ 
do rozpočtu MČ DNV, 
• schválila  rozpis  dotácií  pre  or-
ganizácie  cez  MÚ  v  kolónke  Navrh-
nuté  v  rozpočte  v  riadkoch  1,2,4,5, 
a  uložila  prednostovi  MÚ  MČ  DNV 
riešiť  dotáciu  pre  Rímskokatolícku 
cirkev  (riadok  č.  3)  uzatvorením  
Zmluvy  o  združení,  ktorú  po  prero-
kovaní  v  Komisií  financií  a  legislatívy 

predložiť do MZ MČ DNV, 
• uložila  Komisií  výstavby  a  do-
pravy predložiť rozdelenie predme-
tu zmluvy k projektovej dokumen-
tácií (1. etapa pešej zóny) na etapy 
– parkoviská a okružná križovatka 
s  rozsahom  riešenia,  konzultovať 
s  Magistrátom  hl.  m.  SR  otázku 
vzťahu  ku  komunikácií  s  prevádz-
kou MHD, 
• zobrala na vedomie  zoznam 
žiakov  na  letnú  školu  hlaholiky 
v Omišaji v roku 2010, vyhodnote-
nie Literárnych dní Rudolfa Slobo-
du zo dňa 21.4.2010,  informáciu 
o  stave  kriminality  a  informáciu 
o  zistených  porušeniach  predpi-
sov  prevádzkovateľom  prevádzky 
Medveď - pub, 
• požiadala starostu MČ DNV 
v súvislosti s umiestnením Obvod-
ného oddelenia PZ SR v Devínskej 
Novej Vsi predĺžiť nájomnú zmluvu 
s OO PZ v priestoroch Na Grbe 2 
o 1 rok, 
• zobrala na vedomie  in-
formáciu  o  postupe  vyprata-
nia  reštaurácie  na  štadióne 
a požiadala konateľa DNV ŠPORT, 
spol.  s  r.  o.  cestou  zastupujúcej 
AK  požiadať  exekútora  o  vydanie 
exekučného príkazu na vykonanie 
exekúcie, 
• schválila  kalkuláciu  na  nevyh-
nutné  stavebné  práce  v  bývalom 
kine  Devín  podľa  predloženého 
návrhu v bodoch 1. a 2. vo výške 
3000  eur.  s  termínom  realizácie 
do  14  dní,  uložila prednostovi 
MÚ MČ DNV  a  Komisií  výstavby 
a  dopravy  vypracovať  podmienky 
k  vypísaniu  súťaže  na  dodávateľa 
projektovej  dokumentácie  ob-
jektu  kina  Devín  v  rozsahu  podľa 
predloženého návrhu doplneného 
o statiku, 
• odporučila MZ MČ DNV 
prerokovať  zaplatenie  sumy 
19 916 eur. pre ABC Market Slo-
vakia  spol.  s  r.  o.,  ktorá  vyplýva 
z platnej Kúpnej zmluvy, 
• prerokovala a schválila  pos-
kytnutie finančného príspevku pre 
deti  z  Francúzska  vo  výške  200 
eur.  formou  navýšenia  dotácie 
pre  školské  jedálne  a  vo  výške 
200  eur.  z  rozpočtu  –  repre  pre 
zahraničné  návštevy,  schválila 
navýšenie finančných prostriedkov 
na  návštevu  zo  St.  Brice  o  1600 

(Pokračovanie na strane 3)



 DEVEX 3

Harmonogram pristavenia
                   veľkokapacitných kontajnerov

Dátum: Deň Miesto pristavenia 

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

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
eur.  z  prebytku  Záverečného 
účtu  za  rok  2009,  prerokovala 
Program partnerstva na rok 2010 
so Sv.  Ilja, a akcie organizované 
v  mesiaci  jún  2010,  pričom 
schválila  poskytnutie  príspevku 
z  Fondu  sociálnej  starostlivosti 
a humanity vo výške 500 eur. na 
org.  tech.  zabezpečenie  Deň 
detí pre detí zo sociálne slabších 
rodín – garant p. Krajčír, schválila 
poskytnutie  finančného  príspev-
ku vo výške 350 eur. z rozpočtu 

–  Organizovanie  kultúrnych  podu-
jatí  na  zabezpečenie  zdravotného 
dozoru,  poistenia  detí  a  technické 
zabezpečenie  podujatia  „Párkové 
preteky  „  –  garant.  P.  Krajčír,  sch-
válila  poskytnutie  finančného  príspe-
vku  vo  výške  300  eur.  z  rozpočtu 
Organizovanie  kultúrnych  podujatí 
na  občerstvenie  pri  akcií  Deň  polí-
cie  v  rámci  Dňa  detí  –  garant  p. 
JUDr.  Baňas,  a  schválila  poskytnu-
tie  finančného  príspevku  vo  výške 
1500 eur. z rozpočtu pre zahraničné 
delegácie  na  ubytovanie  a  stravu 
členov  delegácie  z  Chorvátska  na 
Festivale chorvátskej kultúry – garant 

p. M. Encinger, schválila poskytnutie 
finančnej dotácie z rozpočtu – nefor-
málne  aktivity  vo  výške  250  eur.  na 
Chrámový koncert dňa 29. 5. 2010, 
schválila  poskytnutie  finančnej  dotá-
cie pre OZ Ichtys vo výške 200 eur. 
z  Fondu  voľno-časových  aktivít  na 
podujatie „Denver jam.“, 
• odporučila schváliť p. Mgr. Anne 
Kmeťovej  pri  príležitosti  životného 
jubilea  50  rokov  a  p.  Ing.  Jozefovi 
Dobríkovi pri  príležitosti  životného  ju-
bilea 60 rokov odmenu v súlade s čl. 
9  Pravidiel  odmeňovania  poslancov, 
odporučila MZ MČ DNV  schváliť 
p.  Milanovi  Jeckovi  pri  príležitosti 

životného jubilea 70 rokov mimori-
adnu odmenu v súlade s čl. 4 Pra-
vidiel  odmeňovania  poslancov... 
vo  výške 400 eur.,  a odporučila 
MZ MČ DNV udeliť Verejné uz-
nanie za zásluhy  v  zmysle  VZN 
poslancom  p.  Ing.  Jozefovi  Do-
bríkovi za prácu v orgánoch samo-
správy a rozvoj MČ DNV a p. Mila-
novi Jeckovi za prácu v orgánoch 
samosprávy a rozvoj športu v MČ 
DNV, 
• schválila program rokovania 
MZ MČ DNV 8. 6. 2010

zrb

(Pokračovanie zo strany 2)

• Cítime sa ako od macochy. 
Pouličné osvetlenie nám nesvieti, 
trávu a zelinu nikto nepokosí

Obyvatelia ulice Na skale
• V nedávnej minulosti sa veľa 
pohovorilo (aj popísalo) o kom-
postárni v DNV. Je už hotová, 
alebo „skapala“ pre... ani neviem 
prečo, či pre koho. Ale boli by 
sme radi aby niekto zodpovedný 
aj odpovedal, pretože šumy šíria 
akúsi informáciu, len nevieme, či je 
hodnoverná. Nakoniec obec o tom 
veľa hovorila, veľa písala a...dúfa-
me, že bude hodnoverne informo-
vať aj teraz.

bm
• Nuž blížia sa parlamentné 
voľby ale ani tie naše komunálne 
nie sú až tak ďaleko aby sa kan-
didáti, či záujemcovia o post sta-
rostu a dvanásť stoličiek poslancov 
nezačali predstavovať. Nechávajú 
si načas? Veď voľby budú už v no-
vembri 2010?
• Súčasťou architektonickej 
štúdie DNV – zóna východ je ok-

rem obytnej výstavby s občianskou 
vybavenosťou s názvom „Slnečný 
vrch“ aj stavba Logistického centra 
Zamajerské na ploche medzi rodin-
nými domami a Volkswagen na ul. 
J. Jonáša. 
Obyvatelia novej bytovej a rodin-
nej výstavby sú samozrejme proti, 
lebo si myslime, že tento typ stavby 
nepatri do susedstva bývania a ni-
kto, kto má len trochu súdnosti, by 
nenavrhoval takúto stavbu v tesnej 
blízkosti bývania. 
 Naštudovala som si projekt 
LCZ, uverejnený na stránke www.
enviroportal.sk, v 145-stanovej 
správe sa ani slovom nespomína, 
že v dvoch z troch priemyselných 
hál majú byť mraziarne. Ale keď si 
otvoríte výkres a viete v ňom čítať, 
to zistíte. Nespomína sa ani množ-
stvo nutnej klimatizácie na stre-
chách mraziarenských hál. RUVZ 
vo svojom prvom vyhlásení popi-
suje stavbu LGZ ako protihlukovú 
bariéru medzi Volkswagen a rodin-
nými domami (bolo by to smiešne, 

keby to nemysleli naozaj). Napísa-
la som stanovisko (som stavebný 
inžinier) a rozposlala som ho na 
všetky dotknuté úrady (MsU DNV, 
ObUZP, RUVZ, BSK) – v tom čase 
bol projekt v procese posudzova-
nia na EIA. Z ObUZP mi dodnes 
neodpovedali, čo by sa hádam 
podľa Občianskeho zákonnika aj 
patrilo.
Medzitým Obvodný úrad životné-
ho prostredia vydal Rozhodnutie, 
že projekt LCZ nemusí byť posud-
zovaný podľa EIA. Momentálne 
je projekt na Stavebnom úrade 
v DNV v stupni pre územné kona-
nie. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva vrátil projekt a ži-
adal dopracovať hlukovú štúdiu 
– doteraz sa neobjavil na RUVZ 
ani projektant ani projekt hlukovej 
štúdie.    Posielam vám materiály, 
ktoré zatiaľ mám. Odpoveď RUVZ 
môžem poslať až v piatok – mám 
ju doma. Momentálne sa viacero 
občanov prihlásilo za účastníkov 
stavebného konania vo veci LCZ 

podľa Zákona c.71/1967 o správ-
nom poriadku alebo Zákona 
c.55/1976 Z.z. o územnom kona-
ní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), par.34, cl.2.
 Projekt LGZ by mal byt podľa 
našich informácií zverejnený verej-
nou vyhláškou, t.j. bude vystavený 
15 dni na nástenke, ktorú nikto ne-
pozná. Možno aj Územné rozhod-
nutie bude zverejnene verejnou 
vyhláškou, t.j. na utajenej nástenke 
a zrejme aj počas blížiacich sa 
prázdnin, aby sa všetko vybavilo 
vo vyššom zaujme do najbližších 
volieb. 
Momentálne robíme petíciu – text 
prikladám. Ak to uverejnite v De-
vex-e budeme radi, lebo je to celé 
veľmi rýchle pripravené a utajene.
   Zučastnila som sa aj Mimoriadne-
ho zasadania MZ MČ 11.5. a vy-
stúpila som po apelácii poslanca 
Šimona. Poslanci MC sú proti stav-
be LCZ, ale preferuje ju starosta 
s architektom MČ.

Ing. Marta Pichova

Slovo majú Novoveštania

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

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

8. 6.  Zastupiteľstvo MČ DNV
vo veľkej sále Istra Centra od 8.30 h

10. 6. Georges Feydeau: Chrobák v hlave 
účinkuje divadelný súbor Forbína

vo veľkej sále Istra Centra, o 18.00 h., vstupné: 1 €
12. 6. Parlamentné voľby
vo veľkej sále Istra Centra

19. - 20. 6.  22. Festival chorvátskej kultúry 
prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka tradičných 

chorvátskych jedál a nápojov, krojovaný sprievod ulicami DNV
organizuje: Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi

miesto: priestory Farského centra a Istra Centra

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.
12. 6.   ZOO Viedeň

- autobusový výlet do najstaršej zoologickej záhrady na svete
Cena: 10 € účastnícky poplatok, vstupné: dospelí 12 €, deti 5 €

Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 8.00 h., Miesto odchodu: TIK DNV

26. 6.  Zámok Eckartsau a Hainburg
- autobusový výlet, návšteva barokového poľovníckeho 

zámku Eckartsau a rakúskeho mestečka Hainburg
Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!

Cena: 9 € účastnícky poplatok, vstupné: dospelí 8€, deti 4 €
Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 
Bratislava vás pozýva

na koncerty a podujatia: jún 2010 
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

Prelínania
 Vďaka pozvaniu neformálne-
ho združenia Klubu priateľov váž-
nej hudby v DNV, podpore miest-
nej farnosti a Istra centra, v sobotu 
29. 5. 2010, v kostole Ducha sv. 
si mali možnosť poslucháči vypo-
čuť jedinečné stvárnenie známych 
i menej známych barokových skla-
dieb ako aj kompozície členov 
etnojazzového tria Pacora trio: 

Na Fúgelke boli sme, 
sústredenie mali sme.

Naša Nika program mala,
stále sa nám venovala,
nové tance vymýšľala.

Grbarčieta detičky, 
nemali tam mamičky.

To však vôbec nevadilo,
tancom sa to nahradilo.

Kuchyňa a personál
to bol pre nás veľký raj.
Či sme veľkí a či malí, 

spolu sme si zaspievali.
Keď sme večer (00:00) docvičili, 

rýchlo sme v posteli zalomili.
Aby sme zas ráno svieži

mohli cvičiť – veď čas beží!
Poctivo sme trénovali, 

Stanislav Palúch-husle, Róbert Ra-
gan-kontrabas a Marcel Comen-
dant-cimbal. Hosťom sobotňajšie-
ho koncertu bola aj vedúca súboru 
Colleium Marianum z Prahy Jana 
Semerádová.
 Muzikanti, vo viac ako hodino-
vom koncerte, pripravili posluchá-
čom nevšedný umelecký zážitok.

r

veľa vody vypili, 
popritom sa fotili 
a celý sa spotili.

A ak tomu neveríte, 
tak to všetko na 

predstaveniach uvidíte.
Každému sa zíde,

keď sa pozrieť príde.
Radi sa vám 

ukážeme a program 
vám predvedieme.

Vďaka patrí všetkým tým, 
ktorí tvoria ten náš 

Grbarčieta tím.

(kolektív Grbarčieta)

Sústredenie 
DFS Grbarčieta 

13.5 – 16.5. 2010
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ˇSpolocenská kronika

nových spoluobčanov
Marko ZIMAN

Daniela KÖVÁRIOVÁ
Vitajte!

Mgr. Peter BARTOŠÍK 
a Eva LABÁROVÁ

Ing. Marcel MEŠTER 
a Ing. Adela BACHRATÁ

Mgr. Matúš ŠIROKÝ 
a Mgr. Soňa DURAČKOVÁ

Ing. Radoslav VALO 
a Silvia BÍROVÁ

Blahoželáme!

pani
Margita VLAŠIČOVÁ

rodená Balážová
oslávila v týchto dňoch

90 rokov
Všetci jej srdečne 

blahoželáme 
a do ďalších rokov 

želáme pevné 
zdravie a veľa radostí

Margita MENSÁTOROVÁ
Nech odpočíva v pokoji!

Odišli z našich
radov

Privítali sme

Zosobášili sa

Blahozelanie

Sky Run 2010 – Beh v oblakoch
V dňoch 21. a 22. mája 

(piatok – sobota) 
sa v Bratislave úspešne odohrala 
premiéra prvého vytrvalostného 
behu nad úrovňou zeme. 
Podujatie, aké nemá na svete 
zatiaľ konkurenciu, bude zapísané 
aj do Knihy slovenských rekordov.                                                                                                                                        

 Spolu sa 24- a 12-hodinového  
medzinárodného behu po obvode 
strechy budovy verejnoprávneho 
Slovenského rozhlasu na Mýtnej 
ulici v Bratislave zúčastnilo päť 
bežcov v kategórii 24 hodín  

a sedem v kategórii 12 hodín. 
Jeho účastníci dokopy absolvovali 
vyše päťtisíc 225 metrov dlhých 
okruhov a prebehli viac než 
1 100 km. Vďaka neobvyklému 
miestu konania sa Skyrun dostal 
aj do Knihy slovenských rekordov 
v kategórii športových podujatí, 
organizovaných na extrémnych 
miestach. 
 Víťazmi 24-hodinovky sa stali 
Slováci Slavomír Glesk a Jozef 
Rajchl, ktorí zhodne ubehli 151,6 km, 
čo predstavuje 674 absolvovaných 
okruhov.                                             r

P r e d   v o ľ b a m i

Jak  sa  kolú  !  Jak  sa  rýpu!
Lámu  hlavy  !  Tlčú  kosti!
Bez  svedomia ,  taktu ,  vtipu
stúpajú  do  poctivosti!

Letia  zdrapy. Letia chlpy .
Každá  strana zneuctená.
Ako voliť? Národ  hlúpy
poctivej  už  strany  nemá .              

21. november  1928.

D e m o k r a t i c k é 
v o ľ b y

V tých voľbách demokratických 
je  predsa  čosi  novô,
a  to  je , že  hlas  národ má
a  vyvolený  slovo.

Pred   dažďom rastú  oblaky ,
pred  voľbami  zas  sľuby,
po  daždi  rastú  rýdziky ,
po  voľbách -  prázdne  huby.

Pri  voľbách  národ  vyberie

FESTIVAL
CHORVÁTSKEJ

KULTÚRY
FESTIVAL
HRVATSKE
KULTURE13.00

Seminár „20 rokov chorvátskych    
kultúrnych  spolkov a Chorvátskeho  
kultúrneho zväzu na Slovensku“  
(Múzeum kultúry Chorvátov  na 
Slovensku) Seminar „20 godina 
Hrvatskih kulturnih društava  
i Hrvatskoga kulturnog saveza  
u Slovačkoj“ (Muzej kulture Hrvata  
u Slovačkoj)
14.00
Otvorenie výstavy „400 rokov 
Chorváti  vo Viedni“ (Múzeum 
kultúry Chorvátov  na Slovensku) 
Otvorenje izložbe „400 godina 
Hrvati  u Beču“ (Muzej kulture 
Hrvata u Slovačkoj)
15.00
Tradičné kulinárstvo slovenských  
Chorvátov – prezentácia  jedál  
a nápojov   (Istrijská 6) Tradicijonalno 
kulinarstvo slovačkih Hrvata  
– prezentacija jela i pića (Istrijska 6)

Program
Sobota, 19. júna 2010
Subota, 19. lipnja 2010

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry 

SR– program Kultúra národnostných menšín

18.00
Kultúrny program I (Istrijská 4)
Kulturni program I (Istrijska 4)
19.30
Chorvátska zábava
Hrvatska zabava

Nedeľa, 20. júna 2010
Nedelja, 20. lipnja 2010
10.30
Svätá omša v chorvátskom jazyku
Hrvatska sveta misa
16.30
Festivalový sprievod 
Festivalska
povorka
18.00
Kultúrny program II
 (Istrijská 4)
Kulturni program II
(Istrijska 4)

19.30
Chorvátska zábava 
Hrvatska zabava

Voľby a poézia 
nesmrteľná
Pomaly  už  sto 
rokov čo Jesenský 
napísal tieto verše 
a stále sú aktuálne
J a n k o   J e s e n s k ý 
V ý b e r   z   d i e l a

si  stranu  milovanú ,
po  voľbách  strana  milovaná
ho  odloží  -   nastranu.

A pravda  pravdou  zostáva
pod  potmehúdskym  slncom :
voličia  prídu  ku  urnám
a vyvolený  -  k  hrncom.                      

17. júl  1929.

Dostali sme od nášho 
čitateľa me
Vraj to bude aktuálne 
teraz aj v novembri.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
-člen Svetového kongresu Chorvátov

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj
-član Hrvatskog svjetskog kongresa

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Gradski dio Bratislava - Devinsko Novo Selo
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 Duchovná kultúra je tam, 
kde dominuje úcta k životu, 
človeku, poznaniu, k tvorbe. 
Kde je samozrejmosťou em-
patia a solidarita, záujem 
vzájomne sa obohacovať 
o poznatky a hodnoty.
 Tie ponúkol v sobotu 15. 
a v nedeľu 16. 
mája 2010 Miest-
ny odbor Matice 
slovenskej na Fes-
tivale slovenskej 
národnej piesne 
pros tredníctvom 
sólistov a súborov.
   Festivalové dni 
začali v sobotu 
stretnutím pri pa-
mätníku spisova-
teľa Ruda Slobodu, 
rodáka z Devín-
skej, spomienkou na jeho ži-
vot a ukážkou z jeho diela. 
Pokračovali v kostole Ducha 
sv., kde pedagógovia i žiaci 
Základnej umeleckej školy 
predstavili diela slovenských 
autorov.

 Večer ponúkli matičiari 
v Istra centre divadelné pred-
stavenie Ženský zákon (v zá-
horáčtine) v podaní Divadla 
na hambálku z Malaciek. 
A diváci odchádzali spokojní.
   Vytrvalé daždivé a chladné 
počasie posunulo nedeľňajší 
program do vnútorných pries-
torov veľkej sály Istra centra.
   Začiatok prehliadky sloven-
ských národných a ľudových 
piesní a tancov patril detským 
súborom Slniečko (MŠ DNV, 
vedúca I. Petercová), súboru 
Leváranek z Veľkých Levár 
a sólistom Základnej umelec-
kej školy v DNV B. Horínkovi 
a T. Ondriášovi. Tomáša po-
známe už z minulých rokov, 

Boris na matičiarskom festiva-
le debutoval a celkom úspeš-
ne.
 Folklórny súbor Považan 
z Považskej Bystrice už s 55 
ročnou tradíciou priniesol 
na pódium piesne a tance 
z obcí Kostolec a Maríková 

v ich regióne a rozohrial srd-
cia všetkých nešetriacich po-
tleskom.
 Celkom novou zložkou 
festivalu bolo vystúpenie gita-
rového dua v podaní mladých 
matiačiarov Martina Krížika 

a Martina Jura-
sa. Dokázali, 
že aj národné 
i ľudové sklad-
by sa dajú 
interpretovať 
aj prostredníc-
tvom gitary, 
hoci aj na ta-
komto festiva-
le.
Kytica, ženská 
spevácka sku-

pina, ktorá tiež pamätá zači-
atky práve na našom festivale 
sa už tak zohrala a na našom 
javisku udomácnila, presved-
čila, že sa zaradila medzi 
kmeňové súbory.
 Sólistov z opery, ktorí  
každoročne (od 10. ročníka) 
tvoria tzv. zlatý klinec progra-

mu, tento rok nahradili tretia-
ci z VŠMU Mária Hanyová 
a Ivan Rychlo. A usporiada-
telia sú mimoriadne radi, že 
rozvíjajúce sa talenty, o kto-
rých v budúcnosti budeme 
iste počuť príjemné referencie 
z európskych, či svetových 
operných domov, poctili naše 
podujatie v Devínskej Novej 
Vsi. Nielen preto, že Mari-

enka je rodáčka z Devínskej 
a Ivan je už viac v Devínskej 
ako v meste, ale preto, že 
ponúknuť poslucháčom kvali-
tu a najmä mladým príležitosť, 
bolo a je jedným z cieľov to-
hoto festivalu.
 Mužské spevácke zdru-
ženie Rodokmeň, zložené 
z bývalých členov Lúčnice si 
domáce publikum obľúbilo 
a vzájomnú sympatiu na zá-
verečnom hodnotení vyjadril 
jeden členov súboru poži-
adavkou na starostu našej 
mestskej časti, aby súbor sa 
stal čestným „občanom“ De-
vínskej. 
 O tom, že aj tohtoročnému 
festivalu sa podarilo predsta-

viť spoluobčanom klenoty 
našich dejín prostredníctvom 
slova, piesní a tancov netreba 
pochybovať a netreba pochy-
bovať, či splnil ciele v uchová-
vaní našich národných tradí-
cií.

r

Ozveny rodnej zeme
17. FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE DNV 2010

Poďakovanie
V mene Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV ďakujem všetkým, 
ktorí prispeli k úspešnému konaniu 17. ročníka Festivalu slovenskej národ-
nej piesne, hlavne starostovi mestskej časti, poslancom miestneho zastu-
piteľstva, členom miestnej rady, predsedovi a členom kultúrnej komisie, 
riaditeľke a pracovníkom Istra Centra, riaditeľovi a pracovníkom Denovy, 
pánovi farárovi Karolovi Moravčíkovi, všetkým účinkujúcim a divákom.  
Teším sa na stretnutie s vami opäť o rok na 18. ročníku Festivalu slovenskej 
národnej piesne. 

Ján Žatko, predseda MO MS DNV

Mária Hanyová 

Ivan RychloFS Považan Martin Juras a Martin Krížik

ZUŠ DNV v kostole Ducha sv.

Kytica Rodokmeň

Tomáš Ondriáš
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 Nad známym školským areálom sa rozliehajú hlasy zápo-
liacich školákov. Tam, kde sa dnes stretáva len zopár najver-
nejších športovcov, sa pod májovým slnkom potia desiatky 
chlapcov i dievčat. Svoje sily merajú nielen v beachvolejbale, 
ale i na novej upravenej bežeckej dráhe, pod basketbalový-
mi košmi a samozrejme i na novom bejzbalovom „diaman-
te“. Hrbolaté drny nahradil sýtozelený trávnatý koberec, za-
prášenú antuku čerstvo zomletá a utlačená najvyššej kvality. 
Nechýba zázemie pre mladých športovcov i prizerajúcich 
s divákov. Hudba budúcnosti? Možno nie až tak vzdialenej.

 Nad známym školským 
areálom sa rozliehajú hlasy 
zápoliacich školákov. Tam, kde 
sa dnes stretáva len zopár na-
jvernejších športovcov, sa pod 
májovým slnkom potia desiatky 
chlapcov i dievčat. Svoje sily 
merajú nielen v beachvolej-
bale, ale i na novej upravenej 
bežeckej dráhe, pod basket-
balovými košmi a samozrejme 
i na novom bejzbalovom „dia-
mante“. Hrbolaté drny nahradil 
sýtozelený trávnatý koberec, 
zaprášenú antuku čerstvo zo-
mletá a utlačená najvyššej kva-
lity. Nechýba zázemie pre mla-
dých športovcov i prizerajúcich 
s divákov. Hudba budúcnosti? 
Možno nie až tak vzdialenej.
 Rokmi poznamenaný areál 
Základnej školy I. Bukovčana 
v DNV pozná asi každý z do-
mácich. Už menej miestnych 
obyvateľov však vie, že už viac 
ako päť rokov sa na trávnatom 
ihrisku odohráva zápolenie 
v športe, ktorý patrí medzi na-
jpopulárnejšie na svete – base-
ball. Vďaka spolupráci školy 
a iniciatívy americkej organi-
zácie Good Sports sa mladí 
devínskonovovešťania učia 
športu, ktorý slávny Ernest He-
mingway označil za „najrých-
lejší šach na svete.“ 
Na západnom okraji
 Dlhoročné snaženie ame-
rických trénerov pod vedením 
Debbie a Toma Johnsonovcov 
neostalo bez odozvy. Mnoho 
detí, ktoré prešli rukami sym-
patickej americkej dvojice však 
po dosiahnutí juniorského veku 
stálo pred otázkou – ako ďalej. 
Spojenie miestnej americkej 
školy so špičkovým bejzbalo-
vým tímom s mnohými úspech-
mi predovšetkým v seniorskej 
kategórii sa teda javilo ako lo-

gický krok. „Metropola nášmu 
športu príliš nepraje,“ popisuje 
zrod spolupráce tréner mužov 
klubu Fighting Flies Bratisla-
va, mimochodom najstaršieho 
špecializovaného bejazbalo-
vého klubu na Slovensku, Peter 
Nitschneider. „Aj preto sme 
ostatných 5 rokov pôsobili za 
hranicou mesta – v neďalekej 
Marianke. Na tamojšom ihrisku 
sme odviedli kus práce, vycho-
vali nejedného platného člena 
slovenských reprezentačných 
tímov. Ale sami sme cítili, že šir-
šiu základňu skôr nájdeme na 
prudko sa rozvíjajúcom sídlisku. 
Potom, ako sme lepšie spoznali 
Toma Johnsona a jeho tím, ve-
deli sme, že by zo vzájomnej 
spolupráce mohli mať osoh 
obe strany. Ba čo viac – hlavne 
Devínska Nová Ves,“ popisuje 
zrod myšlienky bývalý sloven-
ský reprezentant a dnes hrajúci 
tréner Peter Nitschneider.
   Spojením oboch organizácií 
so spoločným cieľom – mlá-
dežnicky a komunitne orien-
tovanej organizácie Good 
Sports so skvelými zahra-
ničnými kontaktmi a širokou 
medzinárodnou podporou 
– a výkonnostne orientovaným 
športovým klubom s bohatou 
baseballovou históriou a dlho- 
ročnými skúsenosťami z pôso-
benia na Slovensku – vzniká 
silné partnerstvo, ktorého aktu-
álnym spoločným projektom je 
vznik športového centra s hlav-
ným zameraním na baseball 
v lokalite Devínska Nová Ves.
Škola hrou
 Úspech vzájomnej spo-
lupráce oboch športových 
organizácií však nestál len 
na odhodlaní niekoľkých jed-
notlivcov. „Bez spolupráce so 
školou, by sa naše plány nikdy 

nenaplnili,“ popisuje zrod myš-
lienky druhý z trénerov Figh-
ting Flies Lukáš Králik, „Práve 
vďaka tomu, že sme cítili, že sú 
tu dvere otvorené, začala klíčiť 
myšlienka škole jej podporu 
vrátiť. A to tým najviditeľnejším 
spôsobom – rekon-
štrukciou školského 
areálu.“ Slovo dalo 
slovo a vďaka pod-
pore všetkých zain-
teresovaných strán 
predstavili Fighting 
Flies v spolupráci 
so Základnou ško-
lou I.Bukovčana 
projekt nového 
školského areálu, 
ktorý nezabúda na 
všetkých, ktorí ho 
využívali doteraz, ale navyše 
prináša na športovisko novú 
kvalitu – baseballové ihriská 
špičkovej kvality. 
Kým padne prvý 
štartový výstrel
 Spoločný projekt počíta so 
zachovaním všetkých doteraj-
ších ihrísk pri ich lepšej organi-
zácii a pohodlí. Staré povrchy 
sa odvezú a nahradia novými, 
zodpovedajúcimi súčasným 
športovým i bezpečnostným 
nárokom. V návrhu sú i plno-
hodnotné bejzbalové ihrisko 
dospelej kategórie, ihrisko 
pre deti či softbal a potrebné 
zázemie. Škola i športuchti-
vá verejnosť navyše získa re-
konštruovanú bežeckú dráhu 
a multifunkčné ihrisko, aké v tej-
to časti mesta chýba. 
   „Deti, s ktorými tu pracujeme, 
majú toto miesto radi. Ale hlav-
ne od nich často počúvame, 
ako ich trápi kvalita súčasného 
areálu. Keď sme sa dozvedeli, 
že by škola privítala akýkoľvek 
projekt, ktorý by situáciu po-
mohol riešiť, predniesli sme ten 
náš. Okrem celkového zlepše-
nia podmienok pre všetkých, 
ktorí hľadajú v tejto miestnej 
časti možnosť športového vy-
žitia, by sme radi nastupujúcej 
bejzbalovej generácii umož-
nili rast, aký si zaslúži. Navy-
še - Bratislava má dnes jediné 
bejzbalové ihrisko, ktoré zod-
povedá európskym normám,“ 
popisuje Lukáš Králik, „ďalšie 

je v Trnave a to je všetko. A to 
sa pritom hrá bejzbal v Levici-
ach, Topoľčanoch, Nitre, Skali-
ci, Trenčíne, Košiciach, Prievid-
zi... V Bratislave pritom existuje 
5 klubov, z ktorých tri hrajú naj-
vyššiu súťaž – slovenskú extrali-
gu. Poriadne ihrisko chýba ako 
soľ. Preto sme spojili sily s nie-
koľkými odborníkmi a vymysleli 
spôsob, ako maximálne oživiť 

plochu školského ihriska, za-
chovať jeho súčasné možnosti 
a dodať mu novú kvalitu.“
Odpočítavanie pred 
štartom
 „Tak meter ešte nestrihá-
me,“ usmieva sa úspešný tré-
ner a hrdý „novovešťan“ Peter 
Nitschneider, „ale radi by sme 
s rekonštrukciou začali ešte 
tento rok. Myslíme si, že pro-
jekt, ktorý sme predložili, má 
svoje opodstatnenie. Akýmsi 
potvrdením správnosti našich 
krokov je aj priznanie grantu 
hlavného mesta, kde o všet-
kých prihlásených projektoch 
rozhodovala nezávislá komi-
sia a naše argumenty považo-
vala za presvedčivé.“ Ďalším 
dôležitým zdrojom by mala 
byť podpora zo Spojených 
štátov – Tom Johnson oslovil 
cez svoje kontakty americké 
organizácie podporujúce rozvoj 
bejzbalu vo svete. „Sp za oce-
ánu máme zatiaľ dobré správy, 
ale nechcem ich zakríknuť,“ 
klope na drevo Lukáš Králik. 
„Samozrejme bez dobrej vôle 
miestnych obyvateľov a hlavne 
školy, ktorá nám slovami riadi-
teľky, pani Mgr. Renáty Balo-
govej vyjadrila pre takýto pro-
jekt veľmi zásadnú podporu, 
sa nám zámer realizovať nepo- 
darí,“ dodávajú unisono obaja 
zástupcovia „Bojujúcich múch“. 
Budúcnosť?
 Od výstavby špičkového mul-

S optimizmom do budúcnosti

(Pokračovanie na strane 8)
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tifunkčného športového areálu 
si všetci zúčastnení sľubujú zlep-
šenie možností pre športové vy-
žitie – predovšetkým miestnych 
detí. Škola by navyše mala zís-
kať moderné športoviská, ktoré 
vystriedajú nevyhovujúce „his-
torické“ plochy, ktoré nezod-
povedajú súčasným nárokom. 
Nemenej dôležitým aspektom 
by malo byť i celkové oživenie 
tohoto kúta našej miestnej časti. 
K realizácii myšlienky a napl-
neniu vízie popisovanej v úvo-
de článku ešte chýba mnoho 
dôležitých krokov, odhodlanie 
a entuziazmus však športovcom 
nechýba: „Nikdy sa nevzdáva-
me,“ potvrdzuje Peter Nitschne-
ider, „nie nadarmo máme  
v názve anglické „Fighting“. 
Ten rozhodujúci boj nás ešte 
len čaká. Ale veríme, že ho 
zvládneme a možno už o rok, 
sa budeme rozprávať na tribú-
ne najmodernejšieho viacúče-
lového športoviska na Sloven-
sku.“

Čo je baseball
 Baseball sa na Slovensku 
udomácnil v roku 1991. Pôvod-
ne americký šport nadviazal na 
10 ročnú tradíciu príbuzného 
športu – softballu, ktorý sa na 
Slovensku hrával už začiatkom 
80-tych rokov. Patrí medzi naj-
rozšírenejšie športy na svete, 
od roku 1992-2008 bol čle-
nom veľkej olympijskej rodiny. 
Zastrešuje ho Medzinárodná 
baseballová asociácia (IBA), 
Európska baseballová konfede-
rácia (CEB), na Slovensku Slo-
venská baseballová federácia. 
Baseball je hra pálkovacia, za-
meraná najmä na dynamiku, 
reakciu, rýchlosť ale zároveň 
i vytrvalosť. Okrem zvládnutia 
technických znalostí je dôleži-
tou zložkou baseballu osvoje-
nie si pravidiel a systému hry, 
ktoré podmieňuje logické mysle- 
nie a tvorivosť. Kombinácia  
telesnej šikovnosti, rýchleho 
myslenia a rozhodovania tvoria 
základ dobrého baseballového 

hráča. 
Fighting Flies
 Baseballový klub Fighting 
Flies Bratislava („Bojujúce mu-
chy“) vznikol v roku 1995 po 
osamostatnení sa od maters-
kého oddielu TJ STU Bratisla-
va (kde fungoval už od roku 
1992).
Klub Fighting Flies Bratisla-
va patrí medzi najlepšie tímy 
dvadsaťročnej bejzbalovej 
histórie na Slovensku. Trojná-
sobný vicemajster Slovenska 
(1994, 1996, 1999), bronzo-
vý z Majstrovstiev SR (1995, 
1997, 1998, 2001, 2004, 
2007), víťaz Slovenského 
baseballového pohára (1994, 
1995), účastník európskeho Po-
hára víťazov pohárov (1995, 
1996, 2000, 2002) a Pohára 
Európskej baseballovej kon-
federácie CEB (1997, 1998, 
1999).
Fighting Flies sa dlhodobo ve-
nujú mládeži vo všetkých mlá-
dežníckych kategóriách. Dnes 

disponujú dostatočným počtom 
kvalifikovaných trénerov.
Good Sports
 Organizáciu Good Sports 
International Slovakia založi-
li Debbie a Tom Johnsonovci 
v roku 2005 v Devínskej Novej 
Vsi. Ich cieľom bolo iniciovať 
vznik mládežníckeho centra, 
ktoré by ponúkalo mladým 
množstvo príležitostí ako stráviť 
voľný čas a – stať sa „lídrami“ 
vo svojej komunite. V pláne 
organizácie je vznik ďalších 
podobných centier mimo bratis-
lavský región.
Hlavným cieľom organizácie 
je vybudovať silný vzťah s mlá-
dežou, rodinami a ich okolím.    
Malo by sa tak diať na základe 
uspokojovania ich fyzických, 
sociálnych i duchovných po-
trieb. Spoločnosť sa orientuje 
na vzdelávanie a podporu mlá-
deže v mieste svojho pôsobe-
nia. Good Sports vytvára par- 
tnerstvá s ďalšími organizáciami  
s obdobným cieľom.

 Blíži sa koniec školského 
roka, nastáva čas dovoleniek 
a prázdnin. Čo bude robiť mlá-
dež v Devínskej počas týchto 
dní? Ba prišlo mi na um, aké 
možnosti má, ako ich využíva , 
ako ich vníma, čo s voľným ča-
som. Koho sa spýtať? Najbliž-
šie sa vyskytol môj syn a moja 
dcéra. 
 A prečo nie? Za pokus to 
stojí. Aspoň sa dozviem nielen 
o témach , ktoré mi zišli na um, 
ale aj čosi  o ich zmýšľaní, ná-
zoroch, námetoch.
Sadli sme si ku kole a začala 
som sa vypytovať. 
 Aká je v Devínskej mož-
nosť tráviť voľný čas? Synova 
odpoveď ma zarazila, vraj v 
krčmách....Je pravda, že ich 
tu je neúrekom. Dcéra kon-
štatuje, vraj tu nič nie je. Ide s 

kamarátkou na prechádzku do 
Dendroparku, ale nie sú tam 
lavičky v dobrom stave. Až jed-
na. Potom sa zamysleli obaja 
a vravia. Obujú si kolieskové 
korčule a idú na Devín , alebo 
smerom na Marcheggske mos-

ty. Cesta smerom na Devín, ale 
aj na Marcheggské mosty je 
zlá, v dezolátnom stave a zo 
športovania nie je zážitok, ale 
utrpenie. Popri tom smerom na 
tie mosty je trávnatá plocha, 
ktorá by sa mohla  upravovať 
a mamičky s deťmi, ale aj mladí 
ľudia by tam mohli chodiť na 
piknik, vyvaliť sa na deku, keď 
je pekné počasie. Spraviť tam 
nejaký bufetík a bolo by to OK. 

 Máme psa a decká s ním 
radi chodia na prechádzku do 
lesa a je pravda, že sú spokoj-
ný. Keby sme bývali v inej mest-
skej časti, tak by si psa nekúpili, 
lebo také možnosti ako sú v De-
vínskej, nie sú všade. No dcéra 
zareagovala, že pri prechád-
zke Devínskou si všimla, že la-
vičky sú zničené a teda nepo-
užiteľné. Chýba tu klub, kde by 
sa robili diskotéky pre mladých 
od 15 rokov, ale bez alkoholu 
a drog. Čo samozrejme nie je 
reálne. Kino v Devínskej chýba. 
V Lamači kino majú a je aj za 
primeranú cenu. Prečo sa mladí 
potulujú??? No lebo nie všetci 
majú toľko finančných prostri-
edkov, aby si mohli dovoliť 
vysedávať v krčmách, alebo si 
prenajať futbalové ihrisko. Ono 
športovať by sa tu aj dalo, ale 

všetko je za tých 20 rokov čo tu 
bývame zničené. Zaujímavá by 
bola aj kolkáreň, ale zase je to 
o peniazoch. Nie každý mladý 
človek, si to môže dovoliť. 
 Ihriská v Devínkej naozaj 
sú, ale v akom stave? Treba 
ich určite zrekonštruovať. Ja 
osobne by som navrhla spraviť 
petangové ihrisko, je to veľmi 
zaujímavá hra. Môžu ju hrať 
ako deti, mladí, ale aj starší 
ľudia, dokonca dôchodcovia. 
Hrávam občas túto hru a hráč 
potrebuje iba petangové gule, 
ktoré sú cenovo prístupné pre 
každého.
 Dopili sme a zistili, že sme 
vlastne iba načali okruhy otá-
zok o ktorých je hodno hovoriť. 
Takže nabudúce.

Júlia Šemberová

(Pokračovanie zo strany 7) S optimizmom do budúcnosti

Dalo by sa...

Udalosťou 20. týždňa 
v Devínskej Novej Vsi 
bola návšteva nového 
prezidenta Chorvátskej 
republiky v našej mest-
skej časti, v SNM  múzeu 
Chorvátov na Slovensku 
na Istrijskej ulici. Vzácne-
ho hosťa, okrem svojho 
sprievodu sprevádzal 
prezident SR Ivan Gaš-
parovič. Pravdaže, že ta-
káto udalosť sa nemohla 
zaobísť bez fotodoku-
mentácie.                          jz
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Ak dovolíte, tentokrát 
začnem citáciou zá-
kona. Ja viem, je to 

nudné, ale v tomto prípade 
dôležité. V §3 a §4 zákona 
č. 253/1994 sa okrem iné-
ho píše: Starostovi patrí plat, 
ktorý je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnan-
ca v národnom hospodárstve 
za predchádzajúci kalendár-
ny rok a násobku podľa §4 
ods.1 ( v prípade veľkosti De-
vínskej Novej Vsi je to náso-
bok 2,81). Obec-
né zastupiteľstvo 
môže tento plat 
rozhodnutím zvý-
šiť až na dvojná-
sobok. Na ilustráciu uvád-
zam, že priemerná mesačná 
mzda bola v roku 2006 – 
18 761 Sk, v roku 2007 – 
20 146 Sk a v roku 2008 – 
21 782 Sk (723 EUR).
 Mnohí sa spýtate, prečo 
to tu uvádzam. Pristavím sa 
pri fakte, že miestne zastupi-
teľstvo má právo zvýšiť plat 
starostu až na dvojnásobok 
platu, ktorý mu prislúcha 
podľa zákona. Vrátim sa teraz 
do neďalekej histórie, v roku 
2007 sa tak stalo uznesením 
UMZ č.69/4/2007, v ktorom 
miestne zastupiteľstvo schvá-
lilo plat starostu MČ DNV 
na rok 2007 vo výške 79200,- 
Sk, teda 1,5 násobok toho, čo 
mu prislúchalo podľa zákona. 
Z 19 prítomných bolo 16 za, 
1 proti, 2 sa zdržali. Na svoj-
om zasadnutí dňa 13.5.2008 
zastupiteľstvo uznesením 
UMZ č.65/5/2008 schvá-
lilo zvýšenie základného 
platu starostu na rok 2008 
na 1,5 násobok  s platnos-
ťou od 1.1.2008. Takže plat 
starostu na rok 2008 bol: 
20146 Sk x 2,81 x 1,5 =  
84915,- Sk. Na to, čo náš 
starosta robí a v akom stave 
je často v práci, sa mi to zdá 
priveľa, ale dobre, zatiaľ je 
všetko podľa zákona. V roku 
2009 sa však neprijalo žiad-
ne uznesenie zastupiteľstva, 
ktoré by plat starostu v zmysle 
zákona zvýšilo. Asi už väčši-
na viete kam mierim, náš milý 
pán starosta si nechal v roku 
2009 vyplácať zvýšený plat 

o 1,5 násobok napriek tomu, 
že na to nemal zákonný ná-
rok!!!  A dialo sa to aj v roku 
2010! Na interpeláciu jedné-
ho z poslancov bolo listom č. 
1279/2010 odboru OSEUM 
oznámené, že plat staros-
tu MČ DNV je v súčasnosti 
3054 EUR. No v roku 2009 
mal byť plat starostu v zmysle 
zákona č. 253/1994 vo výš-
ke 2032 EUR. Takže rozdiel 
vo výške 1022 EUR mesačne 
si starosta vyplácal protizá-

konne!! Ani toto však bohužiaľ 
nie je ešte koniec.
 Na zasadnutí Miestne-
ho zastupiteľstva MČ DNV 
dňa 16.3.2010 prišlo k ne-
zákonnému pokusu predĺžiť 
platnosť uznesenia UMZ 
č.69/4/2007 aj na rok 
2010. Toto uznesenie schvá-
lilo plat starostu v roku 2007 
na 79 200,- Sk, neviem, ako si 
niekto mohol naivne my-slieť, 
že to prejde a takto bude sta-
rostov zvýšený plat zlegalizo-
vaný na rok 2010, veď v tom-
to uznesení sa okrem iného 
spomínajú slovenské koruny, 
teda mena, ktorá už neexis-
tuje! Súčasné vedenie našej 
mestskej časti už stratilo všetky 
zábrany a hovoriť o morálke 
a spravodlivosti je už pri nich 
úplne zbytočné. Tých škandá-
lov je už akosi na našu malú 
Devínsku priveľa, no títo páni 
sa tvária, že je všetko v najlep-
šom poriadku. Pri tejto príleži-
tosti by som chcel odcitovať 
pánovi starostovi sľub, ktorý 
skladal, v ktorom sľuboval 
na svoju česť a svedo-
mie, že bude riadne plniť 
svoje povinnosti, ochra-
ňovať záujmy obce, do-
držiavať Ústavu Sloven-
skej republiky, ústavné 
zákony, zákony a ostat-
né všeobecne záväzné 
právne predpisy, a pri 
výkone svojej funkcie ich 
bude uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedo-
mia a svedomia.
 Na plat starostu sú podľa 

mňa trochu nezmyselne na-
viazané aj platy prednostu 
MÚ DNV, zástupcu starostu 
a architekta MČ DNV, takže 
tento problém má širší rozmer. 
Podľa  Poriadku odmeňovania 
zamestnancov MČ DNV je 
výška platu zástupcu starostu 
až 70% výšky zvýšeného pla-
tu starostu, u prednostu MÚ je 
to až 80% a u architekta MČ 
je to až 56%.
Celková suma nezákonne vy-
platená týmto 4 pánom je cca 

33000 EUR, s odvodmi, kto-
ré k tomu prináležia to bude 
približne 45000EUR!!!  
 Na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva dňa 27.4.2010 
prijali poslanci uznesenie 
UMZč.37/4/2010 v ktorom 
zrušili časť uznesenia, kto-
ré starostovi zvyšovalo plat 
predĺžením starého uznese-
nia UMZ č.69/04/2007 
a konštatovali nezákonnosť 
určenia platu týmto spôso-
bom. Na môj vkus je to príliš 
málo, ak sa niekto pokúsil 
o podvod, treba to riešiť 
aj inak. Uznesením UMZ 
č.39/4/2010 konštatovali 
závažné zlyhanie starostu pri 
výkone správy mestskej časti 
a jej majetku v súvislosti s vý-
platou platu starostu, zástupcu 
starostu, prednostu a architek-
ta mestskej časti za rok 2009. 
Takisto konštatovali vznik 
škody na majetku mestskej  
časti a uložili prednostovi vy-
pracovať prehľad týchto škôd  
a žiadajú starostu riešiť vyda-
nie bezdôvodného obohate-
nia za rok 2009 spočívajúce 
v majetkovom prospechu zís-
kanom starostom, zástupcom 
starostu, prednostom a archi-
tektom mestskej časti plnením 
bez právneho dôvodu a ná-
hradu vzniknutej škody v súla-
de zo Zákonníkom práce. 
Logicky sa vynára otázka, do-
kedy tieto peniaze budú vrá-
tené. Za minimum považujem,  
aby títo páni písomne uznali 
svoj dlh a peniaze vrátili čo 
najskôr, najlepšie do konca 

volebného obdobia!! Ako 
perličku uvádzam fakt, že 
na rokovanie aprílového zas-
tupiteľstva prekladal zástup-
ca starostu F. Baňas ako bod 
č.10 Návrh na plat starostu 
MČ DNV na rok 2010, v kto-
rom navrhoval zvýšiť zákonný 
plat starostu v zmysle zákona 
na rok 2010 vo výške 2093 
EUR o 1,5 násobok, teda 
na 3140 EUR!! Argumentoval 
náročnosťou práce starostu 
a jeho osobným prínosom 

v závere roka 
2009 a začiatkom 
roka 2010! To je 
už zlé aj ako vtip, 
to je hanba!!! 

Pán zástupca starostu, aj Vy 
ste skladali sľub poslanca, 
skúste si naňho spomenúť. 
Našťastie, tento bod bol z ro-
kovania stiahnutý... Pevne ve-
rím, že poslanci nájdu v sebe 
toľko morálky, že celá vec 
bude riadne vyšetrená a bude 
vyvodená aj trestno právna 
zodpovednosť, ak to bude po-
trebné. Lebo napríklad o kau-
ze s prideľovaním obecných 
bytov je už podozrivo ticho...
 Pri tejto príležitosti mi nedá 
nespomenúť uznesenie UMZ 
č. 33/3/2010, v ktorom 
Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves konštatuje opako-
vané porušenie povinnosti 
starostu mestskej časti Bra-
tislava Devínska Nová Ves, 
keď na zvolané mimoriadne 
zasadnutie Miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Brati-
slava Devínska Nová Ves dňa 
29.03.2010 o 15.30 hodine 
sa dostavil v stave nespôsobi-
lom viesť zasadnutie a po po-
rade poslaneckých klubov 
odovzdal vedenie zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mes-
tskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves zástupcovi staros-
tu. V takomto istom stave aj 
pravidelne šoféruje služobné 
auto, je ten otázka času, kedy 
sa niečo stane. Divím sa všet-
kým, ktorí to vidia, že s tým 
ešte neurobili rázny koniec 
a takéto správanie neoznámili 
príslušným orgánom. Asi ča-
kajú, pokiaľ sa stane nejaká 
tragédia...    Milan Jambor

Plat starostu MČ DNV
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 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
ponúka úver na bývanie len za 
1,99 %, čo je určite zaujímavá 
príležitosť. Za pozornosť stojí tiež 
fakt, že nie je určený iba staveb-
ným sporiteľom – fyzickým oso-
bám, ale že môže dobre poslúžiť 
aj bytovým domom. O viac infor-
mácií sme požiadali Mgr. Boženu 
Ševčíkovú, koordinátorku predaja 
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Za akých okolností môžu 
právnické osoby získať úver 
len za 1,99 %?
Podmienkou je, aby právnické oso-
by, ktorými môžu byť spoločenstvá 
vlastníkov bytov, správcovia by-
tových domov a bytové družstvá, 
podali žiadosť o úver do 31. júla 
2010. Ak tak urobia, poskytneme 
im úver s úrokom 1,99 % ročne.

Prečo ste sa rozhodli 
umožniť aj právnickým oso-
bám získať úverové pros-
triedky za takýchto výhod-
ných podmienok?

V súčasnosti je len 30 % bytových 
domov starších ako dvadsať rokov 
opravených a zateplených. A to 
je málo. Určite aj obyvatelia ostat-
ných domov chcú šetriť náklady na 
energie, chcú krajšie bývanie, túžia 
po bytoch, kde sa budú cítiť ešte 
príjemnejšie. To všetko môžu získať 
vďaka komplexnej obnove svojho 
bytového domu. Našim cieľom je, 
a k tomu smeruje aj táto naša po-
nuka, aby sa odhodlali svoje plány 
uskutočniť čo najskôr.

Zateplenie bytových domov 
podporuje aj štát. Nejde tu 
o duplicitu?
Určite nie. Obnova bytového 
domu nie je iba zateplenie. Je to 
aj oprava strechy, výmena roz-
vodov tepla a teplej vody, výmena 
starých okien za plastové – a to aj 
v spoločných priestoroch, odstráne-
nie rôznych stavebných chýb, vý-
mena výťahov, vchodových dverí, 
oprava schodísk, a tak ďalej. 
Zdroje štátneho rozpočtu na túto 
oblasť sú veľmi obmedzené a ako 

 Prednedávnom mi jeden známy 
položartom vyčítal, že píšem stále 
kriticky. Odpovedal som mu, že by 
som rád písal pozitívne, ale to, čo 
sa deje u nás v Devínskej mi nedá-
va veľa príležitostí písať pozitívne. 
Som veľmi rád, že mu môžem 
teraz vyhovieť a napísať vám svoje 
dojmy z výstavy PREmenüDNV, 
ktorej tvorcom je architekt Daniel 
Šubín. Štrnásť autorov sa popaso-
valo so 16 lokalitami v Devínskej 
a v 22 návrhoch zhmotnili na pa-
pier svoje predstavy, ako by naša 
Devínska mohla vyzerať. Niektoré 
z návrhov ma jednoducho dostali. 
Nechcem písať, ktoré sú podľa 
mňa najlepšie, len vás všetkých 
pozvať, aby ste sa prišli pozrieť 
do Chorvátskeho múzea, stojí to 
skutočne za to! Uvidíte Devínsku, 
ako by mohla vyzerať, keby pri 
moci neboli ľudia, ktorý ide len o 
vlastný prospech. Uvidíte Devínsku 
ako moderný a krásny priestor pre 

plnohodnotný život, plnú námestí, 
parkov, zelene. Autori sa nevy-
hýbali ani riešeniu problémov 
ako je parkovanie na sídlisku a 
podobne. Toto je ten prvý krok, 
ktorý tu dlhé roky nikto nespravil. 
Druhým je verejná a odborná dis-
kusia, ktorá sa dúfam tiež rozvinie. 
Tretím krokom by malo byť osvoje-
nie si najlepších návrhov miestnym 
zastupiteľstvom a ich realizácia. 
Ale to už snívam. Ale snáď po 
voľbách sa dočkáme aj toho.
 Nechcem túto výstavu 
porovnávať s inými podobnými 
aktivitami v Devínskej, ale jednému 
porovnaniu sa predsa len  neu-
bránim. Prednedávnom som písal, 
že podľa mnohých zbytočná štúdia 
pešej trasy pri škole I. Bukovčana 1 
nás stála 2500 EUR. Ako som sa 
dozvedel z Devexu, tak na túto 
výstavu Miestne zastupiteľstvo 
vyčlenilo necelých 1600 EUR.
 Predpokladám, že sú to náklady 

vieme, už dnes sú pre rok 2010 
vyčerpané. Stavebné sporenie 
pre právnické osoby je dostupné 
stále a prostriedky z úverov 
nie sú limitované ničím, okrem 
schopnosti splácať úver. Úvery 
z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,  
a nasporené prostriedky zhodno-

tené o úroky a štátnu prémiu, môžu 
vlastníci bytov, ktorí majú vôľu 
zlepšiť úroveň svojho bývania, 
využiť na všetky práce spojené 
s obnovou spoločných častí svojich 
bytových domov.

Vráťme sa k aktuálnej po-
nuke. Aké sú ďalšie pod-
mienky na to, aby ju mohli 
záujemcovia využiť?
Jedinou podmienkou je termín, 

v ktorom podajú žiadosť o úver, 
a o tom sme už hovorili. Čo sa 
týka limitu, v prípade právnických 
osôb nie je určený, takže môžu 
požiadať o úver vo výške, ktorú 
potrebujú na obnovu svojho by-
tového domu a zároveň, ktorú sú 
schopní aj splácať. Zvýhodnená 

úroková sadzba 1,99 % ročne pre 
nich platí do konca roka 2010. Od 
1. januára 2011 sa zmení na úro-
kovú sadzbu platnú v čase poda-
nia žiadosti o úver.

Viac informácií získate 
v kancelárii obchodných 

zástupcov PSS, a. s.
na adrese:

Eisnerova 56, Bratislava, 
Tel.: 0915 740 001

Úver za 1,99 % aj pre bytové domy

Výstava PREmenüDNV 
Ako by mohla vyzerať Devínska

vrátane tlače všetkých návrhov, 
ktoré podľa môjho odhadu 
zhltli väčšiu časť týchto peňazí, 
občerstvenia a podobne. Verte mi, 
nedá sa to porovnať! V prípade 
výstavy PREmenüDNV sme za 
málo peňazí dostali veľa muziky, 

minimálne jedno kvalitné cd-čko s 
22 pesničkami. V prípade štúdie 
pešej trasy pri škole I. Bukovčana 1 
to vidím tak na niekoľko falošných 
tónov. 
 Pevne verím, že toto je len 
prvý ročník a autor bude v tejto 
svojej aktivite pokračovať ďalším 
ročníkom, kde sa zúčastní ešte viac 
autorov. A hoci úroveň je vysoko, 
verím, že sa dá ísť ešte ďalej a s 
lepšou podporou mestskej časti 

budeme o rok opäť nadšenými 
divákmi a z Chorvátskeho múzea 
si odnesieme ešte väčší zážitok 
ako teraz. Chcem sa poďakovať 
tvorcovi výstavy Danielovi Šubínovi 
za jeho úžasnú prácu a popriať mu 
veľa zdaru v jeho ďalšej práci!

 

A dúfam, že tento autor nezostane 
nepovšimnutý ani našou devínskou 
televíziou a onedlho ho uvidíme 
v relácii Kreslo pre hosťa, kde 
nám povie viac o svojej výstave a 
predstaví nám jednotlivé projekty. 
Za samozrejmosť považujem, 
že všetky architektonické návrhy 
nájdeme onedlho na internetovej 
stránke mestskej časti, kde sa bude 
dať k nim vyjadriť.

Milan Jambor
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Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
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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

02 - PREDAJ

• 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

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

Je možné ešte ušetriť na vykurovaní v bytových domoch?
Máte už vyregulovaný systém ÚK? 

Máte kvalitne zaizolované stúpačky? 
Máte meranie spotreby tepla v bytoch?

NIE    ->  zabezpečíme to pre Vás kvalitne a za primeranú cenu.

ÁNO  ->  máme pre Vás ponuku  ako ešte ušetriť  až 30% nákladov na vykurovanie

_____________=  Referenčné bytové domy aj v Devínskej Novej Vsi  = ___________ 

                EkoTerm SK s.r.o., Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava – Dúbravka 

Mobil:  0907 777 899                                 E-mail: ekoterm@ekoterm.sk

• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
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

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

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

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

sangria@stonline.sk

ŽALÚZIE
vertikálne vonkajšie rolety

SIEŤKY PROTI HMYZU
markízy, plastové okná

Toldy Brothers, s.r.o.

Eisnerova 21

e-mail: miky149@centrum.sk
6477 7441 • 0911 662 680



Vždy je lepšie pozerať sa 

do blba, ako na blba.

•••

- Čo nosí poslanec 

stále so sebou?

- Imunitu.

•••

Mal takú sklerózu, že kartárka 

mu musela vykladať minulosť.

•••

Časy sú ťažké, - povedal 

maršal Konev a položil 

orloj na rebriniak.

•••

Na pokrivený charakter 

neexistuje kozmodisk.

•••

Hokejový rozhodca je ako 

manželka. Ide nám na 

nervy, ale je nevyhnutný.

•••

Najhorší je prievan v dutej hlave.

DEVEX 12
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Z policajného
zápisnika

�
� �

tovni na J. Jonáša ukradol neznámy 
páchateľ čiernu koženú peňaženku 
s 36 eurami.
• Z obchodného domu Lidl 22. 5. 
zaistila hliadka polície osobu, ktorú 
prichytili pri krádeži.
• V ten istý deň 22. 5. oznámil 
poškodený, že mu na Spádovej ulici 
niekto ukradol zo zaparkovaného 
vozidla Mazda 322 dve ŠPZ-ky.
• V pondelok 24: 5. o 22.00 h 
na J. Smreka napadol neznámy 
páchateľ ženu, pričom jej spôsobil 
ľahké zranenia.
• Na Vápencovej v objekte futba-
lového štadióna neznámy páchateľ 
poškodil bránu a objekt pokladne.
• V ostatnom čase sa často vysky-
tujú krádeže tašiek, peňaženiek, 
dokladov... hlavne preto, že 
ich občania nechávajú voľne 
položené pri návštevách obchodov, 
reštaurácií, barov a iných zaria-
dení verejne prístupných ostatným 
občanom. Upozorňovania na 
opatrnosť akoby nenachádzali ad-
resáta.                      OO PZ DNV

• V pondelok 17. 5. neznámy 
páchateľ v noci, niekoľko minút po 
2 hodine, v priestoroch podniku 
Cafe sport na ulici M. Marečka, 
odstránil drevené latky z letnej te-
rasy, prekonal dvojkrídlové dvere, 
rozbil sklo na stávkovej kancelárii 
a ukradol trezor zo 7100 stieracími 
žrebmi, krátku guľovú zbraň bez 
zásobníka a peňaženku so 609 
eurami. Celkom však spôsobil škodu 
7844 eur.
• O deň neskôr, v utorok 18. 5., 
hliadka OO PZ DNV zadržala 
vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom 
alkoholu. Odobrala mu vodičský 
preukaz.
• V noci z 18. na 19. 5. neznámy 
páchateľ ukradol na P. Horova os-
obné motorové vozidlo Š-Fabia ze-
lenej metalízy. Majiteľovi spôsobil 
škodu 5000 eur.
• Vo štvrtok 20. 5. v noci v uby-

FUTBAL
IV. liga seniori
23. kolo  23. 5.
Lok. DNV – Šk Jarovce 4 : 2
g: Pillár 2, W. Rischer, M. Rischer
24. kolo  30. 5.
TJ. Rovinka – Lok. DNV 1 : 1
g: Pillár
  z

 Každý deň je v Bratislave vykrad-
nutých priemerne 12 vozidiel.
Páchatelia najčastejšie odcudzia 
z motorového vozidla autorádio, 
potom nasledujú ostatné veci, ktoré 
si z auta po jeho opustení vodič 
nezoberie so sebou a nechá ich na 
sedadlách.
Táto trestná činnosť je veľmi 
rozšírená, lebo odcudzené veci 
ako autorádiá, mobilné telefóny, 
drahé oblečenie a fotoaparáty 
dokážu zlodeji ľahko speňažiť.
Ako vyplýva z policajnej štatistiky, 
kradne sa nielen v noci, ale i za 
bieleho dňa.
Krádežiam vecí z áut možno 
čeliť aspoň tým, že páchateľov 
odradíme.

Čo priláka zlodejov?
– autorádio vo vozidle
– kufrík, mobilný telefón, kabelka, 
peňaženka, bunda, odložené na 
sedadlách
– otvorené okno, strešné okno ale-
bo neuzamknuté vozidlo
– nezabezpečené vozidlo bezpeč-
nostným zariadením -tmavá, neos-
vetlená ulica, na ktorej parkujete

Ako znížiť riziko krádeže
– pri každom (aj krátkodobom) 
opustení vozidla si v ňom nikdy 
nenechávajte autorádio, peniaze, 
mobilný telefón, kufrík, kabelku, 
fotoaparát, zbraň a iné cenné veci
odložené na sedadlách
– nezabudnite si zobrať so sebou  
i doklady od vozidla a vaše osob-
né doklady
– aj na čerpacej stanici si uzam-
knite vozidlo, keď idete platiť po 
natankovaní
– nenechávajte si cenné veci, 
rezervný kľúč od vozidla alebo 
doklady ani v odkladacej skrinke 
vozidla
– riadne uzamknite vozidlo, zavrite 
všetky okná aj strešné okno
– ak si už musíte nechať nejaké veci 
v aute, nenechávajte ich na sedad-
lách, dajte si ich do batožinového 
priestoru, ale nerobte tak na mieste, 
kde budete parkovať – páchateľ 
vás totiž môže z diaľky pozorovať, 
kam dávate veci
– v noci parkujte na osvetlených 
miestach
– ak napriek všetkým bezpečnos-
tným opatreniam zistíte, že vaše 

Auto nie je výklad

vozidlo „navštívil" zlodej, ihneď 
volajte políciu

Zapamätajte si, že:
– zlodejovi stačí na krádež vašich 
vecí z vozidla čo i len 5 minút, na 
ktoré sa od neho vzdialite
– ak si nechávate cenné veci vo 
vozidle, dávate príležitosť zlode-
jovi a sú páchatelia, ktorí takéto 
príležitosti priam vyhľadávajú
– okrem škody na odcudzených 
veciach budete musieť zaplatiť za 
výmenu zámkov alebo za opravu 
rozbitého okna – oplatí sa teda 
odradiť zlodejov

Čo ešte môžete urobiť?
– aj keď parkujete na dvore rodin-
ného domu, vozidlo riadne uzam-
knite a vyberte všetky cenné veci
-zapíšte si značku, typ a výrobné 
číslo autorádiá, mobilného tele-
fónu, fotoaparátu
– pri kúpe autorádiá dajte 
prednosť typom v kufríkovom pre-
vedení alebo s odnímateľným pan-
elom alebo s kartovým systémom

Čo robiť s vykradnutým 
autom ?
– nikdy si do auta nesadajte  

a nezisťujte, čo vám zmizlo – mohli 
by ste zničiť stopy, ktoré páchateľ 
na mieste činu zanechal
– ihneď volajte políciu
– riaďte sa pokynmi a odpo-
rúčaniami polície

Aj vy môžete pomôcť...
– ak sa neznáme osoby pohy-
bujú v okolí vozidiel, na parkov-
iskách a sú vám pre akékoľvek ich 
správanie podozrivé
 ak niekto nápadne rýchlo uteká 
od zaparkovaných vozidiel
– ak vidíte podozrivé vozidlo 
pohybujúce sa po parkovisku 
bezcieľne a v noci so zhasnutými 
svetlami
– jedným zo spôsobov násilného 
vniknutia do vozidla je rozbitie 
okna – ak počujete zvuky rozbí-
jajúceho sa skla
– páchatelia sa často pohybujú na 
motorových vozidlách – všimnite 
si evidenčné číslo tohto vozidla, 
farbu a typ vozidla a popis osôb 
z osádky vozidla
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