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Ako deti sme sa hrávali 
hru, ktorej záver znel: 
Svätá pravda sa ukázala. 
Nie každý tomu veril, 
rešpekt však vzbudzovala.
Nenaplnená špirála 
ustavične stúpajúcich 
ľudských očakávaní 
a prehnaná finančná 
nenásytnosť poniektorých 
indivíduí vyvoláva dnes 
rôzne asociácie. Verejnosť 
sa odsúva na okraj a robí sa 
všetko preto, aby sa neplietla 
do cesty „elite“, ktorá chce 
spravovať svoje záležitosti 
bez cudzích zásahov. (cit.) 
Preto dnešným pravdám 
trvá desaťročia kým sú 
odhalené. Zatiaľ nabalení 
odídu do ústrania užívať, 
ich deti-dievčatá vydajom 
zmenia mená, deti chlapci 
žijúci už tiež z profitov 
otcov...veď to poznáte: 
„Peniaze nesmrdia 
a hanbu nepoznáme“.
Ktosi tvrdil, že ak máte 
pred sebou koncentrovanú 
moc nemôžete urobiť skoro 
nič. Ešteže je tam to skoro. 
Inak by ste museli iba čakať 
x rokov kým sa „svätá 
pravda ukáže“. Sama.

 Vydavateľ

  MČ DNV vyhlásila 
výberové konanie na ob-
sadenie finkcie riaditeľov 
základných škôl na ul. I. 
Bukovčana a P. Horova 
s nástupom 1. 11. 2009.

  Ak máte záujem o kom-
postér, kde polovicu nákla-
dov hradí MČ DNV, prihláste 
sa na tel. č.: 6477 6250.

  V kauze podvodu 
s pozemkami v DNV, kde 
páchatelia spôsobili škodu 
viac ako 16 mil. eur už padli 
prvé obvinenia.  (sita)

  Policajti objasnili vraždu 
muža, ktorého telo našli 
v auguste v sude v oblasti 
Vápenka. Obvineniam zo 
zločinu čelí 33 ročný muž.
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KRÁTKE SPRÁVY

V utorok 1.septembra planírka Srd-
ce nad sídliskom Podhorské opäť 
ožila. Mestská časť Devínska Nová 
Ves spoločne s Miestnym odborom 
Matice slovenskej v DNV uspo- 
riadali už druhý ročník osláv Dna 
ústavy. Lúka sa začala zapĺňať 
už od rána. Devínskonovoveské 
matičiarky a matičiari chystali vo 
veľkom kotly už tradičný „matičný 

guláš“. Okrem nich až šesť súťaž-
ných družstiev podkurovalo pod 
svoje kotle a kotlíky a chystali tajne 
ingrediencie na sutaz vo varení fa-
zuľovej polievky. 
Oficiálny program osláv začalo 
vystúpenie mažoretiek Tina. Mest- 
ská polícia potešila hlavne deti 
ukážkami výcviku služobných psov. 
Okrem toho si deti mohli zasúťažiť 

v rôznych súťažiach. Najväčšia 
tlačenica bola už tradične pred 
streleckými súťažami. O dobru zá-
bavu sa postarala hudobná skupi-
na Dunaj. 
Hladom nikto netrpel, každý mal 
možnosť degustovať súťažné vzor-
ky fazuľových polievok a nako- 
niec sa postaviť do radu na „matič- 
ný guláš“. Vydarený deň sa skon-
čil zapálením vatry zvrchova- 
nosti.
� -jz-

DEŇ ÚSTAVY 2009

1   Deň ústavy SR • Zmeny v katastrálnom zákone  
2   Čistička odpadových vôd   3   Aktivity 
šachistov prípraviek   4   Kultúra•Futbal
5   Spoločenská kronika • Na zachovanie Devexu   
6   Inzercia   7   Inzercia • Volkswagen
8   Z policajného zápisníka • Šport

  S katastrom sa dá komunikovať elek- 
tronicky, ľudia však musia mať vybave-
ný  elektronický  podpis.  Možné  je  po-
dať oznámenie o zamýšľanom návrhu 
na vklad práva k nehnuteľnosti aj po-
dať návrh na vklad do katastra.
  Kto  oznámi  vopred  zamýšľaný  ná-
vrh na  vklad do katastra  cez  internet, 
pri  podaní  urýchleného  návrhu  na 
vklad môže ušetriť 15 eur.

  Vybavovanie pri kúpe či predaji ne-
hnuteľnosti sa skráti o desať dní na 20 
dní v prípade, že kúpnu zmluvu pripra-
ví notár alebo advokát. Pôvodne by ko-
nanie trvalo tridsať dní. Pri poplatkoch 
pre advokáta a notára však môže vyjsť 
drahšie.
  Katastre už nevydávajú listy vlastníc-
tva s plombou, ak si ľudia kupujú dom 
na  hypotéku  alebo  zakladajú  nehnu-

teľnosť  v  banke.  Predložiť  tak  banke 
môžu len podanie návrhu na vklad.
  Katastre  už  nevydávajú  informa-
tívny  list vlastníctva, ktorý stál 3 eurá. 
Bude si ho možné pozrieť na internete. 
List vlastníctva sa vydáva len na práv-
ne úkony za 8 eur.

Zmeny v katastrálnom zákone

 



DEVEX 2

Tento  plot  nezmyselne  roz-
deľuje  cestné  komunikácie 
a komplikuje dopravu v oblas-

ti.  Ide  o  cestnú  komunikáciu,  ktorú 
investor  -  firma  Presskam  postavila 
ako  stavebný  objekt  SO2  Komuni-
kácie a spevnené plochy v obytnom 
súbore vilových domov EURODOM. 
Ich  výstavba  bola  povolená  rozhod-
nutím mestskej časti BA – Devínska 
Nová  Ves  č.j.  SP/718/2003/Enc. 
5.5.2003  a  boli  povolené  ako  ve-
rejné  komunikácie.  Užívanie  týchto 
komunikácií  bolo  povolené  rozhod-
nutím  č.DNV  2004/924/KOM/
PU/4/Gš  zo  dňa  22.11.2004.  Ko-
laudačné  rozhodnutie  nadobudlo 
právoplatnosť  6.12.2004.  Pletivový 
plot  sa  postupne  začal  ničiť  a  bol 
postupne nahradzovaný betónovými 
jersey blokmi. 
  Firma  Presskam  sa  snažila  od-
predať  tieto  komunikácie  mestskej 
časti,  rokovania  sa  naťahovali  nie-
koľko rokov, nakoniec sa obe strany 
nedohodli  na  sume,  ktorú  investor 
požadoval za tieto komunikácie.
  Dňa  24.11.2006  bol  investor  vy-
zvaný  Mestskou  časťou  DNV,  aby 
pletivové oplotenie a betónové kvád-
re odstránila. 18.12.2006 bola bola 
výzva opakovaná. 
  Dňa 18.10.2007 o 13,00 sa usku-
točnila  miestna  obhliadka  pracovní-
kov krajského dopravného inšpekto-
rátu a zástupcov mestskej časti. Dňa 
22.10.2007 zaslal Krajský dopravný 
inšpektorát  firme  Presskam  výzvu 
na odstránenie neschváleného dop- 
ravného  zariadenia  (č.p.  KRP 
7-134/DIO-2007-Ki).  V  tejto  výzve 
sa  okrem  iného  píše:  Vyzývame 
Vás, aby ste bezodkladne odstránili 
neschválené  dopravné  zariadenie 
– oplotenie a betónové (jersey) blo-
ky  v  osi  komunikácie,  vzhľadom  na 
nepriaznivú  dopravno-bezpečnost-

nú  situáciu.  Upozorňujeme  Vás,  že 
ide o oplotenie, ktoré bolo osadené 
ako  dočasné,  t.j.  počas  výstavby 
a  krajský  dopravný  inšpektorát  ne-
vydal a ani nevydá kladné stanovisko 
na  uvedené  dopravné  zariadenie, 
vzhľadom  na  to,  že  nie  sú  dodrža-
né  základné  parametre  komuniká-
cie a organizácia dopravy  je vysoko 
nebezpečná.  Upozorňujeme  Vás, 
že  v  prípade  ak  uvedené  dopravné 
zariadenie nebude bezodkladne od-
stránené, podáme podnet na proku-
ratúru na prešetrenie zákonnosti. Na 
túto  výzvu  firma  Presskam  napísala 
odpoveď dopravnému  inšpektorátu, 
ten im však podľa ich vyjadrenia do-
dnes  neodpovedal.  Trochu  zvláštny 
prístup... 
  Dňa  21.1.2008  MČ  DNV  znovu 
vyzvala firmu Presskam na okamžité 
odstránenie oplotenia a betónových 
blokov. Ďalšia  výzva na odstránenie 
bola  investorovi  adresovaná  dňa 
28.2.2008 s  tým, že  táto výzva má 
byť  považovaná  za  pokus  o  zmier 
pred  podaním  veci  na  súd.  Žiadne 
podanie  sa  však  nerealizovalo,  dňa 
1.4.2008  MČ  DNV  zaslala  firme 
Presskam  ďalšiu  výzvu  na  odstrá-
nenie oplotenia. 
  Dňa 13.6.2008 bol spis komuni-
kácia  Mečíková  odstúpený  staveb-
nému úradu MČ DNV. Tiež zaujímavý 
prístup,  až  po  dvoch  rokoch  niekto 
zistil,  že  konať  môže  len  stavebný 
úrad?  Ten  udelil  dňa  1.4.2009  fir-
me Presskam pokutu 1 660 EUR za 
správny  delikt,  ktorého  predmetom 
je užívanie stavby „obj. SO-02 komu-
nikácie  a  spevnené  plochy“  (komu-
nikácia Mečíková) v rozpore s právo-
platným  kolaudačným  rozhodnutím. 
Tvrdí, že napriek skutočnosti,  že sa 
jedná o verejnú komunikáciu, došlo 
k oploteniu tejto komunikácie a osa-
deniu  nepovoleného  dopravného 

značenia,  čo  konštatoval  aj  Krajský 
dopravný  inšpektorát  a  stavbu  tak 
nie je možné užívať ako komunikáciu 
spôsobom, akým to vymedzil správ-
ny  orgán  v  právoplatnom  kolaudač-
nom rozhodnutí. Firma Presskam sa 
voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Vo 
svojom odvolaní píše, že stavba „obj. 
SO-02  komunikácie  a  spevnené 
plochy“ slúži svojmu účelu v zmysle 
stavebného povolenia a je plne v sú-
lade  s  kolaudačným  rozhodnutím 
č.DNV  2004/924/KOM/PU/4/Gš 
zo dňa 22.11.2004, právoplatné dňa 
6.12.2004. 
  Mestská  časť  DNV  dala  zamerať 
betónové bloky a  zistili,  že niektoré 
sú  na  pozemkoch  v  správe  mest-
skej časti a vyrúbili za zabratie tých-
to  pozemkov  2  platobné  výmery. 
Firma  Presskam  sa  aj  proti  týmto 
platobným výmerom odvolala. V jed-
nom  platobnom  výmere  je  uvedený 
pozemok vo vlastníctve firme Press-
kam a v druhom je zle uvedené číslo 
parcely. Teda boli vystavené zlé pla-
tobné výmery... 
  Otázkou,  teraz  zostáva,  kto  má 
pravdu.  Firma  Presskam,  ktorá  tvr-
dí,  že  ide  o  ich  plot  na  svojom  po-
zemku  (hoci  časť  je  momentálne  aj 
na  obecnom),  alebo  predstavitelia 
obce, ktorí tvrdia, že plot tam nemá 
čo robiť...
  Myslím, že betónové bloky, ktoré 
sú  na  obecných  pozemkoch  treba 
dať  čo  najskôr  posunúť  tak,  aby 
boli len na pozemku firmy Presskam 
a  uvidíme,  aký  bude  osud  pokuty 
stavebného úradu.
  Všetci  vlastníci bytov a  rodinných 
domov na Blížnom Zamajerskom mu- 
sia využívať príjazdovú cestu po Op-
letalovej ulici a priľahlých uliciach – 
Mečíkova,  Poniklecova,  Bystrická. 
Ide  o  pomerne  veľkú  obchádzku, 
namiesto 50 metrov je to skoro 2 ki- 

lometre, nehovoriac o  tom, že oby-
vatelia  týchto  ulíc  sú  zaťažovaní 
zvýšenou premávkou. Niekoľko krát 
sa už dokonca stalo, že keď obyva-
telia Blížneho Zamajerského zavolali 
sanitku, tak sanitka zastala pred be-
tónovými  blokmi  a  nevedela  kadiaľ 
ďalej,  lebo  navigačný  systém  ich 
takto  naviedol.  V  takýchto  prípad-
och  rozhodujú minúty a kým sa sa-
nitka  dostala  na  správne  miesto  už 
mohlo  byť  neskoro.  Nerozumiem, 
ako je možné, že navigačný systém 
automobilov  eviduje  túto  cestu  ako 
priechodnú,  keď  nikdy  priechodná 
nebola.

Trochu veľa otáznikov okolo 
jedného plota, čo poviete?

  Táto  situácia  je  o  to  smutnejšia, 
že  obytný  súbor  na  Blížnom  Zama-
jerskom  bol  spoločným  projektom 
obce  a  súkromného  zahraničného 
investora a v čase keď sa realizoval 
sa zástupcovia našej mestskej časti 
týmto projektom veľmi chválili. Zaují-
malo by ma, ako prezentovali prístu-
pové  komunikácie  k  týmto  domom, 
keď  predávali  byty  a  domy  v  tomto 
obytnom súbore. 
  Korunu  tomuto  problému  nasadil 
náš  pán  starosta  svojím  vyjadrením 
pre  reportérku  televízie  JOJ,  ktorá 
o  tomto  probléme  robila  reportáž, 
s  ktorou  sa  odmietol  stretnúť  a  vo 
svojej  telefonickej  odpovedi  jej  naj-
prv povedal, že vôbec nevie, o čom 
hovorí.  Potom  ju  nazval  kuriatko 
moje a povedal, že si situáciu dá pre-
veriť na svojom dopravnom oddelení 
a potom sa k tomu vyjadrí. Pre tých, 
ktorí máte internet, odporúčam si to 
vypočuť, nájdete  to na stránke  tele-
vízie  JOJ,  v  archíve dňa 4.6.2009, 
relácia Prvé noviny, asi 2 minúta.
  Pán  starosta,  dúfam  len,  že  o 
ostatných  problémoch  našej  mest-
skej časti máte väčší prehľad a že sa 
tomuto  problému  začnete  konečne 
venovať. 
 Milan Jambor

Dopravná situácia na kolónii
plot na Blížnom Zamajerskom

DoKonČEnIE Z MInULÉHo ČÍSLa

Vprázdninových  magazí-
noch  Metropola-  DNV, 

sme sa dočítali o riešení otáz-
ky možného rozšírenia kapa-
city čističky odpadových vôd 
(ďalej  len  ČOV),  ktorá  stojí 

na  území  našej  mestskej  časti 
DNV, na mimoriadnom zasadaní 
nášho Miestneho zastupiteľstva. 
Ako bolo ďalej uvedené, miest-
ne zastupiteľstvo na svojej májo-
vej schôdzi nesúhlasilo s rozší-

rením jej momentálnej kapacity. 
Z  akých  dôvodov  nesúhlasilo 
s rozšírením to autor neuvádza. 
Konštatuje  však,  že  zotrvať  na 
tomto stanovisku, by znamenalo 
zastavenie akejkoľvek stavebnej 

činnosti na území našej mest-
skej časti. O otázke rozšírenia 
ČOV,  resp.  jej  intenzifikácie 
(za to sa to slovko, rozšírenie 
veľmi  elegantne  skryje),  sa 
rokuje na našom zastupiteľst-
ve, ako ja viem, už minimálne 
od  septembra  roku  2008. 

Čistička odpadových vôd
vyLÚČEnÍ oBČanIa



DEVEX 3

Vtedy  predložený  návrh  na 
rozšírenie  ČOV  konštatoval, 
že MČ mala vytvorenú rezer-
vu pre novú výstavbu v DNV. 
Miestne  zastupiteľstvo  vte-
dy  návrh  na  rozšírenie  ČOV 
pre  potreby  okolitých  obcí 
neschválilo. Následne v prie-
behu ďalšieho obdobia, však 
pán  starosta  predkladal  na 
rokovania miestneho zastupi-
teľstva opätovne návrhy, ktoré 
boli už predtým zamietané na 
rozšírenie ČOV, i pod novými 
pracovnými názvami. Ako vie-
me podarilo sa to na mimori-
adnom zasadaní MZ konané-
ho  v  dovolenkovom  období 
2009 , pri neúčasti viacerých 
dovolenkujúcich  poslancov. 
A  je  to v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení? 
Pán  starosta  zo  Záhorskej 
Bystrice to komentoval nasle-
dovne, že návrh bol schvále-
ný  drvivou  väčšinou  poslan-
cov. 
Pýtam  sa,  myslíte  si,  váže-
ní  občania,  že  títo  poslanci 
a  pán  starosta  rozhodujú 
v  záujme  našej  MČ  a  vo  va-
šom záujme? Ja si myslím, že 
nie. Znova je to o vylúčených 
občanoch.
Otázka  rozšírenia  ČOV,  je 
podľa môjho názoru spojená 

najmä  so  sídliskovou    bytovou 
výstavbou  Lamačská  brána, 
s  bytovou  výstavbou  v  Záhor-
skej  Bystrici  s  tlakmi  poten-
ciálnych  investorov  na  týchto 
zákazkách.  Potvrdzujú  to  i  ro-
kovania  predstaviteľov  Lamača 
a Z. Bystrice a ich interes o vy-
riešenie problémov vo svoj pro-
spech, podľa mňa na náš účet. 
Je jasné, že pozemky v Lamači 
a  Bystrici  odbremenené  od  fe-
kálií získajú na lukratívnosti. No 
a investori samozrejme viac za-
robia. 
Prečo  na  náš  účet?  Dôvodov,  
ktoré  ja  vidím,  je  viacero. 
Umiestnenie ČOV, sa nachádza 
prakticky v centre katastra našej 
MČ. Už jej terajšie umiestnenie 
spôsobuje  nemálo  problémov 
pre  našich  obyvateľov  bývajú-
cich  v  blízkych  lokalitách  ČOV 
a  okolia  potoka  Mláka  po  ce-
lom jeho toku, a to svojím zápa-
chom  zo  spracovávaných  prie-
myselných a bytových fekálnych 
odpadov, vyplavovaním nespra-
covaných  fekálií  z  ČOV  v  po-
vodňových situáciách, a v stále 
intenzívnejších  a  kritickejších 
dažďových  spádoch,  ktoré  ne-
stačí ČOV v okamžitom nápore 
prijať  ani  spracovať,  a  tak  sa 
dostávajú  na  okolité  pozemky 
a  záhrady,  ale  ako  mnohokrát 

sme už poznali, i na cesty a ko-
munikácie  (napr.  pri  reštaurácii 
U  Michala,  Istrijská,  Vápenco-
vá).  Prichádza  ku  kontaminácii 
pozemkov, záhrad a to  je veľké 
riziko zamorenia, a nie ako je na 
papieri  garancia  neprekročenia 
povolených hodnôt. To sú hlav-
né dôvody ako ich ja vidím z do-
terajších skúseností. Rozšírenie 
pripojenia Lamača a Z. Bystrice 
z  obrovského  územia  na  ČOV 
znamená omnoho väčšie nápo-
ry splaškových fekálnych vôd, v 
najmä  v  čase  intenzívnych  daž-
ďových spádov. Ako sa dokáže 
s  tým  ČOV  vysporiadať,  o  tom 
zatiaľ  nepadlo  ani  slovo.  Či  sa 
s tým bude niekto vôbec zaobe-
rať ? ....
Koniec koncov i pozemky v kata-
stri DNV, stratia na lukratívnosti.
V  tejto súvislosti  sa mi problém 
gudrónov ako pozostatok pred-
chádzajúcich  60.  rokov  minu-
lého storočia  javí podobný, ako 
terajší  problém  s  rozširovaním 
čističky a s tým spojeným sústre-
ďovaním  hov...  v  centre  nášho 
katastra.  I  vtedy  nám  sľubovali 
hory  doly  a  zostalo  len  pri  sľu-
boch. Sľuby sa vyparili,  ako  i  tí 
ktorí nám ich sľubovali resp. na-
nucovali.  Zatiaľ  nepadol  ani  je-
den závažný argument, ktorý by 
našu MČ pri  tak závažnom roz-

hodnutí,  akou  bude  pre  nás 
táto  ekologická  záťaž,  ak  nie 
rovno  ekologicky  neprípust-
ná  katastrofa,  nútil  prijímať 
rozhodnutia  v  dovolenkovom 
období  pri  neúčasti  maximál-
neho  počtu  poslancov.  A  čo 
budúcnosť?  Sľuby?  Ako  pri 
gudrónoch?
Cha, cha. 
Možno niektorým poslancom, 
ktorí  bývajú  ďalej  od  Mláky 
to  vadiť  nebude,  nebude  to 
vadiť  zrejme  ani  poslancovi, 
ktorí  v  DNV  nebýva.  Napriek 
tomu  si  nemyslím,  že  je  po-
trebné  obyvateľov  našej  MČ, 
zastrašovať vyhláseniami typu 
že  sa  v  našej  MČ  zastaví  vý-
stavba  domov  alebo  bytov, 
alebo  sa  vrátime  k  žumpám. 
To sú  reči, ktorými nemožno 
balamutiť  hlavu  dnes  už  ani 
škôlkárom.  Alebo  chce  nám 
niekto nahovoriť, že život v na-
šej  obci  sa  tým  zastaví?  No 
a na záver je slušné predstaviť 
aspoň poslancov, ktorí schvá-
lili to , že fekálie a exkrementy 
z  bratislavského  predzáhoria 
sa  budú  zohrievať  aj  v  našej 
MČ. Zatiaľ musíte však vážení 
čitatelia  počkať,  zatiaľ  sa  mi 
ich všetkých nepodarilo zistiť.                                     
  Ing. Peter Ebringer

vyLÚČEnÍ oBČanIa

Na majstrovskom turnaji vo Frýd-
ku-Místku získal turnaj Juraj Šo-
šovička 2,5 boda z 9, čo je pri 
sile súperov úspech. Juraj a Ma-
tej Šošovička okrem štartov v li-
gových družstvách ŠK STRELEC 

DNV hrali v sezóne 2008/2009 
aj za druholigový ŠK Osuské ako 
licenční hráči, pričom Juraj uhral 
50%, keď hral na 1. alebo 2. ša-
chovnici s veľmi silným súpermi. 
Na Majstrovstvách Slovenska 
mládeže chalani Matej a Juraj Šo- 
šovičkovci zaostali za očakáva-

niami, keď Matej skončil v kate-
górii do 12 rokov štvrtý a Juraj 
v kategórii do 16 rokov desiaty. 
V dňoch 23. až 26.4.2009 sa 
v priestoroch F –centra v DNVi 
uskutočnilo šachové sústrede-
nie talentovanej mládeže z Bra-
tislavy a okolia pod vedením tré- 

nera českej reprezentácie mlá-
deže medzinárodného bielorus-
kého veľmajstra Sergeja Bere-
zjuka. Prestížne Majstrovstvo ŠK 
Strelec DNV v rapid šachu vy- 
hral prekvapujúco, ale suverén- 
ne Jurčák pred Szöllösom a Hur-
banom..

aktivity šachistov
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Cenník
kategória 1 vstup  permanentka  5 vtupov
dospelí  7 € (210,88 Sk)  6 € (180,76 Sk)
dôchodcovia,  4 € (120,50 Sk)  2,80 € (84,35 Sk)
študenti, deti

Rekondičné a Relaxačné Centrum
Termoakupresúrne masážne lôžka
P. Horova 12 na 1. poschodí, marekmraz@yahoo.com

trápia vás
 bolesti hlavy, chrbtice, rúk a nôh, kĺbov, cukrovka, žalúdočné 
problémy, problémy so štítnou žľazou,bolestivá menštruácia, 
šedý zákal a iné zdravotné problémy?

...príďte si k nám oddýchnuť, načerpať novú energiu, 
relaxovať a vyriešiť svoje zdravotné problémy.

Otvorené: na telefonické objednávky
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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

13. 9. Detská divadelná scéna
miesto: veľká sála Istra Centra o 16.30 h

vstupné: 0,90 € (27,11 Sk)

21. - 25. 9. Vyčistíme Devínsku
- projekt určený deťom materských škôl a žiakom základných škôl

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 

Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h., 

Stv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.

12.9. 7. Výšľap na Devínsku Kobylu – III. Ročník
- v spolupráci s Xtremerun Devínska Nová Ves o.z. 7.00 -19.00 h
miesto: ul. P. Horova

20. 9. Schloss Hof – Festival koní
- autobusový výlet od 9.45 h
miesto stretnutia: TIK, Istríjská 49, Devínska Nová Ves 

23. 9. Prírodné európske dominanty
- prednáška pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu
miesto: Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68, o 18.00 h

26. 9. Petronel Carnuntum a Hainburg
- autobusový výlet od 10.00 h
miesto stretnutia: TIK, Istríjská 49,  

V sobotu15.8.2009 sa konal futba-
lový turnaj mestských častí Devínska 
Nová Ves, Lamač, Dúbravka a Záhor-
ská Bystrica pod názvom Lamačská 
brána za prítomnosti starostov. Bola 
to jedna z ďalších vydarených špor-
tových akcií o ktorú sa postarala naša 
mestská časť a FCL-ka. Jediná škoda, 
že futbalové zápolenie sa neodoh-
ralo na trávnatom ihrisku ale na roli. 
Radosť zo športu skalila aktérom zá-
pasov a rozhodcom skutočnosť, že sa 
v prvom rade museli starať o to ako si 
nespôsobiť zdravotnú ujmu na ihrisku, 

ktoré je samá jama, pretože neprešlo 
pravidelnou letnou údržbou. Začína 
sa futbalový ročník 2009-2010 a do 
tohto ročníka vstúpime s najhorším 
ihriskom, horšie ako to naše široko-
ďaleko nenájdete. Aj tie posledné 
súťaže majú kvalitnejšie ihriská, len 
to naše v DNV je roľa neoraná, na 
ktorej sa futbal pomaly hrať ani nedá. 
Bolo dobrým zvykom, že po skonče-
ní súťažného ročníka nastala etapa 
údržby a revitalizácie trávnika, ale 
tento rok sa tak nestalo. Prečo? Kla-
mal by som, keby som nespomenul 
iniciatívu pána konateľa spoločnosti 
DNV ŠPORT, spol. s r.o., ktorá ihris-
ko na Vápencovej ulici spravuje. Ten 
poňal letnú údržbu hracej plochy po 
svojom a za finančnej podpory MČ 
DNV to vybavil 20 vrecami zeminy 
a možno 5 kg trávového semena. 
A tým sa údržba trávnika pod jeho 

vedením skončila. Ale to na záchra-
nu trávnatej plochy nestačí. Ak by sa 
pán konateľ pozrel na roky minulé, 
tak by zistil, že na tak zničený tráv-
nik treba 10 tatroviek zeminy, 200 kg 
semena, niekoľko desiatok m2 trávo-
vých drnov plus  800 kg hnojiva na 
jeden rok. Ak bude ihrisko v správe 
terajšieho konateľa len schátra a zo-
berie skazu, a to som nespomenul 
ihrisko na P. Horova, ktoré je na tom 
rovnako. Vybudovanie tohto ihriska 
stálo niekoľko tisíc. Kto sa postará 
o opravu tohto ihriska?  Takým spô-
sobom ako to vybavili na ihrisku na 
Vápencovej? Ak sa dobre pamätám, 
spoločnosť DNV ŠPORT, spol. s r.o., 
ktorá ma v správe obe tieto ihriská, 
bola založená poslancami MČ DNV. 
Táto spoločnosť má získavať sponzo-
rov a finančné prostriedky pre chod 
jednotlivých klubov a na opravu špor-

tovísk. Ale nefunguje to. Preto pán 
predseda dozornej rady, páni členo-
via rady a páni poslanci zamyslite 
sa nad nefungujúcou spoločnosťou 
DNV ŠPORT, spol. s r.o. a zrušte ju. 
Jednotlivé kluby fungovali aj pred jej 
založením a viedli si lepšie. 
Je priam neuveriteľné, že konateľ spo-
ločnosti za 8 hodín práce týždenne 
dostáva mesačne cca 1200 € (plus 
raz ročne odmena schválená správ-
nou radou DNV ŠPORT. spol. s r.o.), 
a tí, čo na ihrisku odvedú skutočnú vi-
diteľnú a zmerateľnú robotu dostanú 
žobrácku almužnu (niekto nedostane 
ani len to), a práca za soboty nede-
le a za sviatky im nie je zaplatená 
vôbec. Ak spoločnost nevie postarať 
o kvalitnú údržbu hracej plochy v čase 
letnej prestávky treba ju zrušiť!

� Ivan�Kolenič

–�výtvarné�dIelne�Ichtysu
Ichtys pozýva deti od 6 do 15 ro-
kov vyskúšať si, čo to znamená stať 
sa na chvíľu umelcami v rôznych 
smeroch a štýloch dejín umenia. 
Počas 19 stretnutí raz za týždeň 
deti a mladí môžu spoznávať ume-
nie hravou formou. Tento projekt je 
zameraný artefileticky, čo zname-
ná istú formu prevencie. Po výrobe 
svojich diel budú mať deti možnosť 
uvedomiť si pravú hodnotu vecí, 
ktoré vyrobia vlastnými rukami. 
Svoje výtvory si budú môcť samo-
zrejme odniesť domov a ponechať 
si ich. Na záver všetkých stretnutí 

plánujeme výstavu všetkých diel. 
Bližšie informácie o mieste a čase 
konania výtvarných dielní, alebo 
odpovede na iné otázky sa určite 
dozviete, ak nám napíšete mail 
na adresu: ozichtys@gmail.com. 
Začíname už v októbri tohto roka, 
takže neváhajte a poďte sa snami 
ponoriť do tajov pravekých venuší, 
Michelangelovho Dávida, hrana-
tých tvarov Picassa. Vypočujete si 
príbehy ľudí, ktorí šli loviť mamutov 
a tiež aj hudbu gregoriánskeho 
chorálu. Celé to máte možnosť za-
žiť bez platenia. 
 Tešíme sa na vás!

Od umenia k pravej hodnote 

Súčasný prevádzkovateľ teniso-
vého areálu na Delenej ulici nad 
futbalovým štadiónom sa intenzív-
ne snaží priblížiť šport tým z nás, 
ktorí to potrebujú najviac, a síce 
našim deťom. Okrem spolupráce 
s devínskymi školami a škôlkami 
ponúka svoje služby aj všetkým 
rodičom v Devínskej Novej Vsi. 
Medzi najzaujímavejšie patrí te-
nisová škola pre deti od 5 do 15 
rokov, v ktorej sú vítaní aj úplní za-
čiatočníci. Tí najšikovnejší z nich 

už dnes reprezentujú Devínsku 
v ligovej súťaži. Veľmi zaujímavou 
možnosťou ako svoje deti dostať 
do kontaktu so športom je aj letný 
denný športový tábor Rýchla Rota. 
Nenechajte teda vaše deti stráviť 
prázdniny pred televízorom, alebo 
za počítačom a doprajte im zdra-
vo strávený voľný čas.
Kompletnú ponuku športových ak-
tivít pre vaše deti nájdete na www.
teniscentrum.eu, resp. na www.
rychlarota.eu. Bližšie informácie 
sa dozviete na 0907 217251, ale-
bo 0904 996 328.

Šport pre najmenších

Turnaj na oráčine
Lamačská brána

FUTBAL



 DEVEX 5

Spolocenská kronikaˇ
Zosobášili sa

Peter HALÁSZ 
a Ing. Mária MAKOVNÍKOVÁ

Igor GUBEČKA 
a Barbora KOKEŠOVÁ

Ljirim MAMUTI 
a Martina VEIGLOVÁ

Peter KARAS 
a Marcela SUROVCOVÁ

Jozef KOVAČIČ 
a Silvia KUBÍČKOVÁ

Michal HANKO 
a Anna NEMEČKAYOVÁ

Richard GRANEC 
a Veronika VACHÁLKOVÁ

Mgr. Karol VRABČEK 
a Mgr. Michaela PŠENOVÁ
Mgr. Ľubomír JANČOVIČ 
a Andrea PODMANICKÁ

Maninder SINGH PARHER 
a Monika HOLČIAKOVÁ

Peter ROLNÍK 
a Ing. Katarína MORÁVKOVÁ

Blahoželáme!

Roman WINKLER
Jozef EMRICH
Ján PREKOP

Róbert TOMANOVICS
Milan REPČÍK

Alžbeta VACHÁLKOVÁ
Karol STRAPEK

Katarína ZEMANOVÁ 
rod. DANIHELOVÁ
Ing. Jozef RAJCHL
František ŠKÖDL

Ružena VYHNÁLKOVÁ

Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Pravidelne, pri dlhšie trvajúcom 
suchu, polievame na Eisnerovej 
dva gaštančeky, ktoré by už boli 
bez našej pomoci dávno vyschnu-
té. Je to pri vstupe na terasu.
Keď ale nik nepoučí koscov trávy 
ako majú kosiť okolo stromov, 
aby im nepoškodzovali kôru 
môže sa stať, že aj tak vyschnú.
 zk Eisnerova  

02 - PREDAJ
• Predám: Peugeot 206, 1,4 tur- 
bo diesel, 5 dver., r. v. 2008, 16000 
km,v záruke, ABS a REF, klima, MP3 
s CD, nast. volant a sed. vodiča, 
del.z.sed., diaľk.centr.ovl., kožený 
volant.
 Tel.: 0902�228�668�
 Cena: dohodou
• Predám klavír zn.: Karol Buch-ta. 
 Tel.: 0907�732�182

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Družstvo podielnikov Devín, Bra- 
tislava prijme do trvalého pracov-

ného pomeru zamestnanca na vyko-
návanie práce – ošetrovateľ hovä-
dzieho dobytka na hospodárskom 
dvore v Devínskej Novej Vsi. Nástup 
ihneď. 
 Info:�6477�5862

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

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POT- 
REBY, rozličný tovar, darčeky. Na 
grbe 55.  Tel.: 6477�4642

• Darujem papagája Agapurnis aj 
s klietkou. 
 Tel.: 0915�755�749
• Dovolenka na chate v Tatrách. 
Lokalita Hybe, cena 230 Sk osoba/
deň. 
 Kontakt: 0903�105�924
 www.chata10.szm.sk

• Predám pekný rodinný dom v BA 
III – Rača, ZP 90 m², UP 220 m², 
podpivničený, dvojgaráž, po-zemok 
3,5 ar, VIS, studňa.
Cena: 273.000 €.

 Tel.: 0908�449�982

   

Ako  je  známe od   2. polroku 2007 
prestala  Mestská  časť  DNV  podpo-
rovať  vydávanie  miestnych  novín 
Devex  a  tak  vydavateľ,  na  podnet 
občanov  vydáva  miestne  noviny  s 
podporou  občanov  a  obyvateľov 
Devínskej,  s  podporou  sponzorov 
a  podnikateľov.  Ako  sa  darí,  o  tom 
pravidelne informuje. 
Pravda, od mája  tohto roka vychád-
zajú  v  Devínskej  Novej  Vsi  aj  nové 
noviny, mesačník Metropola, hrade-
né kompetne a komplexne z rozpoč-
tu  mestskej  časti  DNV,  teda  z  daní 
občanov. Sú farebné a ako v prvom 
čísle  tvrdí starosta MČ obsahujú  tie 
podstatné  informácie,  ktoré  obča-
nom  mohli  chýbať  a  vypĺňajú  infor-

mačné  vákuum,  ktoré  tu  bolo  (?!).
Ktosi  poznamenal,  že  sú,  napriek 
o polovicu menšej periodicite, viac 
ako  desať  násobne  drahšie,  ale 
keď to páni poslanci schválili... My 
sa k tejto informácii vyjadriť nemôže-
me, lebo skutočné náklady (prípra-
va, redakčné náklady, mzdy, výroba 
a distribúcia) nepoznáme, aj keď sa 
domnievame, keďže  ide o peniaze 
občanov, že boli zverejnené.

A hoci píšem úvod problému v kaž-
dom čísle rovnaký: 
Ako  je  známe...  nie  všetci  prečíta-
jú  a  vedia  ako  to  v  skutočnosti  je. 
Minulý  týždeň  som  sa  stretol  so 
známymi,  ktorí  Devex  dostávajú, 
vraj aj čítajú, ale o tom, že mestská 
časť prestala Devex podporovať už 
v  roku  2007  a  teda  vydavateľ  za 
služby občanom nedostane ani ko-
runu ani Euro už dva roky, že za rok 
2008 ťahá dlžobu 180 tisíc korún, 
za  tento  rok ešte nezaplatil  faktúru 
za druhý štvrťrok...o tom mnohí ve-
dieť nechcú. Je finančná kríza (ako 

pre koho) tak sa treba zvŕtať, treba 
čakať (mnohí sľúbili), a ...keď na to 
nemáte,  tak  to  zabaľte  (veď  na  to 
mnohí  čakajú)...takže,  ak  som  ho-
voril,  že  mám  drahého  koníčka  (a 
je ním stále, pretože ako pracujúci 
dôchodca mám ešte jedno zamest-
nanie z ktorého celá výplata ide na 
Devex,  a  nie  je  to  menej  ako  299 
Eur...) drahým koníčkom zostáva. 

Všetkým, za vydavateľa i 
za čitateľov Devexu, 
za doterajšiu podporu 
a pomoc patrí vďaka !!!!!!!!!

        Mgr. Peter Krug, vydavateľ

Pre informáciu tým, ktorí 
potrebujú číslo účtu Devexu
5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9, 
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20089

                                                                                                            

Na zachovanie

DEVEXU

POKLOPY
Nedá mi, nespomenúť závažnú vec, s ktorou sa 
stretávame pri jazdení na bicykloch, v okolí DNV. 
Minule sme sa partia vybrali na cyklistickú túru, cez 
Devínske jazero, popri záhradných chatkách k VW 
a vyšli sme pri koníčkoch. Odtiaľ sme pokračovali 
smerom na sídlisko, pri VW. Sem-tam sme išli aj 
peši, no aké bolo naše prekvapenie, keď sme po 
pravej strane zbadali pokradnuté poklopy na ceste. 
Vyzerá to veľmi nebezpečné, hlboké. Večer to je 
neosvetlené, poviem vám, ak by tam niekto spadol, 
nemá šancu sa odtiaľ zranený dostať, nakoľko to je 
miesto pre peších malo frekventovane. Poprípade, 
ak by tam niekto odstavil aj auto, môže sa stať, že 
tam zapadne. Bolo by veľmi vhodné, ak tomu, komu 
patri tento úsek, dal prosím vás, čo najrýchlejšie do 
poriadku, pokiaľ sa nestane nešťastie. Chýba viac 
poklopov za sebou. c

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVANÍ CINTORÍNA
Od 1. júla 2009 sa zmenil prevádzkovateľ cintorína v Bratislave – 
DNV. 
Prevádzkovateľom je majiteľ pozemku cintorína Rímskokatolícka 
cirkev, Farnosť Bratislava – Devínska Nová Ves, Istrijská 15, 841 07 
Bratislava. Správcom cintorína je odborne spôsobilá osoba Dr. Mar-
tin Puhovich, ktorý poskytuje informácie o hrobových miestach, 
nájomných zmluvách na jestvujúce hrobové miesta a postupe pri 
zabezpečovaní pohrebov. 

Úradným miestom na evidenciu hrobových miest je Miestny úrad MČ 
Bratislava – Dev. N. Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.

Kontakty: RK farský úrad Bratislava- Dev. N. Ves: 02/64 776 333 
Správca cintorína: 0911/640 100
Miestny úrad MČ Bratislava - Dev. N. Ves: 02/64 538 367(8)

Postup pri vybavovaní pohrebovPotvrdenie od lekára o úmrtí; ohláse-
nie pohrebu u správcu cintorína; správca zabezpečí miesto v spolu-
práci s MÚ a objedná vykonávateľa pohrebného obradu.
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Inzercia� - � cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 = � 0,85  € .  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a : � e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

Ľahšia cesta k bývaniu 
Pre mnohých ľudí, ktorí chcú 

lepšie bývať, je nevyhnutné 
využiť na financovanie bývania 
aj úvery. Veď pekné a funkčné 
bývanie niečo stojí. Výraznou po-
mocou, ako rýchlo a bezpečne 
financovať svoje predstavy, môžu 
byť úvery z Prvej stavebnej spori-
teľne, a. s. O stavebnom sporení 
a o zaujímavej novinke hovoríme 
s�Mgr.�Mariánom�Pašekom,�or-
ganizačným� riaditeľom� Prvej�
stavebnej�sporiteľne,�a.�s.

Kedy� je� najvýhodnejšie� začať�
so�stavebným�sporením?

Zmluvu o stavebnom sporení mô-
že pre svoje dieťa hneď po jeho 
narodení uzatvoriť jeden z rodičov, 
resp. zákonný zástupca dieťaťa. 
Takže prvé sporenie môže mať váš 
potomok už od kolísky. Stavebné 
sporenie je aj bezpečnou investí-
ciou. O svoje vklady sa nemusíte 
obávať, pretože v súlade so zá-
konom sú chránené v plnej výške. 
Zaujímavý je určite aj výnos, ktorý 
vám vaše peniaze prinesú. Roč- 
ne budú vaše vklady úročené  

2 %. K tomu treba prirátať ďalšie 
plus – a to štátnu prémiu, na ktorú 
má nárok každý stavebný spori-
teľ, aj dieťa. V tomto roku predsta-
vuje 12,5 % z vkladov, maximálne 
66,39 €. 
Takže ak zrátame všetky finanč-
né výhody, môžete svoje vklady 
počas šiestich rokoch zhodnotiť 
v priemere až 5,95 %. 

Je�v�ponuke�Prvej�stavebnej�
sporiteľne,�a.�s.,�niečo�nové,�
o�čom�by�vaši�klienti�a�aj�
naši�čitatelia�mali�vedieť?

Novým klientom, ale aj tým, ktorí 
už sporia, fyzickým aj právnickým 
osobám, ponúkame mimoriad-
nu úverovú ponuku. Ak od 1. 9. 
2009 do 31. 10. 2009 požiada-
jú o akýkoľvek typ medziúveru so 
záložným právom, získajú ho so 
zvýhodnenou ročnou úrokovou 
sadzbou len 3,99 %. Tá je garan-
tovaná do 31. 12. 2010. Po tomto 
termíne sa táto úroková sadzba 
zmení na pôvodnú sadzbu platnú 
v čase podania žiadosti o medzi-
úver. 

aké�iné�druhy�úverov�
môžu�klienti�využiť?

Klienti PSS, a. s., majú po splne-
ní podmienok zákonný nárok na 
stavebný úver. Na jeden financo-
vaný objekt poskytuje PSS, a. s., 
úver až do výšky 340 000 €. Sta-
vebný úver až do výšky 40 000 € 
môžete čerpať bez zábezpeky 
nehnuteľnosťou či ručiteľom a aj 
bez skúmania príjmu žiadateľa. 
Tento typ úveru využívajú najmä 
mladí ľudia, ktorí majú menšie 
príjmy a väčšinou nemajú ani čím 
ručiť za úverové prostriedky. Sta- 
vebné úvery sú úročené úrokovou 
sadzbou už od 2,9 % ročne. 

Poskytujete�úvery�aj�tým,�
ktorí�doposiaľ�
nenasporili�ani�cent?

Z mojich skúseností viem, že často 
akosi ,,nezostáva čas“ na spore-
nie. Tým, ktorí doposiaľ nesporili, 
ale chcú čo najskôr využiť úvery 
zo stavebného sporenia, je urče-
ný XXL úver s nulovým počiatoč-
ným vkladom. Ak klient ešte nemá 

nárok na stavebný úver, môže vy-
užiť niektorý z medziúverov – a to 
už od nasporenia 10 % z cieľovej 
sumy. 

Podrobné informácie získate 
v kancelárii obchodných 
zástupcov Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s., na adrese:

saratovská�3/a,�
tel.:�54�64�03�88

  Spoločnosť  Volkswagen  Slova- 
kia plánuje v bratislavskom závode 
rozšíriť výrobnú kapacitu zvarovne 
a montážnej haly. Dôvodom je vý-
roba nového modelu Volkswagen 
Up!.  Automobilka  investuje  do 
projektu zhruba 149 miliónov eur. 
Po rozšírení sa zvýši kapacita zva-
rovne  o  534  kusov  karosérii  za 
deň  na  celkovo  1  109  kusov  za 
deň  a  kapacita  montážnej  haly 
o 600 kusov karosérii za deň na 
1800 kusov za deň. S rozšírením 
spomínaných hál chce spoločnosť 
začať  ešte  v  tomto  roku,  pričom 
dokončenie  projektuje  napláno-
vané na začiatok roka 2011. Spo-
ločnosť začala s prípravou výroby 

nového  modelového  radu  rodin-
ných  automobilov  Up!  20.  júla 
tohto  roku. Automobilka na  tento 
projekt  vynaloží  celkovo  zhruba 
tristo  miliónov  eur.  Volkswagen 
Slovakia oficiálne predstavil nový 
modelový  rad  rodinných automo-
bilov  začiatkom  júna.  Investícia 
vytvorí  v  bratislavskom  závode 
automobilky  asi  1  500  nových 
pracovných miest.
  Prvé troj- a päťdverové vozidlá, 
ktoré sa budú vyrábať pod znač-
kami Volkswagen,  Škoda a Seat, 
opustia  automobilku  už  v  roku 
2011.  Plná  výrobná  kapacita  je 
plánovaná  v  nasledujúcom  roku. 
Celkovo by produkcia Volkswage-

nu Slovakia mala stúpnuť na 400-
tisíc áut ročne. Slovenská vláda už 
v  decembri  minulého  roka  schvá-
lila na  tento  investičný projekt  sti-
muly  vo  forme  daňových  úľav  vo 
výške viac ako 14 miliónov eur.
V Bratislave Volkswagen  v  súčas-

nosti  vyrába  VW  Touareg,  Audi 
Q7,  Škoda  Octavia  a  časť  vozi-
diel  Porsche Cayenne,  v Martine 
má závod na výrobu prevodoviek 
a komponentov do prevodoviek a 
v Košiciach sa pripravujú autá na 
export do Ruska.

Volkswagen rozšíri 
zvarovňu a montážnu halu
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Z policajného
zápisnika

 
  

• Neznámy páchateľ 14. 8. na J. 
Jonáša ukradol občanovi platobnú 
kartu, z ktorej vybral 380 €.
• Na Delenej 17. 8. neznámy pá- 
chateľ podpálil osobné auto a  
majiteľovi tak spôsobil škodu  
3000 €.
• Hliadka polície našla u trestne 
zodpovedného páchateľa igelitový 
sáčok s obsahom neznámej látky. 
Polícia obsah balíčka poslala na 
rozbor. Potom prípad dorieši.
• V sobotu 29. 8. sa na Istrij-
skej neznámy páchateľ vlámal do 
požiarneho vozidla. Ukradol ná-
radie a rôzne veci v hodnote 930 €. 
• O deň neskôr, v nedeľu 30. 8. 
na I. Bukovčana hliadka pohoto-
vostnej motorizovanej jednotky 
našla pri kontrole u mladého ob-
čana balíček s obsahom nezistenej 
sušenej rastliny. 
Polícia poslala rastlinu na rozbor, 
potom prípad dorieši.
 
� OO�PZ�dnv

• V pondelok 6. 7. o 20.30 h 
sa neznámy páchateľ vlámal do 
osobného motorového vozidla na 
parkovisku pred obchodom Lidl. 
Ukradol hotovosť a niekoľko vecí v 
hodnote 165 €.
• Šperky v hodnote 390 € ukra-
dol neznámy páchateľ z rodinného 
domu Na grbe 15: 7. v čase 11 – 
13.15 h. Poškodením zariadenia 
spôsobil okrem toho majiteľovi 
škodu za 120 €.
• V noci z 21. na 22. 7. sa do bytu 
na Š. Králika vlámal neznámy pá-
chateľ. Ukradol 1500 € a poško- 
dením dverí spôsobil škodu 100 €.
• Tiež v noci z 11. na 12. 8. za-
tiaľ neznámy páchateľ poškodil 
prístrešok pre nákupné vozíky 
obch. domu Terno. Spôsobil škodu 
1000 €.

- Čo je to demokracia?
- Demokracia je, keď 
si sami vyberieme, kto 
nás bude vodiť za nos.

•••
Redaktorka mesačníka 
sa pýta občanov: 
- Máte radi schopných, 
čestných a poctivých 
politikov?
- To viete, že máme.
- Tak prečo takých 
nevolíte do nášho 
parlamentu?

V utorok 1. 9. 2009 v rámci 
osláv Dňa ústavy SR organizo-
vaných v našej mestskej časti 
sa uskutočnil na futbalovom 
ihrisku FCL DNV na ul. Vápen-
cove 1. ročník futbalového 
turnaja prípraviek – detí ročník 
narodenia 2000 a mladší o Pu- 
tovný pohár mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves. 
Organizátorom turnaja bola 
mestská časť Bratislava DNV 
a spoluorganizátorom futba-
lový klub FCL DNV. Turnaja 
sa zúčastnili štyri družstvá: 
FCL Devínska Nová Ves, Žolík 
Malacky, FK Ružinov Bratis-
lava a FK Vrakuňa. Turnaja sa 
zúčastnilo celkovo 65 detí. 
Futbalový sponzorsky zabez-
pečili: finančným príspevkom 
prispela MČ DNV, Tenergo 
Brno, a. s., MBM – REAL, a. s. 
Námestovo, občerstvenie Co-
rect Betón, s. r. o., a W Ho- 
tel. Futbalové ihrisko bezplat- 
ne poskytol a pre turnaj pri-

pravili zamestnanci DNV 
ŠPORT, spol. s r. o. Všetkým 
sponzorom patrí vďaka.
 Víťazom 1. ročníka futbalové-
ho turnaja sa stalo mužstvo 
Žolík Malacky, na druhom 
mieste sa umiestnilo mužstvo 
FK Ružinov, na treťom mieste 
domáce mužstvo FCL DNV 
a na štvrtom mieste mužstvo 
FK Vrakuňa. 
Najlepším brankárom bol vy-
hodnotený brankár mužstva 
FK Vrakuňa Khalil Soufan, naj-
lepším hráčom hráč FCL DNV 
Rasťo Mikuláš a najlepším 
strelcom až po kopoch z po-
kutových kopov hráč Žolík Mal-
acky Patrik Haramia. Ocenené 
boli aj zúčastnené dievčatká 
z mužstva FK Ružinov Lucia 
Antalová a Natalia Janiaková, 
ako aj fair play hráči, najmä 
hráč FCL DNV Alex Cichra.
 
 JUDr. František Baňas, 
 zástupca starostu MČ DNV

Futbalový turnaj prípraviek 
DEň úSTAVY SR - 1. 9. 2009

Volejbalový  klub  ŠK  Albatros  pri 
ZŠ  I. Bukovčana zorganizoval dňa 
14.5.2009  v  DNV  v  telocvični  na  
ZŠ I. Bukovčana 1 pre žiačky tretích 
a štvrtých ročníkov ZŠ  turnaj v pre-
hadzovanej.  Turnaja  sa  zúčastnilo 
6  družstiev,  ktoré  hrali  v  dvoch  sk-
upinách systémom každé s každým 
na  dva  vyhrané  sety.  Po  odohraní 
všetkých zápasov, bolo toto konečné 
poradie:
Kategória�„a“:�
tretí�ročník 
1. miesto družstvo s názvom „Raky“ 
v  zložení:  S.  Kosmelová,  Z.  Iliťová 
a K. Vlčková
2. miesto družstvo s názvom „Wild 
cat“  v  zložení:  L.  Gelenekyová, 
K.  Poljaková,  S.  Murániová  a  K. 
Murániová
3. miesto družstvo s názvom „Pumy“ 
v zložení: M. Oravcová, L. Vnuková 
a D. Morávková

Kategória „B“: 
štvrtý ročník 
1. miesto družstvo s názvom „Piráti“ 
vzložení: N. Muškátová, V. Bilorus-
ká,  K.  Ohradzanská  a  B.  Ohrad-
zanská
2. miesto družstvo s názvom „Škor- 
pióny“ v zložení: S. Szabová, N. Miší- 
ková,S. Koblenová a K.Vargová
3. miesto družstvo s názvom „Čuč-
mákovia“ v zložení: S. Šebeňová, K. 
Morongová, V. Blažeková a L. Jan-
kovičová. 
Na  ceny  prispelo  ZRPŠ  pri  ZŠ  
I. Bukovčana. 

Za  úspešný  zorganizovaný  turnaj 
treba  poďakovať  členom  volejba-
lového  klubu  ŠK  Albatros  a  to  
M. Mičianovi a M. Šturdíkovej, pani 
učiteľkám  Mgr.  A.  Mačákovej  a  
Mgr. D. Chudobovej zo ZŠ I. Bukov-
čana 1. 

Turnaj dievčat v prehadzovanej 

Volejbalový  klub  ŠK  Albatros  pri  ZŠ 
I.  Bukovčana  zorganizoval  v  DNV 
28.  5.2009  v  telocvični  na  ZŠ  I. 
Bukovčana  1  pre  žiakov  tretích  a 
štvrtých ročníkov ZŠ turnaj v prehadzo-
vanej. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, 
ktoré hrali v dvoch skupinách systémom 
každé s každým na dva vyhrané sety. 
Po  odohraní  všetkých  zápasov,  bolo 
toto konečné poradie:

Kategória�„a“:�
tretí�ročník 
1.� miesto  družstvo  s  názvom  „Killy 
v zložení: P. Šebeňa, V. Čizmazia, J. No- 
votný a D. Janoštiak
2.�miesto družstvo s názvom „Sharks“ 
v zložení: M. Petrík, S. Martiš, Š. Hulla 
a M.Vaňo 
3.�miesto družstvo s názvom „Mustan-
govia“ v zložení: J. Ľachký, A. Rehánek 
a D. Majda

Kategória�„B“:�
štvrtý�ročník 
1.�miesto družstvo s názvom „Winer“ 
v  zložení: M. Novotný, M.  Fľaška, R. 
Polák a O. Bartalský
2.�miesto družstvo s názvom „Majstri 
z ulice“ v zložení: E. Bútora, M. Licher, 
M. Drgo a M. Sith
3.�miesto�družstvo s názvom „Diabli“ 

v zložení: B. Horínek, L. Topľanský, M. 
Moravčík a N.Vojáček.
Na  ceny  prispelo  ZRPŠ  pri  ZŠ  Ivana 
Bukovčana. 
Za  úspešný  zorganizovaný  turnaj  tre-
ba  poďakovať  členom  volejbalového 
klubu  ŠK  Albatros  a  to  M.Mičianovi 
a V. Würflovej a taktiež pani učiteľkám 
Mgr. A. Mačákovej a a Mgr. D. Chu-
dobovej zo ZŠ I.Bukovčana 1.� m

Turnaj chlapcov v prehadzovanej


