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vydavateľa
Záver minulého roka sme
akosi zvládli. Aj vianočné sviatky, aj prechod na novú menu.
Dokonca, vcelku optimisticky
sme sa pozerali na svetovú
ekonomickú krízu. Akou mierou nás zasiahne netušíme
ani dnes. Ba, väčšina nepozná
príčiny prečo vznikla, ani tých,
ktorí ju naštartovali. Komusi
na osoh byť musí.
Začiatok roka nás (a nielen
nás) trafila kríza s plynom.
Nech sa skončí (v čase uzávierky
sľubovali obnoviť dodávky v
najbližších dňoch – nepresné,
ale optimistické) akokoľvek,
opäť v tom „lietame“ takmer
nevinne. Straty tak, či tak
vzniknú, odnesie si to radový
občan. Ako vždy.
Byť „v obraze“, by znamenalo, aby každý bol odborníkom
na problematiku, ktorá trápi,
aby 48 hodín denne (?!) sledoval čo sa kde deje... analyzoval, hľadal a nachádzal (?!)
východiská, ktoré aj tak nemôže
ovplyvniť.
V demokratickej spoločnost,
i zatiaľ vraj najefektívnejšom
modeli, jednoduchí ľudia zverujú kompetencie rozhodovania do rúk volených funkcionárov. Prináša tento model
skutočne pokoj a pohodu do
radov jednotlivcov, rodín a
spoločenstiev? Výsledky to nepotvrdzujú. A v čase volieb občan rezignovane mávne rukou:
„Už nepôjdem voliť, keď aj tak
nič neovplyvním.“ Mýliť sa je
ľudské. A politici sa obávajú
práve záujmu voličov. Prečo
asi?
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Tohtoročnú plesovú sezónu odštartovali matičiari

VÝHODNÁ kúpa?
V jednom zo svojich predchádzajúcich článkov som sa vyjadroval k snahe MČ DNV kúpiť
Autocentrum Valušek v Devínskej
Novej Vsi pre potreby Denovy
za 25 miliónov. Našťastie táto
kúpa sa nerealizovala a ja som si
myslel že zvíťazil zdravý rozum.
Ale to som ešte netušil, čo sa stane
16.12.2008 na mimoriadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva.
Na tomto zasadnutí 15 poslancov zdvihlo ruku za kúpu areálu
bývalej Textilanky (teraz predajňa
stavebnín pod Železničnou stanicou v DNV) za 28,6 milióna Sk.
A ďalším uznesením navrhli jednať
s bankou o úvere 10 miliónov Sk
na kapitálové priority.
Neviem, kto tento návrh predkladal, ale o tak závažnom kroku

mala prebehnúť širšia diskusia
a mám pocit, že kúpa prebehla
podivne rýchlo ako keby za každú
cenu bolo treba minúť milióny
z bankového úveru.
Ja sa budem znovu opakovať,
ale Devínska Nová Ves nepotrebuje starý areál s budovami, ktoré
treba nákladne rekonštruovať. Aj
s rekonštrukciou budú náklady
podľa mojich skromných odhadov
cca 35 miliónov Sk. A to nehovorím
o starej enviromentálnej záťaži,
ktorá na tomto pozemku je, a ktorú
bude treba dať do poriadku.
Oveľa lepšou alternatívou by
podľa mňa bola výstavba nového
areálu v oblasti Blížne Zamajerské na magistrátnych pozemkoch,
ktoré naša mestská časť spravuje.
Tieto pozemky by nás nič nes-

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Tuhá zima posledného
obdobia žičí viac korčuliarom
ako lyžiarom. Zamrzol rybník
na Mlynskej a tak deti i
dospelí využívajú voľné chvíle
na korčuľovanie, pričom za
ľadom nemusia cestovať do
mesta.
Podľa odhadu
odborníkov zo SAV bez
plynu Slovensko stráca
denne 100 mil. eur.
Dobiehať túto stratu bude
zložité.
Tohtoročnú plesovú
sezónu otvorili matičiari na
svojom 16. reprezentačnom
plese 10. januára v Istra
centre.
Ako napísať na počítači Euro?
Ctrl + Alt + E a objaví sa vám
symbol eura - €

táli a stavba montovanej haly
s prístavbou by stála asi polovicu
sumy 35 miliónov Sk. A to by tam
okrem sídla Denovy mohlo byť aj
stredisko hasičov a dokonca aj
kompostáreň, ktorej výstavba sa
už niekoľkokrát odložila.
A z tých 17 miliónov, ktoré by
nám ostali, sme mohli vyriešiť
problémové parkovanie na sídlisku. Na druhej strane sa teším,
že stavebný dvor Denovy na
Hradištnej ulici, ktorý je tam
umiestnený v rozpore s územným
plánom, bude už čoskoro premiestnený do nových priestorov.
Dúfam, že to bude tak rýchlo, ako
rýchlo bol kúpený areál bývalej
Textilanky. 

Milan Jambor
Úzavierka dnešného čísla
bola 8.1. 2009
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 22.1. 2009,
číslo vyjde 30.1. 2009.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti DNV sa zišlo 6. 11. 2008
na mimoriadnom zasadnutí.
Z prijatých uznesení vyberáme:
MZ MČ DNV schválilo zmeny
rozpočtu MČ DNV na rok 2008
podľa predloženého návrhu,
- zobralo na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov materských škôl v za mesiace január

až september 2008, vyjadrilo
súhlas s čerpaním prostriedkov z rozpočtu MČ v roku 2008
do výšky 10 mil. Sk v materskej
škole P. Horova 3 a do výšky
10 mil. Sk v materskej škole
M. Marečka 20 v rozpočtovej
položke 09.1.2.
– Výdavky na MŠ P. Horova 3 a MŠ
M. Marečka 20, uložilo prednostovi MÚ MČ DNV zabezpečiť
rezervu z predpokladaného prebytku bežného rozpočtu v roku

2008 na krytie povoleného prekročenia rozpočtovej položky
09.1.2.
– Výdavky na originálne kompetencie v MŠ, uložilo prednostovi MÚ MČ DNV zúčtovať povolené prekročenie rozpočtovej
položky 09.1.2.
– Výdavky na originálne kompetencie v MŠ podľa rozpisu schváleného pri Záverečnom účte
za rok 2007, a uložilo prednostovi MÚ MČ DNV zabezpečiť

rozpis zmeny rozpočtu položky
09.1.2.
– Výdavky na prenesené kompetencie v ZŠ podľa platných normatívov Ministerstva
školstva Slovenskej republiky
na rok 2008,
- zobralo na vedomie informáciu o rozložení peňažných
zdrojov MČ DNV vo finančných
inštitúciách Slovenskej republiky a stave peňažných fondov
mestskej časti k 5. 11. 2008.

Miestne zastupiteľstvo MČ DNV
sa zišlo 16. 12. 2008 na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom
prerokovalo ponuku na kúpu
nehnuteľnosti – ABC Market
Slovakia. K uvedenej ponuke
prijala nasledujúce uznesenia:
MZ MČ DNV schválilo zakúpenie
nehnuteľnosti pozemkov p. č.

491 o výmere 4197m², p. č. 492
o výmere 59m², p. č. 493 o výmere 796m², a budovy s.č. 5773
na p. č. 492 a budovy s. č. 5773
na p. č. 493 areálu spoločnosti
ABC Market Slovakia, s. r. o. zapísaných na liste vlastníctva č.
3504, k. ú. Devínska Nová Ves
za cenu stanovenú dohodou zm-

luvných strán vo výške 28,6 mil.
- Sk/949.346,0 €. Z tejto ceny
bude 0,6 mil.- Sk/19.916,35 €
viazaných na uvoľnenie a vypratanie priestorov celého areálu
do termínu 15. 2. 2009, schválilo, že kúpna cena bude vyplatená z viazaného účtu v Dexia
banke na základe predloženia

LV bez obidvoch tiarch v časti
„C“, a požiadalo starostu MČ
DNV prerokovať s Dexia bankou
prevzatie úveru do výšky 10 mil.
Sk/331.939,19 € na financovanie ostatných kapitálových
priorít mestskej časti v súlade
s Akčným plánom rozpočtu MČ
DNV na rok 2009.

Miestne zastupiteľstvo MČ DNV
zišlo 9. 12. 2008. Z prijatých
uznesení a záverov vyberáme:
MZ MČ DNV
- schválilo v súlade s § 2 a § 4
Všeobecne záväzného nariadenia MČ DNV č. 3/1994 o verejnom uznaní za zásluhy udelenie
Verejného uznania za zásluhy
spojené s udelením finančnej
odmeny vo výške 20.000.- Sk
netto Mgr. Jozefovi Rajchlovi
za reprezentáciu a propagáciu
mestskej časti a za mimoriadny
športový výkon počas bežeckej
expedície „Ázia 2008 po vlastných“,
- schválilo odmenu vo výške
10.000.- Sk netto Jozefovi
Dzurilovi za reprezentáciu
mestskej časti a dlhoročnú
obetavú prácu vo funkcií veliteľa
Obecného hasičského zboru
mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves,
- schválilo udelenie ocenenia
Ďakovný list starostu MČ DNV
Ves spojený s finančnou odmenou vo výške 15.000.- Sk netto
kolektívu mažoretiek Tina,
- schválilo udelenie ocenenia
Ďakovný list starostu MČ DNV
spojeného s finančnou odmenou vo výške 5.000.- Sk netto
za prácu a reprezentáciu MČ
DNV spojenú s významným
prínosom pre mestskú časť

nasledovným občanom:
Štefan Horský
Mgr. Vladimír Dianiška
MUDr. Jana Kirňáková
ak. mal. Marián Komáček
Oliver Pistovčák
Mgr. Iveta Pilánková
Irena Ludvigová
Dagmar Dudeková
Jana Besedová
Paulína Šimeková
Tatiana Kelleová – Vasilková
Anna Maderová
Mária Ebringerová

prehodnotiť uplatnenie solidarity
na rok 2009 pre vybrané mestské
časti nakoľko je diskriminačné
pre obyvateľov MČ DNV,
- schválilo Akčný plán na akcie
kapitálového rozpočtu v súlade
so schváleným rozpočtom na rok
2009, a uložilo prednostovi
MÚ MČ DNV zabezpečiť plnenie a realizáciu Akčného plánu
a Programu mestskej časti na rok
2009,
- schválilo návrh Organizačného
poriadku príspevkovej organizácie
Denova s účinnosťou od 1. 1.
2009 a cenník výkonov Denovy
pre MČ DNV a jej organizácie
podľa predlohy s účinnosťou
od 1. 1. 2009,
- schválilo Správy o výsledkoch
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ I. Bukovčana 3 za školský rok
2007/2008 a ZŠ P. Horova 16
za školský rok 2007/2008, MŠ
M. Marečka 20 za školský rok
2007/2008 a MŠ P. Horova 3
za školský rok 2007/2008,
- schválilo zmeny „Pravidiel
odmeňovania poslancov MZ MČ
DNV...“ podľa predloženého
návrhu s účinnosťou od 1. 1.
2009, a uložilo prednostovi MÚ MČ DNV a zástupcovi
starostu MČ DNV zapracovať
schválené zmeny do platných
Pravidiel odmeňovania... a vydať
úplné znenie Pravidiel odmeňo-

vania poslancov Miestneho
zastupiteľstva MČ DNV,
- schválilo Dodatok k Poriadku odmeňovania zamestnancov mestskej MČ DNV podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. 1. 2009, a uložilo
prednostovi MÚ MČ DNV
a zástupcovi starostu MČ DNV
zapracovať schválené zmeny
do platných Pravidiel odmeňovania zamestnancov mestskej časti a vydať úplne znenie
Pravidiel odmeňovania zamestnancov MČ DNV,
- rozhodnutím jediného spoločníka schválilo odmenu konateľovi DNV ŠPORT, spol.
s r. o. vo výške jedného mesačného platu z rozpočtu DNV
ŠPORT, spol. s r. o. a odmenu
konateľovi Devínskonovoveskej
televízie, spol. s r. o. vo výške
jedného mesačného platu z rozpočtu Devínskonovoveskej televízie, spol. s r. o.,
- schválilo výšku minimálnych
sadzieb prenájmov za pozemky
a nebytové priestory pre rok
2009 podľa jednotlivých príloh,
- schválilo kúpu pozemkov registra „C“, parc. č. 2292/416
o výmere 86m², parc. č.
2292/782 o výmere 381m²,
parc, č. 2292/783 o výmere
404m², parc. č. 2292/785
o výmere 360m²m, parc. č.

- schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie číslo 6/2008, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2008
o výške príspevku a spôsobe jeho
platby na čiastkovú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava Devínska Nová
Ves,
- schválilo Návrh rozpočtu MČ
DNV na roky 2009 – 2011 (podrobnejšie k rozpočtu na Úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves),
- vyjadrilo nesúhlas s návrhom
percentuálneho rozdelenia príjmov mestským častiam na rok
2009 uvedených v prílohe č. 1
Štatútu hl. m. SR Bratislavy v časti
týkajúcej sa MČ DNV a požiadalo
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2292/842 o výmere 109m²,
parc. č. 2292/843 o výmere
109m² zapísané na liste vlastníctva č. 4097 do vlastníctva
MČ DNV za cenu 1.- Sk/0,0 €
za všetky pozemky,
- schválilo prevody vlastníctva obecných bytov podľa
predloženého návrhu,
-- schválilo zámer kúpy pozemku parc. č. 3260/4
a navrhuje spol. Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky
š. p. v likvidácii kúpnu cenu
za predmetný pozemok vo
výške 30.126.- / 1,00 Euro,
- schválilo projekt revitalizácie pozemku parc. č. 3450
o výmere 5520m² a pozemku parc. č. 3451 o výmere
4602m² v lokalite Srdce v kat.
území MČ DNV na oddychovú
zónu obyvateľov mestskej časti
po odstránení ekologickej záťaže – gudrónov,
- neschválilo predaj pozemku
parc. č. 2565/110 o výmere
1354m² pre žiadateľa p. Brayera,
- schválilo realizáciu búracích
prác v časti schváleného búracieho povolenia na parcelách č. 1397/10 a časti parcely č. 1397/1 – Istrijská 68,
a - schválilo zámer predaja
nehnuteľnosti parcela č. 1398,
parcela č. 1397/2,

- schválilo zoznam pamätihodnosti na území MČ DNV podľa
predloženého návrhu v znení pripomienok,
- schválilo poskytnutie návratného príspevku z Fondu rozvoja bývania MČ DNV vo výške
300.000.- Sk/9958,18 € s ročným odkladom platenia žiadateľovi p. Martinovi Novákovi s manželkou Gabrielou, byt. Jána Jonáša č. 11, DNV a poskytnutie
návratného príspevku vo výške 300.000.- Sk/9958,18 €
žiadateľovi p. Miroslave Antalovej
s manželom Róbertom, byt. Ílová
č. 11, DNV,
- schválilo návrh názvu novovytvorenej ulice „Luklova ulička“,
a uložilo prednostovi MÚ MČ
DNV požiadať hl. m. SR Bratislava
o určenie názvu ulice Mestským
zastupiteľstvom hl. m. SR Bratislavy,
- schválilo kontrolnú správu nákladov za používanie služobných
motorových vozidiel za rok 2007
a 1. polrok 2008 s navrhovanými
opatreniami,
- schválilo p. poslankyňu Danielu Lipkovú za členku Rady školy
pri MŠ M. Marečka 20, a p. poslanca Fridricha Pokorného za
člena Rady školy pri MŠ P. Horova 3 , ako zástupcov MČ DNV
v školských radách,
- schválilo mimoriadne odmeny

poslancom za 2. polrok 2008,
udeľované podľa Čl. 4 Pravidiel
odmeňovania poslancov... podľa
predloženého návrhu v celkovej
sume 211.200.- Sk takto: Miroslav Encinger, JUDr. Miloslav
Šimkovič, Ing. arch. Eva Vargová
vo výške 12.000.- Sk, Mgr.
Marek Dinuš vo výške 10.900.Sk, Fridrich Pokorný vo výške
12.000.- Sk, Vladimír Baranovič,
Ing. Ivan Hirländer, RNDr. Jozef
Hrabina, Milan Jeck, Mgr. Anna
Kmeťová, Daniela Lipková, Ing.
Peter Rajkovič vo výške 9.600.Sk, Ing. Peter Cvečko, Ing. Jozef
Dobrík, Ing. Peter Fabšič, Ing.
Jozef Glatz, Mgr. Oto Gregor,
Alojz Moravec, Mgr. Dezider
Mráz, Ing. Mgr. Mária Syneková, RNDr. Ladislav Šimon PhD.
vo výške 8.400.- Sk a Ing.
Drahomíra Ludvigová vo výške
9.500.- Sk, všetkým za ich aktívnu prácu poslanca Miestneho
zastupiteľstva MČ DNV a člena
v zriadených orgánoch Miestneho zastupiteľstva MČ DNV v 2.
polroku 2008,
- schválilo starostovi mestskej
časti Bratislava Devínska Nová
Ves finančnú odmenu za IV.
štvrťrok 2008 (mesiace október
až december 2008) vo výške
30% súčtu platov za uvedené obdobie,
- schválilo mesačnú odmenu

Ako sa využívajú reprefondy v Devínskej Novej Vsi
ROK 2007

      (Pokračovanie z minulého čísla)

Reprezentačné výdavky starosta:  
Účel                                                       	
Ubytovanie - zimné sústredenie
Cena do tomboly – ples Bukovčana
Cena do tomboly – ples Horova
Obed – starostka Lamača
Chorvátska delegácia
Darčeky Chorvátom
Ceny do Tomboly

Suma v Sk               	
10. 000,798,759,799,22. 854,725,50,14. 500,-

Poznámka
chýba doklad na vyúčtovanie
alkoh. nápoje, káva, čaj
nealko, ovocie
obed, vodka
obedy, káva, nealko, alkoh. náp.
Whisky, káva, bonboniéra
Horova, Bukovčana, Matičiari, MČ

Súčet dokladov je v celkovej hodnote 14. 567,- Sk, výdavok  z pokladne je v sume 14. 500 Sk
Reprezentačné výdavky zástupcu starostu:
Účel                                                       	
Suma v Sk               	
Poznámka
Cena do tomboly
3. 029,Matičiarsky ples, ples MČ
Turnaj o putovný. pohár
2. 754,50,dámska kozmetika, šampanské
Ceny do tomboly
1. 655,-		
opäť ples Matičiarov,
			 3x šampanské, varná kanvica, prášok na pranie
Futbalový turnaj
3. 931,-		
občerstvenie, preplatené dodacie
			
listy v sume 1.474,50,- Sk.
			
Zakúpených 24 pív, 6fl. tvrdého alkoholu
Odmena pre rozhodcu
500,- 		
nebola zrazená daň, je to pokuta
		
daňového úradu!
Myslím si, že reprefond by nemal slúžiť na nákup vecí typu ceny do tomboly, alkoholických nápojov a podobne, veď sú to
peniaze nás všetkých, ktoré sa dajú použiť oveľa zmysluplnejšie.
Milan Jambor

hlavnému kontrolórovi MČ DNV
k mesačnému platu za IV. Štvrťrok 2008 (mesiace október až
december 2008) v súlade s §
18c ods. 5 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
v percentuálnej výške 30% zo
sumárov 3 (slovom „troch“)
mesačných platov,
- schválilo uvoľnenie 8% z celkovej výšky 10% viazaných
rozpočtových prostriedkov na
odmeny zamestnancov mestskej časti,
- schválilo odmenu v celkovej sume 10.000.- Sk za aktívny prístup k práci v ZPOZe
jej členom z kapitoly 0820637026 rozpočtu MČ DNV
podľa predlohy,
- schválilo odmenu p. Ing. Mgr.
Márii Synekovej z príležitosti
životného jubilea v súlade s Čl. 9
Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
MČ DNV, vo výške 10.000.- Sk,
- schválilo časový Harmonogram zasadnutí Miestnej rady
a Miestneho zastupiteľstva
MČ DNV a termín verejného
zhromaždenia občanov v I. polroku 2009 podľa predlohy,
a požiadalo starostu MČ DNV
zvolať verejné zhromaždenie
občanov na deň 28. 1. 2009
o 18,00 hod. 
rbs

Zverejnenie zámeru
„Distribučná hala PACK SHOP
s administratívnou prístavbou“
Navrhovateľ, Model Obaly, spol.
s r. o., E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave podľa
§22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
zámer „Distribučná hala PACK SHOP
s administratívnou prístavbou“.
V zmysle §23 ods. 3 zákona informujeme o tomto zámere verejnosť.
Do zámeru je možné nahliadnuť na
miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A, Odbore výstavby a životného
prostredia miestnosť č. 20 do 31. 12.
2008 v úradných hodinách:
pondelok 8.00 – 12.00, 13. 00 – 17.00
streda 8.00 – 12.00, 13. 00 – 16.00
štvrtok 8.00 – 12.00.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave do 21 dní od doby, keď bola
o zámere informovaná obcou, t. j.
Hlavným mestom SR Bratislava.
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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

10.1. Ples matičiarov
otvárací ples novej sezóny v Devínskej Novej Vsi
vo veľkej sále Istra Centra od 19.00 hod.
31.1. Rybársky ples
vo veľkej sále Istra Centra od 20.00 hod.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska
Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.
Etnofilm v múzeu - pokračovanie cyklu premietaní
dokumentárnych filmov, ktoré boli uvedené na ETNOFILME Čadca
2008, v spolupráci s SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Termíny:
15. 1. Vorga – Cesta medzi brehmi (69 min., Česká republika)
22. 1. Republika trumpiet (48 min., Francúzsko)
29. 1. Pláž Monte Gordo (30 min., Španielsko) Roja (25 min., Srbsko)
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku od 18.30 h.
zmena programov vyhradená

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
14.1.  o  17,00 hod.
MALÉ OSLAVY
•••
14.1. o 18,45 h      
CINKA PANNA
•••
21.1. o  18,30 hod
DVANÁSŤ

Nízkoprahový klub
je otvorený!
V apríli 2008 občianske združenie
Ichtys začalo svoju službu v DNV
formou terénnej práce s deťmi
a mladými. Nízkoprahový klub je
miestom, kde môžu deti tráviť svoj
voľný čas v bezpečnom prostredí.
Za mesiac október a november
navštívilo klub okolo 30 detí a
spolu tu strávili 312 hodín. Zatiaľ sa
orientujeme na vyplnenie voľného
času prostredníctvom hier a výtvarných aktivít. Okrem hier deti
využívajú aj možnosť doučovania
sa toho, čo im v škole nejde.

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS-OSF) vyhlasuje už

piaty ročník Novinárskej ceny 2008.
Hodnotiť sa budú
príspevky  
publikované v období  od 1. ja-
nuára 2008 do 31. decembra
2008. Uzávierka súťaže je 30. 1.
2009. Výsledky súťaže budú známe do 30. apríla 2009.
Novinárska cena sa udeľuje v
13 kategóriách. V každej kategórii
bude udelená cena v hodnote
830 eur. Podrobné informácie,
prihlášku (na stiahnutie aj online)
a štatút súťaže nájdete na stránke
www.novinarskacena.sk.
Články sa prihlasujú jednotlivo,
alebo ako séria maximálne
šiestich príspevkov.
Prihlášku spoločne s príspevkom
môže poslať novinár (maximálne
3 príspevky do súťaže), zástupca
redakcie alebo vydavateľstva
(za jednu redakciu, vydavateľstvo
maximálne 3 príspevky do každej
kategórie) alebo čitateľ (maximálne 1 príspevok).
Výnimkou sú kategórie:
Rozhovor – články prihlasujte iba

jednotlivo (ak nejde o rozhovor
na pokračovanie).
Analyticko - investigatívny príspevok – nie je stanovený maximálny počet článkov jedného
monotematického príspevku.
Komentár – iba série minimálne 3
a maximálne 8 článkov.
Pre tento rok sme pripravili
zme-nu pre kategóriu najlepší
regionálne publikovaný príspevok. Do tejto kategórie môžete
prihlasovať aj príspevky publikované v dvoj-mesačníkoch či
štvrťročníkoch.
Texty môžete posielať cez online
formulár alebo e-mailom vo formátoch .doc, .rtf, .txt, .pdf., pričom
prílohy nemôžu spolu presiahnuť
15 megabytov. Vyplnenú prihlášku
spolu s príspevkom môžete zaslať
e-mailom na adresu:
novinarskacena@osf.sk, alebo
poštou na adresu organizátora:
Nadácia otvorenej spoločnosti
- Open Society Foundation,
Novinárska cena, Baštova 5,

811 03 Bratislava do 30. 1.
2009.
Rada súťaže, na základe
návrhov jednotlivých porôt, udelí
aj dve špeciálne ceny, odmenene
sumou 1660 eur: Cenu otvorenej
spoločnosti, venovanú pamiatke
Karola Ježíka a Cenu Združenia
vydavateľov periodickej tlače Slovenska v kategórii printových
médií. Partnermi súťaže Novinárska
cena 2008 sú Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska a MEMO 98. PR partnerom je
agentúra PRime time.
Dovoľujeme si Vás osloviť,
aby ste sa do súťaže zapojili a
zároveň informovali svojich kolegov o možnosti prihlásiť príspevok
do niektorej súťažnej kategórie.
V prípade akýchkoľvek otázok
neváhajte kontaktovať.
Nadacia otvorenej spolocnosti Open Society Foundation
tel: +421 2 5441 4730, 6913
(kl. 126)

23.1. o 13,30,
15,30 a 17,15 a 18,45 h
MADAGASCAR 2
dkdevin@amfik.sk

Ako hľadať Devex
na internete
V okienku adresa vypíšete:
www.devínska.sk, kliknete na
znak, kliknete na Devex a otvoríte
číslo, ktoré vás zaujíma.

Keďže klub je nielen o hrách, ale
aj o výchove, každá spoločná
aktivita môže deti posunúť dopredu. Veríme, že sa nám podarí
vybudovať s deťmi dobré vzťahy,
aby mohli postupne vykročiť vpred
a mali možnosť sa ďalej rozvíjať.
Za podporu ďakujeme Mestskej
časti DNV, Nadácii deti Slovenska
s programom Hodina deťom,
farnosti z Viedne, firme Unicom
GROUP
Klub: Š. Králika 1, biela budova
pri zastávke Š. Králika smerom do
mesta, prvé poschodie, otvorený
v utorok od 17.00 do 19.00 a v
sobotu od 16.00 do 18.00.

Darcovia naplnili
646 detských prianí
fax:+421
2 5441 8867
Vďaka mnohým
neznámym
mobil:
0904/
801sa
782
štedrým
ľuďom
www.novinarskacena.sk
Komunitnej nadácii
Bratislava podarilo splniť
646 knižkových
snov malých čitateľov
z 18 bratislavských
krízových centier a
združení venujúcim sa
znevýhodneným deťom.
Vianoční darcovia mohli opäť
počas projektu
Daruj knihu zájsť do
kníhkupectiev Artforum na
Kozej ulici, v Panta Rhei
v Auparku a Polus City
Center a kúpiť niektorú
z označených knižiek pre
konkrétnu malú čitateľku
alebo čitateľa.
Za šesť rokov fungovania
tejto malej vianočnej pošty
mohla nadácia doručiť už
2 793 knižiek.
Úprimne všetkým
ĎAKUJEME.
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Odišli z našich
radov
Edita EBRINGEROVÁ
r. Jaklová
Jozefa ŠIMKOVIČOVÁ
r. Grancová
Lukáš GARABA (dieťa)
Mária EBRINGEROVÁ
r. Besedová
Miroslav ZEMAN
Mária DVORSKÁ
r. Turnerová
Jozef BALOG
Leo DANIELOVITS
Ján GABAN
Ing. Martin LACKO
Nech odpočívajú v pokoji !

Vianoce v škole
– adventné dielne
Ako sviečky na vianočnom stromčeku
sa poobede 6. decembra rozsvietili
všetky okná na Základnej škole Ivana
Bukovčana 1, ktorá otvorila svoju školskú
bránu ďalšiemu ročníku obľúbených
adventných dielní. Slávnostne vyzdobená škola privítala v mikulášsky deň,
detičky, deťúrence, chlapcov, dievčatá,
mamičky, oteckov, babičky aj deduškov.
Spoločne vyrábali sviečky, svietniky,
maľovali na sklo aj na mištičky, strihali,
lepili, tvorili vianočné pozdravy písali
vianočnú poštu. Každý, kto v tento deň
zavítal do našej školy, prežil poobedie
plná nápadov, tvorivej atmosféry a
vianočných inšpirácií. K dobrej nálade
prispeli vystúpenie Grbarčiet a ostatných
šikovných speváčikov. Soňa ŠKULOVÁ

Predbežný harmonogram vydávania Devexu v roku 2009:
uzávierka: 08.1., 22.1, 05.1., 19.2., 05.3., 19.3., 02.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6.,
vyjde: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2.,13.3.,	  27.3., 10.4., 24.4.  08.5., 22.5., 06.6., 19.6.,
uzávierka: 03.9., 17.9.,	 01.10., 15.10. , 	29.10., 12.11., 	26.11., 10.12
vyjde:
11.9., 25.9., 09.10., 23.10., 06.11.,	 20.11., 04.12., 18.12.

Ešte raz
o chodníkoch
O chodníkoch v DNV sa v ostatnom čase veľa popísalo.
Opravovali sa chodníky na Slovinci i na Grbe (ktoré údajne
vôbec nebolo treba opravovať).
Ja si dovolím poukázať na
stav chodníkov na Opletalovej
ulici. Chodník po ľavej strane
bol opravovaný pred 16 rokmi,
keď bola rekonštruovaná cesta.
Dnes sú na zámkovej dlažbe

už priehlbiny, v ktorých sa po
daždi vytvárajú kaluže vody.
Kritická situácia je však na
chodníku na opačnej strane
od zastávky MHD pri lekárni
po koniec Opletalovej ulice.
Betónové dlaždice, z ktorých sa
chodník skladá sú povyvracané
a prerastené trávou. Pohybovať
sa po chodníku v tomto ročnom
období, keď naprší a následne
zamrzne je životu nebezpečné.
Ďalšia kritická situácia je
na Opletalovej ulici pred železničnou stanicou. Už pred
rokmi sa hovorilo, že sa toto

Ples futbalového klubu LOKOMOTÍVY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V sobotu 17. 01. 2009 o 19:00
sa v ZŠ Ivana Bukovčana 3
uskutoční ples futbalového klubu
FC LOKOMOTÍVY Devínskej Novej
Vsi. Vstupenky na tento ples sa dajú
rezervovať na týchto emailoch
a tel.číslach:
zukal@lokomotivadnv.sk 0907 799 338        
vitko@lokomotivadnv.sk - 0918 625 371        
vitkova@lokomotivadnv.sk - 0907 144 910         
alebo v týchto podnikoch:
Formula - reštauračná činnosť - M. Marečka 2
841 07 Bratislava - DNV
Stupka - reštaurácia - Štefana Králika 3/B/c 841 07
Bratislava - DNV
Bistro JMK - piváreň - Hradištná 37
841 07 Bratislava - DNV

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – DEVÍNSKA NOVÁ VES
zastúpená Plesovým výborom X. Reprezentačného plesu MČ Bratislava
s poľutovaním,
oznamuje svojim priaznivcom a účastníkom tohto podujatia, že vzhľadom na
celosvetovú ekonomickú krízu s prihliadnutím na výsledky prieskumu trhu
a ankety účastníkov plesu

ruší usporiadanie tohto plánovaného podujatia dňa 24. januára 2009.

Organizátori podujatia veria vo vašu priazeň pri jeho usporiadaní ako
i udržaní tejto tradície Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v čase,
keď pominú dôvody pre zverejnenie tohto rozhodnutia.
Plesový výbor, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, dňa 8. 1. 2008
miesto upraví. Nestalo sa tak
a dnes tu v pracovné dni parkuje nespočetné množstvo
áut cudzích ľudí, ktorí cestujú
vlakom za prácou do Rakúska.
Častokrát je ich toľko, že
zaberajú celý chodník. Neviem
si predstaviť situáciu, ako si
poradí mamička s kočíkom,
prípadne s ďalším dieťaťom
vedľa kočíka, ktorá prechádza
týmto úsekom. Kam sa vyhne,
keď tesne vedľa chodníka je
priekopa a vedľa nej už veľmi
frekventovaná cesta, po ktorej
denne prejdú stovky áut a au-

Na zachovanie Devexu

mažoretky na matičiarskom plese

Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť DNV
podporovať 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.
Koncom roka prispeli občania prostredníctvom pošty alebo banky:
z Novoveskej: E. Martanovičová,

Ples

z Kalištnej: A. Kotek, prostredníctvom banky: B. Čimplová, A.
Matúšovýchová, traja neznámi
prispievatelia (spolu 2 200 Sk),
živnostník er. Ak sledujete vývoj,
tak ešte stále Devex ide na dlh
(za minulý rok takmer 180 tis Sk).
Ľady sa lámu pomaly a ťažko,
ale prísľuby tvrdia, že...vydržíme.
Vďaka za čitateľov, i vydavateľ
ďakuje. Aj o ďalšom osude Devexu
budeme informovať. Všetkým, za
vydavateľa i za čitateľov Devexu,

tobusov MHD. Podotýkam, že
na tejto ulici vodiči často nedodržujú predpísanú rýchlosť
40 km/h, jazdia oveľa vyššou
rýchlosťou a nebezpečne tým
ohrozujú obyvateľov tejto mestskej časti. Je len zázrak, že tu
neprišlo ešte k smrteľnému
úrazu. Alebo sa to bude riešiť
až po ňom?
Prosím zainteresovaných, aby
si túto kritickú situáciu prišli
overiť a urobili nápravu prv, ako
sa stane tragédia.


Eva Krížová

za doterajšiu podporu a pomoc
patrí vďaka !!!!!!!!!
Pre informáciu tým, ktorí
potrebujú číslo účtu
Devexu 5501241032/0200
Devex-Peter Krug, Kalištná 9,
841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20078
 Mgr. Peter Krug, vydavateľ
Inzertná kancelária je dočasne zatvorená. Inzerciu možno podávať
telefonicky, mailom, poštou, rovnako požiadavky na výrobu a dodávku pečiatok, vizitiek, oznámení...
DEVEX 5
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K ostatnému rokovaniu
MZ MČ DNV december 2008 –
vylúčení občania.
Na rokovaní sa prerokovalo podľa
pozvánky 38 bodov. Nakoľko s obsahom prerokovávaných materiálov
sa nemali občania ako oboznámiť,
chcem v stručnosti o tom informovať.
Materiály dotýkajúce sa ocenení,
návrhov odmien, návrhov mimoriadnych odmien, pravidiel odmeňovania
starostu a poslancov a zamestnancov,
kontrôl plnenia uznesení a podobného
obsahu tu nebudem rozoberať, i keď
mnohých to možno zaujíma. Jednak
to nie je to najdôležitejšie v činnosti
samosprávy a ani priestorom v našom
DEVEX-e nemožno zbytočne mrhať.
Je potešiteľné, že v čase keď tento
príspevok píšem, už sú na internetovej
stránke našej MČ uverejnené prijaté
uznesenia zo zasadania tohto MZ,
a dokonca je tam k dispozícii i návrh
rozpočtu našej MČ na roky 2007 až
2009. Je síce len v hrubých číslach
na formáte A4, bez komentára, nuž
ale je. Schválený rozpočet na roky
2009 – 2011 je prakticky nemožné
na tomto mieste komentovať. Ako
som sa dozvedel z prijatých uznesení
možno, budú občania podrobnejšie
informovaní s rozpočtom 2009 – 201
na verejnom zasadaní s občanmi,
ktoré sa má uskutočniť 28.1.2009.
Zatiaľ je to síce bez programu, ale
dovtedy zrejme nejaký bude.
Zaujal bod programu č. 7 Akčný
plán na akcie kapitálového

rozpočtu a Programu obce.
Nechcem tu kritizovať, že v minulosti som sa s „ akčnými plánmi a
s akčnými výbormi“ už kdesi stretol. V dôvodovej správe predkladateľ
hovorí, akčný plán bol spracovaný
na jednotlivé akcie kapitálového rozpočtu a rozpočtu Programu obce.
V tomto „akčnom pláne“, na rok2009,
je...vymenujem to aspoň: začína to
projektami
- rekonštrukcia a rozvoj športového
areálu ZŠ Horova 16, hluková štúdia,
dopravné riešenie, parkovanie (pripadá mi to ako tá prerábka ZŠ
na Kalinčiakovej, budujme v sídlisku
športový štadión, čo na to obyvatelia
okolo ZŠ?)
- energetická koncepcia MČ DNV
spracovanie strategického dokumentu
– priznám sa nemám k tomu názor
- štúdia pešia zóna zabezpečenie
štúdie pešej zóny, - keď počujem
slovné spojenie pešia zóna, predstavujem si pohodlné priestranstvá
pre občanov, chodcov, nerušené
dopravou, nepredstavujem si to ako
chodník, na ktorom sa traja občania
nedokážu vyhnúť jeden druhému,
ale tak to na Istrijskej ulici pomaly
pokračuje
- štúdia – zriadenie objektov
VPS - zabezpečenie štúdie areálu
VPS- (DENOVA, hasiči zberný dvor-)
kúpa areálu od ABC Market, bývalá
Textilanka , teraz Stavebniny pri žel.
stanici, - riešenie umiestnenia VPS

Zimný halový turnaj žiakov 2009
Organizátor: Bratislavský futbalový zväz - Organizačný výbor
zabezpečuje priebeh turnaja v
celom rozsahu. Miesto: Mladší
žiaci: ŠH, Stredná odborná škola
strojárska J. Jonáša č. 5, Bratislava /konečná MHD č. 21/ Starší
žiaci: ŠH, Strená odborná škola
obchodná, Na Pántoch 9, Bratislava / MHD BUS č. 65 / Termín: St.
žiaci (nar. po 1. 1.1994 a mladší)
- 4. kolo: 18. 1. 2009, 5. kolo: 25.
1. 09, 6. kolo 1. 2. 09, 7. kolo:
8. 2. 09. Ml. žiaci (nar. po 1 .1.1996
a mladší) - 4. kolo: 11. 1. 2009,
5. kolo: 25. 1. 09, 6. kolo 1. 2. 09,
7. kolo: 15. 2. 09. Finálová časť st.
a ml. žiakov 25. 2. 2009 (sobota)
v hale Domu Športu, Junácka
6, Bratislava. ROZLOSOVANIE
DRUŽSTIEV DO SKUPÍN MLADŠÍ

ŽIACI: (po l. l. 1996 a mladší)
- SOŠ, J. Jonáša 5, Dev.N.Ves
Skupina B: FC Ružinov, Lokomotíva DNV "A", Tatran Stupava, OFK Dunajská Lužná, FK
BCT VAJNORY STARŠÍ ŽIACI: /
po l.l. l994 a mladší/ - SOŠ obchodná – Na Pántoch /Rača/ Skupina B: Záhoran Kostolište
"A", Lokomotíva DNV "B", SDM
Domino "B", OFK Dunajská Lužná, FK Dúbravka Skupina D: ŠK
SFM Senec "A", Lokomotíva
DNV "A", Záhoran Kostolište "B",
FC ŠKP "B", FK BCT Poznámka:
Prvé mužstvá zo skupín „A“ , „B“,
„C“ , „D“ postupujú do finálovej
časti, ktoré sa uskutoční dňa
21. 2. 2009 /sobota/ v športovej
hale Domu Športu SZTK, Junácka 6, Bratislava.

(verejno prospešných služieb), nie
je v našej MČ žiadnou novinkou,
bývalý areál Textilanky sa ponúkal
na kúpenie už viac ako desiatku rokov a vtedy za cenu cca 7 mil. Sk, no
za túto cenu o to nebol záujem, boli
k dispozícii lukratívnejšie miesta, nuž
dnes za cenu 30 mil. to začína byť
lukratívne? Utvorte si svoj názor.
- štúdia rekonštrukcia pamätníka
Štefánika, zabezpečiť podklady pre
obnovu sochy M.R. Štefánika
- štúdia obecný park Charkovská
- Územná štúdia DNV východ
- Územný plán CMZ – DNV stred,
aké investičné akcie chce MČ realizovať na Istrijskej ulici, keď sa zbavuje pozemkov odpredávaním investorom? , alebo budovaním námestia
M. Terézie alebo F. Jozefa na tom
plácku pred tou nádhernou budovou
bývalej pošty?
(čo názory občanov?)
Takto môžem pokračovať ešte na
ďalších dvoch stranách až skončíme
zabezpečením parkovania pre
každú domácnosť, a to mi už zrejme nezhltne nikto, ani ja sám sebe
čo si to tu čítam.
V ďalších bodoch rokovania je
tu ešte všeličo: Ponuka na kúpu
pozemkov - Glavica – Gudróny,
schválenie projektu využitia pozemku
v lokalite Srdce na verejno-prospešné účely. Tento materiál nabáda
presvedčenie, že v nebezpečnom
prostredí od možného padania skalnatých vápencov, bude to najlepšie
prostredie na relexáciu. Naviac Gla-

vica nemá so Srdcom ani možnosť
spojenia cez obecné pozemky.
Návrh riešenia nehnuteľností – Istrijská 68. Predchádzajúce zastupiteľstvá tu prijali uznesenie na vybudovanie Kultúrnospoločenského
centra. S realizáciou sa aj začalo,
občania to prijali v podstate priaznivo,
priznávam, že boli v podstate i snahy
od niektorých poslancov a starostu
o zvrat a odpredaj areálu i predtým,
no a dnes sa stáva zrejme Istrijská ulica pre niekoho príťažou, keď vidíme
čo sa deje. Názory občanov a ich
spoločné prijaté názory sú tabu.
Nakoniec je zrejmé, že to sa nedá
takouto formou celé zvládnuť na takomto malom priestore. Ale ešte jedna vec, musím to uviesť lebo občania
chodia za mnou a chcú vedieť ako to
je. Ide o materiál Návrh na schválenie názvu ulice Luklova ulička.
V dôvodovej správe sa hovorí
o tom, že podľa zákona 517/1990
rozhoduje obec po prerokovaní
s obyvateľmi obce alebo jej časti atď.
..o názve ulice. Ulička resp. chodník
už niekoľko desiatok rokov sa prakticky nevyužíva. Ide o to, že obyvatelia okolo majú obavy, o bezpečnosť
svojich pozemkov resp. rod. domov. Koniec koncov, znova je to len
o ochote a komunikácii poslanca, alebo poslancov so svojimi voličmi a prijatie spoločného konsenzu. Prajem
všetkým občanom ako i poslancom
do roku 2009 hlavne veľa a veľa
zdravia, šťastia a úspešných a radostných dní.

Ing. Peter Ebringer

?

Na čo ste hrdí Novovešťania?
V DNV bývam 10 rokov v rodinnom dome na Grbe. Keď čítam
vaše príspevky v Devexe, pýtam
sa na čo ste vlastne takí hrdí?
 Na to, že sa k výstavbe vyjadrujete, až keď je vydané stavebné povolenie?
 Na počarbanú základnú školu,
na počarbané fasády rodinných
domov?
 Na športový areál tenisových
kurtov, ktorý slúži psičkárom
na venčenie, mládeži na opiáše
a na opravy aut?
 Na futbalový štadión, ktorého
úroveň prekoná hociktorý štadión
obce nad 1000 obyvateľov?
 Na neexistujúce chodníky pre
chodcov ( napr. ulice J. Poničana

po Bridlicovú, koniec Delenej
po Spádovú)?
 Na to, že celé leto v čistom
aute musím voziť zelený odpad
do Denovy?
 Na miestne noviny, ktoré majú
úroveň tých, ktoré sme vydávali
na strednej škole?
 Na to, že celý rok (ešte aj
počas sviatkov a nedieľ) musíme počúvať rev motokrosových motoriek a každý u koho
sa sťažujeme (MÚ, Polícia) na to
kašle?
Nemôžete žiť len z minulosti
a z toho, že ste tu vyrastali. Táto
Mestská časť spí.


Ing. Roman Síth

Z priestorových dôvodov sa nám do čísla nedostali niektoré články (šport,
zaujímavosti). Uverejníme ich v nasledujúcom čísle.
Redakcia
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Bývajte
komfortne!

Užite si zábavu a vysokú
rýchlosť s komfortnými
službami aj u vás doma:
– Devínska Nová Ves
– Dolné hony
– Ružinov, Petržalka
Viac informácií získate:
T-Centrum Bratislava
AUPARK, POLUS, Obchodná 2,
Furdekova 16
0800 123 456
www.t-com.sk/comfort

y
T-Com služb
na optike
Magio
digitálna
televízia

4G internet
s rýchlosťou
až 70 Mbit/s

MAGIO_KOMFORT_V_BA_DEVINSKONOVOESKY EXP_182X130_CB.indd 1

Vianočný turnaj v minifutbale
Už 5. ročník Vianočného turnaja
v minifutbale o putovný pohár zorganizovala MČ DNV 13. 12. 2008
v telocvični ZŠ P. Horova 16.
Zúčastnili sa ho mužstvá: FC Santos,
Elza, Kladivári, FC BUKO, Havana
Club a Horova. Celkovým víťazom turnaja a držiteľom putovného pohára
MČ DNV sa pre rok 2008/2009
stalo mužstvo „KLADIVÁRI“ so skóre
21:4 a s počtom získaných bodov
„13“, ktorí v priebehu turnaja nenašli
žiadneho premožiteľa. Na druhom
mieste sa umiestnilo mužstvo „ELZA“
so skóre 14:4 a s počtom získaných
bodov „12“, ktoré prehralo práve
s víťazom celého turnaja 2:0. Na
treťom mieste sa umiestnilo mužstvo
„HOROVA“ so skóre 12:7 a s počtom
získaných bodov „9“. Na štvrtom
mieste sa umiestnilo mužstvo „HAVANA
CLUB“, na piatom mieste „FC SANTOS“ a na šiestom mieste mužstvo „FC
BUKO“. Najlepším strelcom turnaja sa

stal hráč mužstva Kladivárov Marek
Rischer, ktorý zaťažil kontá súperov 8
gólmi. Najlepším hráčom celého turnaja bol hráč mužstva Horova Michal
Bumbál a najlepším brankárom bol vyhodnotený brankár mužstva Kladivárov
Michal Polák.
Futbalový turnaj sponzorsky podporili: Corect Betón, s. r. o., Palacinkáreň „Stupka“, bistro „Istria“. Telocvičňu na uskutočnenie turnaja a šatne poskytla ZŠ P. Horova 16.
Všetkým sponzorom mi dovoľte aj
touto cestou sa srdečne poďakovať.
Za prípravu výbornej kapustnice
a ochotu, srdečne ďakujeme vedúcej školskej jedálne a kuchárkam.
Tento rok sa turnaja zúčastnili mužstvá
zložené prevažne z mládeže – aj z
hráčov dorastencov a z mužstiev
dospelých výberov futbalového klubu
FCL Devínska Nová Ves. 

JUDr. František Baňas

zástupca starostu MČ DNV

Lacné
telefonovanie

INZERTNÉ RUBRIKY
01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám 6-basovú harmoniku.

Tel: 6477 0856

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Účtovníčka s 20-ročnou praxou
spracuje účtovníctvo na dohodu.

Tel.: 0918-448 873
Ponúka
• Prijmeme na dohodu brigádničku
do stávkovej kancelárie.

Tel: 0902-228 668

18.12.2008 14:40:31

Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky:
chuť pracovať
čistý register trestov
stredoškolské alebo
vysokoškolské vzdelanie
Ž L – výhodou ( nemusí byť )
možnosť pracovať aj popri zamestnaní alebo vysokoškolskom štúdiu
osobný pohovor nutný
Kontakt: 0905 977 058,
alebo 0905 542 956

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, individuálne,
aj tých čo prepadli a nezmaturovali.
á 300 Sk/hod. Sms 0903-227 457

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.


Tel: 6477 4642

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm = 0,50 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika
• V noci zo 4. na 5. 12. 2008 sa
neznámy páchateľ na J. Jonáša
vlámal do vozidla Citroën Jumper.
Ukradol čistiace prostriedky v hodnote 10-tis. Sk.
• Hliadka polície si 8. 12. všimla
pri kontrole vozidla v aute mikroténový sáčok s obsahom zelenej
sušenej rastliny. Odovzdali ju na
expertízu.
• V piatok 12. 12. na Eisnerovej
dvaja muži rozbili sklenenú výplň
na novinovom stánku. Ukradli dve
tyčinky v hodnote 27 Sk, rozbitím
spôsobili škodu 7,5-tis. Sk. Zadržala
ich hliadka OO PZ DNV.
• V chatovej oblasti Glavica
neznámy páchateľ v čase 12. –
16. 12. vykradol plechový sklad.
Ukradol kábel, magnetofón, ponorné čerpadlo, varič, propan-butanovú fľašu. Spôsobil škodu, aj s
poškodením za 7-tis. Sk.
• V noci z 15. na 16. 12. na P. Horova neznámy páchateľ poškodil
vozidlo Fiat Panda. Spôsobil škodu
za 30-tis. Sk.
• Nadránom o 3.50 h v sobotu

20. 12. rozbil muž sklenenú výplň
na predajni T-Mobile na Eisnerovej, čím majiteľovi spôsobil škodu
60-tis. Sk. Páchateľa zadržala
hliadka OO PZ DNV.
• V ranných hodinách 22. 12.
na P. Horova vyskočil 21-ročný
mladý muž z 11. poschodia. Nepochodil ani privolaný policajný
vyjednávač.
• V ten istý deň 22. 12. o 8.10
h pod terasou M. Marečka našli
mŕtvu ženu. Prípad je v štádiu
vyšetrovania.
• V období od konca novembra
do 28. 12. neznámy páchateľ
ukradol z pivnice na M. Marečka
dva bicykle v hodnote 23 750 Sk.
• Večer 29. 12. v Devínskom Jazere neznámy páchateľ poškodil
motorové vozidlo T-613. Spôsobil
škodu 11 300 Sk.
• V čase 17.00 – 19.00 h 1. 1.
2009 na Primoravskej neznámy
páchateľ vnikol do rodinného domu. Ukradol príručnú tašku s dokladmi a hotovosťou. Spôsobil
škodu 156 eur.
• V noci z 2. na 3. 1. neznámy
páchateľ vykradol priestor na 6.
poschodí na ul. J. Jonáša Odniesol
si veci v hodnote 520 eur.

OO PZ DNV

Vianočný volejbalový turnaj
Volejbalový klub ŠK Albatros pri
ZŠ I. Bukovčana 3 zorganizoval
tradičný „Vianočný volejbalový turnaj dvojíc“ dňa 13. 12. 2008
v telocvični na ZŠ I.Bukovčana 3
v dvoch kategóriach a to: 	
		
a) dvojica (žiačky,juniorky)
b) dvojica (rodič, tréner, kamarát + žiačka resp. juniorka)
Turnaja sa zúčastnilo trinásť
dvojíc. V oboch skupinách sa
hralo systémom každý s každým
na dva vyhraté sety. Po odohratí
36-tich zápasov v ktorých nechýbalo športové napätie i pekné
volejbalavé zásahy tak mladých
i starších účastníkov nakoniec
vzišlo konečné následovné poradie.
V „A“ kategórií obsadila:
1. miesto 
Viktória Würflová

a Marica Ščevlíková
2. miesto 
Niki Fialová

a Zuzana Meravá
3. miesto 
Marta Šturdíková


a Kika Pisárová
4. miesto   Zuzana Štainigerová

a Michaela Woltemarová
5. miesto 
Nina Džugasová

a Michaela Zolnianska
6. miesto 
Barbora Szaboová

a Lucia Pientková
V „B“ kategórií obsadila:
1. miesto 
Magda Musilová

a Miloš Musil
2. miesto 
Marica Ščevlíková

a Pavel Kravárik
3. miesto  
Lenka Senková

a Martin Matlák
4. miesto 
Viktória Würflová

a Peter Würfl  
5. miesto 
Nina Džugasová

a Radovan Džugas
6. miesto  Zuzana Štainigerová

a Peter Holý
7. miesto  Michaela Woltemarová

a Michal Pusztay
Dvojice na prvých troch miestach v každej kategórií obdržali
obdržali vecné ceny. Po tomto
vyhodnotení organizátori odme-



nili hráčky VK-ŠK Albatros za
úspešnú a dobrú reprezentáciu
volejbalového klubu i Devínskej
Novej Vsi v roku 2008. Zároveň vyhlásili najlepšiu volejbalistku VKŠK Albatros za rok 2008, ktorou
sa stala Viktória Würflová.
Všetky hráčky obdržali pekné vecné ceny od VK-ŠK Albatros ako aj
od firiem:
1/ Bezpečná práca BOZP, spol. s r.o.,
Pieskovcová 41, Bratislava
2/ ROVA -SK a.s., pobočka Bratislava, Pri šajbách 11, Bratislava
3/ Toplac SK, s.r.o., Cementárenska 15, Stupava  
4/ DOMEX spol. s r.o., Stromová
30, Bratislava
5/ ZO-OZCh pri a.s.Slovnaft
Tradičný hlavný organizátor
turnaja a predseda VK-ŠK Albatros Miroslav Mičian poďakoval
účastníkom turnaja za pekné
športové výkony v duchu fair-play
i za príjemnú spoločenskú atmosféru v ktorej tento turnaj prebiehal
a pozval všetkých účastníkov na
kapustnicu a vianočné koláčiky.
I. ročník loptového šesťboja
Volejbalový klub ŠK Albatros
Devínska Nová Ves usporiadal

dňa 13.12.2008 hneď po volejbalovom turnaji v telocvični ZŠ
I.Bukovčana 3, I.ročník loptového
šesťboja, ktorý bol pripravený pre
funkcionárov, starších členov klubu Albatros, rodičov hráčiek a pozvaných hostí. Do tohto šesťboja sa
napokon odhodlalo 11 účastníkov,
ktorí ukázali svoj kumšt v ovládaní
lopty i športového náčinia. Je potešujúce, že tohto zápolenia sa
zúčastnil i najstarší hosť 78 ročný
Ing.Gustáv Lazar – bývalý volejbalista a funkcionár VK Inter Bratislava. Po odohratí všetkých disciplín bolo toto konečné poradie:
1. miesto 	 M. Mičian		
2. miesto 	 Ing. Jozef Adamec		
3. miesto 	 MUDr. Jozef Staríček
4. miesto 	Mgr. Zvonimír Bartovič
5. miesto 	 Ing. Peter Masaryk
6. miesto Mgr. Renáta Balogová
7. miesto 	 Ing. Peter Würfl
8. miesto 	 Ing. Radovan Džugas
9. miesto 	 Rudolf Grman
10. miesto 	 Peter Kravárik
11. miesto 	 Ing.Gustáv Lazar
Všetci účastníci   loptového šesťboja obdržali pekné vecné ceny.

Vianočný turnaj v stolnom tenise
V priestoroch ZŠ I. Bukovčana 3
zorganizovala MČ DNV
20. 12. 2008 „Vianočný turnaj
v stolnom tenise“. Turnaja sa
zúčastnili aj hráči z iných mestských častí Bratislavy. Mestská
časť poskytla na organizáciu
turnaja čiastku 15.000.- Sk.
Výsledky:
Kategória chlapci do 12 rokov:
miesto: Denis Hatvany
miesto: Andrej Vidi
miesto: Braňo Bardík
Kategória chlapci do 15 rokov:
miesto: Samuel Pikna
miesto: Dávid Hatvany
miesto: Ladislav Emmer
Kategória dievčatá a ženy:
miesto: Ildikó Puchertová
miesto: Božena Třísková

- Boli ste už na Štrbskom plese?
- Nie, my chodíme na rybársky.

miesto: Nikola Janáková
Kategória muži nad 50 rokov:
miesto: Daniel Šuplata
miesto: Rastislav Palkovič
miesto: Jozef Šúplata
Kategória muži do 50 rokov:
miesto: Richard Černy
miesto: Ladislav Arpa
miesto: Andrej Krajča
Všetci víťazi boli ocenení pohármi, diplomami, medailami
a vecnými cenami. Po náročnom
a dobre pripravenom turnaji
si všetci zúčastnení pochutnali
na vianočnej kapustnici, ktorú
pripravili kuchárky ZŠ Ivana
Bukovčana 3.
JUDr. František Baňas,
zástupca starostu MČ DNV

•••
- Zo starých zvykov na
Vianoce udržujeme tie, že sa
dlho pozeráme na televíziu.
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