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V čísle:

Máme teda po očakávaných
voľbách, ktoré vzbudzovali
obavy a... k urnám prišlo
voličov nad očakávanie. Zvolili sme si svojich zástupcov
zrejme tých, ktorých sme chceli
(teda väčšina), ale jasno bude
až... keď nebude zamračené.
Či, a do akej miery, sa parlamentné voľby dotýkajú aj
nás v mestskej časti netreba
pochybovať. Akých gazdov
budeme mať hore, tak sa bude
mať aj ľud dole. Odborných
(viac, či menej) komentárov sú
plné médiá.
V Devínskej, vlastne na
hranici Slovenska a Rakúska
sa už podarilo spojiť obe strany mostom, lepšie povedané
cyklistickou lávkou. Kým
však prejdú po tejto spojnici
prví obyvatelia ešte chvíľu
potrvá. Po tomto kroku budú
nasledovať ďalšie (dokončenie
montážnych
prác,
práce
na povrchových úpravách,
skúšky...) až po slávnostné
otvorenie, ktoré očakávame
v lete (jún?).
K tomu, aby sme prvých
hostí nevítali ako chudobní
príbuzní, by malo prispieť aj
hlavné mesto Bratislava.
Primátor Milan Ftáčnik
Devínsku navštívil vo štvrtok
15. 3. Peniažky síce nedoniesol (na dobudovanie aspoň
najpálčivejších problémov) ale
aspoň vysvetlil čo sa dá a čo
nie urobiť pre zlepšenie imidžu
Devínskej, v tomto prípade
aj Slovenska, na čo prispeje
hlavné mesto, na čo sa bude
spolupodielať s Devínskou..

Ročník: XXII.
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Primátor hl. mesta Slovenska Bratislavy Milan Ftáčnik
(v Devínskej) v Istracentre.

Zmysluplné stretnutie
Vo štvrtok 15. marca si v Istracentre zasadol pred občanov primátor
hl. mesta Bratislavy Milan Ftáčnik,
jeho hovorca Ľubomír Andrassy
a starosta MČ DNV Milan Jambor, aby odpovedali na otázky
občanov.
K hlavným témam patrili: Cyklomost pred dokončením a všetky
súvisiace otázky od dobudovania
okolia, prístupových ciest, parkovania až po otázky, čo ponúkneme
hosťom, ktorí k nám prídu, otázky
okolo budovania VW SK – budovania v areáli fabriky, riešenie dopravy a snahy skĺbiť záujmy a potreby

VW SK, štátu a obyvateľov Devínskej, riešenie zberného dvora
v Devínskej (v priestoroch bývalej
textilanky) a hľadania riešenia
dopravy, parkovania a zastávok
MHD.
Škoda, že príležitosť pohovoriť
si s primátorom hlavného mesta SR
Bratislava a starostom MČ DNV
využilo tak málo obyvateľov Devínskej. Napočítali sme ich menej ako
päťdesiat. S priebehom návštevy
a besedou v Istracentre informujeme na viacerých miestach tohto
čísla.
r

 bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Výroba mestských
vozidiel radu New Small
Family v bratislavskom
závode Volkswagen
prešla na trojzmennú
prevádzku takmer o mesiac
skôr oproti pôvodným
predpokladom. Dôvodom
pre skoršie rozšírenie výroby
je pretrvávajúci dopyt po
mestských vozidlách.

Parlamentné voľby
2012 v DNV
Takmer 60 % účasť voličov
v Devínskej patrí medzi tie
slušné účasti v rámci Slovenska.
K urnám prišlo 1 363 občanov.
Ako si vybrali?
Najviac hlasov 2 528 získala
strana Smer, na druhom sa umiestnila so ziskom 1 397 strana
SaS, tretie umiestnenie so ziskom
1 060 hlasov získala SDKÚ-DS.
Na ďalších miestach sa umiestnili: OľaNO 949 hlasov, KDH
737, MOST-HÍD 505, SNS
343, ZZ, DÚS 272, ĽSNS 107...
V dňoch 30. 3. – 1. 4.
sa uskutoční v Bratislave ČSOB
Bratislava Maraton. Bližšie
informácie záujemcovia nájdu na:
www.becolagency.sk
Úzavierka dnešného čísla
bola 16.3. 2012
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 30.3. 2012,
číslo vyjde 5.4. 2012.

SAMOSPRÁVA NIE JE SAMODERŽAVIE - reakcia
Ako starosta Mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová
Ves musím zásadne nesúhlasiť
s článkom J. Konôpku. V krátkosti vzniknutú situáciu vysvetlím.
V roku 2011 uzatvorila mestská časť
s miestnym poslancom P. Krugom
dohodu o vykonaní práce na funkciu kronikára, do ktorej bol zvolený
miestnym zastupiteľstvom. Namiesto tejto dohody však malo byť
s menovaným poslancom uzavretá
zmluva o vytvorení diela podľa Autorského zákona, pretože text kroniky je hlavne autorským dielom.
Stala sa chyba. Nemôžem ale
súhlasiť so samoúčelnou hystériou,
ktorú R. Tešovič a ostatní z klubu
Devínska Inak (DI) rozvírili.
Pri riadení miestnej samosprávy sa nemôžem spoľahnúť
na to, čo sa dočítam v novinách,
či na internetových stránkach
ako autor článku. Jemu to môže

postačovať, pretože nemá žiadnu
zodpovednosť za to, čo tvrdí.
Za zlé rozhodnutie hrozí trestné
stíhanie mne, nie jemu. Práve preto
musím svoje rozhodnutie oprieť
o zákon, nie o pocity. Pri výkone
funkcie pre mňa nie je dôležité
ako podobnú situáciu vyriešili
v Sobranciach, Snine alebo
v Smižanoch. Neviem si predstaviť
ako by som pred súdom alebo
políciou
zdôvodňoval
„veď
v Snine, Sobranciach a Smižanoch
to vyriešili rovnako“.
Poslanec R. Tešovič odmieta na
zastupiteľstve hlasovať, kým sa situácia nevyjasní. Nie je mi jasné,
akým spôsobom sa má situácia
viac vyjasniť. Máme čakať na
stanovisko prokuratúry, hoci stanovisko prokuratúry nie je záväzné?
Alebo máme čakať, kým sa
náhradník J. Žatko obráti na súd a
kým rozhodne súd? O rok, o dva,

POMSTA - reakcia
K začleneniu TIK-u do štruktúr
Miestneho úradu som sa viackrát
vyjadroval vo viacerých médiách
a myslím, že je zbytočné to
opakovať, sústredím sa len na niektoré tvrdenia autora článku. Keď
som sa informoval u kolegov, ktorí
majú na Miestnom úrade na starosti výstavbu cyklomostu a vzťahy
našej obce s rakúskymi partnermi,
dozvedel som sa, že ten kus práce,
ktorý mal poslanec Rajchl vykonať
je oveľa menší, ako to tvrdí autor článku. Jeden malý príklad.
Prednedávnom sa mi sťažovali
naši rakúski susedia zo Schlosshofu a okolia, že vo februári prišli
na exkurziu, ktorá sa mala konať
pod záštitou TIK-u a ktorú im pán
Rajchl mailom dopredu avizoval

a keď sem prišli, nič sa nekonalo.
Čo sa týka fungovania obecnej
eseročky DNV šport pán Tešovič
zabudol, že p. Kiszela do tejto
funkcie zvolil aj on a jeho kolegovia z poslaneckého klubu a doteraz sa na jeho prácu nesťažoval.
Prečo mu to vadí teraz? Myslím, že
pod vedením p. Kiszela sa začínajú
športoviská postupne opravovať,
stav, v akom túto firmu prebral
po svojom predchodcovi bol
katastrofálny. Myslím si, že naše
obecné podniky – DNV šport,
DTV, DSS Senecio n.o. by fungovali efektívnejšie pod vedením Miestneho úradu, nakoľko súčasná
situácia je taká, že v dozorných
a správnych radách týchto podnikov sú poslanci a jednoducho

o päť rokov? A čo keď sa na súd
vôbec neobráti? Dovtedy nebudú
poslanci z DI na zastupiteľstve
hlasovať? Zaujímavé. Mestská časť
musí fungovať aj ďalej a na rozdiel
od klubu DI nemá súčasne vedenie
samosprávy čas umelo vyrábať
rôzne zástupné témy namiesto
riešenia skutočných problémov.
A teraz k veci. Zákon o obecnom zriadení vylučuje súbeh
pracovného pomeru a funkcie
poslanca. Autor článku buď nevie
alebo nechce vedieť, že na rozdiel
od Sobraniec, Sniny, či Smižian
sa v Bratislave na mestských poslancov a poslancov miestnych
zastupiteľstiev vzťahuje ústavný
zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov (č. 357/2004
Z. z.). Ten má vyššiu právnu
silu než „obyčajné“ zákony
a v článku 9 odsek 8 určuje, k zánina ich riadenie nemajú čas.
Najlepšie to je vidieť na našom
Dome sociálnych služieb Senecio,
kde je predsedom správnej rady
pani poslankyňa Vanková za
klub Devínska Inak. Už niekoľko
mesiacov správna rada pod jej
vedením nevie prerokovať správu
kontrolóra.
Fungovanie
mandátovej
komisie pod vedením poslankyne
Hlaváčovej je tiež vskutku originálne. Pani poslankyňa ignorovala
uznesenie Miestneho zastupiteľstva
a nezvolala rokovanie komisie
mandátovej a kontroly vo veci
mandátu poslanca Kruga, ktoré
sa malo konať 8.3.2012, hoci od
17.2.2012 mala v rukách právne
analýzy a stanovisko kontrolóra
MČ BA-DNV.

Preventívna celoplošná deratizácia

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR
SR č.355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného
zdravia jedným z opatrení na
predchádzanie vzniku a šírenia
DEVEX 2

prenosných ochorení je regulácia
živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.
l písm. a), § 52 ods. l písm. k)
a § 53 písm. a) uvedeného zákona
v y k o n á v a j ú všetky fyzické
osoby - občania, fyzické osoby podnikatelia, právnické osoby
i obce.
Synantrópne myšovité hlodavce
(potkany, myši) živočíšni škodcovia,
ktorí sa považujú za významných

prenášačov pôvodcov rôznych
prenosných ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť
príčinou ohrozenia verejného zdravia. Pretože disponujú vysokým
rozmnožovacím potenciálom, za
vhodných podmienok pravidelne
dochádza k ich premnoženiu
v objektoch ľudských sídiel, ako aj
v priľahlých vonkajších priestoroch.
Aby sa tomu predišlo, a tak sa
dosiahla minimalizácia príslušného

ku mandátu môže dôjsť až rozhodnutím zastupiteľstva a to len pri
opakovanom porušení pravidiel
o nezlučiteľností funkcií. Pri
prvom porušení sa dá uložiť
poslancovi len peňažná pokuta (samozrejme, poslanec si
musí vybrať, ktorú činnosť chce
vykonávať). Porovnávať situáciu
v Sobranciach, Snine, či Smižanoch
s našou mestskou časťou je ako
porovnávať jablká s hruškami.
K zániku mandátu P. Kruga preto
nedošlo, uznesenia zastupiteľstva
sú platné, a prípadná peňažná
pokuta za nezlučiteľnosť bude tiež
na programe dňa. Takéto stanovisko vyplýva aj z právnych analýz,
ktoré som nechal vypracovať na
základe uznesenia Miestnej rady,
za ktoré hlasoval aj poslanec
Tešovič a takéto je aj stanovisko
kontrolóra našej mestskej časti.
Milan Jambor
starosta MČ Bratislava Devínska Nová Ves
Apropos, na margo pomsty.
V týchto dňoch sa dokončuje cyklomost ponad Moravu, čo prinesie
zvýšenie turistického potenciálu
mestskej časti. Aj to je dôvod presunutia Turistickej informačnej
kancelárie (TIK) organizačne priamo pod miestny úrad. Nevideli
sme opodstatnenie, aby koordinácia cestovného ruchu a TIK bola
riadená Istracentrom. Zhoda
náhod. Alebo mám prestať
realizovať svoj volebný program
(podpora cykloprojektov a ich
začleňovanie do medzinárodných
koridorov) len preto, že J. Rajchl
chce byť súčasne poslancom a aj
pracovať pre TIK?
Milan Jambor
starosta MČ Bratislava –
Devínska Nová Ves
epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, j e potrebné
pravidelne vykonávať pravideľne
celoplošnú deratizáciu.
Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva
hlavné mesto so sídlom v Bratislave
výzýva na vykonanie celoplošnej
j a r n e j deratizácie (regulácia
živočíšnych škodcov) v období od
01.04.2012 do 15.05. 2012.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Ba

V Devínskej Novej Vsi by mal vzniknúť zberný dvor odpadu

Ešte zo stretnutia s primátorom
Bratislavská Devínska Nová Ves
by mala mať svoj vlastný zberný
dvor. Podľa starostu Milana Jambora by ho bolo možné vybudovať na

Devínskonovovešťania sa oň
ale odmietajú deliť. „Bol by som
nerád, aby za naše peniaze mali
zberný dvor iné časti Bratislavy,“

Na prevádzkovaní
zberného dvora by
sa mala čiastočne
podieľať
mestská
časť a čiastočne mestský podnik OLO, a.s.
Foto: ©Rastislav Polák
„Treba sa uchádzať

Foto: ©Rastislav Polák

ulici Milana Pišúta, kde je priestor,
ktorý momentálne mestská časť
nevyužíva na konkrétny účel.
„Z hľadiska kapacity unesie veľmi
veľa. Mohol by slúžiť aj pre Lamač
a Záhorskú Bystricu, ak oni nebudú
mať ambíciu vybudovať niečo
bližšie,“ povedal na stredajšom (14.
3.) brífingu pre médiá primátor Milan Ftáčnik po stretnutí so starostom
mestskej časti.

poslanci,“
dodal.
Okrem toho, že by
priestor slúžil ďalším
dvom
mestským
častiam, podľa primátora by tam bolo
možné
premiestniť
aj miestny podnik
verejnoprospešných
služieb či dobrovoľný
hasičský zbor.

poznamenal nie jeden z občanov
počas stredajšej verejnej diskusie so starostom a primátorom.
Ďalšia obyvateľka pripomenula,
že nechce, aby sa Devínska Nová
Ves stala smetiskom pre veľký kus
Záhoria. „Lebo aj zberný dvor je
organizované smetisko,“ dodala.
K občanom sa pripojil aj starosta.
„Môj názor je, aby bol len pre
nás. O tom však budú rozhodovať

Foto: ©Rastislav Polák

o finančné zdroje a medzičasom
dohadovať spoločne na úrovni
mesto - mestské časti, ako budeme
zberné dvory prevádzkovať.
Bude to veľký krok ku čistejšej
Bratislave,“ poznamenal Ftáčnik.
Budovať zberné dvory na likvidáciu
veľkorozmerného odpadu je jedna
z priorít, s ktorou mesto pracuje vo
vzťahu k mestským častiam. „Bežný
komunálny odpad dávame do

Foto: ©Rastislav Polák

kontajnerov. Keď sa však chceme
zbaviť nejakej postele či starého
umývadla, tie patria na zberný
dvor, nie ku kontajnerovému stojisku,“ podotkol primátor.
Mesto má jeden zberný dvor na
Ivanskej ceste a dva ďalšie spravujú
mestské časti. „Máme ambíciu, aby
v každej mestskej časti vznikol väčší
alebo menší zberný dvor,“ dodal
Ftáčnik.

Cyklomost stav prác na začiatku marca 2012

Pribudne zábradlie
V utorok 13. 3.
prepojili
most nad tokom rieky Morava
180m dlhého dilatačného celku,
z voľným rozponom nosníka nad
riekou 120m. Prebieha zvarovanie
oceľovej konštrukcie, následne
začína montáž a napínanie závesov
mosta. Po dokončení nosných
konštrukcií sa bude pokračovať
montážou zábradlia.
Zároveň prebehol v ostatných
dňoch dovoz oceľovej konštrukcie


z jednotlivých výrobní do MČ
Bratislava – Devínska Nová Ves na
predmontážne pracovisko posledných dielcov oceľovej konštrukcie.
Pokiaľ bude dobré počasie,
budeme pokračovať montážou
oceľovej konštrukcie nad pevninou na slovenskej strane po ul. Na
Mýte.
Ing. arch. Milan Beláček
DEVEX 3
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Región v ktorom žijem

ISTRA CENTRUM

V rámci Mesiaca knihy, miestna
knižnica Istra Centra pripravila
v dňoch 6. – 8. 3. 2012 XII. ročník
projektu „Región, v ktorom žijem“.
Prvý deň podujatia prijali
naše pozvanie spisovateľ Peter
Glocko, ilustrátor Miroslav Regítko
a zástupkyňa Vydavateľstva Perfekt Katarína Trgová. Porozprávali
žiakom o novej knižke Kráľ psov.
Po besede bola nevšedná autogramiáda, kde okrem podpisu
spisovateľa dostal každý aj svoj
portrét, ktorý im do knižky nakreslil
ilustrátor.
Další deň prišiel medzi
najmladších žiakov spisovateľ
Jozef Kollár a knižná editorka
vydavateľstva Forza Music Dagmar Kinčeková. Predstavili novú
knižku Krajinka Bodliačikovo

centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves,
02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk
24. 3. Privítanie Jari

- program plný ludovej hudby, ukážok jarných tradicií,
zdobennie - pálenie MORENY...od 14.00 h.
miesto: priestranstvo pred Kostolom, po
programe sprievod ku rieke Morave
1. 4. Výročná schôdza Chorvátskeho kultúrneho spolku DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra o 15.00 h.
2. 4. Veľkonočné tradície
- ukážky zdobenia veľkonočných vajíčok
Miesto: Miestna knižnica Istra Centra, Istrijská 6, od 15.00 do 17.00 h
7. 4. Verejná schôdza Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
- oslava 67. výročia oslobodenia DNV
- kladenie kvetov k pomníku padlým (Námestie 6. apríla)
Miesto: Istrijská 6 o 15.00 h
15. 4. O dvoch babkách ježibabkách
- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na vešiaku
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 o 16.30 h., Vstupné: 1 eur
18. 4. Večer Ruda Slobodu
- spomienkové podujatie na rodáka z Devínskej Novej Vsi
organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou v DNV
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43 o 18.00 h

a deti sa dozvedeli čo všetko sa
musí urobiť, kým príde knižka
k čitateľovi. Beseda bola spojená
s autogramiádou.
Tretí deň prišla medzi žiakov
mladá spisovateľka z Devínskej
Novej Vsi Zuzka Šulajová, ktorá
predstavila v poradí už svoju štvrtú
knihu pod názvom Ako z románu.
Po krátkom kultúrnom programe
žiakov ZUŠ Borisa Horineka a Michala Illiťa, vyhodnotili literárnu
súťaž „ Ako môžem pomôcť
planéte Zem“, ktorej sa zúčastnilo
156 žiakov ZŠ I. Bukovčana a ZŠ
P. Horova. Porota v zložení Eva
Šulajová z Mestskej knižnice,
Zinajda Špačková zo ZUŠ
a pracovníčky knižnice IstraCentra vybrali spomedzi súťažiacich
nasledovných výhercov.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, info@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.

Prihlasovanie na výlety min. 5 dní vopred!
24.3. 14.00 h. Privítanie jari
- podujatie pre verejnosť, oživenie zvykov a tradícií
našich predkov pri príchode jari
- program: vystúpenia DFS z DNV, ukážky jarných tradicií a remesiel,
detské dielničky, sprievod s Morenou k Morave a jej pálenie
Vstup: voľný
Miesto: priestranstvo pred Kostolom Ducha Svätého

Pocta Picasovi

Európsku výstavu pod názvom
Pocta Picassovi otvorili vo štvrtok
15. 3. v Galérii mesta Bratislavy
(GMB). Nová expozícia predstavuje diela Španielov parížskej
školy (Oscar Domínguez, Joan
Miró, Salvador Dalí, Honorio
Garcia Condoy, Antonio Clavé
DEVEX 4

a ďalší), českého kubizmu
a slovenských výtvarníkov ovplyvnených najväčším propagátorom nového štýlu, tzv.
kubizmu.
Dôležitú časť výstavy tvoria kubizujúce obrazy Ľudovíta Fullu
vychádzajúce z ľudového
umenia a hýriace fullovskou
farebnosťou. „Je to svetový
Autor. Tu máme zásluhou SNG
úžasné plátna,“ konštatoval Kukal, ktorý sa na príprave výstavy
podieľal spolu s odborným poradcom Ivanom Melicherčíkom.
t

I. kategória
1. miesto
Ivica + Ruth Bohumelové
2. miesto
Andrea Karelová
3. miesto
Ján Jančiar

5. A.
5. A.
4. A.

P. Horova
P. Horova
P. Horova

II. kategória
1. miesto
Matej Halinkovič
2. miesto
Stela Mrázová
3. miesto
Denisa Pribulová

7. B.
6. B.
7. A.

I. Bukovčana
I. Kukovčana
P. Horova

III. kategória
1. miesto
Dáša Antolová
2. miesto
Ivana Nedelková
3. miesto
Matej Sabela

9. A.
9. A.
9. A.

I. Bukovčana
P. Horova
P. Horova

Okrem tohto podujatia počas celého marca mimo výpožičných hodín
je pre škôlkárov a mladších žiakov pripravené čítanie rozprávok a prezentácia knižnice, starší žiaci v rámci rozbehnutých projektov absolvujú prenesené hodiny čítania v priestoroch čitárne a študovne.
Pracovníčky knižnice

Program kina DEVÍN v Devíne
25. 3.
28. 3.
1. 4.

o 15,30 hod.
o 18,30 hod.
o 17,00 hod.

IMORTALITAS
TU TO MUSÍ BYŤ
POLNOC V PARÍŽI

Program kina ISTRACENTRUM v DNV
25. 3.
27. 3.
31. 3.

o 18,00 hod.
o 20,00 hod.
o 17,00 hod.

IMORTALITAS
TU TO MUSÍ BYŤ
POLNOC V PARÍŽI

ˇ
Spolocenská
kronika
Odišli z našich
radov

Henrich SÁSIK
Paula ŠUBÍNOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Slovo majú

Novoveštania
Ďakujem za pozvanie na
stretnutie s primátorom. Najväčšie
pozitívum je, že prišiel a venoval
Devínskej celý deň. Z môjho pohľadu je to v prvom rade skúsený po-

magistrátu, či bude svoju funkciu
v meste vykonávať ako “bočák” popri ústavnej funkcii poslanca NR SR.
Dozvedeli sme sa že zastávky MHD
v majetku mesta, mesto nezvládne
opraviť a teda nechá to na nás.
Nedozvedeli sme sa či ich nech nechá aspoň pozametať a niektoré aj
natrieť.  
Dozvedeli sme sa že mesto bude
pokračovať vo vykupovaní, vymieňaní (drahých) pozemkov od súkromných investorov, ktoré investorom
predtým samo zhodnotilo cez územný plán..........
Ale inak som úprimne rád že prišiel
a počúval svojich živiteľov - daňových poplatníkov ...... Oproti jeho
predchodcom to je to obrovský pokrok....
Tešíme sa na jeseň roku
2013. To sa už budú blížiť
voľby.....
Miloš Encinger
Chcela by som sa
opýtať, prečo kompetentní
neriešia neustále porušovanie dopravných predpisov.
Konkrétne ide o parkovanie osobných automobilov pri železničnej stanici
v DNV, konkrétne oproti
budove, kde v minulosti
bolo kino.

litik, potom primátor
a nakoniec jeden
z nás Bratislavčanov.
Stredajšiu
hodinu
otázok a odpovedí
som videl nasledovne:
Dozvedeli sme sa,
že tretia brána do
VW sa síce stavia na
čierno a v rozpore
s územným plánom,
ale bude sa v nej pokračovať.
Nedozvedeli sme sa
či a kedy bude prepojenie Harmincovej
na privádzač na
diaľnicu, hoci ide o
mestskú komunikáciu
čo mešká 40 rokov.
Dozvedeli sme sa že
je len na riaditeľovi

Autá parkujú na trávniku a sčasti
i na chodníku a pritom je tam vyznačená žltá neprerušovaná čiara,
čím dochádza i k priestupku podľa
dopravnej vyhlášky. Niektoré dni je
tam situácia katastrofálna, pretože

sa po chodníku vôbec nedá prejsť
a ľudia musia ísť po ceste, pričom
ohrozujú seba, lebo cesta je vyústením hlavnej cesty z Volkswagenu.
Obyvateľka kolónie

V stredu 14. 3. sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy
v Devínskej, vo veľkej sále Istracentra, i so svojimi hosťami,
na koncerte Populárne melódie. Pôsobivé predstavenie patrilo k premnohým ponukám, ktoré táto naša škola pripravuje
pre Novovešťanov, ale aj pre mnohých obyvateľov Bratislavy
a ostatných mestských častí.

Ešte voľné miesta
Sériová výroba prvého z vozidiel radu New Small Family,
Volkswagenu up!, začala v bratislavskom závode VW SK v jednozmennej prevádzke v auguste 2011.
Postupne sa pridala aj produkcia
modelov Škoda Citigo a Seat Mii.
Už začiatkom novembra minulého
roku prešla výroba na dvojzmennú prevádzku. Prípravy na výrobu
nového radu vozidiel prebiehali
vo VW SK od roku 2009 a vyžiadali si investície vo výške 308
mil. eur. Ako povedal Machalík,
nová produkcia vlani vytvorila

priamo v závode viac ako 1 500
nových pracovných miest. „Zároveň vzniklo približne 7 tis. nových
pracovných miest u dodávateľov,
z toho viac ako polovica na Slovensku,“ dodal.
Spoločnosť začala nábory pre
tretiu zmenu výroby New Small
Family 1. februára. „Z počtu ohlásených viac ako 650 pracovných
miest ešte zostáva neobsadených
niekoľko desiatok,“ uviedol Machalík. Ide predovšetkým o pozície v karosárni, montáži vozidiel
a v údržbe strojov a zariadení.

Foto: ©Rastislav Polák
DEVEX 5

Otázky ohľadom
Autor: Karol Moravčík
Správa cintorína
Prevádzkovateľom
cintorína
v Dev. N. Vsi je už niekoľko rokov
Rímskokatolícka cirkev – Farnosť
Devínska Nová Ves, ktorej patrí
pozemok cintorína. Úradné veci
týkajúce sa cintorína vybavuje zo
zákona poverená osoba – správca cintorína, ktorým je v našom
prípade Dr. Martin Puhovich. Informácie o jeho službách a jeho
prítomnosti v kancelárii MÚ Dev.
N. Ves sú na cintoríne, v kostole,
na fare a na MÚ v DNV. V kompetencii správcu cintorína je najmä evidencia hrobových miest
a základná starosť o údržbu
a poriadok na cintoríne podľa
predpisov „Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou“ (viac
sa o tom možno dočítať v prevádzkovom poriadku na úradnej
tabuli na Dome rozlúčky). Zvlášť
je nevyhnutné, aby sa správcovi
cintorína oznámil zámer uložiť
telo zomrelého človeka do hrobu
alebo uloženie urny. Správca musí
posúdiť, či je možné uloženie do
starého hrobu alebo kde sa zriadi
nové hrobové miesto.
Pohrebné služby
Samotný pohreb zariaďuje tá
pohrebná služba, ktorú si vyberie rodina zomrelého. Na našom
cintoríne najčastejšie vykonáva
pohreby služba „Solamen“ patriaca pod správcu nášho cintorína.
Pán správca je zároveň povolaním
aj hudobný umelec, čo je veľká
výhoda. Niekedy sa ľudia obrátia
na iné pohrebné služby, zvlášť,
ak nebývajú v Dev. N. Vsi. Treba
pripomenúť, že nikomu nemožno
nanucovať, aby pohrebné obrady v Dev. N. Vsi vykonávala
len firma Dr. Puhovicha. Patrí sa
však pripomenúť aj to, že v tých
prípadoch, keď pohreb zariaďuje
iná pohrebná služba, často sa
stáva, že pracovníci týchto služieb
nepoznajú situáciu u nás, nepoučia
rodinu, čo všetko treba pred
pohrebom v Dev. N. Vsi spraviť
(samotné nahlásenie uloženia do
hrobu správcovi), nevedia, ako sa
dostať do Domu rozlúčky, od koho
si majú zapožičať katafalk a pod.
Často sa mi stalo, že v prípade
cirkevného obradu pohrebné
služby z centra mesta včas nekonDEVEX 6

taktovali ani mňa, aby sa spýtali
na možný deň a hodinu pohrebu.
Stalo sa aj to, že neprišiel na
pohreb organista, lebo pohrebná
služba bola v domnienke, že
máme vlastného. Máme, ale nie
na pohreby, organisti majú predsa
svoje zamestnania. Preto hudbu
a organistu musí vždy zaistiť

naši občania aj na to, ako
postupovať v prípade náhleho
úmrtia doma. Ak nastane úmrtie
doma, je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára, ktorý musí
potvrdiť smrť a prípadne upozorniť
na zvláštne okolnosti. Tento lekár však nesmie odporúčať resp.
uprednostniť žiadnu pohrebnú
službu. Žiaľ, ako počúvam, stáva
sa to, lekár dá príbuzným do
rúk kontakt na svoju spriatelenú
pohrebnú firmu, a rodina pod tla-

pohrebu a úmrtia
pohrebná služba. Takisto je rozumné spýtať sa včas na finančné
poplatky jednotlivých pohrebných služieb a porovnať si ceny.
Preto odporúčam, aby príbuzní,
čo zariaďujú pohreb, mysleli na
tieto okolnosti a presvedčili sa
u objednanej pohrebnej služby,
či je všetko v poriadku podľa ich
predstáv.
Miesto pohrebného obradu
Čo sa týka miesta pohrebného
obradu máme tri možnosti: Kostol, Dom rozlúčky (vedľa kostola)
a bratislavské krematórium. Opäť
záleží na želaní rodiny. V kostole sú pohreby väčšinou aj so sv.
omšou (ale môže byť len pohreb).
V Dome rozlúčky sa konajú obrady kresťanské i občianske.
Miesto obradu treba tiež oznámiť
zvolenej pohrebnej službe, ktorá
by sa mala kontaktovať so zodpovednou osobou z našej farnosti
(pani kostolníčkou), keďže kostol
a Dom rozlúčky patria farnosti.
Pohrebné obrady a spopolnenie
v krematóriu zabezpečuje mestské
pohrebníctvo.
Cirkevná alebo
občianska rozlúčka
Najčastejšie
sú
pohreby
kresťanské, čiže obrad vedie
zástupca niektorej cirkvi. Zástupcu
cirkvi pozve vykonávať rozlúčku
osobne rodina zomrelého alebo podľa jej želania to urobí
pohrebná služba. Zástupca cirkvi
(v prípade katolíkov v Dev. N. Vsi
miestny farár) si pred pohrebom
zapíše údaje do cirkevnej matriky
a aspoň krátko sa oboznámi so
životom a rodinou zomrelého,
aby si vedel pripraviť podklady na
rozlúčku.
Úmrtie a prevoz zomrelého
V ostatnom čase sa ma pýtali

kom situácie prijme odporúčanie
lekára, ktoré však nie je medicínske, ale komerčné. Podľa zákona
to lekári nesmú robiť; ak tak konajú, porušujú zákon o pohrebníctve.
Po odchode obhliadajúceho
lekára treba zariadiť prevoz
tela zosnulého do chladiaceho
zariadenia. Čiže treba objednať
niektorú pohrebnú službu. Možno
objednať aj pohrebnú službu,
ktorá patrí pod správu cintorína
v Dev. N. Vsi, a to aj v noci v prí-

pade náhleho úmrtia. Funguje
non stop prevoz (0918 652 903,
0908 688 320); naši občania to
majú uvedené na nájomných zmluvách k hrobovým miestam ako informáciu. Táto pohrebná služba
nemá monopol na veci okolo
pohrebu a úmrtia v našej obci, ale
je užitočné vedieť, že aj v prípade
náhleho úmrtia sa možno obrátiť
na túto službu.
Ak si niekto objedná pohrebnú
službu len na prevoz a ostatné
chce vybavovať inde, môže tak
učiniť, ale z obchodného resp.
konkurenčného hľadiska sa to
neodporúča. Pohrebné služby
nemajú rady, keď sa počas vybavovania vecí okolo pohrebu
striedajú rôzne firmy, takže v prípade voľby prevozu u jednej
služby obyčajne aj všetko ďalšie

zariaďuje tá spoločnosť, na ktorú
sa ľudia obrátia ako prvú.
Obhliadajúci lekár sám môže
nariadiť prevoz tela iba vtedy, ak
prikáže pitvu na patológii. V tom
prípade prevoz realizuje zmluvná pohrebná služba, ktorú má
dohodnutú „Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou“. Celú
prepravu platí tento úrad a taktiež
48 hodín po pitve je chladenie zadarmo na patológii.
Pri úmrtí v nemocnici ani nemocnica nemôže propagovať
niektorú pohrebnú službu, zomrelého človeka dá len previezť na
patológiu. Konkrétnu patológiu
oznámia príbuzným v nemocnici,
kde si prevezmú list o prehliadke
mŕtveho. Na základe splnomocnenia od rodiny môže aj v tejto
veci zastúpiť rodinu ňou zvolená
pohrebná služba, ktorá prevezme
dokumenty aj telo zomrelého
a zariadi všetko potrebné.
Záver
Záležitosti okolo pohrebu
a úmrtia nepatria medzi naše
obľúbené témy, a tak sme situá-

ciou po úmrtí našich blízkych
často zaskočení. Preto som
v tomto článku ponúkol niekoľko
informácií, ktoré odpovedajú
na otázky, na ktoré sa ma ľudia
najčastejšie pýtajú, keď sa musia
rozlúčiť so svojimi blízkymi.

V budúcom čísle:
Nový urnový háj

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

02 - PREDAJ
• Predám kočiar zn. TEUTONIA, trojkombinácia (hlboký, športový a do
auta), kompletne vybavený vo veľmi
dobrom stave, farba bordová, cena
390 eur.
tel.: 0910 965 917

• TIP – TOP kvalitne čistíme koberce
a čalúnenie.
tel.: 6436 4102, 0907 226 322
• Kameraman - svadobné video
www.anfilm.eu tel.: 0949 666 494

• Glazúrovanie vaní.
tel.: 0905 983 602
• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.
tel/zázn.: 6477 6963
• VODOINŠTALATÉR aj malé práce,
VŔTANIE DIER.
tel.: 0908 178 851, 6428 2053
• Stavebné úpravy bytov –
rekonštrukcie. tel.: 0903 908 963

MAREC – mesiac knihy
Miestna knižnica oznamuje svojim čitateľom, že počas mesiaca marca,
môžu vrátiť všetky oneskorené výpožičky kníh bez poplatku.

• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB techniky. Predaj a poradenstvo.
tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,
tlmiče, ramená a čapy a ine nové lacné náhradné diely.
Rozvoz tovaru 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
montáž. Aj cez víkendy.
Tel: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE - MZDY
kvalitne, rýchlo, za primerané ceny.
tel.: 0948 140 240
e-mail: urban.ucto@gmail.com
• S láskou a spoľahlivo opatrím dieťa
alebo iného člena rodiny.
tel.: 6477 5442, 0902 611 594

• Joga pre zdravie, Pondelky
16.45 - 18.00, BestFIT, Štefana Králika 3/A, Devínska Nová Ves, 4 Euro/
cvičenie.
tel.: 0948 046 680

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55.
tel.: 6477 4642
•Začínajúca kapela mladých
hudobníkov prenájme garáž za
prijateľnú cenu.
tel.: 0907 462 240
• Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786

Knižnica je otvorená:
Pondelok, Streda, Štvrtok
12.00 – 18.00
Utorok
zatvorené
Piatok
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Knižnica IC

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 2 = 0,85 €.
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
DEVEX 7

Z policajného
zápisníka
• V piatok, 17. 2., v ZŠ I.
Bukovčana neznámy páchateľ
ukradol žiačke 4. ročníka
náušnice v hodnote 135 eur.
Prípad vyšetruje polícia.
• V utorok, 28. 2., hliadka
polície zaistila osobu podozrivú
z priestupku voči občianskemu
spolunažívaniu.
• V noci z piatka 2. 3. na sobotu 3. 3., v priestoroch pasáže
na M. Marečka sa neznámy
páchateľ vlámal do viacerých
predajní, kde poškodením spôsobil zatiaľ nevyčíslenú škodu
a krádežou škodu 580 eur.
• Hliadka OO PZ DNV
v nedeľu, 4. 3., zaistila zlodeja,
ktorý v predajni Tesco kradol.
Tovar síce vrátili do predajne,

ale prípad aj tak rieši obvodný
úrad.

• V pondelok, 5. 3., o 12.10 h
hliadka OO PZ DNV zadržala
na J. Jonáša vodičský preukaz
vodičovi kamióna, ktorý jazdil pod
vplyvom alkoholu.
• Neznámy páchateľ v dňoch
7. a 8. 3. šarapatil v škôlke na M.
Marečka, kde ukradol hotovosť,
peňaženku a doklady a rovnako
na druhý deň ukradol ruksak s peniazmi a dokladmi.
• V noci z 12. na 12. 3. zatiaľ
neznámy páchateľ, sa vlámal do
obslužnej prevádzky bufetu v areáli VW Sk a ukradol tovar v hodnote
3 325 eur. Poškodením spôsobil
škodu 100 eur.
• Vo štvrtok, 15. 3., o 18.10 h
hliadka polície DNV zadržala
vodiča, ktorý na J. Jonáša jazdil
pod vplyvom alkoholu.
OO PZ DNV

Bratislavská polícia upozorňuje

Obeťami maloletí

Vzhľadom k tomu, že v poslednom období sme zaznamenali mierne zvýšenie nápadu trestnej činnosti, kde obeťami
páchateľov boli maloletí a mladiství, vyzývame rodičov,
aby svoje deti viedli k bezpečnému správaniu formou
vštepovanie im dôležitých rád a odporúčaní.
Treba si uvedomiť, že deti mená možný zdroj nebezpečného
maloleté a často-krát aj mladis- kontaktu s nebezpečnými látkami;
tví sú prirodzene dôverčiví, čo • odmietaním odvozu, ktorý mu
zvyšuje ich riziko stať sa obeťou ponúkne cudzia osoba dieťa chráni
trestného činu. Našou snahou je svoj život a zdravie;
v čo najväčšej miere a všetkými • ak sa dieťa stratí, o pomoc
možnými formami eliminovať pre- musí požiadať dôveryhodné osoby,
javy takéhoto dôverčivého správa- ktoré môže taktiež upozorniť na
nia sa detí. Z uvedeného dôvodu prípadné podozrenia (napr. uniforponúkame rodičom a ich deťom mované osoby: polícia, v obchodniekoľko dôležitých upozornení. ných domoch bezpečnostné služby,
Treba si uvedomiť, že kontakt hasič);
s niektorými ľuďmi môže byť pre ne • nájdite si čas na dieťa.
nebezpečenstvo.
Rozprávajte sa s ním o strachu
a nepríjemných pocitoch z niekZ uvedeného dôvodu polícia torých osôb a miest. Upozornite ho
upozorňuje:
na osoby z vášho okolia, ktorým
Čo má vaše dieťa ovládať:
môže v prípade nebezpečenstva
• presvedčte sa, že pozná čísla dôverovať (starí rodičia, susedia,
tiesňových volaní a vie používať učitelia). Zodpovednosť rodičov je
verejný telefónny zoznam. Uistite stanovená v súlade s trestným zákosa, že pozná celú adresu svojho nom;
trvalého bydliska, mobilné telefónne • kontrolujte dieťa s kým komuničíslo aspoň jedného z rodičov;
kuje na sociálnych sieťach (mnoho
vaše dieťa má byť ostražité a nikdy detí si nájde ,,priateľov“, ktorým
neprijať dar od osoby, ktorú dôveruje práve prostredníctvom
nepozná! Musí si uvedomiť, že sociálnych sietí a dohodne si s nimi
dar od cudzieho človeka preň zna- lákavé osobné stretnutie.



Bezpečne do a zo školy:
• uistite sa, že dieťa používa
najbezpečnejšiu cestu do školy
(nie skratky cez neosvetlené parky
alebo tmavé nefrekventované
uličky). Prejdite si bezpečnú cestu
do školy s ním a upozornite ho
na miesta, kde môže v prípade
nebezpečenstva hľadať pomoc;
• overte si konanie školy počas
absencie dieťaťa (sú rodičia informovaní?);
• skontrolujte denný program
dieťaťa po vyučovaní, dohod-

nite si s dieťaťom hlásenie jeho
bezpečného príchodu domov zo
školy (napr. cez mobil);
• upozornite dieťa na to, že cesta do a zo školy je bezpečnejšia,
ak ju absolvuje v skupinke kamarátov či spolužiakov, nie sám!;
• upozornite svoje dieťa na
to, aby sa nezdržiavalo na
opustených miestach, opustených
budovách, ihriskách či zanedbaných opustených parkoch.

Kabelky nepatria...

nechávajte svoje peňaženky na vrchu kabeliek zavesených na pleci,
alebo iných miestach, ktoré sú pre
zlodeja ľahko prístupné.
Predísť krádežiam, prípadne znížiť
ich riziko sa dá aj tak, že si pri vyberaní tovaru z regálov nenecháte
kabelky a tašky v nákupných
vozíkoch alebo si ich nezavesíte na
rukoväti vozíka. Po zaplatení tovaru
si peňaženku najprv odložte do
kabelky, riadne ju zatvorte a až potom si odložte nákup.
OR PZ Ba 4

Vreckoví zlodeji využívajú situácie,
kde je veľký počet ľudí a spoliehajú
sa na anonymitu. Vyhľadávajú najmä také miesta, kde majú väčšiu
šancu stratiť sa v dave. Svoje obete
si vyberajú spravidla podľa veku,
predpokladanej fyzickej zdatnosti, okolia (kamerové systémy)
a možnosti rýchleho úniku. Skúsený
vreckár vie kabelku, či vrecká
prehľadať v priebehu niekoľkých
sekúnd. Preto si počas nákupov ne-

(Pokračovanie v budúcom čísle)

KSST Bratislava – 8. liga, muži 2011/2012

19. kolo súťaže
Tora A – Zálesie A
Blatné C – Sv. Jur D
Stupava C – Blatné D
Educo D – D. Lužná B
DNV D – DNV C

9:9
13 : 5
15 : 3
14 : 4
7 : 11

(36 : 36)
(45 : 21)
(50 : 13)
(48 : 25)
(29 : 39)

18. kolo súťaže
D. Lužná B – DNV D
Educo D – Blatné D
Stupava C – Blatné C
Sv. Jur D – Zálesie A
Vinosady C – Tora A

8 : 10
8 : 10
9:9
9:9
3 : 15

(33 : 37)
(35 : 37)
(34 : 34)
(32 : 32)
(16 : 47)

Porevolučný
Príde babka na úrad a hovorí
najbližšiemu právnikovi, korého
stretne:”Čest práci, súdruh!”
Ten jej hovorí: “Babička,
vy ste si asi splietla dobu.”
Babka odpovedá: “Dobu možno,
ale teba nie!”
•••
- Pán doktor, moja dcéra zhltla
pero!
- Hneď som pri vás!
- A čo mám dovtedy robiť?
- píšte ceruzou.

la

•••
- Aký je rozdiel medzi
Leninom a ľudskou
hlúposťou?
- Nijaký. Sú večne živí.
•••
Čo je to studený spoj?
- Nevykúrená električka
•••
Hovoria o mne, že som
sa vydala z vypočítavosti.
Hlúposť, veď ja dodnes
neviem, koľko miliónov
má môj muž.
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