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Príhovor
V dnešnom
čísle ponúkame
reakcie na pozoruhodné
rokovanie
miestneho
zastupiteľstva z konca septembra
a ponuky kandidátov do vyššieho
územného celku ale aj iné zaujímavosti z Devínskej.
Záhradkári pozberali ostatky
z tohtoročnej úrody, hubári sa tešili
a ešte aj tešia zo súčasných úlovkov
z našich lúk a hôr a pestrofarebná
príroda s typickými jesennými farbami tíši bolesti, ktoré si sami ľudia
dokážu spôsobiť.
Ako to dokážeme ovplyvniť
a ovplyvňovať sa v najbližších
dňoch budeme vari zamýšľať
počas sviatočných dní na Všetkých
svätých 1. novembra ale aj v deň
druhého novembra na Pamiatku zosnulých. Už 4. novembra
sa budeme racionálne zamýšľať
koho voliť. A že pôjdeme?
O tom netreba pochybovať.
Veď zopár myšlienok ľudí,
ktorých si vážime pre ich rozvahu
a múdrosť nás primälo pouvažovať:
- Byť objektívny, používať svoj
rozum, to je možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví snov on tom,
že je vševedúci a všemohúci,
snov, ktoré má dieťa. FROMM
- Jednoducho sú ľudia, od
ktorých sa, nech akokoľvek
dávaš pozor, zašpiníš. ČAPEK
Takže skutočne treba chodiť
s otvorenými očami i ušami,
porovnávať, nemýliť si decimálku
s Dalmáciou a dôkladne vyberať
z možností, ktoré okolie ponúka.
Nafúkané balóniky nezvýšia váhu
omylov.
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KRÁTKE SPRÁVY
Autá prichádzajúce
sprava majú prednosť.
Toto tzv. pravidlo pravej
ruky mnoho vodičov
podceňuje, akoby ho
nepoznali. Potom vzniká
veľa kolíznych situácii.
A pritom v Devínskej
máme dosť rovnocenných
komunikácii bez
dopravného značenia,
kde toto pravidlo platí.
Motoristi, ktorí ho
zabudli, by ho mali znova
preštudovať a dodržiavať.

Budúce námestie

ROBÍME TO PRE NÁS
K základnej občianskej vybavenosti každého slušného mesta
alebo mestskej časti patrí aj centrálne námestie. V Devínskej Novej
Vsi by ste však takýto priestor
hľadali márne. Riešenie problematiky centrálneho námestia v predchádzajúcich rokoch skončilo vždy

neúspešne. V súčasnosti je však
projekt centrálneho námestia jednou
z hlavných priorít, ktorou sa miestny
úrad intenzívne zaoberá už dlhšie
obdobie. Keďže MČ nedisponovala žiadnym vhodným pozemkom,
kde by sa námestie dalo vybudovať,
odkúpila v roku 2014 od Rímsko-ka-

tolíckej cirkvi nevyužívanú plochu,
lokalizovanú medzi Eisnerovou
ulicou, obchodným domom Terno,
cintorínom a Domovom sociálnych
(Pokračovanie na 2. strane)
Uzávierka dnešného čísla
bola 20. 10. 2017
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 17. 11. 2017,
číslo vyjde 24. 11. 2017.

ROBÍME TO PRE NÁS
(Pokračovanie zo strany 1)
služieb SENECIO. Nasledovala
tvrdá práca s jasným cieľom, ale
tiež problémom, ako zrealizovať
tak investične náročný projekt bez
vážnejšieho zaťaženia miestneho
rozpočtu. Jediným reálnym riešením
sa ukázalo nájdenie vhodného investora, ktorý urobí všetko na vlastné
náklady. Na základe verejnej súťaže
sa nám podarilo nájsť investora,

ktorý centrálne námestie pre Devínsku Novú Ves postaví, čo potvrdil
uzavretou nájomnou zmluvou na
pozemok za účelom výstavby centrálneho námestia.
Projekt námestia bude zahrňovať
vybudovanie otvoreného námestia
vrátane výsadby zelene, na ktorom sa budú nachádzať priestory
pre zázemie na konanie kultúrnospoločenských akcií organizovaných
mestskou časťou, vystúpenia a rôzne
iné podujatia a tiež trhy. Budú vybudované verejné toalety, šatne
pre účinkujúcich. V polyfunkčnom
priestore bude možné zriadiť trhovisko, priestory pre služby a podzemné
parkovisko pre návštevníkov.
Celková hodnota investície je
odhadovaná na 8 000 000 eur,
čo je približne na úrovni ročného

Nedávno som videl životopisný
ﬁlm o pápežovi Františkovi.
Je to krásny príbeh o človeku,
ktorý zasvätil svoj život pomoci
najchudobnejším vo svojej krajine
a tým, ktorí to najviac potrebujú.
Zaujímavo sa pápež v tomto
ﬁlme vyjadril o politike. Povedal,
že by mala byť vyššou formou
dobrodenia. Uvedomil som si,
že takto sa to snažím robiť, tak
aby po mne zostala práca, nie
prázdne slová. Po toľkých rokoch
som si myslel, že ma v politike už
nič neprekvapí. Ale to, ako som sa
stal obeťou absurdného obvinenia a mediálneho ukrižovania,
ktoré bolestivo zasiahlo aj moju
rodinu, to ma naozaj dostalo.
Známy mi na to povedal – čo
sa divíš, veď sme na Slovensku,
tých ktorí tvrdo pracujú a majú
výsledky, treba odstaviť. Dostal
som sa až tak ďaleko, že som
si povedal, že v takejto krajine
už nechcem žiť. A začal som
pracovať na tom, aby som túto
myšlienku naplnil. Po mesiacoch
dlhých úvah som si uvedomil,
že pokiaľ odídu slušní a pracovití
a prenechajú miesto neslušným
a lenivým s prázdnymi rečami,
ako to dopadne s touto krajinou?
Ak tu po každom z nás niečo ostane, tak to budú výsledky jeho
práce a nie jeho prázdne slová
DEVEX 2

o tom, čo chcel urobiť. Žijeme
zvláštnu dobu. Pravda je to, čo
sa odvysiela v médiách a čím
sú správy negatívnejšie, tým sú
sledovanejšie. Keď som vyčítal
šéfredaktorovi jedného mienkotvorného slovenského média,
že vysielajú hlavne negatívne

v novinách, ani na internete. Odkedy som to urobil, zistil som, že
som spokojnejší a mám viac času
na rodinu, na prácu a aj na oddych. Uvedomil som si, že je
lepšie vnímať realitu vlastnými
zmyslami a nie sledovaním vymyslených správ.

MILAN
JAMBOR

O POLITIKE,
LŽI A PRAVDE
správy, lakonicky mi odpovedal,
že keď začali vysielať pozitívne
správy, sledovanosť začala
klesať. Naozaj sme ako národ
nespokojní a negatívni? Priznám
sa, že už takmer rok nesledujem
žiadne správy v televízii, rádiu,

O pár dní pôjdeme opäť
k volebným urnám a budeme
voliť predsedu a poslancov
Bratislavského samosprávneho
kraja. Po dlhých rokovaniach
sa mi podarilo dosiahnuť samostatný volebný obvod pre našu

rozpočtu MČ BA-DNV. Z tohto
dôvodu je samozrejme nereálne,
aby takýto projekt realizovala mestská časť z vlastných prostriedkov.
Naopak Devínsku Novú Ves bude
stáť projekt 0 eur. Všetky náklady
ponesie investor. Naša mestská časť
získa od investora do vlastníctva objekt samotného námestia v hodnote
takmer 1 milión eur.
Ing. Juraj Strempek
mestskú časť, takže už sa nestane to, že našu mestskú časť
bude zastupovať poslanec z inej
mestskej časti. Preto je veľmi
dôležité ísť voliť a zvoliť človeka,
ktorý bude zastupovať naše záujmy. S potešením som privítal
informáciu,
že
kandidovať
na poslanca bude aj kolega
z Miestneho úradu Ing. Juraj
Strempek. Za tie roky, ktoré
spolu robíme som v ňom našiel
pracovitého a spoľahlivého
kolegu, ktorý spolu so svojimi
spolupracovníkmi musel vyčistiť
obrovský neporiadok, ktorý sme
našli v ekonomickej oblasti po
našich predchodcoch. A nielen
to, je to človek s víziami, ktoré sú
v dnešnej dobe viac ako potrebné. Pamätám si to ako dnes, keď
prišiel ku mne do kancelárie
s nápadom postaviť na Devínskej
Kobyle rozhľadňu a pamätník
slovansko avarského pohrebiska pri družstve. Kiež by sme
takýchto ľudí mali v samospráve
viac. Paradoxom je, že kandiduje
aj človek, po ktorom ten obrovský
neporiadok na úrade ostal
a vôbec sa za to nehanbí. Ja
budem voliť Juraja Strempeka,
verím, že bude našou šťastnou
osmičkou.
Milan Jambor

VAŠA ŠŤASTNÁ OSMIČKA
Ing. JURAJ STREMPEK
kandidát č. 8 na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja za Slovenskú národnú stranu
Vážení občania a priatelia z Devínskej
Novej Vsi a Devína, dovoľte aby som
sa Vám predstavil ako kandidát na poslanca Bratislavského samosprávneho
kraja v najbližších župných voľbách.
Mám 36 rokov a od svojich prvých
narodenín žijem v Devínskej Novej
Vsi. Som ženatý a mám dve deti.
Vyštudoval som Fakultu hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity
v Bratislave v špecializácii účtovníctvo
a audítorstvo. Pracujem na pozícii vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves. Mám
dlhoročné skúsenosti s ﬁnančným
riadením, zostavovaním a správou
rozpočtu územnej samosprávy, ako aj
vykonávaním ﬁnančného auditu a kontroly. Svoje skúsenosti by som rád uplatnil pri procese zostavenia kvalitného
a zrozumiteľného župného rozpočtu,
kontrole jeho plnenia a príprave
rozpočtových opatrení. Kandidujem
z dôvodu, že by som rád využil svoje
vedomosti a doterajšie pracovné
skúsenosti v prospech Bratislavského
samosprávneho kraja a zároveň
zabezpečil lepšiu podporu zo strany
VÚC pre Devínsku Novú Ves a Devín.
Som toho názoru, že Bratislavský samosprávny kraj by dokázal pomôcť

práci. Je mimoriadne užitočné aby
Bratislavský samosprávny kraj viac
podporoval projekty, ktoré pripravili
mestské časti Bratislavy, obce alebo
mestá. Som toho názoru, že jednotlivé mestské časti, obce alebo mestá
najlepšie vedia, ktoré projekty sú pre
nich najdôležitejšie.
Ako kandidát za Devínsku Novú Ves
a Devín cítim predovšetkým záväzok
zamerať sa hlavne na projekty pre
naše blízke okolie. Čo by bolo potrebné urobiť alebo vybudovať som už na
týchto stránkach viac krát písal. Keď
som sa naposledy stretol s občanmi
bavili sme sa o tom, že by sa nám
hodilo v Devínskej Novej Vsi aj jedno
gymnázium a veruže majú pravdu.
Myslím, že by to okrem rodičov ocenili
určite aj organizácie, ktoré pracujú so
stredoškolskou mládežou.
V prípade, že vo voľbách uspejem
budem sa snažiť aby sa zo strany
Bratislavského samosprávneho kraja
urobilo maximum pre Devínsku Novú
Ves a Devín ako napríklad nižšie uvedené zámery.
obciam, mestám alebo mestským
častiam najmä formou strategického
partnerstva pri čerpaní eurofondov.

Čerpanie prostriedkov európskej únie
je pre Bratislavu komplikované a deje
sa tak najmä pri cezhraničnej spolu-

S úctou
Ing. Juraj Strempek

VOLEBNÝ PROGRAM:
• Podporenie partnerstva s VÚC pre projekty Devínskej Novej Vsi a Devína
(Možnosť ﬁnancovania projektov prostredníctvom eurofondov je pre Bratislavu značne obmedzená v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska. Väčšinou je možné eurofondy na investičnú činnosť čerpať len prostredníctvom programu
cezhraničnej spolupráce viacerých partnerov, kde je predpokladaná väčšia efektivita v prípade zapojenia sa VÚC do projektu)
• Dokončenie cyklotrasy Devín – Karlova Ves a rekonštrukcia cyklochodníka Devín -Devínska Nová Ves – Devínske
Jazero, Vybudovanie novej cyklotrasy Devínska Nová Ves – Dúbravka.
• Vybudovanie turistickej rozhľadne na vrchole Devínskej Kobyly a revitalizácia areálu chátrajúcej raketovej základne
s vytvorením oddychového turistického miesta.
• Rekonštrukcia chátrajúcej budovy bývalej reštaurácie na Slovanskom nábreží na Devíne s cieľom vybudovania
osobného prístavu a prírodného amﬁteátra.
• Investície do budovy SOŠ automobilovej a jej materiálneho vybavenia:
(je to jediná škola v správe VÚC na území Devínskej Novej Vsi).
• O oblasti dopravy Predĺženie Eisnerovej ulice s pripojením na diaľnicu. Podporenie realizovania projektu novej osobnej
železničnej zastávky pri obchodnom centre Glavica na Eisnerovej ulici v Devínskej Novej Vsi.
• Samozrejme podpora plánovaných lokálnych projektov Devínskej Novej Vsi a Devína.
objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639 dodávateľ: creapoint, s.r.o., Tomášikova 10/B, Bratislava, IČO: 47967285
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Volám sa

Milan Mošať,

mám 30 rokov, narodil som sa a žijem
v Devínskej Novej Vsi.
Pracujem ako riaditeľ spoločnosti a svoje schopnosti
a skúsenosti by som rád využil v prospech
Devínskonovovešťanov.
Medzi moje športové aktivity patrí hokej, hokejbal,
lyžovanie, futbal, tenis a bicykel. Som vášnivý rybár,
hubár a obdivovateľ našej krásnej prírody.
Veľmi rád by som pomohol všetkým športovcom,
rodinám a podporil mladých ľudí v ich cieľoch.
Chcem prispieť k zlepšeniu cestovania a hlavne
parkovania v Bratislave i Devínskej Novej Vsi.
Mojou víziou je krajšia, lepšia, čistejšia a bezpečnejšia
Devínska Nová Ves a spokojnejší život obyvateľov.

Váš kandidát č. 3
Milan Mošať

Objednávateľ: Hnutie SME RODINA – Boris Kollár, Leškova 5, 811 04 Bratislava, www.hnutie-smerodina.sk, IČO: 42254515
Dodávateľ: Bittner print s.r.o., Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35736534

S ﬁnančnou podporou BSK sme
vybudovali Octago workout park
v športovom areáli ZŠ Horova 16

ĎALŠIA MOŽNOSŤ
Kto si chce vylepšiť svoju telesnú
kondíciu, spevniť a
vyformovať
svaly má ďalšiu možnosť, pretože
v Devínskej pribudla nová „telocvičňa
v prírode“.
Nachádza sa v športovom areáli ZŠ
P. Horova v najvyššej časti priľahlej
k Dendroparku. Naša mestská časť
reagovala na podnety športujúcej
mládeže, že u nás v obci nie je
dostatočný počet outdoorových

DEVEX 4

cvičebných prvkov a využila možnosť
získať dotáciu z BSK, ktorá predstavuje z celkových nákladov na
projekt necelú polovicu. Cvičenie na
prvkoch workout parku si získava stále
viac priaznivcov – nemusíte sa pri
ňom zatvárať do telocviční, nemusíte
platiť za prenájom miestností, náradia, nemusíte si platiť trénera. Postačí
takýto park, váha vlastného tela
a chuť a vôľa urobiť niečo navyše pre

svoje zdravie a zároveň dobrý pocit.
Zacvičiť si môžete rovnako efektívne
ako v telocvični. Dvíhanie ťažkých
želiez a cviky na mechanických strojoch nahradia cviky, ktorými prekonávate iba vlastnú váhu tela – ťahom,
tlačením. Aktivovať svoje svaly môžete
od jari do jesene. V zime – v záujme bezpečnosti bude rozumnejšie
pokračovať v cvičení v interiéri.
Veríme, že priestor workout parku
budú využívať všetky vekové kategórie, pričom mládež pod 15 rokov
musí cvičiť pod dozorom dospelej
osoby. Na ploche parku je umiest-

nený aj stručný návod základných
cvikov, ktorým sa môže riadiť aj laik.
Dúfame, že nám tento park vydrží
čo najdlhšie v dobrom technickom
stave a poskytne priestor na rozvoj tohto typu športovania a na
vznik rôznych súťaží a podujatí.
Tak neváhajte a poďte si vyskúšať
nové outdoorové prvky. Hoci –
možno toto cvičenie niekedy vyzerá,
že sa hráte - zapájate všetky svaly
a prispievate k skvalitneniu svojho
zdravia.
Ing. Z. Štrokendlová

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

získala nemalé ﬁnančné prostriedky
a ešte aj nové zdravotné stredisko.
Normálny človek by si povedal, že to
je ponuka, ktorá sa neodmieta. Skúste
si tú rozpravu vypočuť na stránke
našej mestskej časti, prípadne pozrieť
v našej televízii. Mnohým príde možno
aj zle. Skončilo to tak, že pri hlasovaní
sa všetci poslanci za Devínsku inak
neprezentovali a zastupiteľstvo sa
stalo neuznášania schopné a starosta
musel vyhlásiť prestávku, počas ktorej
prišlo k handrkovaniu ako na trhu. A to
som ešte zabudol na to, že poslanec
Tešovič v rozprave stihol primitívne
uraziť zástupcu starostu a poslankyňu
Martanovičovú len preto, lebo mali
iný názor ako on. Suma sumárum,
po prestávke sme hlasovali opäť
a materiál sme... neschválili. Keď
som s odstupom času uvažoval,
prečo poslanci za Devínsku inak tak
skratovo reagovali, uvedomil som si,
že už o rok budú komunálne voľby.
Vzhľadom k tomu, že súčasný starosta

už prezentoval svoj úmysel znova
nekandidovať, poslanec Tešovič sa
už asi vidí v jeho kresle. Po skúsenostiach, ktoré s ním mám v zastupiteľstve
môžem zodpovedne prehlásiť, že pre
Devínsku by to bola katastrofa, keby
sa on stal starostom. Prekvapila ma
aj poslankyňa Veslárová, ktorá momentálne kandiduje na poslankyňu do
Bratislavského samosprávneho kraja.
Ak nás chce zastupovať tak, že bude
hlasovať proti novému zdravotnému
stredisku, tak nám pán Boh pomáhaj.
A ešte jedna poznámka na záver. Pán
poslanec Tešovič, vy chodíte do súkromného zdravotníckeho zariadenia,
vy nečakáte hodiny na vyšetrenie
u odborného lekára, hanbite sa! Nie
všetci si to môžu dovoliť. A nepíšte na
svojom facebooku, že ste chceli transparentnú súťaž, lebo keď ju starosta
pripravil, tak na váš návrh sa to zmenilo. Aj stokrát opakovaná lož ostane
vždy lžou!
Denis Ružovič

ĎALŠIA POMOC

život. V súčasnosti pracovníci Služby
včasnej intervencie poskytujú pravidelne službu jedenástim rodinám
s deťmi so zdravotným postihnutím.

ciálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkovávajú kontakty na odborníkov
z rôznych oblastí, pomáhajú pri
výbere a zaobstaraní rehabilitačných
a stimulačných pomôcok. Terénna
služba včasnej intervencie je bezplatná a podporovaná Bratislavským
samosprávnym krajom

Milí spoluobčania, po dlhšej odmlke
vám opäť prinášam postrehy zo zasadnutia nášho zastupiteľstva v Devínskej. Doteraz veľmi nebolo o čom,
predložené návrhy schvaľujeme vo
väčšine prípadov jednomyseľne. Ale
ostatné septembrové zastupiteľstvo
bolo výnimkou. Schvaľovali sme predaj
pozemkov pri zdravotnom stredisku na
Istrijskej ulici. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že odborných lekárov
je v Devínskej nedostatok a väčšina
z nás pozná systém, keď skoro ráno
musíte prísť k lekárovi (aj to nie v Devínskej ale v Dúbravke, alebo Karlovke),
aby ste dostali časenku na ten deň
a často v ordinácii odborného lekára
presedíte aj pol dňa. Veľmi som preto
uvítal návrh prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia na Istrijskej ulici na
jeho rekonštrukciu a zriadenie prevádzok odborných lekárov. Je to niečo, čo
nám tu chýba desiatky rokov. Na

rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením
Bratislavská župa zriadila začiatkom
tohto roka terénnu sociálnu službu Službu včasnej intervencie pre rodiny
s deťmi s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom
a so zdravotným postihnutím do
siedmych rokov. Poskytuje ju Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, zariadenie sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja.

to, aby tento projekt mohol realizovať,
potreboval odkúpiť priľahlý pozemok
od našej mestskej časti, aby tam mohol
zriadiť dostatok parkovacích miest.
Bral som to ako bezproblémový bod
rokovania, veď to je niečo, čo chceme
všetci. Ale veľmi som sa mýlil. Tento
materiál sme nemali na stole prvýkrát,
v júni sme o ňom rokovali tiež. Vtedy
požiadal poslanec Tešovič starostu,
aby tento materiál stiahol a bol prepracovaný. Starosta to urobil a pripravil materiál tak, ako si želal tento
poslanec. A zrazu to prišlo. Poslanec
Tešovič a celý poslanecký klub Devínska inak začali spochybňovať tento materiál. V rozprave dokonca vystúpil aj
prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia, ktorý poslancom adresoval
verejný prísľub, že uvedené pozemky
využije na uvedený účel a bol ochotný
zaplatiť za uvedený pozemok cenu
300 eur za 1m². Devínska by týmto

Služba včasnej intervencie bola
zaregistrovaná 1. januára 2017 pri
Domove sociálnych služieb pre deti
a dospelých Sibírka, ako detašované
pracovisko a jej zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj. Jej
poslaním je podporiť a sprevádzať
rodinu s dieťaťom so zdravotným
postihnutím, pomôcť im zorientovať
sa v náročnej životnej situácii, aby
mohli žiť život podľa vlastných predstáv s dostatočnou a včasnou pomocou, ako aj pomôcť im nájsť vlastné
zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný

Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo do rodín.
Odľahčia tak rodinu od cestovania
a dochádzania za službou, čím sa
služba stáva dostupnejšou a cielenou.
Odborníci, ako napríklad liečebný
pedagóg, logopéd, sociálny terapeut,
sociálny pracovník či fyzioterapeut
prichádzajú do rodiny, ktorú podporujú pri hľadaní riešení, rodičom poskytujú potrebné informácie, radia v so-

Bližšie informácie o Službe včasnej
intervencie sa dozviete na webovej
stránke www.sibirka.sk a na mobilnom čísle: +412 948 949 239
bsk

Na miestne slovansko-avarského pohrebiska

PRIBUDNE DÔSTOJNÝ PAMÄTNÍK
V roku 1926 objavili v Devínskej Novej Vsi archeológovia Josef Zavadil a Ján Eisner slovanské
pohrebisko s významnou históriou. 883 slovanských a avarských hrobov svedčí o blízkosti
štátneho centra z obdobia Samovej ríše.
Niektorí historici vo svojich prácach dokonca
nevylučujú, že by práve Devínska Nová Ves mohla
byť centrom Samovej ríše.
Vo svojich študentských časoch sa mi náhodou
dostala do rúk mapa Devínskej Novej Vsi vydaná
Miestnym úradom. Ako aktívny turista, mám vo
zvyku prezerať si mapy, ktoré mi prídu pod ruku.
Pamätám si, že mi vtedy do oči udrelo, ako bolo
v mape uvedené, že za naším Družstvom sa podľa
mapy nachádza slovansko-avarské pohrebisko.
Vybral som sa teda bicyklom na miesto, ktoré ukazovala mapa. Pobehal som krížom krážom, no nič
som nenašiel. Následne som teda začal pátrať po
knihách a internete a dozvedel som sa zaujímavé

veci, ktoré uvádzam na úvod. Čudoval som sa, že
na mieste pohrebiska doposiaľ nikto nevybudoval
aspoň malý pamätník, ktorý by pripomínal jeho
historický význam.
Dôstojný pamätník doplnený o informačnú tabuľu
pripomenie význam archeologického náleziska
už o pár mesiacov, kedy bude na mieste osadený
monument vyhotovený akademickým sochárom
Tomášom Polonským. Postupne by malo tiež
pribudnúť značenie od cyklochodníka aby bolo
možné monument ľahko vyhľadať. Veľká vďaka
patrí aj PhDr. Jozefovi Kľačkovi, ktorý poskytol
cenné informácie pri práci na projekte a jeho
slová sú citované v úvode tohto článku. Tiež sa
mu chcem poďakovať, že nám k práci zapožičal
takmer nezohnateľnú knihu od prof. Jána Eisnera
o Slovanskom pohrebisku v Devínskej Novej Vsi.
Ing. Juraj Strempek
DEVEX 5

STAČILO 50 SEKÚND
V rámci krátkej obednej prestávky som si pustil doma magazín DTV. Práve išla reportáž
zo septembrového zastupiteľstva a bod o predaji roztrúsených pozemkov okolo zdravotného strediska na Istrijskej ulici. V záberoch „exceloval“ líder opozície.

A MUSEL SOM TO VYPNÚŤ

Toľko koncentrovanej politickej
demagógie sa do takej krátkej doby
podarí vtesnať málokomu a preto som
nevydržal a po 50 sekundách som to
vypol.
Neskôr, s chladnejšou hlavou a po
preskúmaní pár málo súvislostí som
sa rozhodol že venujem niekoľko desiatok minút na tento príspevok aby
som, pretlmočil daňovému poplatníkovi DNV o čo ho líder opozície so svojim politicko-jablkovým spoločenstvom
ogabal.
Pre korektnosť zdrojov som

usledovať, argumentoval viacerými
plytkými frázami o strate kontroly
nad týmto pozemkom a nejasnosťou
zámeru jeho využitia. Zrejme len zo
skromnosti zabudol na fakty:
• V samotnom materiáli sa vyjadruje minimálna ponuka 208
Euro/m2 zanedbaného pozemku. Spočítané a podčiarknuté
najmenej 228 000 Euro. Z toho
136 800 Euro do rozpočtu mest-

preštudoval aj facebookovú stránku
lídra opozície a sú tam zaujímavé
sebausvedčujúce dokumenty dané
k dispozícii verejnosti.
O čom bol ten bod ?
Majiteľ budovy zdravotného strediska
požiadal mestskú časť o odpredaj roztrúsených pozemkov okolo zdravotného strediska na Istrijskej. Pozemkov
na ktorých je väčšinou neudržiavaná
zeleň a zdevastované spevnené
plochy. Zjavne pozemkov o ktoré sa
súčasný vlastník – Hlavné mesto SR prakticky nestará. Desaťročia. Ak by
sa vlastník staral tak ako mu to káže
zákon, teda ako riadny hospodár,
tak by v dohľadnej dobe musel
načrieť do rozpočtu po desiatky tisíc
Euro.
Líder opozície a urputný odporca predaja sa na facebookovej stránke svojho politicky-záhadného spoločenstva
hrdí, že už rok sa mu ten predaj darí
kaziť.
Slobodnú vôľu pri hlasovaní jeho
spolustranníkov sa mi zatiaľ nepodarili postrehnúť a preto to moje
presvedčenie o vodcovej vôli, ktorá
rozhoduje.
Vodca (= líder) opozície, v tom krátkom zázname čo som vládal v DTV

skej časti.
• Vodca opozície nenavrhol
vyššiu cenu. Nestihol som postrehnúť.
V ponúknutej cene ten odpor
k odpredaju nebude.
• On, ako člen komisie výstavby,
architektúry a dopravy, cudne pozabudol čo má v náplni táto komisia.
Tvári sa že nevie že aj cez túto komisiu
si môže zachovať kontrolu nad cudzím
majetkom a jeho využitím. Teda aj nad
pozemkom ktorý je dnes na predaj.
Tiež nad rekonštrukciou zdravotného
strediska.
• O existencii územného plánu
mesta Bratislavy a jeho význame zrejme nič nevie. To že sa už dvojnásobne
oneskoruje schválenie Územného
plánu zóny, práve pre túto oblasť, je aj
jeho obrovské maslo na hlave. Územný plán určuje pravidlá na využitie
územia.
• Načisto pozabudol že mestská
časť má v organizačnej štruktúre funkciu Architekta mestskej časti s jeho vysokokvaliﬁkovanou náplňou. Možno len
prechováva nedôveru voči aktuálnemu architektovi s tromi akademickými
titulmi.
• Čerešničkou na torte je jeho
(domnelá) nevedomosť o existencii

DEVEX 6

zdravotného strediska „úspešne“
odtlačený o ďalšie mnohé mesiace.
Naši zdravotne odkázaní, starší
a najstarší budú naďalej chodiť
na mnoho hodinové a celodňové
„čakačky“ do Karlovej Vsi, na

a kompetenciách stavebného úradu
mestskej časti. Náš stavebný úrad,
ktorý dokáže stavebníka, aj pri stavebnom povolení skromnučkej stavby....
vyčerpať aj z posledných síl, by mal
byť garanciou právne a technicky
čistej rekonštrukcie zdravotného
strediska. Vrátane jeho okolia.
Nie je jasné či, vodca opozície a jeho
jednotne hlasujúci klub sú schopní
domyslieť, že opakované odmietnutie
odpredaja pozemku okolo zdravotného strediska má aj konkrétne ekonomické a prevádzkové následky
pre zdravotné stredisko a praktické
následky pre občanov Devínskej
Novej Vsi. Ak nie sú schopní to
domyslieť – je to len nevedomosť. Ak
áno - je to škaredý zámer.
Len pár drobných súvislostí:
• Budova zdravotného strediska na
Istrijskej má cca 35 rokov a jej obnova
je logická. Sám náš stavebný úrad
ju nepovolí ak nebudú jasné vzťahy
k pozemkom ktoré sú na takýto stavebný zámer potrebné.
• Technicky nepoznám stavebný
zámer vlastníka budovy, ale ak by sa
aj o niečo rozširovala vzťahy k dotknutým pozemkom musia byť právne
jasné.
• Potrebu dostatočnej parkovacej kapacity k takémuto zariadeniu,
na vlastných pozemkoch, je zbytočné
vysvetľovať. Každý pochopí že
dnes sa veľa chorých potrebuje
dopraviť až pred bránu zdravotného strediska. Moje skúsenosti
sú veľmi reálne.
• Vodca opozície so svojim klubom, deštrukčným hlasovaním, už takmer rok stavebníkovi bráni v príprave
stavby.
• Možno vodcovi opozície nie
je známe, že každá banka ktorá by
mohla poskytnúť úver na rekonštrukciu
budovy zdravotného strediska, nekompromisne požaduje mať jasno v majetkoprávnych pomeroch pozemkov
zasiahnutých stavbou, aj na okolitých
pozemkoch. Vodcovi opozície a jeho
klubu sa tak posledným nehlasovaním
podarilo sabotovať získanie možného
úveru na rekonštrukciu zdravotného
strediska.
Takže v októbri 2017, rok pred starostovskými voľbami, je začiatok obnovy

Kramáre, do Ružinova, Petržalky.
Budú platiť mnoho eurové poplatky
za parkovanie a trápiť sa mnoho
stometrovými presunmi z platených
parkovísk k ambulanciám odborných
lekárov.
Vodcu opozície a poslušne spoluhlasujúcich deštruentov, zjavne, tieto súvislosti nezaujímajú. Volebná kampaň
začala.
PS 1:
Mám tú nekonečnú výhodu že sa ma
problém miestnej, žabomyšej, politiky
politicky netýka. Nepôsobím v samospráve a ani sa do nej nechystám. Na žiadny stupeň. Preto ma
je nemožné obviňovať z naháňania
politických bodov.
Nie som v nijakom pracovnom,
rodinnom, obchodnom .......... vzťahu
k žiadateľovi o odpredaj pozemku
okolo zdravotného strediska.
Sám a moji príbuzní sú však častým
zákazníkmi zdravotných stredísk
a preto som sa podelil o praktické
súvislosti a následky rozhodovania časti zastupiteľstva.
PS 2:
Čírou náhodou som zažil podobnú
deštrukciu na podobne veľkom
a podobne dôležitom zastupiteľstve
na opačnom konci Bratislavy. Aj tam
predávali pozemky a najväčší krikľúni
ten predaj odsabotovali. Len tak náhodou jeden z tých sabotérov oblepil
široké okolie Bratislavy županskými
bilbordami.
Na rozdiel od Devínskej si sabotéri z opačnej strany Bratislavy uvedomili svoju sabotáž na druhý deň
a intenzívne hľadajú nápravu.
Autorovo znechutenie aj z tej najnižšej
politiky je takto vari dostatočne
zdôvodnené.
V Devínskej sa, v konkrétnom bode,
týka politiky niekoľkých poslancov,
ktorí tú politiku robia „Inak“ ako pre
občanov DNV.
Svoj príspevok som nekoordinoval so
žiadnym, prípadným, prispievateľom
do Devexu, ktorého tajomne
naznačuje facebooková stránka vodcu opozície.
Aj 50 sekúnd záznamu DTV stačilo.
Miloš Encinger

ZNEUŽITIE DOBRÉHO MENA ŠKOLY
Dňa 19.10.2017 uverejnilo miestne občianske združenie Devínska Inak, na svojej internetovej stránke www.devinskainak.
sk článok s názvom „Finančný škandál na základnej škole I. Bukovčana“, ktorým hrubým spôsobom znevážili a zneužili
dobré meno Základnej školy Ivana Bukovčana, s cieľom svojej politickej propagácie a zviditeľnenia sa v čase predvolebnej kampane do VÚC. S obsahom uvedeného článku nie sú stotožnení ani niektorí členovia tohto združenia, s ktorými
malo vedenie školy možnosť komunikovať po jeho uverejnení. Žiaľ autor článku pred uverejnením tohto článku, nedal
škole žiadnu možnosť a ani jej neposkytol priestor na vyjadrenie sa k jeho obsahu.
Z tohto dôvodu preto reagujeme na
tento článok, na mieste, kde nám
tento priestor ochotne poskytli, aby
sme očistili dobré meno školy a celú
záležitosť vysvetlili.
Naše stanovisko je jednoznačné:
Devínska inak zneužila dobré meno školy v čase volieb.
Tento článok je nafúknutý a nezakladá sa na pravde. Škola
v žiadnom prípade neukrátila deti
ani rodičov nákupom predražených
tovarov. Za tovar sme riadne zaplatili a deti dostali na obed to, čo mali.
Ceny tovarov počas roka sa neustále menili smerom nahor a nebolo
možné nakupovať za dohodnuté
ceny ako v predchádzajúcich rokoch podľa cenníka dodaného pri
podpise rámcových zmlúv.
Vedúce školských jedální denne
musia urobiť odhlášky zo stravy,
zistiť stav obedujúcich, nanormovať
stravu, prebrať tovar, objednať
tovar na ďalší deň, viesť účtovníctvo,
pracovať s bankou a iné. V prípade, keď je viac stravníkov ako
predpokladala deň vopred, musí
doobjednať tovar u dodávateľa na
telefón, ktorý jej ho okamžite dodá.
Ceny potravín či sú totožné s cenníkom nemajú šancu vedúce
hneď skontrolovať, a keby aj zistili
predraženie, mohli by tovar vrátiť ..z
čoho by potom navarili? V prípade, že vypadne jedna kuchárka
alebo pomocná sila, musí pomáhať
v kuchyni, aby žiaci dostali načas
stravu.
Dodávatelia nemôžu byť len
najlacnejší a kvalita nízka, ale tu ide
predovšetkým o kvalitu a spokojnosť
s ponukou.
Prijímanie nielen kvaliﬁkovaných ale
aj dobrých zamestnancov do škôl je
veľmi ťažké. Odvíja sa to aj od platového ohodnotenia zamestnancov
v školstve.
Na školy a školské zariadenia sa za
obdobie 8 rokov neustále pridávajú
zákonné povinnosti, ktoré je veľmi
náročné sledovať a dodržiavať
(vytvárať kvalitný školský vzdelávací
program podľa štátneho vzdelá-

vacieho programu, aby sa škola
proﬁlovala, 6 rokov sa škola zameriava na kvalitnú výučbu jazykov anglického a nemeckého jazyka od
prvého ročníka, pričom máme troch
nemeckých lektorov, infozákon, povinná zdravotná služba, povinné
školenia BOZP a PO, hodnotenie
pedagogických pracovníkov, plán
kontinuálneho vzdelávanie, rôzne
rozhodnutia o prijatí, rámcové zmluvy, prenajímanie priestorov školy
a troch telocviční, učebne a mnoho
ďalších dokumentov, ktoré pribúdajú
každoročne na začiatku školského
roka a počas neho.
Okrem toho je nutné uviesť, že
v súčasnej dobe stále prebieha
kontrola na všetkých zariadeniach
stravovania v Devínskej Novej
Vsi, kde je situácia obdobná tej
našej a z dôvodu, že táto nebola
doposiaľ ukončená je zarážajúce,
že výsledok správy miestneho
kontrolóra zverejnil poslanec tohto
občianskeho združenia pán Tešovič
ešte pred jej ukončením, na všetkých

týchto zariadeniach stravovania
v Devínskej Novej Vsi. A to bez
akéhokoľvek objektívneho posúdenia celej situácie, ktorú sme vysvetlili
vyššie ako aj možnosti brániť sa už
v obsahu samotného článku.
K predmetnej situácii zaujala svoje
stanovisko aj Rada školy na svojom
poslednom zasadnutí, kde okrem
iných mali svoje zastúpenie aj miestni poslanci MČ Devínska Nová
Ves, teda aj poslanci za občianske
združenie Devínska Inak, ktorí
žiadne vyhlásenie alebo svoj postoj
na tomto zasadnutí nevyjadrili vo
forme a obsahu ako sa nesie obsah
spomenutého článku.
Za Radu školy vyberáme zo zápisnice
V škole sa uskutočnilo zasadnutie
Rady školy, na ktorej boli prítomné
obe vedúce školskej jedálne. Z ich
vyjadrenia vyplynulo, že náročnosť
administratívy spojenej s fungovaním školských jedální narástla
tak, že odvádza vedúce školských
jedální od ich primárnej úlohy, kto-

rou je v požadovanej kvalite a čase
zabezpečiť stravovanie pre deti.
Konštatujeme, že došlo k administratívnym nezrovnalostiam v súvislosti s verejným obstarávaním. Situáciu
bude nutné riešiť dodatkami k zmluvám s terajšími dodávateľmi. Rada
školy bola taktiež oboznámená
s tým, že využijeme odbornú pomoc
pri príprave nových zmlúv s vypracovaním právne čistých a pre školu
výhodných zmlúv s dodávateľmi.
Na základe oboznámenia sa so
situáciou Rada školy konštatuje, že
nedošlo k sprenevere alebo
krádeži ﬁnančných prostriedkov, všetky ﬁnančné prostriedky
boli využité výhradne na určený
účel, čo je zabezpečenie stravovania detí. Taktiež konštatuje, že nie
je namieste obviňovať vedúce
jedálne alebo riaditeľku školy zo
zlého úmyslu. Ani miestny kontrolór
Ing. M. Slezák vo svojej správe
nepožadoval ﬁnančnú kompenzáciu.
Na záver je potrebné ešte raz
zdôrazniť, že zo správy miestneho
kontrolóra vôbec nevyplýva, že by
konaním zamestnancov základnej školy došlo k spôsobenej
škode spreneverou, či krádežou
ﬁnančných prostriedkov, tak ako to
vyznieva z inkriminovaného a neobjektívneho článku pána Tešoviča:
Týmto článkom bolo poškodené dobré meno školy a jej zamestnancov
v čase predvolebného súboja.
Zároveň ďakujeme za podporu
všetkým rodičom a priateľom
školy, ako aj jednotlivým členom
Rady rodičov a Rady školy, ktorí
nám vyjadrili svoju podporu
a ocenili doterajšiu, veľmi náročnú
prácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov našej
školy. Zároveň ďakujeme za vyslovenie podpory predsedovi Rady
školy a predsedovi Rady rodičov.
Renáta Balogová, Miroslav
Antal, Peter Horváth, Peter
Krug, Soňa Škulová, Lenka
Németová, Beata Janatová
DEVEX 7
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

VZÁCNE STRETNUTIE
S OSOBNOSŤOU MEDICÍNY

Istra Centrum
centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33,
www.istracentrum.sk, info@istracentrum.sk

9.11. o 18.00 h Vernisáž výstavy Fotofórum
- vernisáž IX. ročníka výstavy fotograﬁí z portálu
http://fotoforum.istracentrum.sk – výstava bude pre verejnosť prístupná
od 10.11.2017 do 30.11.2017 v otváracích hodinách múzea,
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,
Istrijská 68, Organizuje: Istra Centrum a SNM
– MKCHS, Vstupné na výstavu: dobrovoľné
11.11. o 18.00 h ROCKovanie v DNV
- pokračovanie rockových koncertov v DNV, vystúpia kapely No smoking,
Grapefruit Death, Kam z konopí, Jožo Barina & His Rock Band
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné 3eur
12.11. o 16.30 h Gašparko a drak
- detská divadelná scéna, účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 1,50 eur
18.11. o 17.00 h Chorvátsky deň
- 30. výročie Rosica, 5. výročie Klapa Ravnica + krst CD Klapa Ravnica
- účinkujú hudobno-spevácky zbor Rosica, klapa Ravnica, KUD Nova
Zora, Donja Lomnica, Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
24.11. o 18.00 h Prečo byť darcom krvi?
- prednáška OZ Hematit – grantový projekt podporovaný Nadáciou
Volkswagen Slovakia, Miesto: Istrijská 6,
25.11. o 14.00 – 21.00 h Sviatok mladého vína
- ochutnávka mladých vín z Devínskej Novej Vsi, Malých Karpát,
Burgenlandu, Chorvátska a Slovinska, Vstupné: 7 eur (v cene – pohár
a 2 žetóny), Miesto: Farské centrum, Istrijská 4, Devínska Nová Ves
Organizuje: FS Črip a Istra Centrum, vstupné: 7 eur
(v cene – pohár a 2 žetóny)
26.11. o 17.00 h Bez opony
- talk show Činoherného klubu DNV, so zaujmavým hosťom
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, vstupné: 4 eur
(mládež do 18 rokov a dôchodci 3 eur)

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM KULTÚRY CHORVÁTOV
NASLOVENSKU
Istrijská 68, 841 07, Bratislava – Devínska Nová Ves
e-mail: mkchs@snm.sk, tel.: +421 2 204 93 101-02-03,
www.snm.sk
Výstava Zidne kuharice /
Textilné nápisové nástenky
– výtvarné prejavy našich
babičiek v SNM - Múzeu
kultúry Chorvátov na Slovensku
Slovenské kultúrne centrum Našice
v spolupráci s Vlastivedným múzeom
Našice pripravili výstavu pod názvom TEXTILNÉ NÁPISOVÉ
NÁSTENKY – výtvarné prejavy
našich babičiek.
Výstava prezentuje materiál
zozbieraný v rámci jednoročného
etnograﬁckého terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci
v Chorvátsku žijú a pôsobia
DEVEX 8

v rámci organizácií založených na
základe etnického princípu. Výskumom bolo spracovaných 16 lokalít
a celkovo zaznamenaných 303
textilných nápisových násteniek.
Výskum prebehol v spolupráci
s Maticami slovenskými pôsobiacimi v Chorvátsku. Zozbieraný
a spracovaný materiál znázorňuje
jeden zo spôsobov prejavu etnickej
identity a poukazuje na prejavy
príslušnosti k slovenskej spoločnosti,
ako aj integrovanosť kultúry slovenskej národnostnej menšiny do
chorvátskeho kultúrneho korpusu.
Výstava obsahuje okrem textového
a ilustračného materiálu aj trojdimenzionálne predmety. Realizáciu výsku-

akademikom prof. MUDr.
Ján Štefanovič, DrSc., emeritným profesorom, zakladateľom
mikrobiológie a imunológie na
Slovensku a čestným občanom
obce Moravské Lieskové bolo na
programe besedy usporiadanej
Miestnym odborom Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi v nedeľu
8. októbra, v SNM – Múzeu kultúry
Chorvátov na Slovensku.
Pri tejto príležitosti navštívila
mestskú časť aj delegácia z obce
Moravské Lieskové, vedená ich starostom Róbertom Palkom. Prijal ju
ako sa patrí starosta Devínskej Novej
Vsi aj so zástupcom Petrom Krugom
a vedením múzea. Akcia nevznikla
náhodne, ale na základe vydanej
životopisnej knihy o akademikovi Jánovi Štefanovičovi, ktorej spoluautorom a vydavateľom je MUDr. Juraj
Hanzen, lekár v odbore mikrobiológia a úspešný podnikateľ v zdravot-

níctve. V súčasnosti je známy tiež
svojou snahou vybudovať v Devínskej Novej Vsi moderné zdravotné
stredisko s odbornými ambulanciami.
Okrem toho, že akademik Ján
Štefanovič je osobnosťou medicíny, vystupuje tiež ako slovenský
vlastenec, ktorý nedá dopustiť na
svoju rodnú obec Moravské Lieskové, kde je čestným občanom.
Zaujímavosťou je, že vďaka rodine
pána akademika sa zachoval jediný
existujúci rukopis kázne farára Martina Rázusa (známeho národného
buditeľa). Ten bol známi tým, že
si nikdy nerobil poznámky, avšak
raz keď musel odcestovať napísal
kázeň pre svojho kaplána, ktorý ju
mal odcitovať. Kaplán bol bratom
mamy Jána Štefanoviča. Rodina
rukopis uchovala a dnes má veľkú
historickú hodnotu.
Ing. Juraj Strempek

mu a prípravu výstavy ﬁnančne podporili Zväz Slovákov, Ministerstvo
kultúry ChR, Rada pre národnostné
menšiny, Osijecko-baranjská župa
a mesto Našice.
Výstava je pripravená pri
príležitosti 25. výročia existencie

Zväzu Slovákov a predstavuje
darček Slovenského kultúrneho
centra Našice a Matíc slovenských
svojej zakladateľskej inštitúcii.
Utorok – Piatok : 11:00 – 17:00
Sobota – Nedela : 12:00 – 17:00

BOHU NA SLÁVU,
BLÍŽNEMU
NA POMOC

Požiare boli, sú, aj budú jedným z
hlavných nepriateľov človeka. Uvedomovali si to už pred 140. rokmi
aj naši predkovia , ktorí sa rozhodli
po vzore iných miest a obcí založiť
vlastný hasičský zbor. Mal za úlohu
chrániť životy a majetky obyvateľov
obce pred ohňom, no v poslednej
dobe i pred povodňami či inými
nežiaducimi udalosťami.
V tomto duchu ako aj pod
hasičským heslom „Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc!“ pokračujú
hasiči v Devínskej Novej Vsi aj dnes.
Dobrovoľný hasičský zbor v Devínskej Novej Vsi v sobotu 23. septembra 2017 oslávil svoje 140.
výročie vzniku. Vďaka celým
generáciám členov a ich rodinám
naši hasiči pôsobia celé tie roky vo
svojej obci a pomáhajú, vykonávajú
preventívnu činnosť či zasahujú pri
rôznych mimoriadnych udalostiach. Predposledná septembrová
sobota bola v znamení osláv úctyhodného jubilea nášho zboru. Pri
tejto príležitosti slávnostne otvorili a
posvätili novú hasičskú zbrojnicu na
ulici Milana Pišúta. Vďaka výraznej
podpore mestskej časti máme po
dlhých rokoch dôstojné a technicky vhodné priestory, v ktorých
môžeme konečne vykonávať svoju
prácu. Posvätené boli aj hasičské
automobily, ktoré využívame pri
zásahoch a asistenčných službách.
Sme veľmi radi, že môžeme vďaka
predstaviteľom mestskej časti

a predstaviteľom miestnej farnosti
takto dôstojne vykročiť do ďalších
rokov pôsobenia nášho zboru.
Súčasťou slávnostného programu
bola tiež prehliadka, počas ktorej
mali hostia i návštevníci možnosť
vidieť priestory ako aj technické
vybavenie novej zbrojnice. Oslavy
pokračovali slávnostnou členskou
schôdzou v Istra Centre. Hodnotným
príspevkom začal pán Jozef Klačka,
ktorý obohatil vedomosti prítomných o históriu hasičstva v Devínskej
Novej Vsi. V rámci príhovorov vystúpili oﬁciálni hostia ako člen prezídia
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pán Anton Urdovič,
starosta mestskej časti BratislavaDevínska Nová Ves Milan Jambor,
bývalý veliteľ DHZ Devín Vojtech
Krajčovič, ktorý zároveň odovzdal
dobrovoľnému hasičskému zboru
Devínska Nová Ves ďakovný list

pri príležitosti 140. výročia. Bývalý
veliteľ DHZ Devínska Nová Ves pán
Jozef Dzurilla opísal a zhodnotil
fungovanie zboru počas obdobia
výkonu jeho funkcie. Súčasný veliteľ
Pavol Goldstein prezentoval správu
o činnosti za uplynulé obdobie a
predseda Pavol Kravárik priblížil
členom a hosťom vízie a projekty,
ktoré sú plánované pre nadchádzajúce obdobie. Súčasťou programu
boli povyšovania členov a ocenenia pri príležitosti 140. výročia
založenia zboru. Dobrovoľná
požiarna ochrana Slovenskej republiky udelila medailu za príkladnú
prácu pánovi Milanovi Jamborovi,
medailu za vernosť 10 rokov Pavlovi
Goldsteinovi a Marekovi Kolárikovi,
medailu za vernosť 30 rokov Zdenovi Dudekovi, medailu za vernosť 40
rokov Margite Baranovičovej a Márii Streďanskej, medailu za vernosť

50 rokov Vladimírovi Baranovičovi.
Dobrovoľný hasičský zbor Devínska
Nová Ves okrem povýšení aktívnych
členov udelil tiež ďakovné listy za
podporu a spoluprácu s DHZ –
starostovi MČ, za aktívnu činnosť
vo výbore DHZ – členom DHZ, za
aktívnu činnosť v DHZ a výkon funkcie predsedu a veliteľa – bývalým
veliteľom a predsedom, za podporu
DHZ a spoluprácu s DHZ – osobnostiam, organizáciám a miestnemu
zastupiteľstvu, ktorí podporujú
činnosť zboru, za udržiavanie a rozvíjanie medzinárodnej hasič-skej
spolupráce – priateľom z Chorvátska, za poskytnutú pomoc
a podporu a pozdravný list pri
príležitosti životného jubilea. Mi-lým
prekvapením pre všetkých bol okrem
hodnotných darov aj príspevok
našich priateľov, hasičov z Chorvátska, pripravili si totiž krásny príhovor
a celý v slovenčine. V nedeľu 24.
septembra 2017 sa v miestnom Kostole Ducha Svätého konala slávnostná svätá omša za prítomnosti členov
zboru so zástavou a čestnou strážou.
Náš zbor tak vykročil slávnostne do
ďalších rokov svojej činnosti. Verím, že
i ďalšie generácie budú s úctou plniť
poslanie hasičov tak ako sa ho teraz
snažíme plniť my. Veľká vďaka patrí
jednotlivcom, rodinám i celým rodom
v Devínskej Novej Vsi, ktorí boli a sú
súčasťou Dobrovoľného hasičského
zboru Devínska Nová Ves.
Dárius Krajčír
DEVEX 9

Volkswagen Slovakia
sa stal najväčšou ﬁrmou
podľa magazínu Forbes
Bratislava – Automobilka Volkswagen Slovakia (VW SK) sa dostala na prvé miesto vo výročnom
rebríčku magazínu Forbes Slovensko Top 50 ﬁriem Slovenska 2017.

Stala sa tak najväčšou ﬁrmou na
Slovensku. Poradie vyhlásil magazín Forbes počas pondelňajšieho
slávnostného večera v Bratislave.
Pri hodnotení boli zohľadnené
tržby a zisky ﬁrmy, ale aj hodnota ich aktív a enterprise value.
„Rok 2017 sa vo Volkswagen Slovakia nesie v znamení nábehov
nových produktov, náboru nových
zamestnancov a dokončovania investícií. Po prvý raz v histórii pracujeme na nábehu troch SUV vozidiel pre tri rôzne značky súčasne.
Začiatkom septembra sme spustili
sériovú výrobu prvého z nich –
nová generácia Porsche Cayenne
sa začala vyrábať kompletne na
Slovensku,“ uviedol Ralf Sacht,
predseda predstavenstva a člen

predstavenstva pre technickú oblasť
vo VW SK. Spoločnosť má pred
sebou ešte viaceré výzvy. Po novom
Porsche Cayenne sa intenzívne pripravuje na výrobu novej generácie

Volkswagen Touareg a nového
modelu Audi Q8.
„Rozšírenie výroby si vyžaduje
navýšenie personálu. Do konca
roka plánujeme prijať ešte tisícku
nových pracovníkov, a to najmä
do výroby. Ponúkame im nástupný
mesačný plat od 1 050 eur v hrubom v závislosti od kvaliﬁkácie
a bohatý sociálny program,“ dodal
Ralf Sacht.
Prestížny rebríček Top 50 ﬁriem
Slovenska 2017 vyhlasuje časopis
Forbes v spolupráci s poradenskou
spoločnosťou PwC. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom poskočil
VW SK na vrchol rebríčka
z druhého miesta.
lkm

Prvý svojho druhu
na svete
Volkswagen Slovakia vytlačil
pre Kinazo Design unikátnu konštrukciu horského bicykla

Bratislava – Volkswagen Slovakia (VW SK) intenzívne rozvíja 3D tlačové centrum v stupavskom závode, pričom sa
sústreďuje na technológiu 3D metalovej tlače pre automobilový priemysel. Súčasne sa spoločnosť rozhodla podporiť
ideu inovatívne slovenskej ﬁrmy Kinazo Design. Vznikla tak
unikátna konštrukcia pre horský elektrický bicykel, prvý svojho druhu na svete.
Najväčšia sériovo vyrábaná
3D tlačiareň na svete, ktorá je
inštalovaná v stupavskom závode
VW SK, slúži na výrobu produktov pre automobilový priemysel.
Jej vlastnosti ju však predurčujú aj
k unikátnym projektom, ktoré nie
DEVEX 10

je možné realizovať konvenčnými
(tradičnými) výrobnými procesmi
či inou technológiou. „Vďaka inovatívnym možnostiam 3D tlače a
nasadeniu svetovo najväčšej 3D
tlačiarne vyrábame pre koncernové
závody na celom svete prototypové

a malosériové diely, komponenty,
ako aj nástroje a prípravky pre
produkciu vozidiel. Na prvom mieste je u nás výroba pre automobilový priemysel, avšak spolupracujeme aj s externými zákazníkmi
na inovatívnych a technologicky
náročných riešeniach,“ povedal
Jens Kellerbach, člen predstavenstva pre ﬁnančnú oblasť vo Volkswagen Slovakia. Jedným z nich je
jedinečná hliníková konštrukcia pre
elektrický horský bicykel.
V stupavskom 3D tlačovom centre dokážu ako v jednom z mála
na svete vytlačiť kovový predmet
do veľkosti 80x40x50 cm. Pri tlači
používajú hliníkový prášok. Medzi
prednosti tejto technológie patria
aj ﬂexibilita pri úpravách a takmer
neobmedzené možnosti individualizácie produktov z konštrukčnej aj
vizuálnej stránky.
Uvedené vlastnosti zaujali aj
ﬁrmu Kinazo Design, ktorá si nechala v Stupave vytlačiť konštrukciu
pre prvý, na mieru zákazníka
plne prispôsobiteľný 3D tlačený
enduro e-bike na svete. Pri riešení
konštrukcie geometrie rámu záka-

DERATIZÁCIA

zník vychádzal z vysokých nárokov
pretekárov kladených na športový
špeciál, ktorý musí spĺňať podmienky pre vyváženú jazdu do
kopcov a zároveň byť spoľahlivý
v nebezpečných zjazdoch. Výzvou
bolo nájsť riešenie, ako zhotoviť celý
rám bez nutnosti zvárania.
„3D tlačové centrum vo Volkswagen Slovakia vedelo ako jediné v Európe splniť naše náročné
požiadavky. Nesmierne dôležitá
pre nás bola nielen technológia,
ale aj skúsený tím odborníkov.
V spolupráci s VW SK sme dokázali
upraviť konštrukciu elektrického bicykla tak, aby bol zhotoviteľný a
vytlačený ako jeden kus. Z výrobného procesu sme celkom vylúčili
proces zvárania,“ vysvetľuje Patrik
Paul z Kinazo Design. Ďalším krokom bola príprava pre dosiahnutie
produkčnej optimalizácie 3D tlače.
Podarilo sa zdvojnásobiť rýchlosť
tlače, čím sa znížili výrobné náklady. Každú konštrukciu je zároveň
možné vyrobiť individuálne na mieru vzhľadom na ergonómiu cyklistu.
lm

Na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo
dňa 14.09.2017 pre územie Bratislavského samosprávneho kraja bude
na území Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves vykonaná
celoplošná jesenná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) v období 15.10.2017 – 31.10.2017. Upozorňujeme občanov, že v tomto
období budú v obci distribuované a rozmiestnené návnady na likvidáciu
škodcov.

• Maľovanie, stierkovanie Vladimír
Škultéty
tel.: 0905 384 813

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

•

•

•

•

02 - PREDAJ
•

Predám zdravé čerstvé prepeličie
vajíčka, balené po 50 ks, cena 5 eur,
tel.: 0907 353 352

03 - VOĽNÉ MIESTA
•

Základná škola na Ul. I Bukovčana 3,
841 08 Bratislava –Devínska Nová
Ves hľadá zamestnancov na voľné
pracovné miesta : upratovačka s nástupom ihneď, školník s nástupom od decembra 2017.
Kontakt:
0911 976 204, 02/64778338.

•

•

Zabezpečím odborne a rýchlo zmluvy, prevody, pre stavby inžiniersku
prípravu, povolenia a iné.
tel. 0905 616 798

VODOINŠTALÁCIE

tel.: 0905 627 321
Vedenie účtovníctva, spracovanie
účtovných uzávierok, DPH.
Tel.: 0948 140 240
TV servis Baláž – oprava televízorov.
Na Grbe 43.
tel. zázn.: 6477 6963
Spracovanie účtovníctva a miezd,
controlling, reporty a analýzy.
tel.: 0917 565 389
Za dobrú cenu urobím prestavbu aj
vášho bicykla na výkonný e-bike. Plná
záruka i servis v DNV.
tel.: 0905 648 233

•

•
•

•

06 - NEHNUTEĽNOSTI

•

•

•

•
•

Účtovníctvo, mzdy, DPH, daňové
priznania, 20-ročné skúsenosti,
diskrétnosť.
tel.: 0940 137 999

05 - BYTY

04 - SLUŽBY
•

Ján Polák
– ÚDRŽBA

dohoda možná.
tel.: 0905 613 350, 0948 272 719
• Predám 4-izbový byt v DNV, ul. I.
Bukovčana 5/7 posch. Nie som RK.
Cena: 135 000 eur.
tel.: 0905 458 272

Kúpim jednoizbový byt v DNV. Nie
som RK.
tel.: 0903 795 432
Kúpim 4-izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Predám 1-izbový byt v DNV na ulici
P. Horova 1. Cena: 86.000,- Eur +

•

Kúpim záhradu v DNV, časť Glavica
alebo Pod srdcom.
tel.: 0903 961 302
Predám 4-árovú záhradu s murovanou chatkou v lokalite Devínske Jazero.
tel.: 0915 738 952
Kúpim 3-4 izbový byt na prízemí.
tel.: 0904 239 227
Predám menšiu záhradu s murovanou chatou v DNV, a to v záhradkárskej osade pri Waitovom lome (voda
a elektrina pri pozemku). Záhrada je
výhodne umiestnená (hneď pri príjazdovej ceste) a umožňuje nádherný
výhľad.
tel.: 0903 244 777
Predám uzamykateľný garážový box
v garážovom dome na ulici Š. Králika 7, DNV, 11 m2, elektrina, voda
v objekte. Ponuky s cenou zasielajte
na adresu: krutil@centrum.sk

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky. Na Grbe

•

•

•

•

55.
tel.: 02/6477 4642
Nevyhadzujte knihy - darujte ich
nám.
tel.: 0907 701 786
Konverzácia vo francúzštine. Chcete
hovoriť po francúzsky? Komunikovať,
alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097
Vezmem súrne do dlhodobého
prenájmu garáž, pre vyššie auto
(Mercedes-Benz Vito), v garážovom
dome oproti J.Poničana. Nie Denova.
Cena: dohodou.
tel.: 0905 464 912
e-mail: careco@centrum.sk
Klietky pre chov prepelic , králiky,
činčily, pasce na líšky a kuny, liahne
na vajíčka, odchovne pre kuriatka,
krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na
www.123nakup.eu ,
tel.: 0907 181 800
Medzinárodná poradenská
spoločnosť hľadá pre svoju novú
kanceláriu v Devinskej Novej Vsi
pracovníkov do administratívy a obchodu. Ponuky s motivačným listom a
životopisom posielajte na adresu:
jobs@upstream.sk
Za pomoc v domácnosti bezplatne
ubytujem staršiu veriacu pani
katolíčku v rodinnom dome v Devínskej Novej Vsi.”
tel.: 0903 780 797

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie

DNV – november 2017
11. 11. 2017 (sobota), 10. 15 h
ČOKOLÁDOVŇA V KITTSEE
Autobusový výlet
Exkurzia do čokoládovne spojená
s ochutnávkou a výhodnými nákupmi
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava

23. 11. 2017 (štvrtok), 18. 00 h
MILIÓNOVÝ POKLAD

Otváracie hodiny:
13,00 – 17,00 hod.
pon - št:
13,00 – 16,00 hod.
piatok:

Prednáška
doc. Natálie Hlavatej Hudáčkovej, PhD.
o najvzácnejších pravekých nálezoch
na Slovensku
(v spolupráci so Slovenskou
geologickou spoločnosťou)
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS,
Istrijská 68, Bratislava

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 20% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Požiadavka na farbu + 135 eur. Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1 strana + 100%, posledná strana + 50%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Spolocenská
kronika
ˇ

Zosobášili sa

Spasoje MILOŠEVIČ
a Danica DLHÁ
Miroslav POKORNÝ
a Paulína MARTANOVIČOVÁ
Stanislav BAKOŠ
a Soňa STRIEBORNÁ

Dušan ŠIMUNEK
a Júlia MARIŠČÁKOVÁ
Gabriel TIRČO
a Romana HARMATOVÁ
Marek KALNICKÝ
a Lívia KISSOVÁ
Tomáš SKIRKANIČ
a Kristína ANTOLOVÁ

Blahoželáme!

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Filip PREISINGER

Dominik PARTL

Vitajte!

O dišli z našich radov
Helena BELEŠOVÁ,

rod. Matlová
Juraj KOVÁČ
Miroslav DRABANT
Ľudmila PIROŽKOVÁ

Katarína KRIVOSUDSKÁ rod.

Belešová
Margita RÓŽOVÁ

rod. Putiková

Nech odpočívajú v pokoji!

Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

CESTA DO DEVÍNSKEJ (I Z NEJ)
Chystám sa napísať už pár
rôčkov ku stavu ciest Devínskej
a vlastne hlavne k prístupovej ceste
od zastávky „ KRPÁŠ“ až po vstup
do DNV, pretože túto cestu používa
markantná väčšina obyvateľov DNV
do práce v BA. Podnet k tomuto
článku mi dala pokládka nového
asfaltu na tejto trase. V DNV bývam
od roku 1989 a vôbec si nespomeniem na to, že táto cesta voľakedy
dostala súvislý nový asfaltový koberec v celej dľžke a to je už prosím
pekne 28 rokov. Ešte v začiatkoch
po „revolúcii“ poslanci OZ(obecné
zastupiteľstvo) na čele so starostom Mrázom nasľubovali, že treba
rekonštruovať túto cestu a prípadne
aj rozšíriť. A neskôr ako to už nejde,
pretože je s tým veľa práce ohľadne
papierovačiek s majiteľmi priľahlých
pozemkov, problémy s vykupovaním
pozemkov a nakoniec, že cesta patrí
mestu, kraju a nie obci atď. A aký je
výsledok ? Taký, aký je. Cesta sa
doslova „lepí“ z roka na rok, výtlky
po zime sa plátajú na pár mesia-

cov (taká je kvalitná práca) a tento
rok, keď ste sa po tej ceste prešli,
tak tie výtlky ostali po zime úplne
nepovšimnuté až do septembra !!
Pred 3-5 rokmi sa robil koberec od
kruháča po Kamenáče – spomínalo
sa čosi, že to je robené z peňazí,
ktoré boli použité z obecnej kasy
presunuté z kultúrnych fondov
(pravdepodobne, neviem presne) ,
vtedy som si pomyslel, že keby to takto išlo každým rokom, tak za 2-3 roky
by bola cesta hotová. Mýlil som sa.
Prišlo nové volebné obdobie a všetko
ide po starom. Čudujem sa tiež DPB,
že netlačí na obec a samozrejme
na mesto aby sa s tou cestou niečo
robilo( veď DPB patrí mestu a asi tie
autobusy nemajú žiadne poruchy
čo sa týka závesov a tlmičov koliesže by tam nebola väčšia obmena
týchto komponentov ako na iných
linkách v meste?) a predsa ide aj
o väčšie pohodlie a bezpečnosť pre
cestujúcich a aj samotných vodičov
nie?. A hľa príde september a robí
sa nová pokládka rozbitej cesty, vraj

do októbra to bude hotové, spravil
sa prvý úsek, potom druhý, hurá to
aj stihnú dokončiť a zrazu bum .
Skončili. Ostalo tam mizerných 450
metrov, ktoré bolo treba dokončiť.
A v tom mi trklo. Veď idú voľby, treba
sa zviditeľniť, aby ľudia videli že pre
nich sa niečo robí. Figu borovú. Práve
ľudia vidia, že sa robí len toľko aby
zalepili ľuďom oči, no efekt je práve
opačný. Preto vravím, že za takúto robotu momentálne padá celá hanba
na hlavy zainteresovaných od starostu Jambora, primátora Nesrovnala až po župana Freša a ostatných
zainteresovaných od poslancov až
po tých, korí rozhodujú o tom koľko
metrov cesty sa vyasfaltuje. A preto si
odo mňa títo ľudia nezaslúžia žiaden

hlas vo voľbách ani tí noví, ktorí kandidujú za poslancov VUC, ktorí sa
predstavili v septembrovom čísle, kde
tiež spomínajú medzi svoje priority
dopravu. A ak ako argument odpovede dostanem, že neboli na to
peniaze, tak to je hlúposť len pre naivných, pretože za tých 28 rokov sa
už obrazne mohla postaviť do DNV
aj diaľnica“. A na záver i napriek
môjmu pesimizmu k nadchádzajúcim
voľbám dúfam, že sa stane zázrak
a tých zvyšných 450 metrov sa čo
najskôr dokončí i keď už to nebude
v tomto roku, že mesto sa rozhýbe
aj s pomocou poslancov našej obce
v MZ(Metské zastupiteľstvo).
S pozdravom JS

RADI BY SME POĎAKOVALI
Matici slovenskej v Devínskej
Novej Vsi do miestnych novín
Devex, kde sme sa zúčastnili
tradičných osláv Dňa Ústavy, na
1.septembra 2017.
Pozvanie sme prijali od kronikárky Lýdii Havlovej, ktorá nás
pozvala na tradičný guláš. Napriek
prietržu mračien, ktoré posvätilo
slávnostný príhovor Juraja Strempeka, nič nebránilo pokračovať
v ochutnávke slávnostného guľáša
pod strechou miestneho bufetu.
Juraj Strempek je mladý, perspektívny, veľmi obľúbený predseda, ktorý svojou činnosťou pre
národné cítenie môže byť vzorom
pre mladých ľudí. Bolo veľmi sympatické vidieť, že namiesto kadejakých technologických zábaviek,
taký mladý človek uprednostňuje
zachovanie tradícií a nielenže
zachováva, ale aj vštepuje pocit
vlastenectva aj ostatným mladým
obyvateľom Devínskej Novej Vsi.
Jeho zaujímavé rozprávanie
možnosti spolupráce aj na báze
využitia Cyklomostu, v nás vzbudilo
zvedavosť a predsavzatie, doniesť
tu našich priateľov, či návštev zo
Slovenska a aj zo zahraničia.
Jedinou našou pripomienkou
bolo veľmi slabé, respektíve žiadne
označenie trasy z Bratislavy k Cyklomostu. Dosť sme sa popreháňali
po Devínskej Novej Vsi medzi
domčekmi, zvonili sme u mnohých,

kým nás nasmerovali do uličky oproti lekárni.
Už minimálne sto metrov
pred lekárňou v pravo, by mala
byť výrazná tabuľa s možnosťou
prekrásnej prechádzky na Cyklomost a až do Schloss Hofu.
Keby to mladý predseda Matice
nespomenul, možnosti krásnej vychádzky a možnosti návštevných
hodín, tak by sme to ani nevedeli.
Musíme spomenúť aj vďaku za
vynikajúci guľáš, ktorý nemal chybu.
No a nedá mi nespomenúť tamojší
bufet. Vynikajúci prístup, milí majitelia, a najlepšia káva, akú sme kedy
pili v širokom okolí, až po centrum
Bratislavy.
Pekne strávené popoludnie
nevykoľajilo ani chvíľkové uvítanie sa
s dažďami dažďových kvapiek, kde
na záver sme si pri stole zaspievali
Kto za pravdu horí. Len tak pre seba.
Odchádzali sme pocitom hrdosti,
že sme Slováci, do neďalekého
zaparkovaného nášho auta, ktoré
nás odnieslo späť domov, do
Bratislavy. Večerné oslavy na Hrade
a záverečný pompézny ohňostroj
zanechali aspoň na jeden rok krásnu spomienku a pocit zmysluplného
užitého vlasteneckého dňa.
Matici slovenskej v Devínskej
Novej Vsi želá veľa takých akcií
spisovateľka Heny Blumen
a redaktorka slovenského rozhlasu
Ľuba Šajdová.
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