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vydavateľa
Tém, o ktorých by bolo
vhodné hovoriť, hlavne tých
domácich, je neúrekom. Jeden
človek nemôže stihnúť všetky
ani len zaregistrovať, nieto ešte zúčastniť sa, posúdiť,
analyzovať, zaujať stanovisko,
vyžiadať stanoviská, hľadať...
Ešteže noviny majú spolupracovníkov, dopisovateľov,
prispievateľov. Horšie, ak toho jediného – koordinátora
– postihne choroba, alebo nebodaj tri za sebou, ako sa to
stalo mne. To vám ubehne šesť
týždňov a ... vy ste odkázaný
len na sprostredkované informácie.
Potešiteľné pre občanov je
zvolanie verejného zhromaždenia občanov v stredu 28. januára 2008. Akčný program
mestskej časti na roky 2009
– 2011 je síce zverejnený
na úradnej tabuli miestneho
úradu (účinnosť informovanosti zo štatistík hovorí o 4%),
je zverejnený aj na webovej
stránke MČ DNV:
www.devinskanovaves.sk, ale
internet nemajú všetci občania,
takže, okrem miestnych novín,
ak fungujú, býva najúčinnejším
zdrojom informácií práve verejné zhromaždenie občanov, kde
sa občania stretnú so svojimi
poslancami a dozvedia sa čo
poslanci pre občanov pripravujú, poslanci sa dozvedia, čo
občania očakávajú. O výsledkoch verejného zhromaždenia
budeme informovať.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Vybrali sme z pošty • Zápisy detí do 1. ročníka
4 Kultúra • Istracentrum • Plesy
5 Spoločenská kronika • Slovo Novovešťanov
6 Motoršport 7 Poplatky
8 Z policajného zápisníka

Nový rok zvyknú Novovešťania vítať na vrchole Devínskej Kobyly. Nebolo tomu
inak ani tohto roku. 
Snímka me

Občianske združenie Devínska Nová vlna,
Na vyhliadke 22, 84107 Bratislava

Otvorený list starostovi
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Vážený pán Ing. Vladimír Mráz,
starosta MČ Bratislava - Devínska
Nová Ves. V decembri 2005, ste
pán starosta, podpísal Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení predkupného práva č. 412000105/2004
na predaj parcely č.115/1 k. ú.
DNV, o výmere 2493 m2 za sumu
6,4818 mil. slov. korún.
Je to parcela na Istrijskej ulici spojená
v súčasnosti so spornou výstavbou
štvorpodlažných budov.

V článku II tejto zmluvy sa tvrdí, že,
že Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva bola schválená Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Devínska Nová Ves , na mimoriadnom zasadaní dňa 14.3.2005,
UMZ č.53/3/2005/1. Tieto údaje
sú nepravdivé. Návrh zmluvy prerokovaný a schválený na mimoriadnom zastupiteľstve v marci
2005 bol úplne iný, ako Kúpna
zmluva č.412000105/2004 z de-

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
V stredu 28. 1. 2009,
v čase keď toto číslo už bolo
vytlačené, sa malo uskutočniť
verejné zhromaždenie
občanov na prerokovanie
Akčného programu mestskej
časti na roky 2009-2011.
Predpokladám, že občania sa
dozvedeli o termíne programu
včas a na rokovaní sa
zúčastnili. Bližšie informácie
prinesieme v budúcom čísle.
Najbližšia ponuka
plesov v DNV: 31. 1.
Rybársky, 6. 2. Maškarný,
14. 2. Eleganza,
21. 2. Chorvátsky bál
Zápisy prvákov do
základných škôl budú
6. 2. od 15°°-18°°
a 7. 2. od 8°°-12°° h.
cembra 2005, ktorú ste svojím podpisom potvrdil ako identickú so zmluvou z marca 2005.
Túto skutočnosť potvrdzuje vyjadrenie Magistrátu hl.m. SR Bratislavy, ktorý listom zn. MAG
/2005/24197/45038-, 1 zo dňa
22.7.2005, vrátil návrh Kúpnej zmluvy z marca 2005 na našu MČ
DNV, s piatimi stranami pripomienok a závažných nedostatkov ako
nevykonateľný.
Žiadame Vás preto, o vysvetlenie, vážený pán starosta, z akých
dôvodov, ste Kúpnu zmluvu č.
412000105/2004, z decembra
2005, nepredložil na prerokovanie
a schválenie MZ MČ DNV, v súlade
so zákonom o Obecnom zriadení.

Bratislava 24. 1. 2008

OZ Devínska Nová Vlna
Úzavierka dnešného čísla
bola 22.1. 2009
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 5.2. 2009,
číslo vyjde 13.2. 2009.
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Z radnice

ww-

Miestna rada Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
sa zišla 13. 1. 2009, kde prerokovala 33 bodov programu.
Z  prijatých uznesení sme vybrali:
MR MČ DNV
- zobrala na vedomie stav
plnenia uznesení MZ MČ DNV
a MR MČ DNV,
- uložila prednostovi MÚ
MČ DNV požiadať primátora
hl. m. SR Bratislavy o stanovenie kúpnopredajnej ceny
pozemkov na Kalištnej ul.
a predložiť do najbližšej MR
MČ DNV, na základe znaleckého posudku, návrh na určenie výšky nájmu pozemkov
v zastavanej časti MČ DNV,
- uložila prednostovi MÚ MČ
DNV pripraviť do najbližšej
MR MČ DNV žiadosť na Magistrát hl. m. SR Bratislavy
o dodatočné pridelenie rozpočtových prostriedkov na
dofinancovanie originálnych
kompetencií na MŠ a ZŠ,
a požiadala predsedu Správnej rady DSS Senecio, n. o.
predložiť do najbližšej MR
MČ DNV návrh intenzifikácie
priestorov DSS uvoľnených
pre IRS a priestoru na 1. poschodí vrátane rozpočtu a termínov realizácie,
- prerokovala návrhy rozpočtov príspevkových organizácií zriadených MČ DNV
na roky 2009 – 2011 a návrhy plánov DTV, s. r. o., DNV
ŠPORT, spol. s r. o., DSS
Senecio, n. o. a Devnet, a. s.
na roky 2009 – 2011 s týmito
závermi:
- uložila riaditeľovi Denovy
prepracovať materiál v znení
pripomienok MR MČ DNV
a predložiť na prerokovanie
na najbližšiu MR MČ DNV,
- odporučila starostovi MČ
DNV zvolať pracovnú komisiu
s témou rozpočtovania a zúčtovania prostriedkov MČ DNV
v organizáciách zriadených
MČ DNV,
- schválila financovanie prís-

pevkov pre organizácie zriadené
MČ DNV mesačne do výšky
1/12 rozpočtových prostriedkov
na rok 2009,
- uložila riaditeľovi Denovy pripraviť indikatívny rozpočet a
návrh dislokácie Denovy a iných
subjektov MČ DNV do nového
areálu,
- uložila riaditeľke Istra-centra
prepracovať materiál v znení
pripomienok MR MČ DNV a
predložiť na prerokovanie na
najbližšiu MR MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh rozpočtu Obecného hasičského zboru na
roky 2009 – 2011 podľa predloženého návrhu po zapracovaní pripomienok a prerokovaní
v Komisií financií, podnikania,
rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
- uložila konateľovi DNV
ŠPORT, spol. s r. o. prepracovať
materiál v znení pripomienok MR
MČ DNV a predložiť na prerokovanie na najbližšiu MR MČ DNV,
- uložila konateľovi DTV, s. r. o.
prepracovať materiál v znení
pripomienok MR MČ DNV a
predložiť na prerokovanie na
najbližšiu MR MČ DNV,
- požiadala riaditeľku DSS Semecio, n. o. prepracovať materiál v znení pripomienok MR
MČ DNV a predložiť na prerokovanie na najbližšiu MR MČ DNV,
- požiadala predsedu predstavenstva Devnet, a. s. predložiť
materiál na najbližšie rokovanie
MR MČ DNV a uložila hlavnému
kontrolórovi MČ DNV preveriť
vecné plnenie zmluvy akcionárov
pri založení spoločnosti Devnet,
a. s.,
- uložila prednostovi MÚ MČ
DNV aktualizovať materiál Akčný
plán na akcie kapitálového
rozpočtu MČ DNV a Programu
obce na roky 2009 – 2011
v súlade s čistopisom rozpočtu
MČ DNV na roky 2009 – 2011
v znení pripomienok MR MČ
DNV,
- zobrala na vedomie indikatívnu ponuku Dexia banky, a
odporučila starostovi MČ DNV
dorokovať poskytnutie úveru s
Dexia bankou podľa pripomie-

nok MR MČ DNV a predložiť
na najbližšiu MR MČ DNV,
- zobrala na vedomie Kúpnu zmluvu so spoločnosťou
ABC Market Slovakia, s. r. o.
a odporučila starostovi MČ
DNV po prerokovaní a schválení
návrhu Kúpnej zmluvy v Dexia
banke rokovať s protistranou
po prerokovaní v Komisií financií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009
na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po prerokovaní
v Komisií sociálnej, zdravotnej
a bytovej a v Komisií financií,
podnikania, rozvoja cestovného
ruchu a legislatívy,
- odporučila MZ MČ DNV zobrať na vedomie Správu o hospodárení s teplom za rok 2007 –
Tenergo, požiadala starostu MČ
DNV vyzvať Tenergo na prerokovanie ich investícií v roku
2009 v nadväznosti na spracovávanú energetickú koncepciu MČ DNV, uložila prednostovi
MÚ MČ DNV, v súvislosti s prerokovaním investícií Tenerga
v nadväznosti na energetickú
koncepciu MČ DNV, pripraviť
aktualizáciu (narovnanie) zmluvných vzťahov medzi Tenergom
a MČ DNV, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV zabezpečiť vypracovanie projektu na meranie
a vnútornú reguláciu tepla v objektoch MČ DNV (ZŠ a MŠ),
- odporučila hlavnému kontrolórovi MČ DNV vypracovať
novelu Zásad kontrolnej činnosti v podmienkach MČ DNV,
a požiadala starostu MČ DNV
vydať novelizované Zásady vnútornej kontroly podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov,
- v súvislosti so žiadosťou
p. Révaya o kúpu pozemku uložila prednostovi MÚ MČ DNV
predložiť materiál do Komisie
výstavby, architektúry a dopravy
a následne do najbližšej MR
MČ DNV,
- v súvislosti so žiadosťou p. Jec-

ka o prenájom pozemku uložila prednostovi MÚ MČ DNV
dorokovať pripomienky MR
MČ DNV so žiadateľom a materiál predložiť do najbližšej
MR MČ DNV,
- v súvislosti so žiadosťou
p. Bučka o prenájom pozemku uložila prednostovi MÚ
MČ DNV dorokovať pripomienky MR MČ DNV so
žiadateľom a materiál predložiť
do najbližšej MR MČ DNV,
- neodporučila MZ MČ DNV
schváliť predĺženie doby nájmu pohotovostného bytu
na ul. P. Horova č. 7, č. b. 6
p. Zdenke Koleňovej do 1. 12.
2009, a konštatovala, že pohotovostné byty nie je možné
previesť do osobného vlastníctva,
- v súvislosti so žiadosťou
p. Žembu o pridelenie pohotovostného bytu uložila prednostovi MÚ MČ DNV doplniť
materiál o informácie v znení
pripomienok MR MČ DNV
a po prerokovaní v Komisií
sociálnej, zdravotnej a bytovej
predložiť do najbližšej MR MČ
DNV,
- schválila dotáciu na zabezpečenie lyžiarskeho kurzu
pre 15 žiakov z partnerskej obce Omišalj z Chorvátska v dňoch 17. – 24. 1.
2009 v Liptovských Revúcach do výšky 3350 Euro
z Fondu voľnočasových aktivít mládeže, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV zabezpečiť zúčtovanie dotácie
na lyžiarsky kurz v štruktúre
podľa predloženého návrhu
a predložiť ako informáciu
do MR MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť Organizačne – technické a programové zabezpečenie verejného zhromaždenia občanov MČ DNV
dňa 28. 1. 2009 podľa predloženého návrhu v znení pripomienok,
- zobrala na vedomie informáciu o oprave pohotovostného bytu v ZŠ I. Bukovčana
1 a uložila riaditeľovi Denovy doložiť pri záverečnom
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zúčtovaní podrobný rozpis nákladových položiek a vo výmeroch jednotkové ceny vrátane projektovej dokumentácie po prerokovaní v Komisií
výstavby, architektúry a dopravy,
- zobrala na vedomie informáciu o investoroch na
výstavbu garáži na mieste VÚZ
a v lokalite ulíc Jána Smreka
a Štefana Králika, uložila prednostovi MÚ MČ DNV predložiť
materiál do Komisie výstavby
architektúry a dopravy a so
stanoviskom komisie predložiť
do najbližšej MR MČ DNV,

Mesto (obec)
môže ušetriť
10 až 15 % zo sumy vynaloženej
na verejné obstarávanie
Elektronická aukcia a jej využívanie počas výberových konaní
je mimoriadne účinný spôsob ako
výrazne obmedziť priestor pre korupciu a podstatným spôsobom
znížiť náklady na nákup tovarov a
služieb.
Elektronické aukcie s úspechom
využíva súkromný sektor už niekoľko
rokov. Nájsť podobné príklady v
miestnej samospráve je zatiaľ skôr
výnimkou. Mestá, ktoré tento systém
využili majú s elektronickou aukciou
dobrú skúsenosť a všetci uvádzajú
úsporu peňazí. Výhody elektronickej
aukcie
 rýchly výber
 lacnejší nákup
 menej papierovania
Čo možno elektronickou
aukciou odstrániť
 korupciu
 únik dát
 ovplyvňovanie výberového
konania
Náklady na zavedenie systému
nie sú vysoké v porovnaní s úsporami,
ktoré možno získať. Konzervatívny
odhad úspor je priemerne 10 %,
ale podľa skúseností miest je možné
ušetriť až 15 % zo sumy určenej na
obstarávanie. Obstarávať elektronickou aukciou sa dá všetko - jedinou
podmienkou je, aby sa predmet
zákazky dal presne vyšpecifikovať a
jeho parametre vyjadriť v číselných
hodnotách. Nie vždy rozhoduje
cena – kľúčové môžu byť aj technické riešenie, servis či dodanie.

- zobrala na vedomie informáciu o zúčtovaní akcie „Mikuláš
2008“ pre deti zo sociálne odkázaných rodín,
- v súvislosti s prerokovaním materiálu „Vozový park Denovy – vyradenie vozidiel“ odporučila MZ
MČ DNV prerokovať materiál
so stanoviskami vyraďovacej a
likvidačnej komisie MZ MČ DNV
na vyradenie vozidiel,
- zobrala na vedomie informáciu o plnení harmonogramu
športových podujatí v MČ DNV
v 2. polroku 2008 s celkovým
čerpaním prostriedkov vo výške
37 tis. Sk,

Ako v súčasnosti funguje predaj
majetku mesta
 záujemca požiada o pozemok
alebo nehnuteľnosť
 k žiadosti sa vyjadria jednotlivé
úrady magistrátu z rôznych hľadísk
(vrátane znaleckého posudku)
 materiál sa predloží zastupiteľstvu
 zastupiteľstvo rozhoduje vo veci kladne alebo záporne
 v niektorých prípadoch poslanci
schvália navýšenie ceny alebo iné
dodatky
 v prípade viacerých záujemcov
o jeden subjekt alebo pozemok rozhodnú poslanci komu majetok
predať
Návrh nových zásad
nakladania s majetkom mesta
Zásady predaja majetku vychádzajú zo snahy o čo najväčšiu
transparentnosť a ochranu záujmov
hlavného mesta.
Základné princípy predaja
majetku
 transparentnému režimu nakladania s majetkom musí podliehať
akýkoľvek majetok, ktorý mesto
vlastní, užíva alebo spravuje
 nakladať s majetkom je možné až
po zverejnení informácie o zámere,
lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní
 prevody vlastníckych, užívacích
alebo iných práv k majetku mesta
musia mať formu verejnej súťaže
alebo dražby
 verejná súťaž alebo dražba musí
byť zverejnená najmenej 30 dní
pred uzávierkou ponúk, resp. dňom
konania dražby
 rozhodujúcim kritériom je ponúkaná cena
 výnimky z uplatňovania týchto zásad musia byť jasne zadefinované

- zobrala na vedomie oznámenie primátora hl. m. SR Bratislavy na interpeláciu starostu
MČ DNV týkajúcu sa preverenia voľných kapacít ČOV v MČ
DNV, odporučila predsedníčke
Komisie výstavby, architektúry
a dopravy predložiť stanovisko
komisie k projektu rozšírenia
ČOV do MZ MČ DNV vo forme
návrhu uznesenia MZ MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV
schváliť odmeny členom komisií
MZ MČ DNV – neposlancom
za 2. polrok 2008 podľa predloženého návrhu na ťarchu roku
2008 v znení pripomienok,

- zobrala na vedomie informáciu o zúčtovaní bezplatného využitia priestorov Istracentra za rok 2008,
- schválila Voľnočasové aktivity – športové podujatia na
1. polrok 2009, položky č.
1 až 16, s výnimkou položky
č. 7, schválila financovanie
položky č. 7 z rozpočtovej položky 01.1.1.6. 633016 – repre-zahraničné návštevy,
- schválila program MZ MČ
DNV dňa 27. 1. 2009 po
zapracovaní pripomienok MR
MČ DNV.

rbs

Základná škola na ul. I. Bukovčana
pozýva predškolákov na zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční v budove školy na ul. I. Bukovčana 1
6. 2. 2009 v piatok od 15°° - 18°° hod.
7. 2. 2009 v sobotu od 8°° - 12°° hod.
Naša škola ponúka:      
• cudzí jazyk od 1. ročník, • informatickú výchovu od 1. ročníka
• veľké množstvo krúžkov • veľké množstvo školských
i mimoškolských aktivít • Školský klub detí od 6,30 - 18, 00 hod.
- viac informácií na www.bukovcana.sk
v rovnakom čase
6. 2. 2009 v piatok od 15°° - 18°°
7. 2. 2009 v sobotu od 8°° - 12°° pozýva predškolákov

na zápis do 1. ročníka Základná škola na ul. P. Horova 16

okrem výchovno vzdelávacieho procesu ponúka: možnosť pracovať
v krúžkoch: folklórny, počítačový, keramický, turistický, tanečný, literárny,
výtvarný, basketbal dievčatá... viac na www.zshorovaba.edu.sk

VÝZVA•VÝZVA
Před několika týdny si sedla jedna
dívka v kině na něco píchajícího
na sedadle. Když vstala, aby zjistila,
co to bylo, našla zapíchnutou jehlu
do sedadla, na které byl připevněn
vzkaz: "Právě jsi byl(a) nakažen HIV".
Kontrolní středisko chorob zaznamenalo v poslední době mnoho podobných případu v mnoha dalších
městech, hlavně v Praze.
Všechny testované jehly byly HIV
pozitivní nebo obsahovaly zhoubný
typ žloutenky.
Středisko taktéž udává, že takovéto jehly byly nalezeny i na veřejných bankomatech a hlavně
v dopravních prostředcích MHD. Je
více než pravděpodobné, že jehly
nastrkávají HIV nakažení narkomani.

Žádáme každého, aby byl v takových případech obezřetný. Měli
byste si pozorně prohlédnout každé
veřejné sedadlo židli s největší opatrností. Starostlivý vizuální pohled by
měl stačit.
Zároveň vás žádáme, abyste tuto
zprávu podali co nejvyššímu počtu
vašich blízkých, přátel i známých,
které tak upozorníte na toto nebezpečí. Je to velmi důležité! Můžete
zachránit život jen tím,že odešlete
tuto zprávu dále.
Prosím, věnujte pár sekund vašeho
času na odeslání tohoto odkazu
přátelům a známým, ale i sousedům
a kolegům v práci.
Děkujeme


MUDr. Eva Bendová,
 Ing. Vladislav Vlasák, Olomouc
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Tanečný klub ELEGANZA
pozýva
záujemcov a priaznivcov na

centrum pre voľný čas

PLES TC ELEGANZA

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

v sobotu 14. februára 2009 od 19°° h
v Istra centre

v programe: ukážky špičkových
tanečných párov, swing do tanca hrá
kapela Ľubomíra Šubína vstupné: 30 €
v cene: večera, káva, zákusok, 0,5 l vína,
minerálka
a polnočná večera
Predpredaj vstupeniek
a informácie: 0903-888 996,
0905-628 581 a v Istra centre

6. 2. Maškarný ples
- ples folkórneho súboru Črip
Vo veľkej sále Istra Centra od 19°° h, vstupné: 18,- €
7. 2. Fašiangy s dychovkou - Borovienka z Lanačára
Vo veľkej sále Istra Centra
od 19°° h, vstupné: 6,- €
12. 2. Detský fašiangový karneval
v spolupráci so základnou umeleckou
školou v DNV vo veľkej sále Istra Centra od 15°° h
14. 2. Reprezentačný ples TC Eleganza
miesto: veľká sála
Istra Centra od 19°° h
21. 2. Chorvátsky bál
miesto: veľká sála Istra Centra od 19°° h
24.2. Pochovanie basy
- tradičná fašiangová zábava
vo veľkej sále Istra Centra od 19°° h, vstupné: 7,- €

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Devínska Nová Ves Istrijská 49, P.O.BOX 33,
841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk,
zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk
Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Stv, So: 9.00-12.30 h.13.00-17.30 h.
Etnofilm v múzeu
- pokračovanie cyklu premietaní dokumentárnych filmov,
ktoré boli uvedené na ETNOFILME Čadca 2008, v spolupráci
s SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Termíny: 12.2. O Soni a jej rodine (37 min., Slovensko)
Ľudia na trati (28 min., Slovensko)
19.2. Netreba sa báť (46 min., Poľsko)
Jakub a Filip, zvony pro Inovce (35 min., Česká republika)
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 18.30 h.
21.2. „Z histórie Devínskej Novej Vsi“
- bezplatná exkurzia po Devínskej Novej Vsi pri príležitosti
Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu

Ples futbalistov
Športovci zvyčajne pôsobia tímovo. Futbalisti zvlášť. Nie je
tomu inak ani v Devínskej.
A ako pri práci
(teda pri futbale),
tak aj pri zábave.
Na tohtoročnom
plese futbalového
klubu Lokomotíva
DNV sa v priestoroch
Základnej školy I. Bukov-

čana 3 v sobotu 17. 1. zišli futbalisti, funkcionári, priatelia vyznávači futbalu.
O tom, že zábava bola výborná
nik nemusí pochybovať. A ak by
chcel, nuž mal prísť a bol by sa
presvedčil.
Organizátori ďakujú sponzorom,
ktorí ples podporili: Formula
cafe sport, reštaurácia Stupka,
reštaurácia Istria, Wagon Service
Travel, Alfa Saluto Real, Albi-predaj automobilov, Copy centrum
tlače, Purgina-výroba etikiet, Alens
Pharmacy Dublin i Ireland.

16. reprezentačný ples matičiarov

Tradične príťažlivý
Napriek mrazivému počasiu,
plynovej kríze a hrozbe finančnej
sa zišla dobrá partia matičiarov,
sympatizantov a plesaniachtivých v sobotu 10. januára 2009
na otváracom plese sezóny.
Plná sála Istra centra, ba
zopár stolov aj na galérii zažili
príťažlivú plesovú atmosféru.  
Ples otvoril predseda MO MS
v DNV Ing. Ján Žatko, na parkete
navodili atmosféru mažoretky
Tina z DNV, rezká hudba a dobré
občerstvenie, srdiečkový tanec
a obvyklá „balóniková“ tombola,
v ktorej ani tento rok nechýbala

Gazda • ČABA-pasáž • Lekáreň
pri Radnici Istrijská 20 • Darčekysuveníry na terase • Ján Žatko s
manželkou • Optika M, J. Smreka
11 • Herba • Klenotníctvo Kleopatra Istrijská • V-Drogéria • Textil Jecková Hradištná • Ladislav
Fröhlich • Zdenka Medeková •
Reštaurácia Istria • echnoservis
– S.Hronec, R. Kugler, Trhová
38 • Ing. Peter Rehorčík • obchod Baranovičová • Lekáreň
pri stanici • Ing. Jozef Dobrík •
p. Višňovský • čalúnnictvo DNV
• Kvetinárstvo Begra Istrijská •
Kaderníctvo Lovasová • František

fúra hnoja z PD Devín nedovolili
plesajúcim odchádzať skôr ako
nad ránom.   Organizátori ďakujú sponzorom, ktorí pripravili
do tomboly pekné a zaujímavé
ceny:  p. Milicháčová, Kvetinárstvo Eisnerova • Železiarstvo

Baňas s manželkou • PD Devín
• Reštaurácia u Michala • MAXFIT Š. Králika • Pizzeria Stupka •
Colorado Biliard • a viacerí nemenovaní členovia a sympatizanti
Matice slovenskej.

r
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišli z našich
radov
Mária PŠENICOVÁ
Ján PUTIK
Štefan SLEZÁK
Nech odpočívajú v pokoji !

Spolužitie
Na tejto strane, v Spoločenskej
kronike, okrem radostných
udalostí narodenia, sobášov,
výročí a iných blahoželaní
venujeme istý priestor aj tým,
ktorí medzi nami žili, boli
našou súčasťou, či už ako
najbližší, blízky, známi, alebo
neznámi. Vraciame sa k nim
i v našich spomienkach. Raz
všetci poodchádzame, možno
sa i postretávame. Pamätáme
na to v zhone všedných dní?
Netvárime sa niekedy ako
nesmrteľní vševedkovia, nafúkaní
a nenahraditeľne múdri, ktorým
ostatní nesiahajú ani..?
mf

Devínskej, s podporou sponzorov
a podnikateľov. Ako sa darí, o tom
pravidelne informuje.

Na zachovanie Devexu
Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť DNV
podporovať vydávanie miestnych novín Devex a tak vydavateľ, na podnet občanov vydáva miestne noviny
s podporou občanov a obyvateľov

Za ostatné dva týždne sa situácia
podstatne nezmenila, takže vari
nabudúce. Ak vydržíme.
Všetkým, za vydavateľa i za čitateľov Devexu, za doterajšiu podporu a pomoc patrí vďaka !!!!!!!!!

Slovo majú Novoveštania
Na roznášačov Devexu sa občas
zniesla spŕška kritiky. Teraz sa opäť
vyskytujú ponosy. Devex nechodí
pravidelne a poriadne na Hradištnú!
Už tri mesiace sme nedostali Devex
na ulici Na mýte.

jm
V nových domoch pri Volkswagene
na uliciach Jasencova, Bledulová...
tiež nedostávame Devex...

j
Poznámka vydavateľa:
Pôvodný zámer: noviny Devex budú do schránky dostávať iba tí občania, ktorí prejavia záujem, je už
prekonaný. Nová forma však zatiaľ

neexistuje. Novotou je iba to, že
v súčasnosti kde roznos zabezpečujú dobrovoľníci z radov občanov, dostávajú do schránok
noviny všetci (obyvatelia ulice,
domu, vchodu) aj tí, ktorí si doručovanie neobjedali.   
Požiadali sme občanov, aby označili
schránky písmenom D (ako to
v minulosti fungovalo), ale nestretli
sme sa s disciplinovanosťou, iba so
sťažnosťami ak aj do neoznačenej
schránky noviny neprídu.
Rovnako sme požiadali občanov,
ktorí majú možnosť a sledujú vydávanie prostredníctvom internetu

Načo sa to hráte páni poslanci?

bolo asi cca okolo 150 Sk na mesiac na poslanca.
Zato o niekoľko bodov ďalej, si
páni poslanci už bez žiadneho
protinávrhu a námietok schválili
mimoriadne odmeny za rok 2008
vo výške priemerne 8000 –

Pravidelne sledujem zasadnutia mestskej časti. Napriek
predvianočnému zhonu pozrela som si aj prenos z posledného stretnutia poslancov
v roku 2008.
Neviem, koľko divákov toto
malé „kocúrkovo“ pozeralo spolu so mnou. V bode č. 12 vystúpil poslanec JUDr. František
Baňas, ako predkladateľ návrhu na úpravu, ktorou by sa
zvýšili platy poslancov na ďalší rok 2009. Tak som si pomyslela, nuž čo valorizujú si
páni poslanci...Ale, ajhľa, postavil sa poslanec RNDr. Hrabina s návrhom svojho klubu,
a čudujme sa, nech sa poslanci
vzdajú zvýšenia svojich platov
a tak prispejú k šetreniu, keďže
nás všetkých straší finančná
kríza.
Tak si myslím: aké záslužné, aj
páni poslanci majú ekonomické
cítenie!
Len potom, keď si to celé znovu
premietnem, tak sa ten červík

zavŕta a po malom zisťovaní prídem nato, že obaja páni poslanci
pochádzajú z toho istého košiara
– čiže klubu.
Kluby združujú poslancov podľa
straníckej príslušnosti, alebo koalícií strán, tak ako sme si ich zvolili. Prax je taká, že kluby sa pred
každým zasadnutím mestskej časti
stretávajú, aby sa dohodli na hlasovaní a o jednotlivých bodoch
rokovania.
Ak teda jeden poslanec klubu
navrhne zvýšenie platov a druhý
z toho istého klubu navrhne
zrušenie návrhu máme dve
možnosti:
1. buď sa páni poslanci nepočúvajú na zasadnutí klubu,
alebo
2. sa páni poslanci „bavia na náš
účet“, robia z nás jemne povedané „ nesvojprávnych“.
Je vylúčené, aby nevedeli, ktorý
poslanec z jedného a toho istého
klubu, aký návrh podáva.
A ešte na koniec: Zvýšenie platov

Pre informáciu tým, ktorí potrebujú číslo účtu Devexu
5501241032/0200
Devex-Peter Krug,
Kalištná 9, 841 07 Bratislava,
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 20089
Mgr. Peter Krug, vydavateľ
Inzertná kancelária je dočasne zatvorená. Inzerciu možno podávať
telefonicky, mailom, poštou, rovnako
požiadavky na výrobu a dodávku
pečiatok, vizitiek, oznámení...
www.devinska.sk kliknutím cez
znak na odkaz Devex) aby oznámili
využívanie tejto možnosti, aby sme
im noviny v tlačenej podobe nemuseli posielať do schránky a ušetrili
by sme pre tých, ktorí túto možnosť
nemajú. Nedostali sme viac ako 3
ohlasy.
Náklad teda stále rastie, ale rastie
aj počet nespokojných. Najmä tých,
čo si síce neobjednali ale dostávať
chcú.
Stále preto hľadáme dobrovoľníkov,
ktorí by si vzali „pod patronát“ jeden
vchod (dva, tri) jednu ulicu...

r

10 000 Sk na poslanca. Takže
ešte raz sa pýtam :
Načo sa to hráte páni poslanci?
Kto dokáže odpovedať? A nie
je to rečnícka otázka!

Jolana Foltínová

Istra Centrum, Miestna knižnica, Istrijská 6

Vyhlasujú IX. ročník literárnej
súťaže

pre svojich čitateľov a žiakov základných
škôl

Región v ktorom žijem
Názov tohoročnej témy je:
Chránené územia v okolí Devínskej Novej Vsi

Tešíme sa na Vaše príspevky a postrehy
ako ich vidíte vy.
Práce budú rozdelené do II. kategórií a to:
kategória: mladší žiaci - (ročníky 3. – 5.)
II. kategória: starší žiaci - (ročníky 6. – 9.)
Súťažné práce v rozsahu najviac 2 strán (A4)
odovzdávajte priamo v miestnej knižnici najneskôr
do 20. februára 2009
Víťazné práce odborná porota ocení počas týždňa podujatí,
ktoré sa uskutoční 10. – 12.marca 2009.
DEVEX 5
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MOTORŠPORT

M

oderátor Alexander Štefuca so zástupcom AST
Presskam V. Liedlom ml.
privítali na pódiu speváčku Dominiku Mirgovú, speváka Janka Lehotského, herca Tomáša Maštalíra,
hlavne však predstaviteľov úspešného motoristického tímu AST Presskam, ich pretekárov, sponzorov,
priateľov a hostí na koncoročnom
hodnotení pretekárskej sezóny automobilov do vrchu i na okruhoch
v roku 2008.
Jednotkou Seat Leon Cup
Hoci jazdci AST Presskam absolvovali mnoho pretekov automobilov
do vrchu i a okruhoch v rôznych
kategóriách prioritou bol Seat Leon
Cup, pre ktorý pripravil tím 9 vozidiel. V pretekoch do vrchu obsadil
3. miesto R. Maťašovský, 2. miesto
V. Liedl ml. a 1. miesto vybojoval
Marek Haruštiak. Na okruhoch
3. miesto získal Jozef Majský, 2.
Tomáš Liedl, víťazom sa stal Leon
Hrobárek.
Najväčším úspešným podujatím,
ktorého usporiadateľom bol AST
Presskam, boli preteky automobilov
na okruhu piešťanského letiska
Cena Slovenska 2008. Vlastne
jediné okruhové preteky na Slovensku v auguste videlo takmer 7
000 divákov, ktorí mohli sledovať
v šiestich kategóriách takmer 120
pretekárov. Najúspešnejším pretekárom bol šéf AST Presskam Viliam Liedl st., ktorý na vozidle Audi
TTR – DTM v kategórii E 1+2000
obsadil 2. miesto (zo 42 pretekárov) rovnako obsadil 2. miesto
v MR (majstrovstvá republiky) i
Zóny strednej Európy.
Na koncoročnej slávnosti, kde
hodnotili nielen tieto preteky, ale aj
celú sezónu, poďakovali organizá-

Tomáš Maštalír, Milan Kubala, Ivan Weiss

Hodnotili sezónu 2008

Cena Slovenska 2008 Piešťany

V. Liedl st., VI. Hybáček, Z. Lukáčová

J. Urbánek, Z. Lukáčová, Alex Štefuca

tori aj zástupcom sponzorských
spoločností: Českej poisťovni Generali, firmám Seat, Castrol, ale aj
ostatným, bez ktorých spoluúčasti
by nebolo možné preteky usporiadať. Na záver podujatia ocenili aj osobnosti roka 2008, ktoré
významne prispeli k popularizácii
motoristického športu na Slovensku, osobitne spoluúčasťou na
podujatiach AST Presskam: Ocenenie prevzali: Ivan Urban – Oktavia Cup, Vl. Hybáček z firmy Seat
import, Z. Lukáčová ČS poisťovňa
Generali Slovensko, Ing. Juraj Urbánek z firmy Castrol, ale aj aktívni

v pretekoch Ivan Weiss, kapitán slovenského národného tímu v jazdeckom póle, víťaza minuloročného
slovenského šampionátu, Milan
Kubala z fi ASSET, hlavný architekt
pre informačné technológie SOOP
a herec Tomáš Maštalír.
 	 Vôňa benzínu a napätie, ktoré
prežívajú diváci počas pretekov,
vnímajú troch inak tí, ktorí musia
všetky preteky pripraviť finančne,
organizačne,
technicky...Mechanici, pripravujúci autá na preteky,
ale aj v pohotovosti na každom
podujatí by vedeli rozprávať. Aj
preto pri koncoročnom hodnotení jedno z vážnych poďakovaní
patrilo práve im. Aj keď rok 2008
predstavoval viac vývoj a testovanie nových vozidiel Seat Leon
a výsledky jednotlivcov neboli
cieľom tímu, možno rok považovať
za úspešný.
Pre rok 2009 pripravuje AST
Presskam opäť 9 vozidiel Seat
a očakávajú aj zlepšenie výsledkov. Všetko však bude záležať
nielen na chuti, schopnostiach
a majstrovstve jazdcov tímu, ale
najmä na finančnej situácii, ktorú
tento rok prinesie. Ako sme svedkami ovplyvňuje hospodárstvo
v podstate v celom svete (myslíme
dopady finančnej krízy), ako sa
s týmito otázkami vysporiadame
v republike, tak rovnaké dopady
budú aj na športové tímy. 
r

Mládežníci AST Presskam bez
vozidiel akýsi vážny
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Prepočet meny Sk na euro

Komáre šíria na Slovensku
ďalšiu nebezpečnú chorobu!

Ocenený hráči Lokomotíva
DNV 2008
Starší dorast
Martin Šmahovský, Jakub Tomáš,
Filip Granec
Mladší dorast
Martin Homoľa, Tomáš Jančár,
Roman Szatmáry
Starší žiaci A
Erik Lépeš, Rastislav Špacír,
Ivan Palo
Ku kultúre životného prostredia patrí aj prostredie a okolie kde bývame. Počarbané steny nesvedčia
(kotolňa na Hradištnej), alebo svedčia?

Bližšie k Slovensku sa pre
globálne otepľovanie priblížila
aj hranica výskytu malárie.
"Komáre prenesú na človeka
parazita, je to tenučký červ,
v tele sa potom z červov vytvorí
hrčka."
Červ sa najčastejšie usadí pod
kožou, v oku alebo na pľúcach.
V ľudskom tele sa dokáže
denne posunúť aj o 30 centimetrov.
Pri napadnutí oka môže spôsobiť až oslepnutie, nebezpečná
je však aj pľúcna forma. Parazit sa usadí v cieve a môže
spôsobiť trombózu. Na Slovensku sa zatiaľ podľa oficiálnych
štatistík chorobou nakazili dvaja
ľudia, prípadov je však omnoho
viac. Väčšina lekárov zatiaľ
chorobu nedokáže odhaliť.
Aj keď sa ochorenie na Slovensku vyskytuje len krátko, podľa
výskumov je ním nakazených
už vyše 30 percent psov. Práve
zo zvierat prenášajú parazitov
na ľudí komáre.
Choroba sa na Slovensko dostala pre klimatické zmeny. Teplejšie počasie totiž umožnilo,
aby sa parazit, ktorý je pôvodcom choroby, v krajine usadil.
Globálne otepľovanie k Slovensku priblížilo aj ďalšie exotické
ochorenie.
"Epidémia malárie zatiaľ Slovensku nehrozí, všetky okolité
krajiny však už ohlásili sporadické prípady tejto choroby,"
uviedol parazitológ Branislav
Peťko. Na Slovensku tento rok
objavili nový druh komára, ktorý
môže maláriu prenášať. Komár,
ktorý v Európe bežne žije
v Španielsku, sa zatiaľ vyskytuje
na juhozápadnom Slovensku.

Zimný turnaj BFZ 2009
Zimný turnaj organizuje BFZ.
Organizačný výbor: predseda OV
– Andrej Machovič, členovia OV
- Miroslav Richtárik, Ján Šuniar,
Rudolf Hupka Účastníci: 24 mužstiev Družstvá boli rozdelené do

troch skupín: Skupina A (Rapid):
D.Lužná, Čunovo, Vrakuňa, Malinovo, Jarovce, Rusovce, Zohor, Domino Skupina B (Ml.Garda ): Trnávka, Lozorno, Kalinkovo, DNV, Vajnory, FK Dúbravka,
Rovinka, Sv.Jur Skupina C (Senec ): Bernolákovo, Blatné, Gri-

nava, Pezinok, Kr.pri Senci, Sl.
Grob, Limbach, N.Dedinka Hrací
systém: Každý s každým jednokolovo. Víťazi skupín a najlepší
na 2.mieste budú hrať semifinále
o postup do finále.
Hracie plochy:
Ihriská s umelou trávou - FK

Rapid, Inter, NTC Senec
1. kolo
FCL DNV – Rovinka 
g: Gajdoš
•••

1 : 4.

2. kolo
FCL DNV – Malinovo 
g: Gajdoš, Jusko

2 : 2,

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm = 0,50 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisnika
• Až 11. 1. zaregistroval majiteľ
rodinného domu na Vápencovej,
že mu neznámy páchateľ ukradol
horský bicykel a benzínovú strunovú kosačku Styl oranžovej farby.
Krádežou, ktorá sa mohla odohrať
od decembra do nedele 11. 1.,
prišiel majiteľ o hodnotu 110 €.
• V ranných hodinách 13. 1. z
rodinného domu a Pieskovcovej neznámy páchateľ ukradol
peňaženku s dokladmi, hotovosťou
101 €, rôzne šperky v hodnote
1812 €.
• V stredu 14. 1. v ranných hodinách vnikol násilne páchateľ do
rodinného domu v starej časti DNV.
Zaistila ho hliadka OO PZ DNV a
je stíhaný za zločin porušovania
domovej slobody. Keďže zaistený al pri sebe aj sáčok s marihuanou bude čeliť aj obvineniu aj
z ďalšieho trestného činu.
• V čase od Vianoc do 16. 1. sa
podarilo neznámemu páchateľovi
ukradnúť na Opletalovej motorové
vozidlo Volvo s návesom v hodnote 70-tis. €.

• V

dopoludňajších hodinách
6. 1. sa na ulici M. Marečka,
zatiaľ neznámy páchateľ dopustil
krádeže peňaženky a dokladov.
Ba z bankomatovej karty vybral aj
650 €.
• V pondelok 19. 1. neznámy páchateľ na čerpacej stanici Slovnaft na Eisnerovej ukradol násilne z vysávača pokladničku s
298 €.
• Večer o 21.00 h na križovatke
Podhorská – Pieskovec v stredu
21. 1. dosiaľ neznámy páchatelia pod hrozbou násilia s nožom
prinútili 54-ročného muža, aby im
vydal peniaze. Poškodený, z obáv
o svoj život, vydal páchateľom
peňaženku s hotovosťou 48 € a
dokladmi.



Dievčatá – pozor!
Vo večerných hodinách neprechádzajte tmavými neosvetlenými
uličkami samé! Neznámy páchateľ
v ostatných dňoch sa sústreďuje
práve na mladé dievčatá a ženy
vo večerných hodinách! Prepadáva ich a obťažuje. Hoci zatiaľ
hlásili dva prípady, je potrebné
vyvarovať sa takémuto stretnutiu,
alebo byť pripravený...

Turnaj v prehadzovanej v Devínskej
Volejbalový klub ŠK Albatros
pri ZŠ Ivana Bukovčana zorganizoval dňa 16.12.2008
v telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana 1 pre žiačky piatych
a šiestych ročníkov ZŠ turnaj
v prehadzovanej.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré hrali systémom
každé s každým na dva vyhraté
sety.
Po odohratí všetkých desiatich
zápasov, bolo toto konečné poradie:
Kategória „A“:
piaty ročník - 1. miesto družstvo
s názvom „Juniorky“
v zložení S. Čekovská,
K. Štaffová a M. Patzeltová
2. miesto družstvo
s názvom „Šialené baby“
v zložení N. Tavaliová,
N. Demovičová a R. Koláriková
Kategória „B“: šiesty ročník –
1.miesto družstvo
s názvom „Ježibaby“
v zložení K. Martanovičová,
T. Honzová a A. Sapáková

Tabuľka IV. ligy jesenná časť sezóny 2008/2009
Poradie

Družstvo

Z

V

R

P

Góly

Diff.

1

ŠK Vrakuňa

13

11

1

1

29:10

19

2

SFC Kalinkovo

13

8

3

2

41:15

26

3

FCL DNV

13

8

3

2

24:10

14

27

4

MŠK Králová pri
Senci

13

8

1

4

35:19

16

25

5

ŠK Tomášov

13

7

2

4

28:21

7

23

6

TJ Rovinka

13

6

4

3

22:16

6

22

7

TJ Malinovo

13

6

4

3

25:22

3

22

8

FK Dúbravka

13

3

4

6

14:24

-10

13

9

ŠK Čunovo B

13

3

3

7

9:21

-12

12

10

TJ Jarovce

13

2

5

6

11:17

-6

11

11

13

2

4

7

10:24

-14

10

13

2

3

8

13:25

-12

9

13

MFK Rusovce
FK CEPIT
Vajnory
FK Štart

13

1

6

6

15:38

-23

9

14

ŠK Danubia

13

1

3

9

6:20

-14

6

12

Body
34
27

2. miesto družstvo
s názvom „Rybičky“
v zložení J. Duchoňová,
B. Gubovská a M. Koleničová
3. miesto družstvo
s názvom „Bubliny“
v zložení K. Kazaniová,
E. Husseinová a L. Štofanová
Každá zúčastnená členka družstva obdržala sladkú odmenu
a taktiež vecnú odmenu. Na
ceny prispelo ZRPŠ pri ZŠ Ivana Bukovčana a firmy:
1/ Bezpečná práca BOZP, spol.
s r.o.,Pieskovcová 41, Bratislava 2/ ROVA -SK a.s., pobočka
Bratislava, Pri šajbách 11, Bratislava 3/ Toplac SK, s.r.o., Cementárenska 15, Stupava  
4/ DOMEX spol. s r.o., Stromová
30, Bratislava
5/ ZO-OZCh pri a.s.Slovnaft
Po vyhodnotení tohto turnaja
boli odmenené hráčky minivolejbalového družstva ZŠ
Ivana Bukovčana, ktoré hrá
majstrovskú súťaž v rámci MINIMAX VOLLEY, ktorú organizuje
medzi školami SVF. Ocenenia prevzali postupne hráčky,
ktoré mali najlepšiu účasť na
tréningoch a najlepší prístup
a to: Tereza Honzová, Katarína Martanovičová, Katarína
Štaffová, Stanislava Čekovská,
Petra Kubincová, Miroslava
Koleničová. A taktiež boli odmenené najlepšie hráčky krúžku
prehadzovaná Romana Koláriková, Michaela Patzeltová,
Jarka Duchoňová a Barbora
Gubovská.
m

- Pán doktor, náš syn zhltol
pero!
- Hneď som u vás.
- Čo máme zatiaľ robiť?
- Píšte ceruzkou.
•••
- Poznám jedného muža čo je
15 rokov ženatý a večer zostáva
doma. Nie je to šťastie?
- Môže to byť aj reuma.
•••
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