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Prenádherné vyumývané ráno 
nás privítalo v predposledný 
májový deň. Hoci pršalo už 
druhý deň, ten pohľad na 
zeleň, ktorá akoby otvárala 
náruč tomuto májovému 
dažďu bol na nezaplatenie. 
Pravda, výletníci asi 
najspokojnejší neboli. Ak 
sa nejaký ten deň tešili na 
peknú túru, nebodaj na dobrú 
opekačku...
Iste ulahodiť každému 
nedokáže... nielen počasie, 
ale ani organizátori podujatí. 
Nakoniec tisíc ľudí, tisíc 
chutí, zvyklo sa vravieť a ani 
dnes tomu inak nie je. Hoci, 
dnes by už človek aj očakával 
možno trocha viac. Dejiny 
sa už predsa nezmestia na 
dve kamenné tabule a teda 
vývoj by mohol zanechať aj 
nejaké iné stopy ako príznaky 
stádovitej ochoty: všetci 
do supermarketov, všetci 
prikývnuť ak povie Jano a 
odmietnuť ak povie Jožo...
všetci (podaktorí) výnimoční 
za každú cenu.
Sledujem vývoj jedného 
spisovateľa už vari dvadsať 
rokov. Tie zmeny, isteže 
vplyvom osobnostného rastu 
i prostredia, sú výrazné, tiež 
rôzne. 
Nemôžeme byť všetci 
spisovatelia, prognostici ani... 
jednoducho každý sme iný. 
Jeden viac, druhý menej 
tolerantný, jeden viac, druhý 
menej úžasný, jeden...
 Vydavateľ

Deň otcov
Miestny odbor Matice slove-
nskej v Devínskej Novej Vsi 
pozýva všetkých obyvateľov 
našej mestskej časti a hlavne 
deti, aby sa prišli zabaviť 
v sobotu 13.júna od 14:00 
na „planírku na Srdci“ nad 
sídliskom Podhorské a os-
lávili tak spoločne „Deň ot- 
cov“. Hry, zábava a malé ob-
čerstvenie zabezpečené.
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Katalóg obchodov a služieb Devex 
2009 pre obyvateľov Devínskej No- 
vej Vsi tento rok nevyšiel. Prečo ne-
vyšiel písali sme minimálne v troch 
číslach dvojtýždenníka Devex.
Nezabudli sme ubezpečiť, že ďal- 
šie vydanie pripravujeme pre rok 
2010. Malo by byť sedemnáste. 

Upozornili nás však spoluobčania, 
že zaregistrovali obiehanie podo-
zrivých indivíduí tvrdiacich, že Ka-
talóg Devex už vydávaný nebude 
a preto by bolo vhodné uplatniť re-
klamu, či inzerciu u nich. Nedozve-
deli sme sa názov firmy ani mená 
konateľov, či skôr „konateľov“, 
ktorých jediným záujmom, ako aj 
v iných prípadoch, je „vysánko-
vať“, ako sa ľudovo vraví, Devex 
z dosahu pôsobnosti. Hovorí  sa 
tomu konkurencia, alebo boj o te-

NeNaleťte 
podvodníkom

ritórium. Prostriedky možno po-
užívať čisté i špinavé. Čitateľom 
a odberateľom želáme dobrú  
orientáciu. Skutočne nie vždy je 
zlato, čo sa blyští. Ani pod náno-
som make - upu.
 pj jr

Rodokmeň (snímka hore), súbor Klnka (vľavo dole), Ľudovít Ludha, sólista opery SND 
(vpravo dole) na Festivale slovenskej národnej piesn
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DEVEX 2

MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MZ MČ DNV • MÚ • MR • MÚ • MR • MZ MČ DNV

Z radnice
Miestne zastupiteľstvo (MZ) MČ 
DNV sa zišlo dňa 19. 5. 2009. 
Z prijatých uznesení a záverov 
vyberáme: 
MZ MČ DNV 
- schválilo návrh Zmluvy na kúpu 
nehnuteľného majetku parc. č. 
3450 o výmere 5520m² a parc. 
č. 3451 o výmere 4602m² v loka-
lite Srdce v kat. území Devínska 
Nová Ves medzi Slovenskou re-
publikou - Obvodným úradom 
v Bratislave a MČ DNV za cenu 
23.235,75 Eur. vcelku za obe 
parcely a požiadalo starostu 
MČ DNV o zvolanie mimoriad-
neho zasadnutia MZ MČ DNV 
na prerokovanie financovania in-
vestícií z rozpočtu MČ DNV, 
- prerokovalo Intenzifikáciu ČOV 
DNV bez prijatia uznesenia, 
- schválilo zmenu predmetu Zm-
luvy o združení finančných pros-
triedkov s firmou KOPS-BV, spol. 
s r. o. ako zdroj financovania 
projektu Revitalizácie verejných 
priestorov jadra Istrijskej ulice, 
- zobralo na vedomie pred- 
loženú dôvodovú správu a struč-
ný popis projektu k návrhu na 
schválenie spolufinancovania z 
rozpočtu MČ DNV projektu Re-
vitalizácia verejných priestorov 
jadra Istrijskej ulice, 
- schválilo:
a) projekt „Revitalizácia verejných 
priestorov jadra Istrijskej ulice“, 
b) spolufinancovanie projektu z 
rozpočtu MČ DNV vo výške 
5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predsta-
vuje sumu vo výške 26.135 Eur. 
z Fondu pre rozvoj MČ DNV, 
c) zabezpečenie udržateľnosti 
financovania projektu zo strany 
MČ DNV po dobu minimálne päť 
rokov po ukončení realizácie pro-
jektu, 
- neschválilo odpredaj pozem-
kov parc. č. 2810/89 a 2811/8 
o celkovej výmere 641m² pre 
spoločnosť The Port, a. s., 
- schválilo predložený zoznam 
hmotných hnuteľných pamäti-
hodnosti MČ DNV, 
- uložilo hlavnému kontrolóro-
vi MČ DNV vykonať kontrolu pre-
najatých a predaných bytov od  
1. 1. 2004 so zameraním na spô-

sob schválenia prenájmu a predaja 
bytov vrátane inventúrnych stavov 
k 31. 12 príslušného roka, 
- uložilo prednostovi MÚ MČ DNV 
opakovane preveriť (v súvislosti s 
listom manželov Hulíkových) všetky 
kroky, ktoré mestská časť DNV 
urobila v súvislosti s nelegálnou 
prevádzkou „Medveď Pub“ na Is-
trijskej ul. č. 82 a podať informáciu 
na najbližšom zasadnutí MZ MČ 
DNV, požiadalo starostu MČ DNV 
zabezpečiť právne kroky vedúce 
k zákazu nelegálnych prevád-
zok v mestskej časti a uloženie 
sankcií v hornej hranici sadzieb 
za porušenie zákonov a ostatných 
všeobecne záväzných predpisov 
DNV, a požiadalo starostu MČ 
DNV vydať predbežný zákaz vy-
užívania nehnuteľnosti vrátane 
dvora alebo jeho časti na Istrijskej 
ul. č. 82 v Bratislave DNV na pre-
vádzkovanie činnosti a aktivít tretích 
osôb podľa § 5 Občianskeho 
zákonníka vlastníkovi nehnuteľnosti 
a prevádzkovateľovi činnosti, 
- schválilo Záverečný účet Denovy 
za rok 2008 

 v celkovej výške výnosov
 18.169.818.- Sk, 

 v celkovej výške nákladov
 19.039.919.- Sk, 

 a hospodársky výsledok: 
 - 870.101.- Sk, 
a uložilo riaditeľovi Denovy a  
prednostovi MÚ MČ DNV predložiť 
návrh vyriešenia straty za rok 2008 
a spôsob zabezpečenia leasin- 
gových splátok,  
- zobralo na vedomie hospodáre-
nie Materskej školy Pavla Horova 3 
za rok 2008 a uložilo riaditeľke 
MŠ P. Horova 3 dopracovať ma-
teriál o § 23 písm. f) zákona v príj-
moch a výdajoch a predložiť ho na 
najbližšie zasadanie MR MČ DNV, 
- zobralo na vedomie hospodáre-
nie Základných a materských škôl 
v DNV
- schválilo návrh rozdelenia pre-
bytku hospodárenia MČ DNV za 
rok 2008 presunutého do Fondu 
pre rozvoj mestskej časti Bratislava 
Devínska Nová Ves podľa návrhu 
jednotlivých komisií nasledovne: 

 Prebytok celkom:
 373.501,29 Eur. 

 Z toho do Fondu pre rozvoj 
 MČ DNV a 

 Viazané z prebytku: 316.471,29 Eur.  

 oprava strechy, kanalizácie 
 Istra Centra 19.030 Eur. 

 účelová dotácia pre tlač 
 a periodiká 10.000 Eur. 

 dopravné riešenie 
 Kolónie 8.000 Eur. 

 zvýšené dotácie 
 pre športové kluby 5.000 Eur. 

 údržba športovísk 15.000 Eur.

- uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV zabezpečiť zadanie pod-
mienok na vypísanie cenovej po-
nuky dodávky a montáže okien 
na objektoch Základných škôl  
I. Bukovčana 3 a P. Horova 16 –  
I. etapa a zabezpečiť odborné 
svetlo-technické a hygienické po-
súdenie priestorov v Základných 
školách I. Bukovčana 3 a P. Ho-
rova 16, ktorých sa dotýka výmena 
okien v I. etape zateplenia, 
- schválilo zmeny rozpočtu MČ 
DNV na rok 2009 podľa predlo-
ženého návrhu, 
- schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 2/2003, ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov na území MČ DNV
- odporučilo Mestskému zastupi-
teľstvu hl. m. SR Bratislavy schváliť 
návrh Dodatku č. 3 k Štatútu hl. m. 
SR Bratislavy, 
- schválilo financovanie časopisu 
„Metropola“ pre mestskú časť Bra-
tislava Devínska Nová Ves: 

 s terminovanou zmluvou 
 na vydávanie mesačníka 
 do konca kalendárneho 
 roka 2009, 

 s garantovaným redakčným 
 obsahom a zastúpením 
 mestskej časti vo vydavateľskej
 rade časopisu, 
a schválilo Zmluvu o spolupráci 
medzi spoločnosťou STAR produc-
tion, s. r. o. a mestskou časťou 
Bratislava Devínska Nová Ves na 
vydávanie regionálnych novín s náz- 
vom „Metropola Devínska Nová 
Ves“ v znení pripomienok, 
- schválilo pridelenie pohotovost-
ného bytu na ulici Pavla Horova č. 7 
pre žiadateľku p. Zdenku Nevrlovú, 
na dobu 1 roka od 1. 6. 2009 do 
31. 5. 2010, schválilo pridelenie 
pohotovostného bytu na ul. Milana 
Marečka 22 pre žiadateľa p. Joze-
fa Rajchla s manželkou, na dobu 

od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010, 
neschválilo pridelenie pohoto-
vostného bytu pre žiadateľku p. 
Hájkovú Janu, pre žiadateľa p. 
Sergeja Skarpíška, pre žiadateľa 
p. Petra Žembu a pre žiadateľku 
p. Dagmar Rejžekovú, 
- schválilo poskytnutie návrat-
ného príspevku z Fondu roz-
voja bývania MČ DNV vo výške 
9.958,18 Eur. žiadateľom Jane 
Vernerovej, bytom Na Vyhliadke 
13 s manželom Dušanom Verner-
om, bytom Ílová 1, 
- neschválilo predaj pozemku 
parc. č. 2878/332 o výmere 
16,8m² pre žiadateľa p. Andreu 
Mohamadovú a odporučilo žia-
dateľke riešiť letnú terasu formou 
žiadosti o zaujatie verejného 
priestranstva, 
- zobralo na vedomie informáciu 
o plnení Akčného programu za  
I. štvrťrok 2009, 
- schválilo účelovú dotáciu pre 
Miestny odbor Matice Slovenskej 
z rozpočtovej položky: „orga-
nizácia kultúrnych podujatí v MČ 
DNV“ vo výške 1.200 Eur. na 
krytie časti nákladov ubytovania 
a stravovania účastníkov Festivalu 
národnej piesne – slovenského 
súboru z Chorvátska „Lipovjany“, 
- schválilo zahraničnú služobnú 
cestu zástupcov mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves 
v zložení: starosta mestskej časti 
Ing. Vladimír Mráz, poslanec 
MZ MČ DNV Mgr. Oto Gregor 
do Chorvátskeho mesta Omišalj 
v dňoch 1. – 3. júna 2009 a sch-
válilo vreckové vo výške 40% 
z dennej stravnej jednotky pre 
príslušnú krajinu, a schválilo 
zahraničnú cestu zástupcov mest- 
skej časti Bratislava DNV do 
Francúzska – St. Brice v dňoch 
17. – 22. júna 2009 v zložení: 
vedúci výpravy JUDr. František 
Baňas, a členovia: Mgr. Ladislav 
Jaško, Ing. arch Eva Vargová, 
Ing. arch. Milan Beláček, Dárius 
Krajčír, Mgr. Jozef Rajchl, nákla-
dy na dopravu vo výške 1250 
Eur. hradené z fondu kultúry 
a vreckové pre schválených zás-
tupcov MČ DNV vo výške 40% 
z dennej stravnej jednotky pre 
príslušnú krajinu z rozpočtu mest-
skej časti.
 zrb
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DEVEX 3

Predmetom ostatného ro- 
kovania  miestneho zastu-

piteľstva MČ DNV 19.5.2009 
bol  i materiál Projekt OPBK – 
Samostatne dopytovo orien- 
tovaný projekt predpokladám 
Bratislavského kraja, rege-
nerácie sídiel - „Revitalizácia 
verejných priestorov jadra Is-
trijskej ulice“. Materiál, vypra-
covali a predkladali pracovníci 
MÚ M. Beláček a Z. Štroken-
dová . Realizácia projektu sa 
predpokladá uchádzaním sa 
o nenávratný finančný príspe-
vok v rámci výzvy OPBK, kto-
rá bola vyhlásená 3.4.2009, 
formou samostatne dopytovo 
orientovaného projektu Re-
generácia sídiel –Prioritná os 
č.1 Infraštruktúra zamerané-
ho na obnovu a rozvoj fyzic-
kého životného prostredia. 
Oprávnený projekt má riešiť 
komplexnú revitalizáciu podľa 
autorov dôležitého priestoro-
vého areálu – Istrijskej ulice. 
Ako sa v dôvodovej správe 
uvádza jednou z podmie-
nok získania nenávratných 
finančných prostriedkov je 
financovanie projektu  podie-
lom minimálne 5% zo strany 
prijímateľa (MČ). Ako príklad 

uvádzajú: ak celkové náklady 
na projekt: „ Revitalizácia verej-
ných priestorov jadra Istrijskej  
ulice „by predstavovali 13, 691  
mil. Sk,  potom spoluúčasť MČ 
by bola 685 tisíc  Sk.  
   Cieľom projektu je revitalizácia 
Istrijskej ulice v časti od Novo-
veskej ulice po ulicu Na vyhliad-
ke a úprava kontaktných plôch 
smerom k Múzeu kultúry Chor-
vátov na Slovensku so zámerom 
vytvoriť mikronámestie. Nie je 
uvedená informácia či materiál 
bol v komisiách a rade MZ a nie 
sú uvedené ani  ich stanoviská.
V podstate by som dokázal prijať 
a osvojiť si takýto návrh riešenia 
revitalizácie Istrijskej ulice, kto-
rý samozrejme by pre našu MČ 
z pohľadu financovania bol veľmi 
výhodný, zaujímavý a lukratívny. 
Na predloženom materiály mi 
však vadí jedna podstatná vec. 
Na jednej strane Istrijská ulica,  
ktorá má byť vraj historickou pe-
šou zónou, sa započalo, s po-
žehnaním pána starostu, s vý- 
stavbou viacpodlažných betó-
novopanelových malometráž-
nych bytov v rozpore s platnými 
uzneseniami Miestneho za-
stupiteľstva MČ a nesúhlasom 
dotknutých ale i nedotknutých 

Vylúčení občania občanov MČ (petície občanov, 
návrhy a závery zo zhromažde-
nia občanov 4.12.2007).
Pán starosta síce tvrdí, že všet-
ko je v poriadku. Prečo potom 
podpísal kúpnu zmluvu na pre-
daj predmetných pozemkov pod 
stavbou, keď túto zastupiteľstvo, 

ktoré má zo zákona právo na jej 
schválenie ju neschvaľovalo. 
Prečo v inom svojom stanovis-
ku, hovorí o tom, že Legislatívna 
komisia MZ na svojom rokovaní 
dňa 15.8.2005 prijala stanovis-
ko, predkladať poslancom MZ 
len zásadné podmienky zmlúv 
z pohľadu MČ. Pán starosta ne-
vie o tom, že komisie MZ, ktoré 
zriaďuje MZ nemajú rozhodo-
vaciu právomoc a že rozhodo-
vaciu právomoc podľa zákona 
majú len poslanci a to rozhodo-
vaním v zbore? Alebo to  nevie 
ani predseda tejto komisie pán 
Judr.Šimkovič alebo jeho zá-
stupca JUDR. Baňas? 

Veľmi zvláštne. Prečo sa do-
teraz nevyjadril pán starosta 
k interpelácii skupiny poslan-
cov k výstavbe na Istrijskej? 
Následne sa dozvedáme,z 
úst pána starostu, ako ho-
vorí o tom, že má dohodnuté  
s investormi vybudovanie, ná-
mestia Márie Terézie a  pokra-
čovanie cyklolávky cez Mo-
ravu smerom k Zámočku M. 
Terézie. Idea veľmi pekná , no 
podľa môjho názoru postave-
né na hlinených nohách. Je to 
reálny projekt z pohľadu záuj-
mu turistov? Pán architekt Be-
láček nám nahovára, že áno, 
ba dokonca tvrdí o 4 tisícoch 
turistov denne. Nuž ....? No 
a teraz máme dokonca pred 
sebou návrh projektu jadra 
Istrijskej ulice. Ja mám pocit, 
že jedna ulica, ktorá sa v mi-
nulosti nazývala Hlavná ulica, 
teraz Istrijská, ktorá historicky 
pozostávala zo súvislej rodin-
nej zástavby a svojou dĺžkou 
od reštaurácie u Michala po 
ulicu Na vyhliadke má asi 800 
metrov, nie je riešená tak, aby  
spĺňala tie vízie o ktoré majú 
záujem predovšetkým tí oby-
vatelia ktorí v našej MČ žijú 
a následne chcú a  budú žiť 
i ich nasledovníci. Mne osob-
ne nie je vôbec zrejmé, čo sa 
tu všetko chystá pod rúškom 
tajomstiev a zastierania. Mys-
lím si, že toto sú veci bytostne 
verejné, s právom občanov 
pre zrozumiteľné a hodnover-
né informácie a s ich právom 
samozrejme i vyjadrovania sa 
a navrhovania sa k nim.

     Ing. Peter Ebringer

Slovo majú Novoveštania

Istrijská ulica 
na pokračovanie

Nuž som si ho prelistoval aj 
prečítal. Aj pochopil, akému 
účelu má slúžiť. Ale páni pos-
lanci dobre kalkulujú. Ich rekla-
ma ich nebude nič stáť, teda 
z vlastného vrecka nemusia 
dať ani cent aby boli vycapení 
v každom čísle, aby tam boli len 
chvála a oslava ...tých ktorých 
máte voliť v najbližších voľ-
bách. Možno sa mýlim a témy 
o ktorých už v Devínskej vie 
každý niekoľko rokov nebudú 

náplňou ďalších vydaní, budeme 
tam nachádzať aj kritiku (možno 
len na psie hovienka a nespoľah-
livosť občanov), ale bude to pes-
tré, barvené, veľavravné, nebude 
unavovať len hladkať. Koho už 
zaujíma čo robí rada, zastupi-
teľstvo, o čom rozhodujú, ako ša-
fária, čí vôbec vedia v ktorej obci 
bývajú a čom všetkom rozhodujú. 
Načo je v novinách 50 informácií 
keď stačí 8. A pekných a milých, 
a nežných a dobrých. mi

Nový časopis
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DEVEX 4
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

13. 6. Večer Ruda Slobodu
- literárno – hudobné pásmo o 18.00 h

vo veľkej sále IC, vstup voľný

14. 6. Slncový kôň
- detská divadelná scéna, účinkuje divadielko Bum -Bác

vo veľkej sále IC o 16.30 h.,vstupné: 0,90 € ( 27,11 Sk )

15. 6. Otvorenie letnej čitárne

18. 6. Ale, ale pani plukovníková !
divadelná hra B. Ahiforsa. Hrá súbor Forbína pri ZUŠ v DNV

vo veľkej sále o 18.00 h, vstupné 0,90 € (27,11 Sk)

20. - 21. 6. Festival chorvátskej kultúry
organizuje: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku

miesto: priestory Farského centra a IstraCentra

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.

6. 6. Čarovný Schloss Hof
- autobusový výlet do letného sídla Márie Terézie
TIK DNV, Istrijská 49 o 9.45 h

13. 6. Rakúske NP – Thaytal
 - autobusový výlet do národného parku na hranici Rakúska s ČR
TIK DNV, Istrijská 49 o 7.00 h.

V  rámci  16.  ročníka  Festivalu  slo-
venskej  národnej  piesne  bolo  
24. 5. 2009  na  pôde  veľvysla- 
nectva Chorvátskej republiky v Bra-
tislave  podpísané  Memorandum 
o  regionálnej  kultúrnej  spolupráci 
medzi  pobočkou  Matice  chorvát-
skej Kutina, Maticou slovenskou Li-
povljani,  Miestnym  odborom  Ma- 
tice  slovenskej  v  Devínskej  Novej 
Vsi  a  Chorvátskym  kultúrnym  zvä-
zom  na  Slovensku.  Dohodu  pod-
písali  Dragutin  Pasarič  za  Maticu 
chorvátsku v Kutine, Josip Krajči za 

Maticu  slovenskú  Lipovljani,  Ján 
Žatko za Maticu  slovenskú Devín-
ska  Nová  Ves  a  Juraj  Cvečko  za 
Chorvátsky  kultúrny  zväz.  Cieľom 
tohto memoranda je šírenie hodnôt 
slovenského  kultúrneho  dedičstva 
v  Chorvátsku  a  chorvátskeho  na 
Slovensku. 
Prvou ukážkou vzájomnej kultúrnej 
spolupráce  bolo  vystúpenie  spe-
váckeho  súboru  slovenských  ma- 
tičiarov z Chorvátska Lyra na  toh-
toročnom  Festivale  slovenskej  ná-
rodnej piesne.  - jž -

Memorandum o spolupráci

Pozývame vás na otvorenie Letnej čitárne, ktoré sa uskutoční 15. 06. 
2009 o 12.00 hodine na nádvorí knižnice. Pre deti máme pripravené 
divadielko pri príležitosti otvorenia Letnej čitárne. Bude prichystané občer-
stvenie pre deti aj ich rodičov. Nádvorie Knižnice IC, Istrijska 6. 
 Tešíme sa na Vašu návštevu, Knižnica IC

Otvorenie letnej čitárne

Záujem o kultúru je v DNV veľký

 v SNM - Múzeu kultúry Chorvátov 
na Slovensku

Základná umelecká škola so síd-
lom na Istrijskej ul. č. 22 v DNV si v 
tomto roku pripomína ôsme výročie 
vzniku a samostatného pôsobenia 
v Devínskej.
Múzeum pripravilo pri tejto príleži-
tosti výstavu prác žiakov výtvarné-
ho odboru ZUŠ v DNV.
Pútavé obrázky a nápadité dielka z 
hliny alebo papiera sú výsledkom 
nielen snahy a výrazného talentu 
týchto malých umelcov, ale samo-
zrejme, aj trpezlivého vedenia a 

láskavého prístupu ich pedagógov 
zo ZUŠ.
Výstava je prístupná pre verejnosť 
do 17. júna 2009 v priestoroch 
Slovenského národného múzea 
- Múzea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku na Istrijskej ulici č. 68 v 
DNV denne od 10.00 do 16.00 
hod. Vstupné na výstavu je 1,33 € a 
zľavnené vstupné je 0,66 €.
Srdečne Vás pozývame!
Viac informácií o aktuálnych podu-
jatiach a výstavách múzea nájdete 
aj na webovej stránke 
www.snm-mkchs.sk alebo volajte: 
02/ 64761 087.

- Prvé rande a vy prídete 
opitý?
- Jasne ste napísali, že stav 
nerozhoduje.

•••
V televízii máme už toľko 
kanálov, že jej hovoríme te-
levízna kanalizácia.

•••
- Prečo blondínky inšpirujú 
humoristov?
- Lebo sú „hore bez“ nielen 
pri opaľovaní.

•••
Mladí vedú 
život bezstarostný, 
starší bezmladostný.

•••

Hra farieb a tvarov
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 DEVEX 5

Spolocenská kronikaˇ
   

„Tak, skutočne to bolo dnes pekné 
a sme spokojní, boli slová účast-
níkov festivalu, ktorí v nedeľu 24. 
mája odchádzali z kultúrnej záhra-
dy. Odchádzali za mnou a v pod-
state „za mojim chrbtom“ hodnotili. 
A to bola vari najväčšia odmena 
organizátorom tohto podujatia“, 
nechal sa počuť riaditeľ festivalu a 
autor scenára 16. ročníka Festivalu 
slovenskej národnej piesne  pán 
Peter Krug.
Ten tohtoročný, už šestnásty, bol 
tradične rozdelený do dvoch dní. V 

sobotu 23. mája sa stretli občania 
i matičiari o 18.00 h pri pamätníku 
R. Slobodu na Slovinci na krátkej 
spomienke na spisovateľa. Jeho 
tvorbu priblížila príťažlivým pred-
nesom Claudia Pitnerová, žiačka 
ZŠ I. Bukovčana.
V ten istý deň v kostole Ducha sv. 
pripravila Základná umelecká ško-
la v DNV od 19.00 h pôsobivý 
koncert pod názvom Tebe poém. 
Od najmenších začiatočníkov po 
vystúpenie pedagógov všetci za-
ujali a nadchli takmer plný kostol 
vďačných poslucháčov. Po koncer-
te uzavrela ponuku návšteva výsta-
vy akademického maliara Mariána 
Komáčka v pivnici F-centra.
Naše slniečka, deti materskej školy 

z DNV pod vedením I. Petercovej 
už niekoľko ročníkov pripravujú 
divákom a poslucháčom svojou 
radosťou a bezprostrednosťou kul-
túrny zážitok ešte pred oficiálnym 
otvorením. To bolo krátke a struč-
né. Moderátorka podujatia pani 
Eva Vargová, ktorá už niekoľkokrát 
osvedčila cit pre mieru, privítala 
hostí, z ústredia Matice slovenskej 

už tradičného hosťa, podpredsedu 
Alexandra Števíka, predstaviteľov 
samosprávy našej mestskej časti, 
ktorá sa nemalou mierou podieľala 
na organizácii tohto ročníka, festi-
val, účinkujúcich, hostí i divákov po-
zdravil starosta Devínskej Vl. Mráz. 
A už nič nestálo v toku riave slova, 
spevu, tanca a hudby v podaní sú-
borov a sólistov. 
Súbory i sólisti prišli splácať dlh 
rodnej zemi – domovine drobný-
mi perlami skrytými v piesňach, 
tancoch i v slovách. Ako sa im da-

rilo? To bolo treba vidieť a počuť. 
Z vlaňajšej prehliadky sme videli, 
počuli a mali možnosť porovnať 
štyri súbory. Súbor Bystričan zo 
Záhorskej Bystrice, žiakov Základ-
nej umeleckej školy T. Pilchovú a T. 
Ondriáša, ženský spevácky súbor 
Kytica a mužský spevácky zbor 
Rodokmeň. Staronová Klnka, teda 
detský folklórny súbor z Dúbravky, 
sú vždy nový. S novým repertoá-
rom, sviežim prejavom, s radosťou, 
ktorú rozdávajú. Sebe, divákom 
a poslucháčom a iste aj svojim 

vedúcim Ingrid a Petrovi Saňkov-
com. Osviežením bolo aj vystúpe-
nie sólistky Mariky Brejkovej. 
Členka súboru Kytica sa predstavila 
v kroji  príjemnými ľudovkami Toh-
toročný festival poctili návštevou aj 
matičiari z Chorvátska (Matica slo-
venská v chorvátsku) z Lipovlian. 
Škoda, že dostali tak málo priesto-
ru v Devínskej. Kompletný program 
dvoch súborov však predstavili 
v Jarovciach v predvečer podpísa-
nia dohody o kultúrnej spolupráci 
medzi maticami (píšeme na inom 

mieste) Slovenska a Chorvátska. 
Hoci všetky súbory predstavili 
maximum toho čo nacvičili, treba 
pripustiť, že amatérske telesá i jed-
notlivci nemôžu všetok svoj čas ve-
novať príprave, čo sa môže odraziť 
na výkonoch. 
Tie však v Devínskej akoby pre-
konávali čas i priestor. Hovoríme 
o systematickom raste žiakov ZUŠ, 
pokroku mladého súboru dievčat 
Kytica, nestárnucemu mužskému 
klenotu Rodokmeň. „Keď tých chla-
pov počujem spievať až mi mráz 
behá po chrbte“, vyznal sa jeden 
z poslucháčov.
 pj jr

 (pokračovanie v budúcom čísle)

Milan ŠIMKOVIČ
Ferdinand MÁDER

Rudolf BALOG
Nech odpočívajú v pokoji !

Odišli z našich
radov

Drobnými perlami Roztancovaná Klnka

Spomienka na spisovateľa Ruda Slobodu Marián Komáček s hosťami výstavy

Koncert v kostole Ducha sv.
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DEVEX 6

Listom a priloženými podpismi 
obyvateľov Podhorskej ulice 
sme žiadali Miestny úrad DNV 
odd. životného prostredia a re-
ferát cestného hospodárstva 
o riešenie dopravnej situácie 
na časti ul. Podhorská. Ide o 
časť od veľkého agátu popri 
penzióne Helios po križovatku 
smerom na Sandberg. Celá 
táto časť ulice Podhorská je 
mimoriadne vyťažená vozidla-
mi v pracovné dni a to v od-
poludňajších hodinách a cez 
víkend, keď slúži ako jediná 
cesta k Morave a na Sandberg 
pre peších, cyklistov a matky s 
kočíkmi. V najužšej časti nemá 
chodník, ktorý je ukončený 
pred agátom, ale hlavne ne-
spĺňa náležitosti komunikácie 
na obojsmernú prevádzku pre 
šírku cca. 3 m. Navrhovali sme 
riešenie: obmedzenie dopravy 

na tomto úseku v jednom smere, 
pešiu zónu alebo obmedzenie v 
oboch smeroch, teda každá vari-
ácia by zlepšila pozíciu cyklistov, 
korčuliarov a chodcov na tomto 
úseku. Odpoveď bola nasle-
dovná, citujem: „Vami navrhnuté 
riešenia by negatívne ovplyvnilo 
širšie okolie! A začatá cyklistická 
trasa narazila na masívny odpor 
obyvateľstva!" Poznám obyvateľov 
okolia, všetci podpísali petíciu a 
neverím, že majú takýto názor. 
Je to len výhovorka úradníkov. 
Teda úrad životného prostredie 
takýmto morbídnym, scestným a 
arogantným spôsobom nadradil 
autá pred tisíckami peších, cyk-
listov, len aby si vodiči zo Slovin-
ca a od Moravy skracovali cestu 
a jazdili po parku, keď sa míňajú 
obojsmerne na cca 3 m širokej 
ceste, ktorá mala pôvodne slúžiť 
ako prechod pre káru a peších. 

Nenavrhli nič, dokonca ani znač-
ku pozor chodci, ale navrhli - vy-
padnite ide auto! Minulé leto som 
bol v severských krajinách a jazdil 
som hlavne v Dánsku, kde všetky 
dediny sú prepojené cestičkami 
pre peších a cyklistov a toto je 
vysoko prioritná spoločenská 
téma pre každého úradníka, len 
pre slovenských úradníkov v DNV 
to znamená dajte nám pokoj!. U 
nás nevieme vyčleniť stometrovú 
ulicu, nieto ešte prepojiť dedi-
ny navzájom. Pravdepodobne 
neboli nikde v zahraničí a treba 
ich poslať na školenie aspoň do 
Rakúska! Ostalo nám len vyzvať 
týmto vodičov: Obmedzte pre-
jazdu v poobedňajších hodinách 
a hlavne cez víkend. Ak to ne-
pomôže, sme rozhodnutý cestu 
zablokovať.
 Cyklistický chodník popri Mo-
rave je v dezolátnom stave, ešte 
pred začatím protipovodňovej 
steny ho rozbili nákladné vozidlá, 
ktoré navážali a navážajú zeminu 
do záhrad. Nemám dodnes ve-
domosť, že sa chystá oprava.

Nedá mi sa nevrátiť kriticky o 
zničení lúk náletovými burinami 
a vŕbami popri Morave, i keď 
som to už písal pred cca. ro-
kom, keď ochranári vyhlasova-
li, že sú to pozostatky lužných 
lesov. Prosím Vás, toto tu ni-
kdy neboli lužné lesy , tu boli 
pasienky a krásne pokosené 
lúky. Pre informáciu v 60-tich 
rokoch z lúk pri družstve brali 
trávniky na štadión Slovan! 
 Túto burinu a plevelové stro-
my treba pokosiť a vyklčovať a 
najlepšie, keby to zapálil blesk, 
len netreba volať hasičov. Nie 
je pravda, že v ochrannom 
pásme sa nesmie kosiť, treba 
len požiadať súkromníkov a 
pasienkovú spoločnosť o sú-
hlas a samozrejme peniaze od 
Miestneho úradu. Ale keďže by 
potom neostalo poslancom a 
niektorým pracovníkom úradu 
na odmeny tak pravdepodobne 
to nie je možné. Asi by to podľa 
úradníkov negatívne ovplyvnilo 
širšie okolie a narazilo by to na 
masívny odpor obyvateľstva. 
Len neviem ktorého. 
Asi v Petržalke.
 Dojčák Peter

Slovo majú Novoveštania

arogaNtNé 
odmietnutie petície

Vec:
Žiadosť  obyvateľov  o  riešenie 
Podhorskej ulice
Vaším  listom  zo  dňa  20.  4. 
2009  žiadate  o  riešenie  do-
pravnej  situácie  na  Podhorskej 
ulici v časti od ul. Slovinec po ul. 
Pieskovcovú,  ktorá  je mimoriad-
ne  frekventovanou  dopravnou 
komunikáciou a to obmedzením 
dopravy:
1.  pešia zóna
2.  obmedzenie dopravy 
  v jednom smere
3.  obmedzenie dopravy
   - v oboch smeroch 
K žiadosti ste priložili aj súhlasy 
obyvateľov Podhorskej ulice. Pra-
covnici OVDŽP urobili obhliadku 
miesta a danú situáciu preverili. 
Podhorská  ulica  je  v  súčasnosti 
frekventovanou  ulicou.  Je  to  vy-
volané dočasným dopravným ob- 
medzením  ul.  Na  Hriadkach  z 

dôvodu  realizácie  protipovodňo-
vých  opatrení.  Niektorí  vodiči  si 
v  súvislosti  s  týmto  obmedzením 
skracujú cestu prejazdom cez ulice 
Primoravská a Podhorská.
Vami  požadované  dopravné  ob-
medzenie  by  negatívne  ovplyvnilo 
širšie  okolie  Koncom  tohto  roku 
budú  práce  súvisiace  s  realizá-
ciou  protipovodňových  opatrení 
ukončené.  Po  ukončení  realizácie 
protipovodňových opatrení kompe-
tentní pracovníci MÚ DNV situáciu 
opakovane  preveria.  V  prípade, 
že  sa  situácia  nezmení,  anketou 
preveríme záujem obyvateľov oko-
litých  ulíc.  Až  po  získaní  súhlasu 
nadpolovičnej väčšiny pristúpime k 
preneseniu dopravnej situácie. Cca 
pred 2 rokmi sa začala sa realizo-
vať cyklistická trasa po Podhorskej 
ulici,  ktorá  bola  zastavená  vzhľa-
dom na masívny odpor obyvateľov. 
V rozpočte MČ DNV na rok 2009 
s ú vyčlenené finančné prostriedky 
vo výške 13 278,- € (400 000,- Sk 
„1€ = 30,1260 Sk") na  revitalizá-
ciu parku Ruda Slobodu, ktorý rieši 
celé toto územie.   S pozdravom

odpoveď 
úradu  Bol som milo prekvapený, keď 

sa mi dostal do rúk nový časopis 
Metropola DNV, ktorý sa venu-
je našej mestskej časti. A milo 
prekvapený som ostal, aj keď 
som si ho prelistoval a prečítal. 
Neviem, či to pripísať tomu, že 
do prvého čísla sa vyberajú tie 
najlepšie témy a najlepší hostia, 
ale časopis sa mi páčil. 
 Nemilo prekvapený som ostal, 
keď som sa dozvedel, koľko nás 
tento časopis stál a bude stáť 
do konca roka 2009. Pilotné 
číslo  stálo 2.222 EUR (neviem 
či s DPH alebo bez). Mestské za-
stupiteľstvo schválilo na svojom 
zasadnutí financovanie vydá- 
vania časopisu Metropola DNV 
do konca roka 2009 (od júna 
do konca decembra 2009 – 7 
vydaní). Za tento časopis za-
platíme my všetci 19.670 EUR 
(593 180 Sk). Jedno číslo tohto 
časopisu nás stojí 2.812 EUR 
(84 740,- Sk). A to mi pripadá 
strašne veľa. Myslím, že tie- 
to peniaze by sa dali využiť oveľa 

účelnejšie a je to nehorázne 
plytvanie našimi spoločnými pe- 
niazmi. Určite by som za tieto 
peniaze privítal vybudovanie no-
vých chodníkov a parkovacích 
miest a pod.. Ale keď sa na to 
pozrieme z pohľadu starostu 
a niektorých poslancov zastu-
piteľstva, ktorí chcú byť zvolení, 
tak čo je lepší spôsob prezentá-
cie zadarmo, ako časopis, ktorý 
platíme my všetci a v ktorom sa 
môžu prezentovať, ako im zále-
ží na našom blahu a ako veľmi 
v náš prospech pracujú? 
Pomaly sa zvolebnieva a tak si 
treba začať robiť reklamu. Ak by 
som vás mohol poprosiť, robte 
to ale za svoje vlastné peniaze 
a naše spoločné peniaze inves-
tujte do vecí, ktoré naozaj potre-
bujeme.
Dúfam, že v tomto časopise do-
stanú priestor aj iný občania na-
šej mestskej časti ako starosta 
a poslanci Miestneho zastupi-
teľstva. 
 Milan Jambor

Náš Nový čaSopiS
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DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 s tr .  = 50  € ,  1/4 s tr .  = 100  € ,  1/2 s tr .  = 200  € ,  1 s t r .  = 400  € .  1 cm =  0,50  € .  
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne.  
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

www.zamajerske.sk

Tel.: 02/ 5464 5363

 Dokončené byty 

ihneď k nasťahovaniu

V ponuke atraktívne 4 - izbové byty za skvelú cenu 185 456,- EUR / 5,5 mil. Sk.
Pozývame vás na obhliadku.

Ponúkame do dlhodobého 
nájmu nebytové priestory  
vhodné na podnikateľské 
účely v Bratislave 
v lokalite Dlhé diely 
na ul. Pribišova 4 
s plochou 23 m2, 
na ul. Hlaváčikova 39 
s plochou 159,69 m2

a 52,10 m2. 
Ďalej v lokalite 
Devínska Nová Ves 
na ul. P. Horova 10 –12
s plochou 146,83 m2 
a 37,00 m2. 
Bližšie informácie vám 
poskytneme na telefónnom čísle 

Nebytové 
priestory

 0907 790 065 
Cena dohodou.

GEos 
-  geodetická kancelária,
J. Smreka 22, 841 07 Bratislava
 
Aj vy ste pri pohľade
na list vlastníctva zistili,
že dom v ktorom už roky bývate
na ňom nemáte zapísaný?
Pomôžeme Vám to napraviť.
volajte 0903 236 760

Voľakedy, vlastne ani nie tak dáv- 
no, sme na rohu ulíc Novoveská 
a Kalištná svojpomocne budovali 
zeleň. Kultivovali zem, zabezpečo-
vali kríky, vysadili a starali sa. 
Roky. 
Koncom mája t.r. sme zistili, že zby-
točne. Ktosi prišiel, kríky povytŕhal, 
trávnik likvidoval, začali sa zvŕtať 
mechanizmy a kým vyjde toto číslo 
už tam budú vybudované parkova-
cie miesta. To, že zeleň nahrádza-
me betónom sa nám nepáči. 

To že bude umožnené štyrom au-
tám parkovať uspokojí možno šty-
roch. Ale že sa obyvateľov nikto nič 
nepýtal, tak to nás hnevá. 
 mb

Už sa nikto nepýta

Občania mali a majú doteraz uzatvo-
rené zmluvy s MČ DNV na zriadenie 
a prevádzkovanie prípojky televíz-
neho kábelového rozvodu (TKR).  
Podmienkou uzatvorenia tejto zm-
luvy zo strany zriaďovateľa – MČ 
DNV, bolo zaplatenie príspevku za 
zriadenie prípojky TKR objednáva-

taľom t.j. občanom. Výška príspev-
ku bola v závislosti od počtu účast-
níkov v danej lokalite a nákladov na 
zriadenie TKR rádovo od 1000 až 
do 12 000 Skk.  Pýtam sa v súvis-
losti so založením spol. DEVNET, 
aký zákon umožňuje aby sa spo-
ločnosť DEVNET stala vlastníkom 

príspevkov, ktoré zaplatili občania 
do fondu TKR, bez ich predchád-
zajúceho súhlasu, tak ako rozhodli 
poslanci našej MČ. Bez výpovedí 
doteraz platných zmlúv. Existuje 
u nás snáď taký zákon o znárodne-
ní alebo jemu podobný? 

pe 

Otázka predsedovi predstavenstva Devnet
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Z policajného
zápisnika

• V sobotu 16. 5. kontrolovala hli-
adka pohotovostnej motorizovanej 
jednotky (PMJ) polície občana, 
pričom mu pri vyberaní mobilu vy-
padlo z vrecka vrecúško s obsahom 
sušenej zelenej rastliny. Občan 
priznal, že ide o marihuanu. Hliad-
ka PMJ vrecúško zabavila a osobu 
odovzdala príslušným orgánom na 
ďalšie riešenie.
• Vo štvrtok 21. 5. zistili, že ne-
známy páchateľ v noci zo strechy 
20. 5. v jazdeckom areáli RSteam 
Karpatia (medzi DNV a Stupavou) 
ukradol dve motorové kosačky 
Alko typ PowerLine v hodnote 

 
 

5000 € a Dolmar typ TM 530 S v 
hodnote 900 €, tri výhrevné telesá 
na propánbután v hodnote 500 €, 
čím poškodenému spôsobil škodu 
6400 €.
• V piatok 22. 5. na ulici Pod li-
povým neznámy páchateľ na za-
parkovanom vozidle Škoda Fabia 
poškodil zámok, spínaciu skrinku a 
kryt airbagu. Tento pokus o krádež 
auta spôsobil škodu 1000 €.
• V noci z 25. na 26. 5. neznámy 
páchateľ na ulici J. Smreka nechal 
majiteľovi auta výhražný odkaz, 
čím vzbudil v poškodenom dôvod-
nú obavu o život a majetok. Voči 
zatiaľ neznámemu páchateľovi bo-
lo začaté trestné stíhanie za prečin 
nebezpečného vyhrážania.

 OO PZ DNV

23. kolo - 23. 5.

Čunovo B – Lok DNV       0 : 0
predohrávka 

26. kolo - 28. 5.
Lok DNV – Rusovce    4 : 1
g: Marhefka 2, W. Risher, Jusko

24. kolo - 31. 5.
Vajnory – Lok DNV    3 : 1
g: Šašík z

FUTBAL

 Za pekného slnečného poča-
sia sa uskutočnila v dňoch 8. a 
9. mája 2009 v Devínskej Novej 
Vsi po prvý raz súťaž RC lod-
ných modelárov v kategórií TUG 
TOWING a F4A pod názvom Re-
morkéry na rybníku. Súťaže sa 
zúčastnili modelári z Českej re-
publiky a Slovenskej republiky.  
K úspešnému priebehu súťaže 
prispela aj MČ DNV finančným 
príspevkom 333 Eu., ako aj ma-
teriálnym zabezpečením (ozvu-
čenie, bufet).
 V piatok 8. mája 2009 sa 
po prezentácií, príprave trate a 
voľnom tréningu súťažiacich v 
jednotlivých kategóriách, usku-
točnili súťažné jazdy lodných 
modelov kategórie „F4A“. 
V poobedňajších hodinách a 9. 
mája 2009 v doobedňajších ho-
dinách sa uskutočnili súťažné 
jazdy kategórie „Tug Towing“, 
ako súťaž družstiev.
 V priebehu oboch súťažných 
dní mali možnosť deti z Devín-
skej, prezrieť si vystavené krás-
ne lodné modely remorkérov, 
ako aj využiť možnosť nefor-
málne si zasúťažiť na zvlášť pri-
pravenej trati. Jazdu s lodným 
modelom remorkéra vyskúšalo 
celkom 56 detí.
Výsledky jednotlivých kategórií:
Kategória „Tug Towing – MC“ 

(modely so statickým hodnote-
ním:
1. miesto: súťažné družstvo
 „Kolombus“
2. miesto :         -   „   -             
„TT Bratislava seniori“ (DNV)
Poradie modelov v statickom 
hodnotení:
miesto: model „Smit Japan“ 
– autor Juraj Korolus (DNV)
miesto: model „Torben“ 
– autor Peter Mikulka (BA)
Kategória „Tug Towing – OC“ 
(modely bez statického 
hodnotenia):
1. miesto: súťažné družstvo „TT 
Bratislava juniori“ (Bratislava)
2. miesto :       -   „   -     „ 
- MY Arrows“
Kategória „F4A“ (seniori
/juniori):
miesto: Peter Mikulka jun. 
(Bratislava)
Kategória F4A (juniori):
miesto Martin Podhorný 
(Bratislava)

 Súťaž bola zorganizovaná a 
na jej hladký priebeh dozeral 
organizačný výbor súťaže v za-
stúpení p. Jurajom Korolusom 
– obyvateľom našej mestskej 
časti, gestorom súťaže bola 
mestská časť DNV.  
 JUDr. František Baňas 
 – zástupca starostu MČ DNV

Remorkéry na rybníku

Najmladší 
Šošovička
Od novembra 2008 sa šachových 
turnajov začal zúčastňovať aj  
najmladší z troch bratov Šošovič-
kovcov Jakub. Svoj prvý turnaj v 
rámci série Grand Prix (turnaj pre 
začínajúcu šachovú mládež do 14 
rokov) odohral vo veku 3 roky a 
10 mesiacov, čím vytvoril historický 
slovenský rekord, ktorý sa nebude 
prekonaávať ľahko. A počínal si 
úspešne, lebo sa kvalifikoval ako 
7. v poradí na slovenské semifinále 
Grand Prix v kategórii do 8 rokov.  
Mladé nádeje západného Sloven- 
ska sa zišli na druhom kole 8.roč-
níka Regionálneho šachového 
festivalu v obci Štefanov. Okrem 
víťazov si veľký obdiv vyslúžil Ja-
kub Šošovička z Devínskej Novej 
Vsi. Rozhodne nebol len do počtu! 
Bez problémov odohral všetkých 9 

partií a dve z nich dokonca vyhral! 
Klobúk dole! Svoj najväčší úspech 
dosiahol na májových Majstrovst-
vách Slovenska v rapid šachu do 8 
rokov v Nesluši, kde získal 5 bodov 
zo 7 možných, čo mu vynieslo 9. 
miesto v kategórii do 8 rokov a titul 
Majstra Slovenska v kategórii do 6 
rokov. Štartovalo 51 hráčov.
Gratulujeme!
 mj

v rámci oblasti Bratislavy 
pre základné školy 
v súťažnom ročníku 
2008/2009.

Táto súťaž bola organizovaná 
v rámci celého Slovenska pre žiačky 
a žiakov základných škôl, ktorej or-
ganizátorom je Slovenská volejba-
lová federácia v rámci Mini-Max 
Volley. Túto súťaž hralo i družstvo 

dievčat zo základnej školy Ivana 
Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi. 
Organizátorsku i trénersku činnosť 
tohto družstva zabezpečoval VK-
ŠK Albatros. Družstvo žiačok ZŠ 
Ivana Bukovčana hralo v súťažnom 
ročníku 2008/2009 v skupine 
4/D/BA a obsadilo v tejto skupine 
2.miesto, ktoré im zaručilo zúčastniť 
sa semifinálového turnaja o postup 
na majstrovstvá Slovenska.

“MiniMax volley“ žiačok 

Družstvo žiačok ZŠ I.Bukovčana bojovalo dňa 19.mája 2009 v Bratislave 
na ZŠ Turnianska v semifinálovom turnaji za účasti šiestich družstiev, kde 
obsadilo 5.miesto a nepostúpilo na majstrovstvá Slovenska. 

Celkový stav                                 Zápasy              Body             Sety 
Konečná tabuľka žiačok v skupine 4/D/BA:

poradie     družstvo                celkom       V        P         -           v/p       ratio 
 1 ZŠ Pri Kríži A  24  24  0  48  48:0  999 
 2  ZŠ Bukovčana  24  13  11  37  28:23  1,22
 3  ZŠ Pri Kríži B  24  11  13  35  23:28  0,82
 4  ZŠ Pri Kríži C  24  0  24  24  0:48   0
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