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Príhovor

vydavateľa
Teploty v šiestom týždni
trochu vyskočili, chceli potešiť,
pomýlili aj zvestovateľov jari,
vraj sa v Devínskej objavili
prvé lastovičky a bociany, potom však prituhlo až primrzlo.
Kto nestihol ostrihať a orezať
ovocné stromčeky ešte mu
príroda dopriala niekoľko dní.
Do Veľkej noci, teda do
veľkonočného pondelka, nám
chýbajú ešte tri týždne, ešte sa
môžeme venovať pôstu, očistiť
telo i dušu... O tom, či treba,
netreba pochybovať. Čas je
taký ako po iné roky, nech zalistujeme v kalendári akokoľvek dozadu, hoci poniektorí vravia, že ľudia
sa zopsuli, akoby mal prísť
koniec sveta a nik si teda už
na nič nebude musieť na nič
pamätať. Pamätliví, a takých
je vždy dosť, si poctivo zaznamenávajú pohyby mysle
i ostatné pohyby, ukladajú
do spoľahlivých schránok
aby záznamy mohli používať
nasledujúce generácie pokiaľ
to bude potrebné. Preto
máme zachované dejiny a pohyby od kroník obcí až po
vesmírne kroky, máme z čoho
čerpať a splácať dlhy času.
V januári, apríli i decembri,
rok čo rok...prekvapiť môže
iba počasie, keď očakávame
slnečno a teplúčko, už sme
všetko vysadili a... primrzne.
Aj v máji.
Ale očista, tá jarná nevynímajúc, pomáha celoročne.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Parazit môže byť aj rastlina. Čo dokáže, keď ho necháme nekontrolovateľne pôsobiť môžme vidieť na stromoch pri rybníku v Devínskej.
Dokedy tieto stromy vydržia nápor imela?

PRE menü DNV
INTRO
V predošlých vydaniach
Devexu bola spomenutá jedna
pripravovaná architektonická
iniciatíva PREmenü DNV. Keďže
s touto aktivitou súvisím najmä
ako autor myšlienky, rád by
som vám toto celé občianskoodborné snaženie predstavil.
Som architekt a žijem v DNV 33
rokov. Síce málo na to, aby som
sa mohol stavať do role „akademického kritika“, ale možno
dostatočne na to, aby som vedel
na základe aj vlastných skúseností z praxe, a nakoniec aj zo
života v DNV, čo by sa tu mohlo a dalo zmeniť. Územie obce
ukrýva v sebe obrovský potenciál v podobe jedinečnej zmesy
prírody, bývania a kultúry. Túto

svoju špecifickú pozíciu, v blízkom okolí hl. mesta Bratislavy,
a samozrejme aj
s
perspektívnymi
výhľadmi na budúce prepojenie
na rakúsku stranu a z toho
plynúce ďaľšie možné oživenie turizmu, by bolo vhodné
dostatočne potvrdiť. Preto už
dlhšie nad takouto aktivitou
premýšľam, ale vzhľadom na
šialený kolotoč komerčnejších
zákazoch v časoch stavebného
„boomu“, nikdy na to nebol čas.
Paradoxne mi kríza tento čas
vytvorila a začal som si „mapovať“ rôzne lokality, ktoré by
mohli dostať novú tvár a využitie, resp. miesta, kde isté funkcie
absentujú. Vznikol tak zoznam
(Pokračovanie na strane 3)

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Miestne zastupiteľstvo
bude v utorok 16. 3.
2010 vo veľkej sále
Istracentra od 8.30 h.
• Kruhový objazd je
naplánovaný na rohu ulíc
I. Bukovčana – Na grbe
pri vchode do cintorína.
• MČ DNV ako orgán ochrany
prírody začala 22. 2. konanie
na vydanie súhlasu na výrub
drevín v priestoroch cintorína
a okolia kostola. Dôvodom
je v minulosti zanedbané
ošetrovanie proti výmladkom
a náletom inváznych drevín.
Rovnako sa zanedbalo
ošetrenie skupín krovín, ktoré
sa nekontrolovateľne rozširujú
po hroboch a do ich okolia.
• Rybárska sezóna
hoci väčšia časť rybníka,
na rohu Mlynskej a Istrijskej,
v čase uzávierky novín bola
zamrznutá, podľa vyjadrenia
gestora Vl. Baranoviča rybárska
sezóna začne pravdepodobne
v druhej polovici marca.
Lovuchtivým rybárom tento
termín včas oznámia.

Úzavierka dnešného čísla
bola 4.3. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 18.3. 2010,
číslo vyjde 26.3. 2010.

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

Z radnice
Miestna   rada Miestneho
zastupiteľstva   mestskej   časti  
Bratislava   Devínska Nová Ves
(MR MZ MČ DNV)  sa zišla na
svojom riadnom zasadnutí 2.
3. 2010. 	
MR MZ MČ DNV
• zobrala na vedomie stav
rozpracovanosti ÚŠ časti
zóny – východ BA DNV,
požiadala starostu MČ DNV
a uložila architektovi MČ DNV
prerokovať pripomienky hl. m.
SR BA s magistrátom hl. m.
a následne v komisiách MZ MČ
DNV, uložila prednostovi MÚ
MČ DNV zaslať Ministerstvu
ŽP č. 2515/2010-3,4/dp stanovisko MČ DNV. V stanovisku
oznámiť, že záväzné stanovisko
k EIA, Obytný súbor Slnečný
vrch, Bratislava – Devínska
Nová Ves, vydá MČ DNV po
prerokovaní a odsúhlasení ÚŠ
časti zóny – východ BA DNV,
• zobrala na vedomie stav
rozpracovanosti ÚŠ – BA DNV
pri Glavici, požiadala starostu MČ DNV a uložila architektovi MČ DNV prerokovať
pripomienky MČ DNV so spol.
Presskam a ŽSR a následne
v komisiách MZ MČ DNV,
• zobrala na vedomie
predložený návrh na zmenu
Zásad o hospodárení s majetkom MČ DNV, uložila
prednostovi MÚ MČ DNV
doplniť materiál o pripomienky
MR MČ DNV a predložiť na
prerokovanie do komisie financií, podnikania, rozvoja
cestovného ruchu a legislatívy
a následne do MR MČ DNV,
• zobrala na vedomie
predložený návrh zmlúv na
prenájom kotolní a pozemkov
so spol. Tenergo Brno, a. s.,
uložila prednostovi MÚ MČ
DNV a Ing. Rajkovičovi
zapracovať pripomienky MR
a predložiť do Komisie financií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
DEVEX 2

• zobrala na vedomie plnenie Programu obce za rok 2009,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
prerokovať v komisiách toto plnenie s premietnutím skutočného
čerpania finančných prostriedkov,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
zadefinovať podmienky zadania
pre štúdie Obecný park Charkovská – Novoveská a Istrijská
68 a predložiť na prerokovanie do
jednotlivých komisií   MZ MČ DNV  
a následne do MZ MČ DNV,
• vyjadrila súhlas s rozpracovaním umiestnenia OO PZ v nebytových priestoroch Denovy podľa
predloženého návrhu, a uložila
architektovi MČ DNV  zapracovať
do priestorov MsP, archív, CO
sklad, dispečing kamerového systému a predložiť do najbližšej MR
MČ DNV s vyčíslením predpokladaných nákladov na realizáciu,
• zobrala na vedomie informáciu a štúdií pešej zóny 1. etapa,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
zabezpečiť vypracovanie projektu
pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie kruhového objazdu
vrátane parkoviska,
• uložila prednostovi MÚ MČ
DNV predložiť na schválenie do
MZ MČ DNV vypísanie súťaže
na zhotoviteľa diela – Prístavba
šatní a príslušenstva na futbalovom štadióne, Vápencová ul.
za nasledujúcich podmienok :
1. Cena diela – 50%, 2. Termín
dodania – 30%, 3. Platobné podmienky – 10%, 4. Referencie –
10% s výhradou zrušenia súťaže
vyhlasovateľom,
• zobrala na vedomie informáciu
a ponukách jednotlivých periodík,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
spracovať návrh informácií, ktoré
sa budú využívať v jednotlivých
periodikách s návrhom obsahovej
štruktúry a intervalov uverejňovania
a predložiť do komisie kultúry,
• schválila zámery prenájmov
voľných nebytových priestorov
v Dovina – pasáži,  
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť
predložený
návrh
Organizačného poriadku Denovy,
• schválila kalkulácie na búracie

práce v kine Devín v celkovej výške
7712 Eur, na oplotení areálu ZŠ
I. Bukovčana 1 v celkovej výške
6315 Eur. a na prípravu spevnenej plochy na ul. J. Poničana
s celkovým nákladom 634 Eur.
s preddavkom na jednotlivé akcie
vo výške 50% predpokladaných
výdavkov,
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť odmenu   Vl. Baranovičovi
pri príležitosti životného jubilea
– 60. rokov a Otovi Gregorovi
z príležitosti životného jubilea –
50 rokov podľa predloženého
návrhu, a odporučila MZ MČ DNV
schváliť Vl. Baranovičovi udelenie
ocenenia Za zásluhy o rozvoj samosprávy spojené s vecným darom,
• schválila objednanie umiestnenia reklamného banneru s textom „Mestská časť Bratislava –
Devínska Nová Ves sponzoruje
Mažoretky TINA, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV uzavrieť
Dohodu o umiestňovaní reklamy na
podujatiach (akciách), na ktorých
sa Mažoretky TINA zúčastňujú
s odplatou vo výške 1 tis. Eur.,
• schválila
opravu
cimbalu pre ZUŠ a zakúpenie kamery pre DTV, s. r. o.,
• schválila rozdelenie dotácií
pre kultúrne organizácie pôsobiace v MČ DNV na rok 2010 podľa
predloženého návrhu,
• schválila obnovu existujúcich
vylepovacích plôch MČ DNV,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
pripraviť návrh doplnenia vylepovacích plôch MČ DNV do najbližšej
MR MČ DNV, a zobrala na vedomie
časový harmonogram organiz. –
techn. zabezpečenia volieb do NR
SR
• vyjadrila nesúhlas s oplotením detského ihriska na Blížnom
Zamajerskom, vyjadrila súhlas
s vyčlenením finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia za
rok 2009 vo výške 3 tis. Eur. na
menšie hracie prvky, ktoré budú
umiestnené na území MČ DNV,
• zobrala na vedomie výsledky
športového rybolovu v MČ DNV
a stanovila výšku poplatkov nasle-

dovne : mládež do 15 rokov – 2
Eur./deň, dôchodcovia nad 62
rokov a ŽTP – 3 Eur./deň, ostatní občania – 4,50 Eur./deň
do fondu životného prostredia
a poverila gestorstvom výkonu
rybárskeho práva Ing. Štefana
Tótha a Vladimíra Baranoviča,
• odporučila MZ MČ DNV
schváliť informáciu o výsledku
kontroly príspevkov od rodičov
v ŠJ a podľa § 23 zákona č.
523/2004 Z. z. za rok 2008 aj
s navrhovanými opatreniami,
• zobrala na vedomie informáciu o rokovaní s fy. Kopos, spol. s r. o., a odporučila
MZ MČ DNV schváliť zmenu
predmetu použitia finančných
prostriedkov podľa zmluvy
o združení finančných prostriedkov s Kopos, spol, s r. o.,
• zobrala na vedomie vyhodnotenie ponúk na zhotoviteľa
geologického prieskumu pre
projekt „Cyklomost Schlosshof – DNV“, zobrala na vedomie úspešného uchádzača
Ekogeos zakladanie, spol. s
. r. o. s cenou 18492,72 Eur.
a požiadala starostu MČ
DNV podpísať Zmluvu o dielo
s úspešným uchádzačom,
• schválila pridelenie ubytovania v ubytovni v budove MŠ M.
Marečka 14 žiadateľke Ivete
Mezsárosovej na dobu šk. roka
2009/2010 s viazanosťou ubytovania na deň skončenia pracovného pomeru od 2. 3. 2010
za sadzbu 46,47 Eur/mes.
• schválila program rokovania MZ MČ DNV dňa 16. 3.
2010.
   zrb
VYSVETLIVKY:
MR-miestna rada, MZ-miestne
zastupiteľstvo, MČ-mestská
časť, DNV-Devínska Nová Ves,
ÚŠ-územná štúdia, MÚ-miestny
úrad, ZŠ-základná škola,
MŠ-materská škola, ŽP-životné
prostredie, OO PZ-okresné
oddelenie, MsP-mestská
polícia, CO-civilná
ochrana, ŠJ-školské jasle.

PRE menü DNV INTRO

– menü lokalít, ktoré by som rád
PRE DNV vyriešil. Úloha, ktorá
by daným rozsahom zrejme obsiahla ročné snaženie jedného
architektonického ateliéru, oslovil

(sídlisko Stred 70. roky, Kostolné a Podhorské 80.roky), čím
prišlo aj k premiešaniu rôznych
generačných a regionálnych
spoločenských skupín. Zmenila
sa priestorová a výšková proporcia obce,
ktorá už teraz veľkostne spĺňa parametre
malého mesta, a však

som tak ďalších mladých architektov, ktorí sú tiež obyvateľmi
DNV. Ale aby sa zachoval zdravý odstup od miestnej zaangažovanosti, tvorivá skupina bola
ešte doplnená o mladú architektonickú generáciu, pôsobiacu
na území Bratislavy, čím vznikne
ďalší nový pohľad a invenčnosť
na dané miesta v DNV.

bez námestia,
parku,
promen á d y.
V lokalite DNV spolu súperia prírodné útvary (CHKO
Devínska Kobyla, Sandberg
a alúvium Moravy) na jednej
strane a na druhej, severnej
strane, priemyselné parky VW.
Do zmiešanej urbánnej štruktúry a funkčného konfliktu okrajových častí DNV zaujímavo vstupujú historické vrstvy siahajúce
až do Samovej ríše alebo kultúrne vrstvy v podobe oživených
tradícií chorvátskej komunity.
Ale všetko akoby fungovalo samostatne. Vysoké paneláky, dedinské domčeky so záhradami,
výnimočná príroda a výkonný
priemysel, sa na tomto pomerne
malom území vzájomne zrážajú.
Konfrontácia týchto protikladov
je viditeľná aj z blízkych panoramatických výhľadov na celú
devínskonovoveskú rovinu. Jednotlivé časti obce sa o seba trú
a v ich prienikoch, ale aj v ich
centrách, vznikajú rôzne kritické
miesta, ktoré by bolo potrebné
doladiť vzhľadom na nezastaviteľný vývoj tohto územia.

PROLÓG
Ak sa pozrieme na DNV s dostatočným nadhľadom, zistíme,
že toto miesto je plné kontrastov.
Svoju vnútornú „schizofréniu“
zdedilo už z dávnej minulosti, či
už to bolo zo samotnej hraničnej
polohy alebo z dlhodobo nanášaných kultúrno-historických
a spoločenských vrstiev. Ak sa
zameriame na blízku minulosť,
tak to začalo v 70. rokoch pridružením tejto dopravne vzdialenej obce k hlavnému mestu
Bratislava ako mestskej časti
a dodnes je samými obyvateľmi
(aj neobyvateľmi) stále skôr vnímaná ako obytný satelit. Rozpoltenosť vstúpila aj do urbánnej
štruktúry, kde do kľudnej dedinskej zástavby boli vložené veľké
sídelne útvary v podobe vyšších
panelových bytových domov

(Pokračovanie zo strany 1)
INICIATÍVA
Iniciatíva PREmenü DNV má
snahu práve pokúsiť sa o zmenu
- premenu vybraných kritických
lokalít, vytvoriť jedno ucelené
architektonické menü, ako prvý
krok pre diskusiu, pre DNV.
Skladba riešiteľského kolektívu
je, ako už bolo spomenuté, najmä z domácich tvorcov, čiže
bude bez
anonymity
a lokálnej
odlúčenosti, aby
priamy
vzájomný
dialóg

architekta a Devínskonovovešťana a naopak, prebiehal tu,
na vlastnom „dvorčeku“. Celý proces
bude o to zložitejší,
že bude prebiehať
aj v samom vnútri
tvorcu - obyvateľa
DNV, ale za to bude o to zodpovednejší. Do dnešnej doby
sme boli
svedkami rôznych „miestotvorných“ riešení, niektorých už žiaľ
zrealizovaných, ktoré sú práve
výsledkom minoritného rozhodovania. Aby sa predišlo unáhleným koncepciám, prichádzame
s opačnou schémou tvorby
miestnych premien, ako sú obvyklé komunálne postupy. Táto
aktivita nie je inicializovaná
„zhora nadol“, ale práve naopak „zdola nahor“, tzn. z pozície obyvateľa DNV a zároveň
architekta. Tým by síce mala byť
zabezpečená akákoľvek tvorivá
sloboda a neviazanosť, ale aj
napriek tomu by mal samotný

finálny efekt smerovať k celistvej
ideovej koncepcii, kde toto naše
miesto plné kontrastov splynie
v jeden pestrý a účelný celok.
VÝSTUP
Výsledkom tohto snaženia by
mala byť verejná výstava, kde
všetky návrhy budú odprezentované s možnosťou sa k nim
slobodne vyjadriť. Nechcel by
som, aby to bol len jeden papierový elaborát, ktorý po obzretí
„zaangažovaných“ ľudí skončí
opäť v šuflíku. Aj s rizikom, že to
nemusia byť len chvály, je zámerom vytvoriť najmä širokú názorovú platformu, či už od obča-

nov, potencionálnych investorov,
ale i samotných predstaviteľov
MČ. Heslo „kto nič neurobí, nič
nepokazí“ by som pre tento prípad poupravil „bez rizika je to
len ďalšia prehra.“ Aby sa rozhýbali pokojné vody v DNV, je
nutné podstúpiť aj takéto „kritické pranierovanie“ a táto iniciatíva sa možno v budúcnosti stane
dobrým základom pre správne
riešenia a architektonické koncepcie, lebo tých je v tomto
prostredí naozaj ako šafránu.
A keď niektoré aj vznikli, chýba
im to najdôležitejšie – ich vlastné opodstatnenie, prečo vlastne v takejto forme vznikli a pre
koho sú.
Ing. Mgr. art. Daniel Šubín

Výzva na predloženie ponuky

- zabezpečovacie zariadenie PSN

Podnik verejnoprospešných
prác (VPS) – Poplachový systém
na hlásenie narušenia (PSN) –
elektronické zabezpečovacie zariadenie.
Zadávanie zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 102 zákona
25/2006Z.z. v znení neskorších
predpisov. Predpokladaná cena
vr. DPH 10 tis. Eur.


V záujme získania prehľadu o cenách prác Mestská časť
Devínska Nová Ves vyzýva na
predloženie ponuky, súvisiacej
s realizáciou elektronického zabezpečovacieho zariadenia areálu podniku VPS v DNV.
Prieskum trhu vykonávame výlučne pre potreby mestskej časti,
slúži pre výber najvhodnejšieho

dodávateľa uvedeného predmetu obstarávania. Údaje uvedené
v predložených ponukách nebudú poskytnuté tretím osobám.
Ponuku v listinnej podobe
spracovanú v zmysle našich požiadaviek doručte do 15.03.2010
do 12,00 hod. v uzatvorenej
obálke označenej heslom Súťaž
„Podnik VPS - EZS“ neotvárať

a adresou odosielateľa na adresu: Miestny úrad Devínska Nová
Ves, Novoveská 17/A, 843 10
Bratislava.
Kontaktná osoba:
Ing. Floreková
Tel.: 0915 746 331,
e-mail: vzp.mudnv@stonline.sk.
Súťažné podklady pošleme
mailom na základe vyžiadania.
DEVEX 3
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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. 3. Výročná schôdza MO Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v DNV
vo veľkej sále Istra Centra 14³° - 17°° h.
14. 3. Škriatok Piatok
- detská divadelná scéna
vo veľkej sále Istra Centra od 16°° h., vstupné: 0,90 €
16. 3. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva od 8.30 h
20. 3. Schôdza Záhradkárskeho zväzu Múrnice, 10.00-12.00 h
21. 3. Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
vo veľkej sále IC od 15.00 h
25. 3. Brány poznania otvárate
slávnostný program ku dňu učiteľov od 17.00 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
12.3. Exkurzia - Nočný pochod
Miesto odchodu: TIK DNV o 20°° h.
27.3. Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari,
vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie
Miesto: Námestie pred kostolom o 14°° h

S príchodom jari prichádza nový život.

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)
3.3. (streda) o 18,30 h.
FAME: CESTA ZA SLÁVOU

Švédsko, MP 12,
titulky, komédia

7.3. (nedeľa) o 18,30 h.
GALIMATIÁŠ

17.3. (streda) 19,00 hod.
MORGANOVCI
USA, MP12, titulky

10.3. (streda) o 18,30 h.
MILUJEM ŤA VIAC
(Veni, Vidi, Vici),
ČR romantická komédia
17.3. (streda) 16,00
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
USA, česko-slov. dabing,
anim. rodinná komédia
17.3. (streda) 17,30
KEĎ SA MUŽ VRACIA
DOMOV (ARTKLUB)

DEVEX 4

24.3. (streda) o 15,30
a 18,30 h. AVATAR
USA, 166 min., MP,
slovenský dabing,
akčný sci-fi
30.3. (utorok) o 18,30
hod. Z Ú F A L C I
ČR, MP12,
31.3. (streda) o 18,30 hod.
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

Istra Centrum, miestna knižnica, Istrijská 6
pre čitateľov miestnej knižnice
Z dôvodu vykonania povinnej revízie knižničného fondu v zmysle
zákona č. 183/200 Z.z.,
bude knižnica v čase

od 1.4. do 31.5.2010
zatvorená.

Touto cestou chceme požiadať čitateľov, ktorí z akýchkoľvek
dôvodov nemohli vrátiť vypožičané knihy v určenom termíne,
aby ich pred začatím revízie knižničného fondu vrátili.
Ďakujeme

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

Knižnica je otvorená:
Pondelok, Streda, Štvrtok
Utorok
Piatok

12.00 – 18.00
zatvorené
8.00 -12.00 13.00 – 16.00
Knižnica IC

Hračky a hlavolamy inak
Srdečne vás pozývame na výstavu Hodnoty - vedecká hračka,
ktorá sa bude konať v priestoroch SNM - Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku od 4. marca do 30. apríla 2010.
Cieľom výstavy je popri hre s vedeckými hračkami a hlavolamami nasmerovať záujem návštevníkov na pozorovanie a nenásilné experimentovanie cez odhad
veľkostí fyzikálnych jednotiek. Zároveň poukázať na využiteľnosť hier a hračiek
v edukácii. Výstava je určená predovšetkým žiakom základných a stredných škôl,
resp. deťom a ich rodinám.
Lákadlom výstavy sú nové exponáty najmä zo zahraničia alebo z medzinárodnej
súťaže Vedecká hračka - Scientific Toy (napríklad guľôčkový časomerač, Eulerov
disk s hologramom, Galileov teplomer, kaleidoskopy, zvuk zvierat v kockách, horizontálny vertikál či magnetickí cvičenci).
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Valné zhromaždenie
Miestneho odboru
Matice slovenskej v DNV
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v DNV pozýva
všetkých členov miestneho odboru na valné zhromaždenie, ktoré
sa uskutoční v nedeľu 21. marca 2010 o 15:00 vo veľkej sále
IstraCentra na Hradištnej 43.
Na valnom zhromaždení budú devínskonovoveskí matičiari
hodnotiť svoju činnosť za posledné tri roky a schvaľovať hlavné
zámery svojej činnosti na ďalšie trojročné obdobie. Zároveň zvolia
nové vedenie miestneho odboru a kandidátov do orgánov ústredia
Matice slovenskej. Účasť všetkých členov miestneho odboru je
veľmi dôležitá a vítaná.
výbor MO MS DNV

ˇ kronika
Spolocenská
Odišli z našich
radov
Anton ROČEK
Florián MATULA
Marta MICHLÍKOVÁ
Rod. Šteflovičová
Peter KLAS
Nech odpočívajú v pokoji !

komentáre .. ( naozaj počuť ! )
Radujme sa ... veď zas sa zviditeľníme ...Už sa nám to „darí
„viac ako 20 rokov ... a každým
rokom viac a viac ... ( pozor,
myslím tým poriadok, nehovorím
o politike ...)
Je to tak, nezatvárajme oči
.... Páči sa nám to , čo dennodenne vidíme a obchádzame ?
Je to snáď estetické , kultúrne ,
pekné , zdravé? Pozdvihne nám
to náladu ? Poteší zrak? Pohladí

Dajme tej akcii názov - Nulté upratovanie DNV a môžeme
si ho 4 x ročne zopakovať...
Chce to iba trochu dobrej vôle
a vedomie, že to budeme robiť
sami pre seba ... a pre naše deti
Zoberme si v sobotu metly,
lopatky, hrable , plastové vrecia
a poďme si tu urobiť poriadok ...
školy sa môžu pridať , Denova
sa môže pridať , DTV to môže
nafilmovať , noviny si to môžu
nafotiť ... a psíčkári si môžu

dušu ?
Isto nie ! Tak prečo to trpíme
a prečo s tým niečo neurobíme ?
Usporadúvajú sa tu rôzne kultúrne či športové akcie - v zime,
v lete, na školách, v Istracentre,
či pod holým nebom .. a píše
sa o nich ... hovorí sa o nich ...
a vysielajú sa v DTV ale – akcia
pominie, spomienky vyblednú ...

dať záväzok typu „ budem
odpratávať výkaly po svojom
psovi ... a všetci sa môžeme
naučiť dávať odpad do kontajnerov a kontajnery zatvárať
a odpad separovať ... Darmo sa
deti v škole učia ( ? ) o životnom
prostredí, keď za bránou školy
vidia niečo iné ... Voľakedy sa
brigády robili a nikoho to nezabilo ... a poriadok nie je prežitok
minulosti, ale potreba prítomnosti a základ budúcnosti ...
KEDY ZAČNEME ?
Pekný deň všetkým
JS

NEZATVÁRAJME OČI!
Je po zime, tešíme sa na slniečko, na energiu, ktorú nám všetkým poskytuje ...
Myslím si , že trochu tej energie by sme všetci bez rozdielu
mohli obetovať na jarné upratanie Devínskej ... čo len každý pred
svojim domom ... Zliezol sneh – a vyliezlo všeličo ... odpadky
všetkého druhu lemované psími hovienkami a prikrášlené špakmi z cigariet ... úžasné ...( a kontajnery večne otvorené a nádoby
na separovaný odpad naplnené všetkým iným a okolo všeličo –
ak máte záujem odfotiť si potkana, aj za bieleho dňa, nie je problém ...)
Nech sa už sem po tom „
novom moste „ čo nás bude
spájať s Rakúskom ( už sa ho
nevieme dočkať ) rútia húfne
turisti z Rakúska „ poobdivovať „naše ulice, uličky, trávniky ... a všeličo, čo k tomu patrí
– počarbané, polepené, zdevastované prístrešky MHD , pri
nich prekypujúce koše a všeličo
inšie ..a čo tak vyberať od turistov vstupné ? veď za atrakcie sa
všade platí ... toto doma určite
neuvidia ... viete ako sa budú
snažiť poslať sem svojich susedov?
Veď takú príležitosť – slalomom obchádzať psie hovienka

na každom kroku a pritom si
popásať zrak na čarbaniciach,
odpadkoch, špakoch
môžu
mať len u nás ...isto sem budú
radi chodievať   aj v budúcnosti
...veď prečo nevyužiť krásne počasie na pekný výlet ? a isto zoberú aj svoje deti – väčšie alebo
v kočíkoch, veď doma by si kočík na chodníku psími hovienkami isto nemohli zamazať a tu na
to majú príležitosť ... a ich väčšie
deti sa môžu pýtať, či tu nemáme odpadkové koše alebo či
ich nemá kto vyprázdniť a upratať okolo nich a dospelí si budú
myslieť ( a nielen myslieť ) svoje
... bolo by zaujímavé počuť tie

Tak si jednu urobme – bude
iná, ale prospešná ... a efekt
viditeľný pre všetkých zúčastnených a ak sa podarí, bude trvalejší ...

Je to ešte ulica J. Poničana ? Keď prichádzate do Devínskej a za viaduktom zabočíte doprava a snažíte sa dostať až hore, stále súbežne so železničnou traťou. To nie je naše?
Ale špatí to nám a hostia posudzujú nás.
ps



DEVEX 5

Nadácia
Nadácia Volkswagen
Volkswagen Slovakia
Slovakia
je
je od
od 23.
23. 2.
2. 2010
2010 online
online

vzdelávania na Slovensku.
Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
si je VW SK vedomá svojej
sociálnej zodpovednosti voči
zamestnancom podniku, ale aj

ľuďom v tejto krajine. Nadácia
sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru
pre život“ vo vedomostnej spoločnosti.
Volkswagen Slovakia

GUDRÓNY A INÉ

prostredníctvom internetovej stránky www.nadacia-volkswagen.sk.
Ťažiskom jej programov v roku 2010 je oblasť vzdelávania. Nadácia podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie
na vzdelávanie mladých ľudí.

„Vzdelanie sprevádza ľudí
počas celého života, tým, že
sa učia a ďalej vzdelávajú,
rozširujú si svoj horizont, zbierajú rozličné skúsenosti. Preto
sme stanovili také oblasti podpory, ktoré sprevádzajú ľudí
v rôznych životných etapách,“
uviedol Andreas Tostmann,
člen správnej rady Nadácie
Volkswagen Slovakia a predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Hlavnými oblasťami podpory
nadácie sú preto Bilingválna
výchova v ranom veku, Vysoké
školy a Projekty zamestnancov
spoločnosti Volkswagen Slovakia.
V rámci Bilingválnej výchovy v ranom veku Nadácia
Volkswagen Slovakia iniciuje
zriadenie bilingválnej skupiny
detí v materskej škole. V roku
2010 získajú nemecké a slovenské deti hravou formou kontakt s iným jazykom a inou kultúrou. O skupinu detí sa bude
starať slovenská a nemecká
vychovávateľka, takže si budú
môcť každodenne osvojovať
cudzí jazyk. V zmiešaných
skupinách sa budú deti učiť,
ako sa správať jeden k druhému a spoločne žiť. V pilotnom
projekte sa zatiaľ plánuje zriadiť vekovo zmiešanú triedu
s približne 20 deťmi.
Ďalším z ťažiskových programov Nadácie Volkswagen
DEVEX 6

Slovakia je v rámci oblasti
Vysoké školy, spolupráca so
Strojníckou fakultou Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave na študijnom zameraní „Automobilová produkcia“. Nadácia podporuje tento projekt
financovaním
vzdelávacích
projektov, učebnými materiálmi, či vybavením laboratórií.
Študenti tak budú profitovať
z poznatkov a skúseností výrobcu automobilov, ktorý pôsobí na celom svete. Zároveň
sa tak spoločne s vedeckými
pracovníkmi univerzít začlenia
do procesu výskumu a ďalšieho vývoja výrobných metód.
Volkswagen Slovakia podporuje dobrovoľné angažovanie sa svojich zamestnancov.
Zamestnanci sú najcennejším
kapitálom, ktorý podnik má.
Svojimi schopnosťami a myšlienkami prispievajú v podstatnej miere k úspechu spoločnosti. Platí to však aj v súkromnej
oblasti napr. pri angažovaní
sa vo verejnoprospešných projektoch a neziskových organizáciách. Z tohto dôvodu podporuje Nadácia Volkswagen
Slovakia projekty v oblasti
vzdelávania, na ktorých sa
podieľajú zamestnanci VW SK
vo svojom voľnom čase.
Nadáciu Volkswagen Slovakia založila spoločnosť
Volkswagen Slovakia v roku
2008 za účelom podpory

O máloktorej téme sa v DNV toľko narozprávalo a nasľubovalo ako o tejto ekologickej záťaži. Najmä pred voľbami
sa stala u našich poslancov obľúbenou. Keď sa blížia voľby,
všetci sú zelení a pripravení urobiť všetko pre naše životné
prostredie. Po voľbách je ale zrazu všetko iné. Poslanci nevedia, nechcú alebo sa im nedarí riešiť problémy. Riešenia
niekedy naozaj nie sú jednoduché, ako v prípade gudrónov. Je to veľký problém, do ktorého riešenia sa musí zapojiť
aj štát. Ja sa ale pýtam, prečo poslanci sľubujú splniť niečo,
o je nad ich sily? Nasľubovať, nechať sa zvoliť a potom sa iba
zašívať. To je stratégia, dovolím si povedať, že veľkej väčšiny
poslancov v DNV.
Mám Devínsku rád, bývam tu celý život, ale nemyslím si, že je
dobré zamieňať patriotizmus za falošný optimizmus. Čo taktiež
radi robia niektorí naši poslanci. Morova Utópia je nič oproti
článkom a rozhovorom s poniektorými poslancami vydaných
asopisom Metropola. Ten kto tu však žije a trochu si všíma svoje okolie vie, že veci určite nie sú v tak ideálnom stave. Mám pocit, že rozvoj v DNV stagnuje, jediné
o sa spraví je občas nejaký chodník, pamätník a podobne. Celkovo to však nepôsobí uceleným dojmom. Jediná ucelená vec,
o sa spravila je neštastná výstavba na Istrijskej ulici. A nároky
vôbec nie sú postavené až tak vysoko. Nikto nechce porovnávat DNV so susednými rakúskymi dedinkami, pretože by to ani
nedopadlo dobre. Stačí sa však ísť poprechádzať napr. po Lamači. Žiadne veľké veci, je tam iba čisto, pekne upravená zeleň
a menej zdevastovaných objektov. A hlavne výstavba pôsobí
ucelenejším a upravenejším dojmom, ktorý dáva aj zmysel.
Jozef Tittel

Pripravujú obytný súbor

Slnečný vrch
V Devínskej Novej Vsi by mal vyrásť
obytný súbor Slnečný vrch. Ide o lokalitu
neďaleko Ulice Jána Jonáša a neďaleko
Záhradnej ulice, na ktorom sú už rodinné
domy.
Cieľom zámeru je vybudovať komplex objektov s menšími a väčšími bytovými budovami, ktoré budú plniť aj funkciu občianskej vybavenosti. Domy by mali mať od ôsmich do desiatich nadzemných
podlaží. Ráta sa aj so šesťpodlažnými terasovými bytovými domami,
osempodlažnými pavlačovými domami, respektíve so štvor- až šesťpodlažnými, voľne stojacimi bytovými domami, ako aj s trojpodlažnými budovami v tvare otvoreného blok.

Patria k sebe

Magio internet
n a o pt i k e
na 6 mesiacov
zadar mo!
Objednajte si
Magio TV spolu
s Magio internetom
0800 123 456 www.t-com.sk T-Centrum
Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov
zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb
Magio TV Optik (okrem programu Magio
TV Optik Start) a Magio internet Optik
(okrem programu Magio internet Optik 1)
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť
ponuky je deﬁnovaná platným cenovým
výmerom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
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01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta (ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám domácu ml. papriku.
tel.:0918448873
• Predám digestor pk, počítač.
Monitor (nie LCD), súčiastky na
Š 105, aj plechy, konštrukciu na predajný stánok. Tel: 0902-432 361
• Predám nový stôl 80 x 80 cm,
čerešňa.
Tel.: 0910 923 932

04 - SLUŽBY

• TV servis Baláž – oprava televízorov. Na grbe 43.

Tel./zázn.: 6477 6963
• Núdzové otváranie dverí.
Tel.: 0903 777 612

• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY,
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel.: 0907 106 308
02 64 777 430
monika.koncova@gmail.com

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907 m²,
možnosť stavať. Tel.: 0910 421 170

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová
okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk
• Hľadám občasného opatrovateľa
bytového psíka.Tel.: 0905 646 610

Logistické centrum Zamajerské, 3/1/10
Bratislava - Devínska Nová Ves

Do zámeru je možné nahliadnuť v
dňoch od 24.2. do 16.3.2010 na
prízemí budovy Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/). Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť
Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
16.3.2010.
Miestom realizácie zámeru má byť
pozemok s parc. č. 2292/7779-781,
2292/109 a 3115/125 v lokalite na
ulici Jána Jonáša, k. ú. a MČ Bratislava
- Devínska Nová Ves, územný obvod
Bratislava IV.
Územie sa nachádza na ulici J.
Jonáša, medzi areálom Volkswagen
a.s., Bratislava a radovou zástavbou

1:15 PM

rodinných domov nachádzajúcich sa
na ulici Ľubovníková.
Účelom navrhovaného zámeru je
výstavba logistického centra, ktoré
budú tvoriť tri halové objekty, administratívna budova a menšie objekty
pozemných stavieb ako trafostanica,
dve vrátnice, požiarna nádrž so
strjovňou požiarnej nádrže. Halové
objekty v skladovej časti budú
jednopodlažné s jedným vslavkom,
aministratívna budova je trojpodlažná.
Halové objekty majú slúžiť ako sklady
potravín, jedná sa prevažne o balené
potraviny, ktorými budú zásobované
menšie prevádzky v Bratislave a okolí.
Areál bude dopravne napojený prostredníctvom ulice J. Jonáša. Odstavenie
vozidiel pracovníkov a návštevníkov
je riešené na navrhovaných parkoviskách na teréne o počte 41 miest.
Predpokladaný termín začatia
a ukončenia činnosti:
cca 05/2010 - 05/2012

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 €, 1/16 str. = 25 €, 1/8 str. = 50 €, 1/4 str. = 100 €, 1/2 str. = 200 €, 1 str. = 400 €. 1 cm 2 = 0,85 €.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• 24. 2. v obchodnom dome
Terno zákazník zaplatil falošnou
euro bankovkou. Prípad je v štádiu
vyšetrovania.
• V noci zo 17. na 18. 2. sa neznámy páchateľ vlámal do firmy na Š.
Králika ukradol hotovosť.
• Tiež v noci z 22. na 23. 2. sa neznámy páchateľ vlámal do stavebnej firmy na Mlynskej, kde ukradol
hotovosť 3665 eur a poškodil okno
v hodnote 100 eur.
• Vo štvrtok 25. 2. hliadka OO
PZ DNV chytila vodiča, ktorý
mal zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Je obvinený z marenia výkonu úradného rozhodnutia
a v jednočinnom súbehu z prečinu
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

• Od 22. do 26. 2. sa neznámy
páchateľ vlámal do rodinného
domu na Prímoravskej, kde ukradol
3160 eur. Po páchateľovi polícia
pátra.
• Cez víkend od 26. 2. do 1. 3. vo
firemných halách na Tehelni ukradol neznámy páchateľ pneumatickú
brúsku v hodnote 900 eur.
• V areáli tenisových kurtov našli
privolaní požiarnici 2. 3. uhorené
telo neznámej osoby. Totožnosť
i príčiny smrti polícia vyšetruje.
• V čase od 25. 2. do 3. 3. v chatovej oblasti Pod Srdcom sa neznámy páchateľ vlámal do chatky, kde
ukradol televízor s videom, DVD
prehrávač, vzduchovku, lovecký
nôž, dva spacáky, 10 kg cukru.
Krádežou spôsobil majiteľovi
škodu 300 eur, poškodením
špeciálnych dverí 1500 eur.
OO PZ DNV

21. ROČNÍK HALOVÉHO  
FUTBALOVÉHO TURNAJA
Dokonalá aklimatizácia
V sobotu 20. 2. 2010 neregistrovaný futbalisti z našej mestskej
časti ako aj pozvaní hostia, začali
písať tretie desaťročie najstaršieho halového futbalového turnaja
v mestskej časti Devínska Nová
Ves.
V roku 1988 si skupina nadšencov športu a predovšetkým futbalu povedala, že bolo by dobré,
aby sa aj noví obyvatelia Devínskej aklimatizovali do prostredia a
spoznali sa trošku bližšie aj športovo. Zišli sa na turnaji, ktorý sa
odohral v telocvični ZŠ I. Bukovčana 3 ako nultý ročník. Keď sa
po turnaji rozchádzali povedali si,
že o rok sa stretnú znovu. A tak sa
začala rodiť nová tradícia v športe v rámci našej mestskej časti
– halový futbalový turnaj dospelých, ktorý sa tohto roku „dožil“ už
21. – ho ročníka.
Už tradične bol v telocvični Základnej školy Ivana Bukovčana
3. Turnaja sa zúčastnili mužstvá:
Nová škola „A“, Nová škola „B“,
Formula, Čaba Team, Flamengo,
Zelenka, Národný ústav srdcovo

cievnych chorôb (lekári) a dlhoroční priatelia a účastníci tohto
turnaja – mužstvo Sokolníc od
susedov z Moravy. Mužstvá odohrali turnaj v dvoch štvorčlenných
skupinách systémom každý s každým.
Mužstvá na štvrtom mieste
v skupinách : Sokolnice a Zelenka
potom odohrali zápas o 7. až 8.
miesto v turnaji, na treťom mieste
v skupinách : Formula a Národný
ústav srdcovo cievných chorôb
(lekári) odohrali zápas o 5. až 6.
miesto v turnaji.
Po odohratí semifinálových zápasov do finále o celkového víťaza 21. ročníka turnaja postúpili
víťazi zápasov : Nová škola „A“
a Nová škola „B“, porazené
mužstvá Flamengo a Čaba team
odohrali zápas o umiestnenie na
3. a 4. mieste v turnaji. Celkovým
víťazom a zároveň aj držiteľom
putovného pohára pre rok 2010
sa stalo mužstvo : Nová škola
„B“, na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo Nová škola „A“, na
treťom mieste Flamengo na štvrtom Čaba team. Hostia z Mora-

vy tohto roku sa umiestnili až na
siedmom mieste. Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč mužstva
Novej školy „A“ Igor Faktor. Futbalový turnaj bol zabezpečený
sponzorsky finančným príspevkom 166,- Eur. aj mestskou časťou
DNV.
Za organizátorov:
JUDr. František Baňas
a Ing. Jozef Sliacký




FUTBAL
ZIMNÝ TURNAJ BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
7. zápas nedeľa 28. 2.
FK Stupava – FCL DNV
2 : 2 (1 : 2)
g: Adam, Hanúsek
z

STOLNÝ TENIS

7. liga
8. 2. 2010
STK Devínska Nová Ves A – STK Pezinok G
(Krajča – 4,5: Svitok – 4: Novotný M. – 4: Arpa – 0,5: Čabala
– 0,5: Bilský – 0,5)
22. 2. 2010
STK Devínska Nová Ves B – Vinosady B
(Moravec – 2, Dranga – 1, Puškar – 1)

14 : 4

4 : 14

Keď sa rozhodnete po vstupe do Devínskej odbočiť doprava a po ulici J. Poničana
pokračovať až k tenisovým kurtom po pravej strane vás nečaká nič iné iba nevábny
pohľad na smetiská. Zrejme nikomu nepatriace.
ps

Domáca hovorí návšteve:
- Ujo, nemusíte sa vyzúvať.
- Ále, zamazal by som vám
čistý koberec v izbe, mám
predsa zablatené nohy.
- To nevadí, veď ich máte
zablatené v čižmách.
•••
Zubár nazrie mužovi
do úst a hovorí:
- Tak, vytiahneme tie
zúbky múdrosti, aj tak
sa nám neosvedčili.

Vojak hlási vysielačkou na štáb:
- Mám štyroch zajatcov.
- Výborne. Priveďte
ich sem na štáb.
- Nemôžem pane.
- Prečo?
- Nechcú ma pustiť.
•••
- Kedy zistíme, že sa
z chlapca stal chlap?
- Keď si v hračkárstve
namiesto hračky
vyberie predavačku.
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