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 Aj nedávno 
otvorené zimné 
olympijské hry 
v Soči sa snažili 
povedať ľuďom 
tohto sveta, že pri dobrej
vôli a  ochote je možné... 
doslova robiť zázraky. A ak aj 
nie zázraky, tak aspoň sa dá 
fungovať v prijateľnej atmos-
fére s  primeranou dávkou 
poznania a  s  výsledkami, 
ktoré by boli osožné väčšine.
 Hovorím o tom preto, lebo 
úvodné stretnutie členov 
miestneho zastupiteľstva 
v  januári tohto roku ma 
nepresvedčilo o  dobrej vôli 
a  dobrých úmysloch jej jed-
notlivých členov. To by ne-
smeli prednášať svoje príspev-
ky poniektorí zlomyseľne, 
(dokonca s  úškrnmi!?) ne-
tolerantne (ale nie vecne), 
s nedostatkom sebaúcty...
 „Korením zla je nedosta-
tok poznania“, povedal pred 
mnohými rokmi Konfucius. 
Z  čoho pramení z  poda-
ktorých ľudí tá neznalosť 
a neochota...?      
 Takže fašiangy budú 
iste veselé. O  zábavu sa 
nám stará čoraz viac ľudí. 
A  nielen zábavami, bálmi 
a očakávanými voľbami...

Vydavateľ

V 
čí

sl
e:

KRÁTKE SPRÁVY  

• Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti DNV vyhlásilo 

voľbu nového miestneho 
kontrolóra. Voliť sa bude 

4. marca 2014, záujemcovia 
sa môžu prih lásiť do 

14. februára 2014 osobne alebo 
poštou na miestnom úrade.

• V januári boli v DNV 4 požiare. 
Spôsobili škodu 5 tis. eur.

• Prezidentské voľby 2014: I. 
kolo 15. marca 2014 a prípadné 

II. kolo 29. marca 2014.

• K 1.2.2014 nadobudne 
účinnosť novela zákona 

č. 600/2003 o prídavku na 
dieťa a o zmene a doplnení 

zákona č. 461/2003 Z.z. 
o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov.
   Od februára majú rodičia 

povinnosť oznámiť starostlivosť 
o dieťa, ktoré po 1. 2. 2014 

dosiahlo vek 3 rokov. Rodičia 
nemusia nahlasovať starostlivosť 

o dieťa, ktoré je mladšie ako 
stanovuje zákon a zároveň 
táto povinnosť končí, keď 

dieťa dosiahne vek 6 rokov.

„Spravodlivosť je pevná a trva-
lá vôľa priznávať každému, čo 
mu právom patrí“.

Ulpianus Domitius
 
Poradne pre občanov sú 
vo svete jednou zo základ-
ných inštitúcií fungujúcej 
občianskej spoločnosti.

Sociálno-právna poradňa posky-
tuje bezplatné poradenstvo pre 
občanov Devínskej Novej Vsi, ktorí  
sa dostali nie svojou vinnou do ne-
priaznivej životnej situácie.

Sociálno-právne poradenstvo 
pre každého v Devínskej Novej Vsi

1   Sociálno – právne poradenstvo • Bezplatná 
linka   2   Gudróny idú preč • Preventívno 
bezpečnostná akcia   3   O sobášení, 
vítaní do života... • Ubytovanie v súkromí   
4   Za bránou školy • My sme prváci • 
Z tohtoročných plesov   5   Šport až na prvom 
mieste   6   Istracentrum • Život bez opony...   
7   Spoločenská kronika • Sila ľudskej 
súdržnosti • Jar v záhradke   8 – 9   Slovo 
Novovešťanov   10 - 13   Petícia k Istrijskej 
a reakcie • Odpoveď na petíciu  
14   Volkswagen Slovakia   15   VW SK   • PSS   
16   Z policajného zápisníka • Inzercia

Sociálno-právna poradňa
poradí občanom: 
– pri riešení ich každodenných 

problémov v oblasti sociálnych 
ako aj právnych vecí,

– ohľadom ich práv a povinností,
– na ktorý úrad či inštitúciu sa 

obrátiť so svojou žiadosťou či 
problémom,

– pri riešení nepriaznivých 
životných situácií ( exekúcia, 
žaloba....),

– pri riešení manželských či rodin-
ných problémoch,

Aj keď tohtoročná zima bola na sneh chudobná v stredu 
12. januára ešte ukázala ako vie potešiť. BEZPLATNÁ LINKA

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky pre občanov zriadilo 
bezplatnú  telefonickú linku 0800 
222 222, na ktorej sa môžu 
občania počas pracovných dní 
od 08.00h do 18.00h informovať 
o agendách  poskytovaných  
okresnými úradmi (vrátene 
agendy dokladov a vozidiel), 
ako aj o adresách a stránkových 
hodinách integrovaných  úradov  
štátnej správy.

plk. Mgr. Luboš Šidík, 
riaditeľ OrPz Ba 4

(pokračovanie na strane 2)
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DEVEX 2  

– pri riešení problémov ako 
spotrebiteľa,

– rieši problémy osamelých 
občanov,

– susedské spory a iné problémy.
Občania Devínskej Novej Vsi sa 
môžu na  sociálno-právnu poradňu 
obrátiť s akýmikoľvek otázkami 
a problémami.
Občan má možnosť 
poradňu navštíviť od 
01.02.2014 osobne na 
Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava Devínska 
Nová Ves  a to každý uto-
rok v čase od 15,30 – 18,30 
a v piatok v čase od 14,00 
– 17,00 hodine. Sociálno-
právna poradňa rieši otáz-
ky z oblasti: 
– sociálnej politiky, 

 Gudróny predstavujú vedľajší 
produkt z rafi nácie ropných 
produktov chemickými činidlami 
a patria medzi nebezpečný od-
pad s karcinogénnymi a toxickými 
látkami. Ide o odpad z rafi nérie 
Apollo, ktorý bol v kameňolome 
Srdce uložený v roku 1963. O tej-
to téme sa toho popísalo už na-
ozaj veľa, boli skúmané rôzne va-
rianty čo spraviť s gurdónmi, či ich 
ponechať na mieste a zapúzdriť, 
či ich odviezť inam a uložiť na inú 
skládku a časť spáliť mimo Devín-
sku Novú Ves alebo kombinácia 
týchto riešení. Odporúčaný variant 
vždy závisel od toho, kto ho mal 
platiť a prirodzene sa vyberal ten 
variant ekonomicky najlacnejší 
a argumentovalo sa, že všetky 
predpisy budú dodržané. To bol 
aj prípade voľby variantu v pro-
cese posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (tzv. EIA) v roku 
1999. Na verejnom prerokovaní 
s občanmi v DNV sa predstaviteľ 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Ing. V. 
Kaššovic, CSc,  ochotný podieľať 
sa na sanácii skládky vyjadril, 
že preferuje variant sanácie na 
mieste súčasnej skládky avšak 
v inom mieste záverečného stano-
viska sa konštatuje, že spoločnosť 

SLOVNAFT, a.s. bola ochotná 
v plnej miere fi nancovať len tento 
variant. Ministerstvo životného 
prostredia SR našťastie do 
záverečného stanoviska uviedlo 
konštatovanie, že v prípade ak 
bude vhodná technológia pri dob-
rých ekonomických nákladoch 
považuje za prioritu vyhovieť 
mestskej časti a gudróny vyviesť 
čo je aj v súlade s prioritami od-
padového hospodárstva. Táto 
situácia po rokoch nastala práve 
dnes. SLOVNAFT sa v súčasnosti 
už nehlási ku skládke gudrónov 
a tvrdí, že nie je nástupnickou fi r-
mou zodpovednou za túto environ-
mentálnu záťaž (čo dokladuje ro-
zhodnutím okresného súdu) a tak 
prišli na rad eurofondy. Dnes sú 
schválené fi nancie na likvidáciu 
skládky a máme veľkú príležitosť sa 
tohto problému, ktorý trápi Devín-
sku dlhé roky konečne zbaviť. Ako 
deti sme sa do okolia tejto lokality 
a okolia chodievali hrávať a mali 
sme len málo informácii čo tu 
vlastne je uložené, nenechávajme 
preto tento problém ďalším gene-
ráciám. Skládka sa nachádza 
v chránenej krajinnej oblasti, na 
nevhodnom podloží (vápence 
s puklinami), nedostatočne izo-

Sociálno-právne poradenstvo 
pre každého v Devínskej Novej Vsi
(pokračovanie zo strany 1) – sociálneho-zdravotného 

 poistenia, 
– bývania, 
– rodiny, 
– pracovno-právnej problematiky, 
– majetkovo-právnych vzťahov, 
– ľudských práv, 
– opatrovateľskej služby,
– právnej ochrany (usmernenie pri 

súdnych sporoch a konaniach 
pred štátnymi orgánmi),

– právnej ochrany spotrebiteľa,
– správneho práva, občianskeho 

práva, trestného práva, pra-
covného práva a iné.

Občanov nezastupujeme na 
súde, ale vieme pomôcť občana 
pripraviť na súdne konanie. Us-
merníme občana pri spisovaní 
právneho podania.

Sme tu pre občana. 

GUDRÓNY IDÚ PREČ 
-  dobrá správa pre Devínsku

lovaná, neoplotená a nechránená 
voči prístupu verejnosti, cez leto sa 
pri horúčavách prehrieva a tvoria 
sa tu bubliny, nie je chránená 
voči zrážkam a odtoku vody, 
v susedstve sa nachádzajú rodinné 
domy. Osobne sa preto nemôžem 
stotožniť s názorom, že ponechanie 
na mieste alebo jej zapúzdrenie je 
vhodným riešením. Je to časovaná 
bomba, ktorá v prípade, ak by ne-
bola odstránená nikto nevie čo by 
sme o niekoľko rokov mohli čakať. 
Objavili sa názory niektorých 
miestnych poslancov, že odvoz gu-
drónov je potrebné riešiť lanovkou 
alebo dočasnou cestou. Všade 
v páse pod Kobylou sa nachádza-
jú rodinné domy, záhrady a les. 
Domnievam sa, že obyvatelia, 
ktorí tam dnes majú rodinné 
domy a záhrady by za žiadnych 
okolností nesúhlasili s odvozom 
nebezpečného odpadu práve 
ponad ich hlavami a domami a 
umiestnenie stožiaru lanovky by 
si rovnako vyžadovalo ich súhlas, 
čo je vysoko nepravdepodobné. 
Výrub lesa v chránenom území 

by si vyžadoval množstvo povo-
lení a nemusel by byť napokon 
schválený. Vhodným riešením sa 
preto javí využiť jestvujúcu cestnú 
sieť v majetku štátu alebo obce. 
Odvoz tohto odpadu je podľa 
platných predpisov možný len 
v prekrytých dopravných prostried-
koch, kde bude zabezpečené, aby 
nedošlo ku kontaktu týchto látok 
s ovzduším alebo zrážkovými vo-
dami. Nejde pritom o ojedinelú 
vec, podobné skládky sa likvidujú 
aj v Čechách a sú v pláne na 
likvidáciu aj z iných lokalít na Slo-
vensku a sú dnes postupy a tech-
nológie, ktoré dokážu riziká ťažby 
a dopravy minimalizovať. Lokalita 
do značnej miery uzatvoreného 
kameňolomu Srdce je v prípade 
ťažby cennou výhodou. Som 
presvedčený, že likvidácia tejto 
skládky je dobrou správou pre 
Devínsku a budúce generácie. 

RNDr. Vladimír Kočvara
Člen komisie životného 

prostredia za 
odbornú verejnosť

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV
M. Sch. Trnavského 1, 844 22  Bratislava

PREVENTÍVNO-BEZPEČNOSTNÁ AKCIA 
UKÁŽ SA NA CESTE  2

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV  bude dňa 23.02.2014 
v čase od 06.30h do 13.30h realizovať 

preventívno-bezpečnostnú akciu  pod názvom „Ukáž sa na ceste 2 “ 
v MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves, MČ Záhorská Bystrica. 

Cieľom preventívno-bezpečnostnej akcie je zvýšiť bezpečnosť 
najzraniteľnejších  účastníkov cestnej premávky – chodcov.

Osobitný dôraz počas preventívno-bezpečnostnej 
akcie budú policajti klásť na používanie ochranných 

a refl exných prvkov za zníženej viditeľnosti. 
V  tejto súvislosti budú náhodným  

chodcom rozdávať refl exné prvky.
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 DEVEX 3

 Musím sa priznať, že jednou 
z najkrajších vecí na práci starostu 
je pre mňa sobášenie a vítanie 
nových občanov do života. Keď 
sa pozerám do očí dvom ľuďom 
a vidím v nich lásku, je pre mňa 
cťou, že to môžem byť ja, kto 
spojí ich životy a prvý im popraje 
všetko najlepšie na ich spoločnej 
ceste životom. Keď vidím rodičov, 
ako s hrdosťou a láskou nesú na 
zápis svoje ratolesti, som šťastný 
spolu s nimi a spomeniem si na 
svoje deti, ako som ich nosieval 
na rukách. Spolu s kolegami zo 
zboru pre občianske záležitosti 
sa im snažíme pripraviť krásny 
obrad, aby si tieto chvíle pamätali 
navždy. Nedávno po jednom 
privítaní do života prišli za nami 
rodičia dieťaťa poďakovať  sa 
a na chvíľku sme sa dali do reči. 
Okrem iného nám povedali, že 
sa im v Devínskej veľmi páči a že 
obom pripomína prostredie, v kto-
rom vyrástli. Zhodli sme sa na 
tom, že na jednej strane je ešte 
stále dedinou a na strane druhej 
mestom a tieto protipóly dokáže 
spojiť do jedného krásneho mies-
ta na život. A ak k tomu pridáme 
na jednej strane krásne Karpaty 
a na strane druhej rieku Moravu, 
dostaneme jedno krásne miesto 
na zemeguli, na ktoré môžeme 
byť právom hrdí. V takýchto 
chvíľach si vždy pripomeniem 
to, čo v sebe nosím už dlho – že 
Devínsku milujem a je pre mňa 
najkrajším miestom na zemi. 
Samozrejme, že môj pohľad je 
„nekritický“ v tom, že som sa tu 
narodil, vyrástol a momentálne 
aj Devínsku spravujem, ale počuť 
slová chvály na Devínsku, to ma 
vždy naplní šťastím. Často mám 
pocit, že si to vlastné nevieme 
vážiť a so závisťou hľadíme 
k susedom. Jedno príslovie hovorí, 
že tráva na susedovom pozemku 
je vždy zelenšia. Na prvý pohľad 
to tak môže vyzerať, no pri 
podrobnejšom skúmaní väčšinou 
zistíme, že to tak nie je. Mnoho 
ľudí mi vraví čo lepšie a krajšie 
majú v iných mestách a dedinách, 
no pri komplexnom porovnaní 
na tom nie sme tak zle. Mnohí 
z nás napríklad ani nevedia, že 
máme u nás v Devínskej funkčnú 
plaváreň. Občas tam s deťmi 

z á j d e m 
a bazén je 
v ä č š i n o u 
polopráz -
dny. Je 
to veľká 
škoda, lebo 
voda je 

príjemne teplá a ja sa tam vždy 
cítim veľmi príjemne. Keď som 
nedávno stál na jednej z našich 
zastávok MHD a videl množstvo 
ohorkov od cigariet, bolo mi veľmi 
smutno. Prečo si ničíme to vlastné 
a so závisťou sa dívame na to 
cudzie? Za posledné 3 roky sa na 
mnohé veci dívam inak. Už teraz 
viem, čo dokáže starosta zmeniť 
a zlepšiť a bohužiaľ s mnohými 
vecami pohnúť nedokáže, lebo 
mu v tom bráni zlá legislatíva a 
nedostatočné kompetencie. Nie 
som z tých, ktorí sa vyhovárajú, 
viem sa postaviť k problémom 
čelom. Keď sa rozprávam so zná-
mymi aj neznámymi ľuďmi o mojej 
práci, výsledkom je skoro vždy 
z oboch strán konštatovanie, že je 
to veľmi nevďačná práca. Mnohí 
mi oponujú – veď sa vám po-
darilo mnohé spraviť, výsledky sú 
vidieť na každom kroku, musíme 
mať pocit zadosťučinenia a musí 
vás to tešiť. Odpovedám im – to 
máte síce pravdu, ale prakticky po 
každom úspešnom projekte sa do-
slova za pár hodín vynoria ďalšie 
a ďalšie problémy, ktoré treba 
okamžite riešiť. Takže na radosť 
mi často zostáva len niekoľko 
hodín.

Práve v týchto dňoch spúšťame 
na Miestnom úrade projekt bez-
platného sociálno - právneho po-
radenstva. Veľmi často sa stretá-
vam s ľuďmi, ktorí sa dostávajú do 
problémov. Niekedy aj vlastnou 
vinou, ale na začiatku je v mno-
hých prípadoch len neznalosť 
základných ekonomických či 
právnych pravidiel. Pred pár rok-
mi sme susede v bytovom dome 
pomáhali s pôžičkou od jednej 
známej spoločnosti, ktorá posky-
tuje pôžičky. Na prvý pohľad to 
vyzeralo lákavo, no keď som tú 
pôžičku prepočítal, tak som zis-
til, že jej požičiavajú peniaze za 
viac ako 100 % úrok ročne! Tá 
istá fi nančná spoločnosť veselo 

 Devínska Nová Ves sa 
predovšetkým počas letnej 
turistickej sezóny stáva jednou 
z najvyhľadávanejších mest-
ských častí Bratislavy ale aj jej 
širokého okolia. Ponúka prírod-
né krásy a možnosti aktívneho 
relaxu, predovšetkým pešej 
a cyklistickej turistiky. Prichádza-
jú k nám návštevníci z celého 
Slovenska, ale i zo zahraničia. 
Mnohí z nich si vyberajú a 
hľadajú miesta na ubytovanie 
v útulných izbách rodinných 
domov. Tento typ ubytovania je 
mimoriadne obľúbený v sused-
nom Rakúsku, kde možno 
v každej dedinke v mnohých 
dvoroch vidieť tabuľku Zimmer 
frei.  Ale turisti túžia aj po roman-
tickom pobyte v pokojnom pros-
tredí malebnej prírody Devínskej 
Novej Vsi. Tím, ktorí sa rozhod-
nú ponúknuť obľúbený variant 
ubytovania v súkromí, pomôže 
Turistická informačná kancelária 
v Devínskej Novej Vsi (TIK DNV) 
bezplatne spropagovať 
ich služby na svojej www 
stránke a  informovať o 
tejto možnosti ubytova-
nia aj ostatné turistické 
informačné centrá v mes-
tách Bratislavského sa-

mosprávneho kraja a Dol-
ného Rakúska.  V samotnej 
kancelárii,  v prípade návštevy 
záujemcov o ubytovania v súk-
romí, odporučíme práve vaše 
izby. 
 Za týmto účelom podpory 
rozvoja turistického ruchu 
v Devínskej Novej Vsi, TIK 
DNV aktualizuje a zbiera kon-
takty na poskytovanie takéhoto 
typu ubytovania. Dovoľujeme 
si preto vyzvať všetkých 
poskytovateľov ubytova-
nia v súkromí, aby do 
31.3.2014 zaslali svoje 
kontakty písomne, mai-
lom na info@tikdnv.sk, 
príp. ich nahlásili tele-
fonicky na 02/6477 0260, 
0917 164 215, alebo 
osobne na Istrijskej 49 (bu-
dova bývalej radnice).

 Veríme, že takto spolu 
pomôžeme návštevníkom 
Devínskej Novej Vsi prežiť pek-
ný pobyt a podporíme lokál-
nych podnikateľov. Využite 
preto túto jedinečnú možnosť 
bezplatnej propagácie svojich 
služieb doma i v celom okolitom 
regióne.

(jm – TIK DNV)  

O sobášení, vítaní do života a Devínskej

Ubytovanie v súkromí

funguje aj v súčasnosti a dokon-
ca jej reklamy pravidelne vidím 
v médiách. V súčasnosti ponúkajú 
„už len“ 70% úrok na pôžičkách. 
Náš príbeh nakoniec skončil dob-
re, susede sme pomohli splatiť 
pôžičku a presvedčili ju, aby si 
už nikdy nepožičiavala za tak 
nevýhodných podmienok. Takýto 
šťastný koniec sa v mnohých 
prípadoch ale nekoná a práve 
preto sa aj prostredníctvom našej 
poradne budeme snažiť ľuďom 
vysvetliť, ako sa majú správať, 
aby sa nedostali do existenčných 
problémov. Naša poradňa po-

radí pri pracovno – právnych 
problémoch, v majetkovo 
právnych záležitostiach, v prá-
vach spotrebiteľa, v rodinných 
záležitostiach. Už hneď v prvý 
deň fungovania bola poradňa 
preplnená, čo je dôkaz toho, 
ako je táto služba potrebná a pre 
nás je to signál, že sme sa vydali 
správnou cestou.  Verím, že naši 
občania budú túto službu aktívne 
využívať a ľudí s existenčnými 
problémami v našej mestskej časti 
bude postupne ubúdať.

Milan Jambor, váš starosta
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DEVEX 4

 Večer pred polročným 
vysvedčením  sa v telocvični  Základ-
nej školy na Ulici Ivana Bukovčana 
1  premenenej  na slávnostnú aulu 
konala slávnosť pre prvákov, ktorí  
práve úspešne ukončili prvý pol-
rok svojho naozajstného školského 
roka.  Svoju polročnú cestu za 
poznávaním prvých písmeniek, 
číslic, cestu za lúskaním prvých 
viet  zavŕšili prváčikovia prijatím 
do cechu žiackeho, ktoré pre nich 
pripravili formou imatrikulácie starší 
spolužiaci a  pani učiteľky. Dojatým 

rodičom a ostrieľaným deviatakom 
prváci dokázali, že majú za sebou  
kus dobre vykonanej práce. Čítali, 
počítali, spievali, recitovali. My sme 
slávni prváci  sa nieslo z úst reci-
tátora hrdo telocvičňou a bola to 
pravda. Naši prváci, šikovné, sve-
domité, usilovné deti,  boli prijatí  do 
našej veľkej školskej rodiny, ktorá 
je na nich právom hrdá. Držíme im 
palce  a želáme veľa úspechov do 
ďalšieho polroka.

Soňa Škulová

 Čože to dnes máte? Déódéčko! 
Čože? No predsa Deň ot-
vorených dverí. Nezvyčajný ruch 
v nezvyčajnom čase sa ozýval 
spoza školskej brány zo Základnej 
školy na Ulici Ivana Bukovčana 1 
aj 3 práve  29. januára neskoro 
popoludní.  Z jedální  sa šírila vôňa 
koláčikov a iných dobrôt,  vo vesti-
bule pedagógovia. V počítačových 
učebniach  blikali obrazovky,  
v jazykovom laboratóriu znela 
nemčina aj angličtina. Nedočkavé 
deti v niektorých triedach, na chod-
bách, v kinosále, v jazykových 
učebniach, ba aj v knižnici či v 
chemickom laboratóriu.  Výtvarná 

dielňa priamo pred triedami, v nej 
šikulkovia vyrábajúci karnevalové 
masky a klobúky. Medzi týmto 
všetkým  dospeláci ruka v ruke 
s menšími či väčšími ratolesťami.  
V ten deň patrila škola všetkým, ktorí 
chceli do nej nazrieť. A veru, bolo 
sa čím pochváliť, veď škola dosa-
huje výborné výsledky v školskej 
aj mimoškolskej práci. Naším 
déódéčkom sme prezentovali 
všetkým záujemcom vyučovací pro-
ces v našej škole a všetky naše akti-
vity, jednoducho život školy, v ktorej 
skvelí žiaci majú skvelých učiteľov.

Soňa  Škulová

Za bránou školy

My sme slávni prváci

Z plesu Základnej umeleckej školy

Z TOHTOROČNÝCH PLESOV

Plesali Grbarčieta
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DEVEX 5

O vás je známe že ste 
zahraničný Slovák, je to 
pravda?
Áno, je to pravda. Prvých 
osemnásť rokov som žil v Rumun-
sku, v mestečku Nadlak, kde ešte 
pred tridsiatimi rokmi žilo 14 000 
Slovákov. Dnes ich tam žije ešte 
3 500, väčšina sa vrátila späť na 
Slovensko. Na Slovensko som 
prišiel po skončení gymnázia Joze-
fa Gregora Tajovského v Nadlaku. 
Prišiel som do Bratislavy študovať 
na Strojnícku technickú univerzitu 
a už som tu zostal. Som rozvedený 
a mam dve krásne deti Lenku 
a Andrejka.

Boli ste aktívnym hokejba-
listom. Ešte sa tomuto športu 
venujete?
(smiech) Od siedmich rokov som 
hral futbal. Keď som mal štrnásť, 
začal som hrať za školu basketbal, 
hrával som ako pravé krídlo celé 4 
roky. Raz za rok sme išli so školou 
na Slovensko na basketbalový 
turnaj spolu s ďalšími študentmi – 
Rumunmi, Maďarmi, Juhoslovanmi, 
futbalu som sa venoval už len 
relaxačne do osemnástich rokov. 
Vrátil som sa k nemu až na vysokej 
škole, kde som hrával za SjF STU 
Bratislava. Od roku 2007 do roku 
2013 som hrával aktívne hokejbal 
za mužstvo HBC Iepurii DNV. 
Teraz už hrám hokejbal a futbal len 
relaxačne. Samozrejme, ako dieťa 
som sa venoval aj stolnému tenisu, 
šachu a džudu.

Odkedy ste konateľom DNV 
Športu?
Vo februári 2011 som sa stal novým 
konateľom DNV Športu.

Aké boli začiatky?
Začiatky sú vždy zaujímavé. 
Najmä v tom, že spoznávate 
nových ľudí, s ktorými budete 
pracovať. A tiež v spoznávaní 
teritória, ktoré patrí DNV Športu, 
čo je treba urobiť najskôr. A keď 
už tieto veci máte pod kontrolou, 
zistíte, že žiadne peniaze na investí-
cie DNV šport nemá a ste zasa na 
začiatku.

Rozhovor s konateľom DNV ŠPORTU Andreiom Kiszelom

Šport až na prvom
 mieste

Takže ste nerobili nič?
(smiech) Neprišiel som do DNV 
Športu, aby som tam sedel 
zo založenými rukami, takže 
som začal zháňať sponzorov, 
vyjednávať so starostom, pánom 
Milanom Jamborom, a samozrej-
me som žiadal o podporu poslan-
cov.

Stretli ste sa s úspechom pri 
vyjednávaní?
Najprv som si myslel, že na 
začiatku sa všetci chápeme, ale 
nebolo to tak. Chápali len niektorí. 
Ostatných bolo ťažké presvedčiť, 
že šport v  Devínskej Novej Vsi 
potrebuje pomôcť a keď niečo neu-
robíme, tak stratíme aj tie deti, ktoré 
sa mu ešte aktívne venujú. Prvé 
pochopenie som našiel u pána 
starostu Milana Jambora, ktorý sa 
týmito problémami začal zaoberať 
viac ako predchádzajúci starosta. 
Ďalšia podpora prišla aj od poslan-
cov – bývalých športovcov a aj od 
poslancov, od ktorých by som to 
najmenej čakal.

Čo bol najväčší problém, 
keď ste chceli svoje zámery 
realizovať?
Samozrejme, že peniaze. Dlhé 
roky a možno aj desaťročia sa vo 
väčšej miere pre šport nič nerobilo, 
takže bolo potrebná poriadna 
fi nančná injekcia.

A čo sponzoring?
V okolí Devínskej Novej Vsi som 
oslovil všetky väčšie fi rmy. Nebolo 
to veľmi úspešné,  väčšinou kvôli 
kríze nemali záujem sponzorovať 
nič, alebo už niekoho sponzorovali. 
Posielal som listy, e-maily, nepomá-
hali ani osobné stretnutia... Niektorí 
sľubovali, že ďalší rok určite, no 
nestalo sa tak doteraz. Najčastejšie 
nám pripomínali, že tu máme VW 
a prečo sa neobrátime tam.

A čo VW?
Tak o tom by som mohol aj knihu 

napísať. S predstaviteľmi VW som 
sa stretol viackrát aj sľúbili... Roz-
pracovaných vtedy bolo viacero 
projektov, posledný bol v roku 2012 
projekt šatne pre hlavný futbalový 
štadión a to nám sľubovali, že sa 
zapoja a že to majú schválené 
aj najvyššími predstaviteľmi fi rmy 
na Slovensku. Poslednú zelenú 
nám mali dať predstavitelia fi rmy 
z Nemecka po obhliadke. Po nej 
sme však dostali jednoznačnú 
odpoveď, že VW sponzoruje 
iné projekty a preto nezvyšuje 
na podporu športu v Devínskej. 
Odvtedy sme skúšali ďalšie 
športové projekty v spolupráci 
s VW no neúspešne. Ale možno aj 
motyka raz vystrelí...

Aký bol rok 2011 pre DNV 
Sport, kedy ste ako konateľ 
nastúpili?
No predsa ťažký. Ako každý rok. 
Ale bol to rok samých problémov 
na štadióne. V noci sa nám na ňom 
zgrupovala mládež a rôzni „hos-
tia“, ktorí tam nemali čo hľadať. 
Nachádzali sme po nich rozbité 
fľaše od alkoholu a rôzne ihly. 
Tenisové kurty na Delenej ulici boli 
v dezolátnom stave, areály neboli 
uzatvorené. Napriek tomu, že DNV 
Šport nedisponoval žiadnymi pros-
triedkami na investície, už prvý rok 
sa nám za sponzorský dar podarilo 
prerobiť ihrisko na Mečíkovej ulici, 
ktoré bolo predtým úplne zničené. 
Prerobili sme ho na rakúsky spôsob 
– s pevnými bočnými oceľovými 
sieťami a zhora sa na ihrisko na-
tiahla nylonová sieť. Dali sme tiež 
urobiť dve pevné oceľové futbalové 
bránky a dva nové basketbalové 
koše, takže momentálne sa tam 
dajú hrať futbal aj street basketbal. 
Areál je teraz bezpečný aj pre deti, 
pretože je uzatvorený. Na Vápen-
covej prešla veľkou rekonštrukciou 
tiež celá hlavná futbalová plocha 
– vyrovnávala  a prevzdušňovala 
sa pôda, vysiali sme až 350 kg 
trávy, drnovalo sa a chemickými 
postrekmi sme odstraňovali burinu 
z hlavnej plochy, kde rástla už dlhé 
roky. Ihrisko tiež prešlo rôznymi 
fázami hnojenia. 

Poslanci vám vraj vyčítajú, že 
v Devínskej bojujete len za šport...
To nie je tak úplne pravda, bojujem 
aj za iné veci. Napríklad za pos-

tavenie cyklomosta cez Moravu, vý-
menu okien na školách a škôlkach 
a podobne. Ale z mojej pozície 
konateľa DNV Šport je mojou pri-
oritou boj za šport. Aj pekár sa 
najlepšie snaží upiecť svoj chlieb...

Čo sa dialo v roku 2012?
V roku 2012 prešlo prvou fázou 
opráv osvetlenie tréningového 
ihriska na Vápencovej ulici. Keďže 
sa dlhé roky na ihrisku nič nerobilo, 
tretinu zarástli kríky. Odstránili sme 
ich a vrátili sme ihrisku pôvodnú 
veľkosť, ktorú malo pred pätnástimi 
rokmi. V ten istý rok sa urobilo nové 
oplotenie a od cesty na Vápen-
covej ulici sa na návrh občanov 
zvýšilo o dva metre. Pokračovali 
sme rekonštrukciou osvetlenia 
na hlavnom futbalovom ihrisku 
a po dlhých rokoch sa sfunkčnili 
aj jeho svetelné piliere. Prebehla 
aj rekonštrukcia trávnatej plochy 
a veľká oprava studne, ktorú 
používame na polievanie futbalové-
ho ihriska a tenisových kurtov. Kon-
com roka sa tiež začala výstavba 
hokejbalového ihriska na Vápen-
covej. V areáli na Delenej ulici sme 
oplotili zadnú časť a rekonštrukciou 
povrchu prešli aj tenisové kurty. Od 
tohto roku sú areály Vápencová 
a Delená strážené aj v noci. V areá-
li P. Horova prebehla rekonštrukcia 
futbalového ihriska s spolupráci 
s futbalovým klubom Lokomotíva 
a v spolupráci s rodičmi, za čo im 
veľmi pekne ďakujem.

A minulý rok?
Dokončili sme hokejbalové ihrisko 
a postavili novú sieť medzi ním 
a hlavnou futbalovou plochou. 
Tak isto sme na futbalovom ihrisku 
vymenili staré striedačky za nové 
a rozšírili sme ich. Na hlavnej futba-
lovej ploche prebehla rekonštrukcia 
aj minulý rok a taktiež plocha tré-
ningového ihriska na Vápencovej 
prešla rekonštrukciou. Musím sa 
opäť poďakovať futbalistom, 
trénerom a rodičom, ktorí sa na 
brigáde zúčastnili. Najväčšou ve-
cou, ktorú sme minulý rok spustili, 
je rekonštrukcia šatní pod tribúnou 
a rekonštrukcia bývalej reštaurácie. 
Pribudnú tu ďalšie šatne, 
zasadačka, reštaurácia a konečne 
dôstojné WC pre verejnosť.

(Pokračovanie v ďalšom čísle)
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DEVEX 6

• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

23.2. o 18.00 h  Robert Thomas - PASCA
- premiéra divadelného predstavenia činoherného klubu DNV

Napínavá, humorná, ale hlavne s nečakanou zápletkou- aj taká je 
najnovšia inscenácia Činoherného klubu- PASCA v réžii Kataríny Želinskej.

Zárukou kvality je aj herečka Ľudmila Swanová známa 
ako Agneša Fazuľová zo seriálu Búrlivé víno, ktorá sa po 

dlhšej odmlke vracia opäť na divadelné javisko! 
Účinkujú hostia a členovia hereckého súboru: Mojmír Procházka a.h., 
Zuzana Chudějová, Juraj Bocian a.h., Kristína Kocianová a Ľudmila 

Swanová a.h. Miesto: veľká sála Istra Centra, vstupné: 2 eurá

1. 3. o 19.00 hod.  Chorvátsky bál
- tradičná plesová zábava Chorvátov žijúcich v Devínskej Novej Vsi a ich hostí

Miesto: veľká sála Istra Centra.

4. 3. o 19.00 h.  Pochovanie basy
- ukončenie plesovej sezóny, tradičná tanečná zábava 

s polnočným programom na záver fašiangového obdobia
- do tanca hrá hudobná skupina Miro Šimek Band 

 Predpredaj vstupeniek: v pokladni Istra Centra od 27. do 28.2 
a 3.3. od 17.00 do 20.00 h, v deň podujatia od 17.00 h

Miesto: veľká sála Istra Centra, Vstupné: 8 eur, v cene malé občerstvenie

9. 3. o 16.30 h   Zimný príbeh
- detská divadelná scéna, účinkuje divadlo Pod Hríbikom

 Miesto: veľká sála Istra Centra, Vstupné: 1,50 eur

13. 3. o 18.00 h  Koncert populárnej hudby 
-vystúpenie Základnej umeleckej školy z DNV v Istracentre

16. 3. o 17.00 h  Koncert dychového orchestra FOR Bratislava
-ťešiť sa môžete na rôznorodý repertoár, nové skladby i “staré známe šlágre”.

Miesto: veľká sála Istra Centra, Vstupné: 1 euro

18., 19. a 20.3.  Marec - mesiac knihy
- besedy so spisovateľmi a vydavateľmi Roman Brat, Václav Šuplata 

a Jana Šramková so zástupcom Vydavateľstva Mladé letá
-vyhodnotenie literárnej súťaže „Čítanie ma inšpiruje“

- organizované podujatie v Istracentre

(Pokračovanie z minulého čísla)

Spomínali ste svojich peda-
gógov, ktorí sú to?
Už šiesty rok ma herectvo učí vyni-
kajúca Hanka Gajdošová-Letková, 
s ktorou si úžasne rozumieme. 
Ďalej to boli pani Eva Rysová, či 
Ľudmila Swanová. S oboma dá-
mami mám, dovolím si tvrdiť, že 
viac ako iba obyčajný študentský 
vzťah. Na škole som ešte stihol aj 
hereckú legendu Ivana Letka, ktorý 
ma síce priamo neučil, ale mal som 
možnosť nahliadať ako pracuje 
a istým spôsobom som bol aj ja 
nejak vtiahnutý do hodiny. Je 
pre mňa ozajstným hereckým ve-
likánom a mám pred ním veľký 
rešpekt.

To sú všetko mená aj vašich 
hostí v talk show Bez opo-
ny...
Presne tak. Povedal som si: „Prečo 
nie“?. Sú to moji najbližší na škole, 
naviac všetko zaujímavé a výz-
namné osobnosti, ktoré v hereckom 
svete niečo dokázali. Každá talk 
show s nimi mala svoj ohlas, a mys-
lím, že veľmi uznanlivý. Pán Letko 
s dcérou Hankou sú dokonca krst-
nými rodičmi nášho Činoherného 
klubu.

Načrtli ste sami Činoherný 
klub, vysvetlite možno 
bližšie o čo vlastne ide...?
V podstate ide o združenie 
mladých umelcov a priaznivcov di-
vadelného umenia. Zameriavame 
sa na produkovanie divadelných 
hier – ako už z názvu vyplýva 

Život bez opony si neviem predstaviť...
Jakub ABRAHÁM

činoherného charakteru. Zatiaľ, za 
dva roky činnosti máme za sebou 
tri komické tituly. V Prahe už dlhé 
roky existuje úspešné legendárne 
divadlo Činoherní klub, ktoré vycho-
valo množstvo zvučných hereckých 
osobností. U nás na Slovensku nič 
také nie je a ja verím, že to budeme 
práve my, ktorí si z neho urobia 
takú slovenskú obdobu tej známej 
českej...

Kto všetko patrí spolu s vami 
do Činoherného klubu?
Patria sem predovšetkým moje 
drahé kolegyne Zuzky. Zuzka 
Hrdličková je manažérka divadla 
a Zuzka Chudějová ekonómka, ale 
zároveň výborná herečka. Samo-
zrejme v neposlednom rade sú to 
naša výborná režisérka a umelecká 
šéfka súboru Katka Želinská a celý 
herecký súbor na čele s dramatur-
gom a hercom Tomášom Lamošom. 
My tvoríme také tepny celého 
nášho klubu.

Činoherný klub má však aj 
prívlastok- Devínska Nová 
Ves...
Áno, pôsobíme najmä pre ľudí 
z Devínskej a jej okolia. Predsa len 
je to okrajová mestská časť, tak 
nemôžme čakať, že k nám budú 
chodiť ľudia z Vajnor. Ale aj takých 
sme už mali, čo nás samozrejme 
veľmi potešilo. Našou základňou a 
strechou nad hlavou sa stal kultúrny 
dom Istracentrum, ktorému „velí“ 
pán Šimkovič, ktorému sme veľmi 
vďační, že sme vôbec mali kde 
vzniknúť a začať pôsobiť.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Základná umelecká škola Istrijská 22,

vás pozýva do Istra Centra, Hradištná 43 na:
Koncert populárnej hudby, 13. marca o 18:00 hod.

Koncert Festivalového orchestra Bratislava 
(FOR Bratislava), 16. marca o 17:00 hod.

Vstupné na podujatia je 1,50 eur

 Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ
v Devínskej Novej Vsi

pozýva 

svojich členov a záujemcov o členstvo v MS
na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

v nedeľu 2. marca 2014 o 15:00 hod.

vo veľkej sále ISTRACENTRA v DNV
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DEVEX 7 

Uvítali sme

Odišli z našich radov

Spolocenská kronikaˇ

nových spoluobčanov
Viktória RUŽIČKOVÁ
Katerina MARINOVÁ

Vitajte!

Jozefína KIZEKOVÁ
Štefan POKORNÝ

Karol GÁBRIŠ
Nech odpočívajú v pokoji!

  Zdá sa, že nielen v rozprávkach 
sa dokážu ľudia spojiť a vytvoriť 
niečo povznášajúco tvorivé a ra-
dostne inšpiratívne. Podarilo sa 
to malým i veľkým tvorcom zo 
Základnej umeleckej školy Istrijská 
a z Rodičovského združenia pri 
ZUŠ, ktorí 11. a 14. decembra 
2013 odpremiérovali v DK Dú-

Sila ľudskej súdržnosti

bravka svoj prvý muzikál Pinocchio 
podľa rovnomennej predlohy Carla 
Collodiho.
 Myšlienku túžby po ľudskosti 
citov a umu, vdýchnutia Ducha 
do drevenosti našich sŕdc - pri-

niesli dojemne zohraté inscenačné 
zložky, v ktorých prevládal na-
jmä detský tvorca. Pedagógo-
via pod režijným vedením Márie 
Dúbravskej (libreto) a Jána Dú-
bravského umne a citlivo zapo-
jili všetky talenty z rôznych umelec-
kých smerov. A tak na scéne vytvo-
rili synergiu umenia členovia Zboru 
ZUŠkárik, hudobníci z Orchestra 

FOR BRATISLAVA (živá hudba) a 
tanečníci z Tanečného či výtvarníci 
z Výtvarného odboru. K spolupráci 
prizvali aj žiakov audiovizuálneho 
odboru ZUŠ, ktorí zhotovili foto-
grafi e a videozáznam. Dokonca 
nechýbal ani bulletin. Pod jednot-
livé inscenačné časti, stmelené 
réžiou, sa okrem pedagógov pod-

písali Ludo Kuruc (hudba a texty 
piesní), Vladimír Dianiška (hudobné 
naštudovanie), Ľudmila Hudecová 
a Mária Fratričová (spevácka 
príprava), Ľubica Hasbachová 
(choreografi a, tanečná príprava), 

Mária a Ján Dúbravskí (herecká 
príprava), Anna Horváthová, 
Táňa Kuzmová, Patrícia Pálešová 

a žiaci výtvarného odboru (scéno-
grafi a), Patrícia Pálešová, Dušan 
Dižo a žiaci Strednej umeleckej 
školy scénického výtvarníctva 

(kostýmy). V hlavnej úlohe Pinoc-
chia sa predstavili dievčatá Kristína 
Neczliová v alternácii s Ninou 
Kochovou, ktoré svojím talentom 
nadelili hlavnému hrdinovi detskú 
úprimnosť a  nadrodový význam. 

V úlohe Pinocchiovho otca sa pred-
stavil Martin Hutta, a. h.. Ten dodal 
inscenácii „dospelácky“ otcovský 
rozmer a prepojil na scéne malých 
so staršími.
 Tvorcom muzikálu Pinocchio 
sa podarilo veľmi príjemným 
a umelecky citlivým spôsobom, 
s mnohými vtipnými či modernými 
prvkami, dokázať, že v človeku 

drieme silný tvorivý potenciál, 
ktorý sa v spolupráci násobí a vy-
tvára jednotnú silu. Oplatí sa doň 
investovať. 

Stanislava Matejovičová, 
teatrologička
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DEVEX 8

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

Sokratove tri sitá
„Vieš ty, Sokrates, čo som sa doz-
vedel o tvojom priateľovi?“
„Počkaj chvíľu,“ odpovedal 
Sokrates. „Skôr, ako mi čokoľvek 
povieš, chcem ťa podrobiť skúške. 
Volá sa skúška troch sít.“
„Troch sít?“

„Presne tak,“ pokračoval 
Sokrates. „Skôr ako mi začneš 
rozprávať o mojom priateľovi, 
bude možno dobré presiať to, čo 
mi povieš.“
Prvým sitom je Pravda. Máš úplnú 
istotu, že to, čo mi chceš povedať, 
je pravda?“

„Nie,“ odpovedal ten človek,“ 
vlastne som to počul a...“
„Dobre,“ riekol Sokrates. „Takže 
ty naozaj nevieš, či je to pravda, 
alebo nie. Teraz vyskúšajme 
druhé sito, ktoré sa volá Dobro. 
Chceš mi o mojom priateľovi 
povedať niečo dobré?“
„Nie, naopak...“
„Takže,“ pokračoval Sokrates, 
„chceš mi povedať niečo zlé 
a nie si si istý či je to pravda. 
Ale stále ešte môžeš prejsť 

skúškou, pretože ostáva ešte 
jedno sito. Volá sa Užitočnosť. Je 
to, čo chceš o mojom priateľovi 
povedať, pre mňa užitočné?“
„Nie, veľmi nie.“
„Dobre,“ uzavrel Sokrates, „to, 
čo mi chceš povedať, nie je ani 
pravdivé, ani dobré, a dokonca 
ani užitočné, tak prečo by si mi to 
mal hovoriť?“
Toto je dôvod, prečo bol Sokrates 
veľký fi lozof a všetci si ho vážili.

 ODBORNÍCI
Do Devexu píšem prvýkrát, ale 
udalosti posledných týždňov ma 
vyprovokovali, aby som si sadol 
za počítač a podelil sa s vami 
o môj názor. Ako pracovník 
miestneho podniku Denova 
som za posledné roky v Devín-
skej preskákal všeličo. Boli časy 
lepšie, horšie, často bola naša 
práce dehonestovaná. Ale keď 
som počul v našom zastupiteľstve 
nových expertov na všetko, už 
som to nevydržal. Svoju prácu 
robím desiatky rokov a našťastie 

som sa pri dobrom zdraví dožil 
dôchodku. Keď mi ale niekto, kto 
nespravil pre Devínsku nič ide 
rozprávať o tom, ako nekvalitne 
si robia „denováci“ svoju prácu, 
nahnevá ma to. Myslím teraz na 
poslanca Ružoviča, ktorý sa za-
meral na opravy toaliet na škole 
I. Bukovčana 3. Obvinenia sa 
z jeho úst len sypali a keď mu 
riaditeľ Denovy dokázal, že ne-
hovorí pravdu, nemal ani toľko 
slušnosti, aby sa ospravedlnil 
a opäť na ďalšom zastupiteľstve 
rozprával, že práca je nekvalitná. 
Ak niekto nevie pochopiť, že 
pokiaľ mám krivý múr a chcem na 
neho rovno natiahnuť obklad, mu-
sím si stenu najprv vyrovnať a až 
potom môžem lepiť obkladačky, 
potom nech radšej sedí doma, 
resp. nech je ticho. V každom 
prípade sa niekde stala chyba, 
ja som svoje deti učil, že keď 

niekoho krivo obviním, treba sa 
minimálne ospravedlniť.  Páni 
poslanci, otvorte si konečne oči 
a pozrite sa, čo spravila Denova 
za posledné roky. Vybudovali 
,okrem iného, množstvo par-
kovacích miest, naposledy tesne 
pred Vianocami asi týždeň v kuse 
kľačali na kolenách a kládli 
dlažbu na novom parkovisku na 
ulici J. Smreka nad CO krytom. 
Ľudia okolo neveriacky chodili 
a pýtali sa, či to staviame pre 
nich a či to bude bezplatné. 
Okamžite po dokončení prvej 

časti tu začali parkovať a krajší 
vianočný darček  im  nemohli 
dať. Celý život som sa živil poc-
tivou prácou. Podieľal som sa na 
významných stavbách po celom 
Slovensku a aj v zahraničí. Je 
podľa vás v poriadku, že môj 
dôchodok je nižší alebo rovnaký 
ako poslanecká odmena po-
slanca, ktorý má len plné ústa ne-
pravdivých rečí? Na takýchto od-
borníkov míňame ročne z našich 
spoločných peňazí 100 000 
eur? Páni poslanci, ste tam skoro 
všetci noví, ale veľká zmena 
v tomto nenastala. Pán poslanec 
Ružovič, zamestnanci Denovy 
stále čakajú na vaše ospravedlne-
nie. Keby ste boli mojím synom, 
vyfasovali by ste jednu poza uši, 
do ruky fľašu vína a bežali by ste 
sa ospravedlniť.

Peter Garaj 

 Nie korektná
 Nie celkom korektná informá-
cia odznela nedávno v našej 
DTV-ečke, kde nejaký, automobi-
lový pretekár z Devínskej pán 
Skarpíšek hovoril o tom, ako 
on jediný reprezentuje Devín-
sku v tomto športe. Zabudol len 
spomenúť, že Devínska mala 
a má dávno reprezentantov 
a popularizátorov v motoristic-
kom športe. Zabudol spomenúť 
tých, čo stáli pri kolíske moto-
rizmu v DNV Jano Ludvig,  Dodo 
Studenič, Vilo Liedl st. neskôr 

(vlastne doteraz) ich synovia 
Andrej Studenič, Braňo Lud-
vig a Liedlovci Vilo ml. Marcel 
a Tomáš. Medzitým sa vystrieda-
lo veľa ďalších rodákov a býva-
júcich v Devínskej: Igor Šimkovič, 
Žarko  Šimkovič, M. Glatz, Karol 
Breier, Jozef Viskup, teraz aj On-
drej Fekete. a to sme možno aj 
na niektorých zabudli. Nakoniec 
iba nedávno, koncom minulého 
roka, hodnotil pán Liedl v Devexe 
minuloročnú sezónu.  

Ln, kl, bm

 Rada by som ako 
obyvateľka Devínskej Novej Vsi 
napísala niekoľko postrehov, 
ktoré ma v nedávnej minulosti 
potešili, ale bohužiaľ aj zarmútili.
 Dočkali sme sa.....dlhé roky 
sme chodili po našej Istrijskej ulici 
a v duchu porovnávali, možno 
trochu závideli, aké majú ostatné 
dediny a mestské časti pekné 
svoje centrá. O tom našom sa 
to nedalo povedať. Až sa nám 
minulý rok začala naša Istrijská 
meniť pred očami. Potešilo nás 
to a čakáme ako bude vyzerať 
po dokončení veľkej premeny. 
Chcela by som týmto poďakovať  
všetkým tým, ktorí sa na Miest-
nom úrade pričinili o to, že sa 
vôbec tento veľký projekt začal 
realizovať. Vieme veľmi dobre, 
že dnes presadiť takúto vec nie je 
ľahké. Ale podarilo sa, centrum 
našej mestskej časti to potrebova-
lo ako soľ. Ďakujeme.
 Zmizla stará, nevzhľadná 
budova Požiarnej zbrojnice, 
voľné plochy sa využili na nové 
parkovacie miesta. Upravilo sa 
okolie Chorvátskeho múzea, 
vznikol priestor pre park a hry 
pre deti, máme nové zastávky 
MHD, chodníky, zeleň. Príjemný 
je aj pohľad na „kópiu“ starej 
studne na začiatku ulice, ktorá 

je citlivo vsadená do terénu. Ako 
obyvatelia vnímame tieto zmeny 
veľmi pozitívne. Napriek tomu, 
že nová Istrijská by mala slúžiť 
nám všetkým, bohužiaľ sú medzi 
nami takí, ktorí vedome ničia 
úsilie niečo zlepšiť.
 Ako inak sa dá vysvetliť 
skutočnosť, že hneď vedľa spo-
menutej studne parkuje veľký 
osobný automobil. Zastavu-
jem sa nad bezohľadnosťou 
vodiča, ktorý napriek tomu, že 
je vedľa vydláždené parkova-
cie miesto parkuje priamo na 
mieste vyhradenom pre výsadbu 
trávnika. Beztrestne parkuje na 
verejnom priestranstve určenom 
pre výsadbu zelene, ktoré patrí 
nám všetkým. Iní sa zase vozia 
so svojimi autami po upravených 
miestach. Dúfam, že časom si 
tieto skutočnosti začnú všímať aj 
tí, ktorých sa dodržiavanie po-
riadku v našej mestskej časti týka. 
Nech sa už za nich nemusíme 
my, ktorí sa tešíme z novej Istrij-
skej hanbiť.
 Želám nám všetkým, 
obyvateľom Devínskej Novej 
Vsi, aby sa toto dielo podarilo 
dokončiť a aby pekné a nové 
centrum slúžilo nám všetkým.

Katarína
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DEVEX 9

 Dobrý deň,
poprosil by som Vás uverejniť môj 
prípsevok:
 Istrijská ulica tvorí už dlhé 
desaťročia podstatnú časť 
pôvodnej zástavby našej obce. 
V súčasnosti je aj veľmi zaťažená 
autodopravou. Jej stav a výzor 
bol už dlho predmetom kritiky.
 Dozvedel som sa, že hlavná 
komunikácia je stále v správe 
hlavného mesta. Preto riešenie 
prebiehajúcich úprav je zame-
rané hlavne na chodníky, nájaz-
dy a zeleň a prakticky nadväzuje 
na pomerne kvalitné chodníky 
a zástavbu od Novoveskej ulice 
smerom k pohostinstvu „U Mi-
chala“.
 Ako občan Devínskej s uspo-
kojením sledujem ako pokračujú 
práce na Istrijskej ulici – od „tro-

jice“ až po Novoveskú – teda 
tú časť, ktorá bola v najhoršom 
stave.
 Som presvedčený, že po 
dokončení prác podľa projektu, 
sa zlepší súčasný technický stav 
a tiež sa zlepší celkový dojem pri 
vstupe do našej obce. Našu mest-
skú časť navštevuje čím ďalej, 
tým viac ľudí, hlavne po vybudo-
vaní a otvorení cyklomosta cez 
rieku Moravu. Preto som rád, že 
sa nebudeme musieť hanbiť za 
výzor Istrijskej ulice.
 Celkové skvalitnenie vzhľadu 
však podľa môjho pohľadu ešte 
bude potrebovať doriešenie 
priľahlých pozemkov vhod-
nou zástavbou a doplnením 
infraštruktúry pre obyvateľov 
a turistov.  

Obyvateľ DNV, Ďakujem.

 Dobrý deň, chcela by som  
Vás poprosiť, či by ste mohli 
uverejniť môj článok: Chceli 
by sme sa poďakovať všetkým 
,ktorí sa zaslúžili o rozkvet našej 
Devínskej,/nakoľko to už súrne 
potrebovala/.Prispela  k tomu 
najmä výstavba  cyklomostu 
s ktorým je spojená aj opičia 
dráha a  blízke občerstvenia , ale 

z  čo sa najviac tešíme je zrea-
lizovanie,/ktoré sľubovali toľko 
rokov/ aj keď len časti Istrijskej 
ulice/určite by sme si zaslúžili 
viac/Konečne sa aj časti starej 
Devínskej dostalo cti a dostala 
svoj nový odev. Ešte raz veľká 
vďaka.

rodina Neubergová

 Napriek tomu, že na pro-
grame rokovania januárového 
miestneho zastupiteľstva nebolo 
veľa bodov, rokovanie trvalo 
viac ako 3 hodiny. Hoci som 
nemohol prísť osobne, aj pri 
sledovaní televízneho prenosu 
sa mi niekedy dvíhal žalúdok 
a často som krútil hlavou, čoho 
sú niektorí poslanci schopní. Po 
skončení som mal veľmi zvláštny 
pocit. Akoby existovali dve reality 
Devínskej – jedna, poslanecká na 
zastupiteľstve, v ktorej je všetko 
zle a tá druhá, naša občianska, 
v ktorej vidíme množstvo práce, 
ktorú sa za posledné 3 roky 
podarilo spraviť. Aspoň nám 
týmto niektorí poslanci, hlavne  
z bývalej koalície jasne naznačili, 
že s tými zmenami k lepšiemu, 
ktoré sa tu za posledné 3 roky 

spravili nemajú nič spoločné, 
že to nie je ich zásluha, že ich 
zaujíma len politikárčenie a nie 
problémy nás občanov. Páni po-
slanci Rajkovič, Hečko, Ružovič 
a Čorej začnite konečne niečo 
robiť pre občanov, lebo mo-
mentálne nám iba ukazujete, že 
dokážete len kydať na starostu. 
To ste nám pred viac ako troma 
rokmi nesľubovali. Úspešne ste 
prebrali štafetu po iných 4 po-
slancoch, ktorí doteraz len kriti-
zovali a keďže prestali, asi ste 
cítili potrebu pokračovať.  Mám 
pocit, že ste si celú svoju politickú 
existenciu postavili len na kri-
tike starostu. Prečo nepredložíte 
zmysluplné projekty a nápady, 
ktoré by skvalitnili životy všetkých 
občanov?
 Poslanec Čorej, predložil na 

FRAŠKA 
na pokračovanie

rokovanie zastupiteľstva materiál 
o nevyváženom spravodajstve 
v Devínskonovoveskej televízii. 
Inšpiroval sa postupom svojho ko-
legu poslanca Hečka a predložil 
ho bez predchádzajúceho prero-
kovania v príslušných komisiách 
a miestnej rade. Argumentoval, 
že starosta je na obrazovke naj-
viac a niektorí poslanci vôbec. 
Absurdnosť tejto argumentácie 
som si uvedomil vtedy, keď som 
sa sám seba spýtal, či je každý 
poslanec národnej rady  (je 
ich 150) na obrazovkách resp. 
v médiách tak často ako premiér. 
Zaujímavé je, že mu ako predse-
dovi dozornej rady DTV nevadi-
lo, keď poslanec Hečko pár dní 
pred voľbami do samosprávne-
ho kraja vystúpil v našej televízii 
v pol hodinovej relácii. Neviem, 
či by ho za takýto prístup v jeho 
práci pochválili. Podľa mňa to 
bolo zneužitie lokálnej televízie 
na politickú kampaň. Neviem, 
čo mu vadí na tom, že starosta 
na obrazovke predstaví projekt, 
ktorý skvalitní život v Devínskej. 
Zaujímavé je, že mu všetko 
vadí odvtedy, odkedy nie je 
zástupcom starostu.
 Po dlhšom čase sa na 
zastupiteľstve ukázal aj miestny 
kontrolór. Predložil správu o kon-
trolnej činnosti za rok 2013. Vo 
svojom vystúpení plnom invektív 
na starostu porozprával naozaj 
všeličo. Zabudol ale povedať, 
prečo v 1. polroku 2013 
nevykonal ani jednu kontrolu, 
hoci do júla bol v práci. Prekvapi-
vo mu poslanci túto správu schvá-
lili. Teatrálne sa vzdal svojej funk-
cie ku koncu februára. Jeho man-
dát však končí k 31.3.2014, takže 
to bolo len trápne gesto.  Takisto 
spomenul aj svoju dlhodobú PN-
ku, zabudol však povedať, že už 
niekoľko mesiacov počas svo-
jej PN chodí hrávať pravidelne 
volejbal. Aj z tohto si môžeme 
urobiť obraz o tom, ako to kon-
trolór myslí vážne s dodržiavaním 
zákonov. Najväčšou perličkou 
zastupiteľstva bol návrh po-
slanca Rajkoviča v bode rôzne, 
v ktorom navrhol kontrolórovi od-
menu vo výške 1,5 násobku jeho 
platu, teda takmer 2500 eur. 
Starosta to nazval zlým vtipom, 
ja to považujem za nechutný vtip 
na všetkých občanoch Devínskej. 
Poslancovi Rajkovičovi nestačí, 

že z našich spoločných peňazí 
ide na odmeny poslancov ročne 
100 000 eur, on potrebuje 
rozhadzovať ešte viac. Hanba. 
Veľmi citlivý sa svoju osobu sa 
ukázal v bode rôzne poslanec 
Ružovič, ktorému vadilo, ako sa 
o ňom hovorí resp. píše v Devexe. 
Škoda, že zabúda na to, aké ne-
zmysly hovorí on o práci iných – 
či už to bolo lepenie obkladačiek 
na obkladačky, alebo počty 
občanov Devínskej umiestnených 
v Seneciu. Silou mocou chcel 
o tom diskutovať v našej televízii. 
Ja som im (poslancovi Hečkovi 
aj Ružovičovi) už dávnejšie 
odpísal, že im odmietam robiť 
„krovie“ v ich politickej kampani 
a pri ich predvádzaní sa, len táto 
moja reakcia nebola uverejnená. 
(Pozn. redakcie: bola však odo-
slaná obom adresátom!) Pán po-
slanec, ja som presvedčený, že 
vo svojich článkoch píšem prav-
du a keď máte potrebu so mnou 
polemizovať, mail na mňa:denis@
ruzovic.sk. Napíšte mi, rád vám 
odpoviem. Obviňujete ma, že 
o vás píšem nepravdy, ale doter-
az ste nenapísali aké. 
 Búrlivý priebeh malo aj ro-
kovanie o bode Informácia 
o vzdaní sa členstva v dozorných 
radách a návrh na odvolanie 
členov dozorných rád. V tomto 
bode starosta navrhol odvolať 
poslancov Hečka a Ružoviča 
z dozorných rád spoločností 
Devnet, DTV a DNV šport  
nakoľko sa domnieval, že týmto 
členstvom je porušený zákaz 
konkurencie zakotvený v Ob-
chodnom zákonníku. Poslanci 
tento návrh neschválili. Po-
slanec Hečko je konateľom vo 
svojej súkromnej fi rme a okrem 
toho je členom dozorných rád 
v spoločnosti Devnet a DTV, 
v ktorých má účasť naša mest-
ská časť a ešte je za mesto 
Bratislava členom dozornej 
rady v spoločnostiach Dopravný 
podnik a Incheba. Keď som to 
spomenul jednému známemu,  
veľmi vtipne poznamenal, že 
mu tento poslanec pripomína 
Brežneva, ktorý mal hruď plnú 
vyznamenaní, až sa pod nimi 
prehýbal. Zberateľ vyznamenaní 
a zberateľ funkcií, podobnosť 
čisto náhodná.

Denis Ružovič 
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DEVEX 10

Pred časom, keď sme sa dozve-
deli že MČ plánuje uskutočniť 
revitalizáciu tej časti Istrijskej 
ulice na ktorej bývame, boli sme 
velmi potešení, že sa jej nie veľmi 
vábny vzhľad konečne zmení 
k lepšiemu.
Plne sa stotožňujeme s odôvod-
nením, ako sa uvádza v záhlaví 
projektu, že touto revitalizáciou 
by sa malo, cit.:
„skvalitniť prostredie pre jej 
obyvateľov", je to logické, 
pre koho iného by sa malo 
skvalitňovať a vylepšovať pros-
tredie v ktorom žijú, ak nie 
pre jeho obyvateľov. Žiaľ, po 
započatí revitalizácie máme 
mnohí z obyvateľov Istrijskej ulice 
dojem, že táto nákladná prestav-
ba sa deje za účelom celkom 
odlišným od toho citovaného!
Len tak sa mohlo stať, (alebo 
práve preto!), že pri vypra-
covávaní projektu sa nikto 
nepýtal na názor či doporučenia  
tých obyvateľov, ktorých sa 
prestavba bezprostredne dotkne. 
Rozhodovalo sa o nás, bez nás 
a aj v súčasnosti, keď by sa mno-
hé to, čo je veľmi zle vyriešené 
dalo ešte napraviť, sú naše pri-
pomienky starostom MČ Mila-
nom Jamborom ignorované, do-
konca avizované stretnutie, kde 
sme opätovne chceli upozorniť 
na chyby a najmarkantnejšie 
nedostatky projektu, bolo z jeho 
strany zrušené!
Nevieme akým spôsobom sa 
postupovalo pri zadávaní sa-
motného projektu, ale sme 
presvedčení, že človek, ktorý 
celú revitalizáciu projektoval 
a vypracoval, nikdy na Istrijskej 
ulici nebol! 

Projekt má vážne nedostatky 
a chyby:
1) Nie je vôbec vyriešený spôsob 
odvádzania povrchových vôd z 
dláždených plôch, pri prudkom 
lejaku či pri topení snehu nebude 
mať voda kde odtekať a na tých-
to plochách a chodníku sa budú 
tvoriť mláky a kaluže. To sa deje 
pri mierne daždivom počasí už 
aj v súčastnosti, keďže chodník 
(aj viaceré dláždené plochy) 
jednej strany Istrijskej ulice zos-

PETÍCIA
V Bratislave 27.11.2013 BEZPROSTREDNE 

DOTKNUTÝCH OBČANOV  
ZA URÝCHLENÉ 
ODSTRÁNENIE  
NEDOSTATKOV 
A CHÝB PROJEKTU 
REVITALIZÁCIE 
ISTRIJSKEJ ULICE

távajú v pôvodnom stave - a to aj 
s preliačeninami, nerovnosťami, 
prepadávajúcimi sa časťami. 
Mláky zostávajú dokonca i na 
novo položených plochách, viď 
obr. C.

2)  Pri výdatných dažďoch máme 
za to, že prívalové dažďové 
vody nebudú mať kam odtiecť 
či vsiaknuť a budú stekať do 
priestoru dvorov viacerých 
nehnuteľností.
Ako dlhoroční obyvatelia Is-

trijskej ulice vieme, že počas 
letných búrok z výdatnými a 
v poslednom období často sa 
opakujúcimi lejakmi, sa voda 
valí z ulice Na Vyhliadke na Is-
trijskú, po ktorej, keďže tu nie 
sú zabudované kanalizačné 
vpusty, tečie prúdom ďalej do 
nižšie položených častí ulice. 
Pri súčasnej "revitalizácii" sa 
týmto problémom nikto nezao-
beral, dokonca si myslíme, že 
sa situácia ešte zhoršila tým, že 
na viacerých miestach boli "re-
vitalizované" obrubníky uložené 
nižšie než je teleso vozovky a 
tak valiaca sa voda bude priamo 
stekať do priestoru chodníka, 
novovybudovanej autobusovej 
zastávky!(A), ako aj priamo do 
dvorov. 

3) Ďalším problémom je 
neriešený problém odtokových 
žľabov a tým odvádzania 
daždovej vody. Tak ako v každej 
obci či historickom mestskom 
sídle, existoval i na Istrijskej 
ulici funkčný spôsob odvádza-
nia zrážkových vôd zo striech 
nehnuteľností prostredníctvom 
žľabov na chodníku do zberného 
jarku, ktorý potom odvádzal na 
jednom mieste vodu popod ulicu 
na druhú stranu pomedzi domy 
do záhrad...
Projekt  tento dlhoročný  stav i 
historické súvislosti ignoruje a na 
rozdiel od iných rekonštrukcií, 
ako napr. v susednom Devíne, 
napriek tomu, že sa v textovej 
informácii o projekte doslovne 
hovorí, "rekonštruovať sa budú: 
chodníky, spevnené plochy, odto-
kové žľaby", odvod zrážkových 
vôd nerieši. Odtekajúca voda 
z existujúcich zvodov sa bude 
zhromažďovať v bezprostred-
nej blízkosti múrov viacerých 

nehnuteľností čím bude postupne 
dochádzať k ich poškodzovaniu! 
Rekonštrukcia mala s týmto 
stavom počítať a tak ako sa píše 
aj v spomínanej textovej časti 
tento problém riešiť.
Je absolútne neprijateľné aby 
takýmto spôsobom boli oby-
vatelia a majitelia nehnuteľností, 
v mene ktorých a pre ktorých 
sa táto "revitalizácia" deje, 
poškodzovaní a zaťažovaní 
dodatočnými výdavkami na 
riešenie rekonštrukciou vyvo-
laných problémov či ujmy na ich 
majetku!

V časti od č.82 po č.76 na 
Istrijskej ulici bol pri posled-
nej úprave chodníka a vjaz-
dov či odstavných plôch vyt-
vorený zberný žľab pre odvod 

(Pokračovanie na strane 11)
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DEVEX 11

zrážkových vôd s ktorým tiež 
projekt nepočítal, pretože po 
viacerých naliehavých upo-
zorneniach z našej strany bol 
oproti projektu tento čiastočne 
zachovaný a improvizovane 
zakončený podivným oblúkom v 
strede trávnatej plochy, kde by 
mala voda vsakovať! Je to ab-
surdné a nezmyselné riešenie, 
ktoré nebude funkčné!

4) Kto a na základe čoho určil, 
kde sa bude a kde nie vymieňať 
dlažba chodníka, vjazdu do tej 
ktorej nehnuteľnosti či spevnenej 
plochy pre odstavenie auta, 
kde zostane pôvodný počet 
odstavných plôch, kde ich bude 
nezmyselne veľa?  Pred niektorý-
mi nehnuteľnosťami sa nanovo 
dláždia aj vjazdy aj sa vytvárajú 
spevnené plochy pre niekoľko 
áut, hoci majiteľ nevlastní ani jed-
no, alebo len jedno aj to nepo-
jazdné.
Je pre nás absolútne neprijateľné, 
aby sa pred nehnuteľnosťou 
č.80, vedľa vjazdu zrušila spe-
vnená plocha, ktorú sme užívali 
dlhé obdobie ako nevyhnutnú 
súčasť zaužívaného spôsobu 
nášho bývania v našom dome, 
pred objektom  s plánovaným 
budúcim využitím na garáž.  
(obr. A) Okrem toho sme úpravu 
a spevnenie tejto plochy ako aj 
dláždenie samotného vjazdu 
fi nancovali z vlastných pros-
triedkov, keďže obec pri už 
spomínanej poslednej úprave 
ulice nebola ochotná pokryť aj 
tieto výdavky navyše.
To isté sa týka aj obyvateľov 
domu č.84, ktorým bola "revi-
talizáciou" zrušená spevnená 
plocha.
Navyše v oboch prípadoch pri 
premiestňovaní áut, keď jedno 
stojí na vjazde (musí vycúvať na 
ulicu) a druhé chce vojsť z ulice 
(kde musí na istý čas zastaviť), 
do priestoru nehnuteľnosti, budú 

vznikať nebezpečné kolízne 
dopravné situácie ohrozujúce 
nielen našu bezpečnosť ale aj 
bezpečnosť iných.
Pred vstupom do nehnuteľnosti 
na Istrijskej 62 dláždenný vjazd 
je vynechaný úplne! (obr.B)

Znovu musíme pripomenúť ci-
táciu z textovej časti projektu i 
z odôvodnenia potreby revita-
lizácie ulice: "aby poskytovala 
primeraný životný štandard pre 
obyvateľov obce"!
Naplánovaná a realizovaná re-
vitalizácia našej ulice nás však o 
tento primeraný životný štandard 
oberá! Žijeme a budeme tu žiť 
my, nie ľudia čo tento projekt 
naplánovali, amatérsky naprojek-
tovali a schválili, nadôvažok bez 
toho, aby sa nás niečo pýtali či 
nedajbože sa s nami poradili!
Žiaľ, situácia veľmi pripomína 
obdobie osemdesiatych rokov a 
praktiky  totalitného komunistic-
kého režimu, keď bola tak isto 
bez nás naplánovaná a pripra-
vovaná  asanácia práve tejto 
časti Istrijskej ulice. 

5)  O neprofesionalite až ama-
terizme projektu svedčí aj na-
plánovaná a realizovaná tzv. 
"drobná architektúra":

- zástavky mestskej hromadnej 

dopravy sú robustné a megalo-
manské, do pôvodne historického 
prostredia tejto časti Istrijskej ulice 
absolútne sa nehodiace stavby, 
kde sa asi cielene minulo veľa 
betónu.  Nikto si nelámal hlavu 
nad tým, že zastávka by mala byť 
jednoducho dostupná aj starším 
ľuďom či invalidom - pre nich sú tu 
síce šikmé plochy, ale nemyslelo 
sa  určite na to, či budú pre nich 
prístupné aj v zimnom období, 
sneh a ľad určite povedia svoje... 
V krytom priestore je miesta naj-
viac pre dvoch sediacich a maxi-
málne troch - štyroch stojacich 
ľudí. (obr. A)
Absurdné je umiestnenie zas-
távky smerom do mesta, ktorá  
je situovaná zčasti v priestore 
vjazdu do nehnuteľnosti stojacej 
za ňou! (obr.B)

  

lavičky situované čelom k múriku 
v bezprostrednej blízkosti stavby 
a chrbtom k detskému ihrisku a 
uličnému priestoru!

- imitácia pôvodnej studne je 
určite "čerešničkou na torte" drob-
nej architektúry v projekte revita-
lizácie Istrijskej ulice!
Pokiaľ starším ročníkom 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
siaha pamäť, nikto si nespomína, 
že by sa niekedy v tomto povôdne 
vidieckom prostredí vyskytovala 
studňa takýchto prapodivných 
tvarov, navyše obklopená ešte 
podivnejšou betónovou balustrá-
dou. Keď tam nejaká studňa stá-
la, bola to tá klasická, s ramenom 
na pumpovanie vody. 

Tak ako projekt v mnohých 
ohľadoch ide proti záujmom 
obyvateľov Istrijskej ulice, táto 
rádoby historická rekonštrukcia 
studne silne negatívne atakuje aj 
ich estetické cítenie, formované 
dlhodobo krásou jednoduchosti 
tvarov a foriem vidieckeho his-
torického prostredia. Nič horšie, 
stupídnejšie a gýčovitejšie sa asi 
nedalo vymyslieť!

6)  Ďaľším prehreškom voči 
estetike je použitie rôznych 
druhov i farieb dlaždíc v kom-
binácii s ponechanými pôvod-
nými časťami dláždenia. Tento 
nesúrodý mix vytvára nanajvýš 
nepriaznivý dojem a pocit z ned-
balo vykonanej práce.
Na základe vyššie uvedeného 
máme ako obyvatelia a bez-
prostrední užívatelia budúcej 
"renovovanej" ulice veľmi ne-
priaznivý dojem zo spôsobu, 
akým predstavitelia samosprávy, 
ako aj všetci kompetentní pri 
spracovaní a schvaľovaní pro-
jektu, pristúpili k jeho realizá-
cii. Je neospravedlniteľné, že 
hlavne dotknutí občania neboli 
o zámeroch a spôsoboch revita-
lizácie vôbec informovaní. 
Aj preto sa natíska paralela s 
aroganciou, akou bola komunis-

(Pokračovanie zo strany 10)
PETÍCIA
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(Pokračovanie na strane 12)
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tickým režimom v osemdesiatych 
rokoch presadzovaná asanácia 
tejto časti Istrijskej ulice, bez 
toho, aby sa jej obyvateľov niek-
to niečo pýtal alebo vzal do úva-
hy ich pripomienky! Tak isto ako 
teraz, predstavitelia vtedajšieho 
MNV nemali záujem vypočuť 
si názory a pripomienky ich 
voličov, vyhýbali sa stretnutiam 
s nimi. Všetko sa dialo z "vyššej 
úradnej moci".
Vôbec neobstojí skrývanie sa 
za vzletné formulky o "skvalit-
není prostredia pre obyvateľov" 
či "primeranom životnom 
štandarde pre obyvateľov obce", 
pokiaľ sa pre väčšinu dotknutých 
prostredie zhorší a zníži sa aj im 
aj primeraný, pred revitalizáciou 
zaužívaný štandard. 
Schovávanie sa za argumentáciu 
o nemožnosti korigovania pro-
jektu, pretože je fi nancovaný z 
európskych fondov takisto neob-
stojí - fondy a peniaze z nich 
sú práve určené na zveľadenie 
prostredia v prospech jeho 

 Pôvodný charakter Istrijskej ulice 
ako hlavnej tepny starej Devínska 
Novej Vsi začal po vybudovaní 
sídliska koncom osemdesiatych ro-
kov začal upadať. Ulica postupne 
chátrala. Mestská časť (MČ) na 
jej obnovu nevynakladala žiadne 
fi nančné prostriedky. V roku 2003 
bol spracovaný Generel Istrijskej 
ulice. V roku 2005 a 2007 bol 
sanovaný chodník na strane vetva 
„B“ párne čísla, ktorý  bol v havarij-
nom stave. Bol vybudovaný nový, 
ktorý slúži dodnes. V roku 2009 
sa MČ mohla prvýkrát uchádzač 
o fi nančné prostriedky EÚ. Neuspe-
la, ale svoju žiadosť znovu podala 
v roku 2012. Tentokrát sme boli 
úspešní a vo februári  2013 bola 
podpísaná zmluva o poskytnutí 
nenávratného fi nančného príspev-
ku (NFP). Počnúc rokom  2003 
do roku 2012 mali občania zdro-
je informácií o pripravovaných 
zámeroch MČ. Zámer revitalizácie 
Istrijskej ulice bol postupne prezen-
tovaný na verejnom zhromaždení, 
na rokovaniach komisií pri MZ MČ 
DNV, MR MČ DNV aj MZ MČ 

(Pokračovanie zo strany 11)
PETÍCIA obyvateľov, nie na  použitie v ich 

neprospech.  
To čo je nevyhnutne potrebné 
pre štandardnú vybavenosť je 
vynechané  a projekt to nerieši, 
naopak to, bez čoho by obyvate-
lia tejto zóny mohli aj naďalej 
bez ujmy existovať je do pro-
jektu zaradené, (predražené 
detské ihrisko v lokalite s 
prevažne staršími obyvateľmi, 
na dôvažok nevhodne umiest-
nené v bezprostrednej blízkosti 
cestnej komunikácie, nefunkčná, 
gýčovitá "replika" studne, atď.) 
Tvrdohlavé presadzovanie a re-
alizácia evidentných nezmyslov 
či pomýlených riešení veľmi silne 
navodzuje podozrenie o presad-
zovaní iných zámerov než tých, 
ktoré by mali byť cieľom projektu 
a na druhej strane o plytvaní pri 
použití verejných (európskych) 
fi nančných zdrojov.
Žiadame aby bol projekt revi-
talizácie Istrijskej ulice korigo-
vaný v súlade s oprávnenými 
požiadavkami a potrebami nás, 
obyvateľov tejto časti Istrijskej 
ulice.

Odpoveď na petíciu
DNV, ktoré je verejné, na webovej 
stránke MČ DNV, vývesných tabu-
liach, v Devínskonovoveskom ex-
prese (DEVEX) aj lokálnej televízii 
DTV, ako aj na miestnom úrade.  
Do začatia realizácie projektu 
nebol doručený na miestny úrad 
žiadny podnet ani sťažnosť na pro-
jekt.
Stanovisko MÚ DNV k jed-
notlivým požiadavkám petí-
cie:
1) Odvádzanie povrchových vôd, 
na ktoré je poukázané v petícii, sa 
týka strany  “B”- párne  orientačné 
čísla - chodník realizovaný v roku 
2005 a 2007 zostáva pôvodný 
bez úpravy (nie je predmetom pro-
jektu stavby), riešené sú len spev-
nené plochy, vjazdy a zelené plo-
chy. Novopoložená dlažba, ktorá 
sa preliačila (obr. “C” ) v dôsledku 
prejazdu áut po chodníkovej časti,  
bude do termínu odovzdania stav-
by opravená.
2) Na Istrijskej ulici je vybudo-
vaný  systém odvodňovacích prie-
pustov do alúvia rieky Moravy. 
Do jedného z priepustov, ktorý je   

umiestnený na úrovni pozemkov 
1393 a 1596 (pri „Istrii“), ústi aj 
riešený úsek prostredníctvom cest-
ných  priekop – rigolov. Žiaľ,  časť 
rigolov pred č. 54 bola vlastníkom 
nehnuteľnosti v nedávnej minulosti 
zahrnutá lístím, pokosenou trávou 
a následne zasypaná zeminou.  
Pri bežných zrážkach sa uvažuje 
so vsakom do zelených plôch. 
Kvôli prívalovým zrážkam bol 
ponechaný široký žľab na strane 
„B“ – párne čísla zaústený v zeleni 
do novej vsakovacej jamy umiest-
nenej  v trávniku.
3) Odvedenie dažďových vôd zo 
striech nehnuteľností je negatívnym 
pozostatkom minulosti, jeho 
riešenie je súčasťou riešenia uve-
deného v bode 2). Pri kontakte 
domov so zelenou plochou sú no-
vovybudované okapové chodníky 
zo štrku s izolačnou NOP fóliou pri 
múroch. Predmetom projektu nie 
je riešenie odvedenia dažďovej 
vody zo zvodov rodinných domov. 
Technicky nevyhovujúcim riešením 
odvedenia dažďových vôd z 
jednotlivých nehnuteľnosti si vlast-
níci spôsobujú zatápanie vlastných 
nehnuteľností.
4) Z dôvodu predpokladu lepšej 
úspešnosti pri predkladaní žiadosti 
o NFP (nenávratný fi nančný príspe-
vok) bol rozsah znížený o chodník 
, ktorý realizovala MČ DNV v 
roku 2005 a 2007, o ponechaní 
ostatných častí v technicky do-
brom stave  rozhodol projektant. 
Po nahliadnutí do projektu po za-
hájení prác na stavbe vlastníčka 
nehnuteľnosti  č.80 prejavila 
spokojnosť, že  vjazd k ich domu 
zostáva pôvodný. Skutočnosť, 
že niekto plánuje  v budúcnosti 
zmenu vo využívaní   jestvujúceho 
objektu na garáž, projekt nemôže 
akceptovať.  Ani toho času neevi-
dujeme žiadosť o zmenu užívania 
predmetnej nehnuteľnosti. Pred 
uvedenou nehnuteľnosťou nikdy 
spevnená plocha nebola, z foto-
dokumentácie úradu vyplýva, že 
pred objektom bola trávnatá plo-
cha. Tak isto pred č. 84 bol vjazd 
na pozemok  a trávnatá plocha.  
Pred č. 62  je vybudovaný nový 
vjazd. Obr. B je pri č. 56-58 (býva-
lá čínska reštaurácia), kde je vybu-
dovaný nový vjazd na pozemok 
v mieste pôvodného vjazdu - pred 
bránou, kde bolo parkovisko pre 
reštauráciu.
Predmetom projektu je revitalizá-

cia verejného priestoru, čím sa ro-
zumie hlavne zazelenanie priesto-
ru – obnova a zriadenie  nových 
trávnikov, výsadba novej kríkovej 
zelene, ktoré slúžia k skvalitneniu 
životného prostredia. 
V zmysle podmienok OPBK 
a oprávnených výdavkov v skupine 
aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo 
orientované projekty regenerácie 
sídiel je budovanie parkovacích 
miest považované za neoprávnený 
výdavok. Preto podnet občanov 
na  neriešenie statickej dopravy- 
parkovacích miest je z pohľadu 
SORO pre OPBK neopodstatnený.
5) Projekt vypracoval autorizovaný 
architekt.
Zastávky sú realizované v zmysle 
platných predpisov a umiestnené 
čo najvhodnejšie do jestvujúcich 
veľmi komplikovaných plošných aj 
výškových pomerov. Je potrebné 
si uvedomiť, že dĺžka autobusu  
premávajúceho v DNV je 18,7 m  
(spoj č. 21).
6) Architektonický návrh vypraco-
val autorizovaný architekt.

 Čo sa týka informovanosti 
občanov bolo zistené, že už na  
verejnom  zhromaždení  konanom 
vo februári 2009 v Istracentre 
bol projekt revitalizácie Istrijskej 
ulice prezentovaný. V DEVEXE  č. 
3 z 13.2.2009 bola uverejnená 
správa  z tohto verejného 
zhromaždenia.  Následne bol 
zámer revitalizácie Istrijskej ulice 
prerokovávaný v komisiách  MZ 
MČ DNV  a MZ MČ DNV pred 
podaním prvej žiadosti o NFP a v 
roku 2012 bol taktiež schvaľovaný 
pred podaním žiadosti o NFP.  
Keďže  miestne zastupiteľstvá sú 
verejné, mohla sa ich verejnosť 
zúčastniť. 

 Zmeny v jestvujúcom schvále-
nom projekte, ktoré požaduje 
niekoľko občanov na uspokoje-
nie súkromných  záujmov - hlavne 
vyriešenie parkovania nie je 
možné nadradiť nad verejný záu-
jem. Na záver by sme uviedli, že 
u väčšiny občanov sa stretávame 
s pozitívnym ohlasom na rea-
lizovanú stavbu. Po skončení stav-
by a jej odovzdaní do prevádzky 
sa preukáže, že jej realizácia mala 
zmysel a dosiahlo sa ňou výrazné 
zlepšenie nielen vzhľadu Istrijskej 
ulice ale aj skvalitnenie životného 
prostredia.
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zahusťovanie zástavby v záhradách 
domov na Istrijskej ulici) a  ani 
neskôr, od začiatku výkonu funcie 
starostu  pánom Jamborom občania 
neboli oboznámení ani informovaní 
o zámeroch a podrobnostiach tohto 
projektu. 

Projekt riešil verejný priestor, práca 
bola zadaná  vysúťaženému pro-
jektantovi –architektovi a samotné 
architektonické aj technické riešenia 
požiadaviek MČ DNV na úpravu 
a na  funkčnosť priestoru bola 
ponechaná na jeho odbornosť a es-
tetické cítenie.  

Ing. Hečko položil 3 otázky:
1. či je možné zaslať  projekt stavby  - 
Floreková (Fl)- áno, z verejnej súťaže 
v PDF
2.  či môže dosť právne stanovisko 
– Fl – áno
3. prečo si stavebný úrad (i keď 
to zákon nevyžaduje) nevyžiadal 
vyjadrenia všetkých vlastníkov 
susedných nehnuteľností. K tomuto 
dochádza pravidelne aj pri takých 
drobných stavbách, ako sú časti 
plotov, prístreškov, ktoré napríklad sú 
mimo susedných nehnuteľností… – 
Fl – príslušným stavebným úradom 
bola určená MČ Bratislava Lamač.

Nakoľko mal starosta dohodnuté 
neodkladné rokovanie o 10,40, sa 
ospravedlnil, že sa už nemôže dlhšie 
zdržať (čo avizoval už na začiatku 
stretnutia), a odišiel.

Následne  prítomní vykonali 
postupnú podrobnú ohliadku stavby.

Riešili sa nasledovné body:
Dažďové odkapové žľaby z domov 
ústiace na verejné priestranstvo – 
časť zostala pôvodná, niektoré boli 
odpojené, prerušené a majitelia si 
ich opravili
NOP fólia pri okapových štrkových 
chodníkoch sú neesteticky ukončené, 
MČ zabezpečí k ukončeniu stavby 
nápravu – zarezanie do roviny
MČ zabezpečí ukončenie  zelenej 
plochy na križovatke s Novoveskou  
obrubníkom, zelená ploche pri lipe 
bude  dokončená podľa projektu
Prítomní poukazovali na veľké 
spevnené plochy  pri zelovoci, pri 
Istrii, pred č. 81 – MÚ : upravovali 
sa len jestvujúce spevnené plochy, 
nevytvárali sa nové z dôvodu, že 
nové plochy by boli neoprávneným 
nákladom
Pán Tomkuliak v súvislosti 
s nadštandardným rozmerom 
niektorých “revitalizovaných” 
odstavných plôch poukázal aj na 
odstránenie nepovolenej stavby ma-
sívnej železobetónovej plochy pred 
domom č. 82 bez toho, aby táto 

povinnosť a znášanie súvisiacich 
nákladov bola uložená tomu, kto 
túto plochu vybudoval,
Detské ihrisko (DI) pre hendike-
pované deti, bezpečnostné dopa-
dové plochy, lavičky pri DI- MÚ 
vysvetlil, že DI aj s jeho umiest-
nením na kontakte so samotnou 
ulicou bolo podmienkou projektu 
a žiadosti o NFP. Detské  ihrisko je 
zrealizované v súlade s normami 
s dôrazom na kvalitu materiálu 
a bezpečnosť (pri zostave musia byť 
dostatočné dopadové plochy, štrk 
je jedným z vhodných materiálov 
na dopadovú bezpečnostnú plo-
chu). DI je vyhotovené v súlade 
s projektom. Konštrukcia hracej zos-
tavy aj kvalita použitých materiálov 
zaručujú vysokú odolnosť voči vply-
vom počasia aj prípadnému van-
dalizmu.  Herná zostava umožňuje 
spoločnú hru všetkých detí, teda aj 
detí telesne hendikepovaných. K ná-
mietke p. Hulíka k predraženému 
DI MÚ odpovedal, že prebehlo 
verejné obstarávanie a bola vybratá 
najnižšia ponuka za stavbu ako ce-
lok.
Pán Hulík ukázal prítomným príkla-
dy detských ihrísk ponúkaných 
na internete rozmerovo omnoho 
väčších a za polovičné či tretinové 
ceny, poukázal tiež na skutočnosť, 
že práve na úkor predraženého DI 
a nevydarej kópie studne, nebol 
dostatok fi nančných  prostriedkov 
na tie riešenia, ktoré občania v 
petícii označujú za chybné alebo 
nedostatočné.
Nestabilné odpadkové koše- MÚ 
zjedná u zhotoviteľa nápravu 
uvoľnených košov, čo spôsobili van-
dali 
Robustné konštrukcie zastávok 
MHD, malý prístrešok v zastávke 
– MÚ o drobnej architektúre (vr. 
estetiky prístreškov rozhodol pro-
jektant) odpovedal, že zastávky 
pôsobia robustne hlavne preto, že 
stavebné úpravy ich okolia nie sú 
ešte ukončené
MÚ vysvetlil prítomným snahu 
vybudovať spevnené plochy 
z vegetačných tvárnic, s čím 
poskytovateľ NFP nesúhlasil, 
pretože náklady na tieto plochy sú 
neoprávnenými nákladmi projektu.  
MÚ aj napriek tomu preverí u kon-
trolného orgánu možnosť položiť 
zelené PVC vegetačné tvárnice 
pred č. 60, 80 a 83 tak, aby nebol 
znížený koefi cient zelene a aby to 
nemalo negatívny vplyv na NFP. 
MČ DNV je viazaná realizovať pro-
jekt podľa schválenej dokumentácie 
a zabezpečiť jeho  udržateľnosť 5 
rokov. 
Pán Hulík, pani Hulíková ako aj 
maželia Tomkuliakovci pripo-

ZÁPISNICA z monitoringu
projektu„Revitalizácia verejného priesto-

ru jadra Istrijskej ulice“ konaného 
17.01.2013 o 10,00 hod.
Prítomní: 
Za občanov:
– akad. mal. Viktor Hulík
– Ilona Hulíková
– JUDr. Milan Tomkuliak
– Anna  Tomkuliaková
– Ing. Zuzana Ouzká
Za MČ DNV: 
Milan Jambor, starosta
– Mgr. Bc. Martin Čorej
– Ing. Vladislav Hečko
– Mgr. Martin Lisý
– Ing. arch. Milan Beláček, 
   architekt MČ
Za MÚ DNV:
– Ing. Valéria Floreková, vedúca
    OVDŽP, stavebný dozor
– Ing. Zdenka Štrokendlová

(Pokračovanie na strane 15)

 Monitoring bol vykonaný  na 
základe uznesenia MZ MČ DNV č. 
125/12/2013 z 18.12.2013, ktoré 
bolo prijaté pri  prejednávaní petície 
bezprostredne dotknutých občanov 
za urýchlené odstránenie nedostat-
kov a chýb projektu revitalizácie Is-
trijskej ulice doručenej na MÚ DNV 
02.12.2013.  Petíciu podpísalo 28 
občanov Bratislavy.
 Stretnutie uviedol starosta MČ 
DNV. Vysvetlil prítomným, že stav-
ba sa realizuje na základe  
schváleného projektu a povole-
nia stavby - oznámenia MČ Bratisla-
va Lamač k ohláseniu drobnej stavby 
boli MČ Bratislava Devínska Nová 
Ves poskytnuté NFP z EÚ. Nakoľko 
podmienkou poskytovateľa NFP je 
trvalá udržateľnosť projektu min. 
5 rokov, máme povinnosť nie len 
dodržať schválený projekt pri jeho 
realizácii, ale aj zabezpečiť, aby sa 
5 rokov nevykonávali zmeny.

V súčasnosti prebiehajú 
stavebné práce,  stavba nie 
je ešte ukončená  a teda pre-
vzatá.

 Pán Hulík vzniesol námietku voči 
spôsobu  povolenia  stavby, podľa 
jeho názoru bolo potrebné staveb-
né povolenie, kde by v stavebnom 
konaní bolo všetci dotknutí obyvate-
lia Istrijskej ulice účastníkmi konania 
a mohli by predkladať svoje ná-
mietky a podnety. Zdôraznil, že pro-
jekt je technicky aj esteticky zlý.

Pán Tomkuliak pripomenul, že bola 
odignorovaná skutočnosť, že pozem-
ky, na ktorých sa projekt realizuje, 
odjakživa slúžili obyvateľom ulice a 
obce, ktorí  tieto pozemky užívali a 

náležite sa o ne starali. Súčasný vlast-
ník pri realizácii projektu odignoro-
val právne vzťahy, ktoré v súvislosti 
s užívaním priľahlých nehnuteľností 
k týmto pozemkom vznikli, vrátane 
súvisiacich právnych predpisov a 
vlastnícke právo vykonáva na škodu 
dotknutých osôb. Nedostatky pro-
jektu bolo možné eliminovať za 
predpokladu dodržania príslušných 
právnych predpisov a základných 
právnych princípov.

   Floreková : Stavba bola povolená 
na základe ohlásenia drobnej stav-
by (DS) príslušným stavebným úra-
dom – MČ Bratislava Lamač. Ozná-
menie k ohláseniu DS bolo súčasťou 
žiadosti o NFP, to znamená, že 
kompletná dokumentácia stavby vr. 
povolenia prešla kontrolným a hod-
notiacim procesom. MÚ disponuje 
právnym stanoviskom odborníka na 
stavebný zákon.
 Bolo plne v kompetencii staveb-
ného úradu  MČ BA Lamač, aby 
rozhodlo o spôsobe vybavenia po-
daného ohlásenia. 

 Starosta MČ DNV uviedol , že 
svoje pripomienky mohli občania 
predkladať v dostatočne dlhom 
časovom úseku. Od roku 2009 
vedeli, že  MČ má  zámer podať 
projekt na revitalizáciu v zmysle pod-
mienok  výzvy OPBK prioritná os 
Infraštruktúra.

 MČ DNV zahrnula do projektu 
k žiadosti o NFP povinné a povolené 
aktivity s cieľom uspieť so žiadosťou 
a tak získať nemalé fi nančné pros-
triedky pre MČ.

 Na otázku p. Tomkuliaka, či sa 
k projektu vyjadrovali správcovia 
sietí, Floreková odpovedala, že  vy-
jadrenia všetkých správcov sietí mal 
MÚ pred zahájením stavby.
 Prítomní občania namietali malú 
resp. nedostatočnú informovanosť 
o príprave revitalizácie ulice a jej ro-
zsahu.  Starosta uviedol, že občania 
boli informovaní priebežne, aj 
o rozsahu  zmien oproti PD z roku  
2009. Napr.  pán Tomkuliak sa na 
stavbu informoval priamo u starostu 
MČ, kde mu bol ukázaný projekt re-
vitalizácie. Každý , kto mal záujem, 
mohol sa informovať aj nahliadnuť 
do projektu priamo na MÚ od roku 
2009.

 Pán Hulík uviedol, že v roku 
2009 na verejnom zhromaždení 
sa neprerokovával projekt revitalizá-
cie Istrijskej ulice (predmetom bolo 
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  „V roku 2013 si náš závod 
prišli pozrieť najmä obyvatelia 
21 krajín sveta. Okrem Európskej 
únie to boli návštevníci z Ameriky 
zo Spojených štátov, Mexika, 
Brazílie, z Ázie z Japonska, 
či Indie a z Afriky z Kene 
a Juhoafrickej republiky. Ne-
chýbali ani turisti z Austrálie,“ 
hovorí Lenka Holešová, mana-
žérka návštevníckeho centra VW 
SK. 
Magnetom bratislavskej automo-
bilky je niekoľko jedinečných sve-
tových unikátov. Ako jediný auto-
mobilový závod na celom svete 
vyrába pod jednou strechou 
vozidlá piatich značiek. Modely, 
ktoré sa v Bratislave vyrábajú, 
sa neprodukujú nikde inde na 
zemeguli a putujú zákazníkom 

Najatraktívnejším 
zamestnávateľom 
v priemysle na Slovensku 
je Volkswagen Slovakia 
(VW SK). Podľa prieskumu 
Najatraktívnejší 
zamestnávateľ roku 
2013, je spoločnosť 
tretím najatraktívnejším 
zamestnávateľom 
v krajine. Spomedzi 
všetkých fi riem pritom 
získala najvyššie 
ohodnotenie 
v kategórii platové 
ohodnotenie a benefi ty. 

 „Byť atraktívnym zamestná-
vateľom si Volkswagen Slovakia 
stanovil za strategický cieľ 
popri výsledku hospodárenia 
fi rmy a orientácii na zákazníka. 
Atraktívne platové ohodnote-
nie, kvalitné pracovné prost-
redie, široký sociálny program 
s množstvom benefi tov, či 
možnosti rozvoja našich zamest-
nancov sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto cieľa. Toto ocen-
enie je zároveň potvrdením kvalit-
nej práce našich zamestnancov 

Bratislavský závod Volkswagenu priťahuje

tisícky návštevníkov 
z celého sveta
• Za dva roky viac ako 
20 000 návštevníkov 
• Návštevníci z 21 krajín 
sveta Bratislava, 8. január 
2014 – Bratislavský závod 
Volkswagen Slovakia (VW 
SK) navštívilo za posledné 
dva roky už viac ako 20 
000 návštevníkov z celého 
sveta. Prehliadky, či jazdy 
na Offroad parcours dráhe 
sa tak stali súčasťou turis-
tických atrakcií mesta. 

do 148 krajín sveta. Okrem toho 
sa tu vyrábajú ako na jednom 
z mála miest Európy nielen vo-
zidlá na konvenčné spaľovacie 
pohony ako benzín, či nafta, ale 
aj vozidlá poháňané stlačeným 

zemným plynom (CNG), hy-
bridné vozidlá a čistoelektrické 
automobily. 
„Bratislava je pre automobilový 
svet naozaj unikátom a nielen 
odborníci  ale i študenti stred-
ných, vysokých škôl, či účastníci 
MBA programov z celého sveta k 
nám prichádzajú, aby videli ako 
funguje táto obrovská výrobná 
komplexita,“ hovorí L. Holešová. 
Závod je okrem toho držiteľom 
viacerých medzinárodné re-
nomovaných ocenení v oblasti 

štíhlej (lean) výroby ohľaduplnej 
k životnému prostrediu.
Vo VW SK bude možné aj 
v tomto roku absolvovať pre-
hliadky v slovenčine, nemčine 
a angličtine zamerané na výrobu 
i tematické prehliadky Think Blue. 
Factory., orientované na produk-
ciu ohľaduplnú k životnému pros-
trediu. Viac informácií o prehliad-
kach závodu môžu návštevníci 
získať na www.volkswagen.sk.

vm

Najatraktívnejším
zamestnávateľom v priemysle je Volkswagen Slovakia

z oblasti ľudských zdrojov,“ uvie-
dol Eric Reuting, člen predstaven-
stva pre personálnu oblasť VW 
SK. Platové podmienky a bene-
fi ty ohodnotili účastníci priesku-
mu vôbec najvyššie zo všetkých 
fi riem na Slovensku. 

 Zároveň je najatraktívnejším 
zamestnávateľom v priemysle 
pre ľudí s ukončeným stredo 
i vysokoškolským vzdelaním. 

 Zamestnanci VW SK majú 
k dispozícii benefi ty ako 
bezúročné pôžičky, príspevky 
na dovolenky a detské tábory na 
Slovensku i v zahraničí, príspev-
ky pri pracovnom jubileu, či 

pri narodení dieťaťa. V oblasti 
vzdelávania sú to zasa rôzne 
školenia, odborné i jazykové 
kurzy. Medzi fi nančné benefi ty 
patria napríklad dovolenkový 
a vianočný príspevok (13. 
a 14. plat), odmena za ho-
spodárske výsledky, či príspevok 
k doplnkovému dôchodkovému 
sporeniu. V rámci starostlivosti 
o zdravie môžu využívať zamest-
nanci zdravotné stredisko 
a preventívny zdravotný pro-
gram. Vo voľnom čase majú 
k dispozícii zľavy na športové 
aktivity a kultúrne podujatia. 
Využívať  môžu aj zľavy na ná-
kup vozidiel značiek Volk-
swagen, ŠKODA a Audi. 

 Prieskum Najatraktívnejší 
zamestnávateľ organizuje 
spoločnosť Profesia v spolu-
práci s mesačníkom Forbes. Do 
hlasovania v druhom ročníku 
prieskumu o najatraktívnejšieho 
zamestnávateľa Slovenska sa 
zapojilo takmer 10 tisíc respon-
dentov v online prieskume. 
Volkswagen Slovakia sa v tom-
to ročníku umiestnil na treťom 
mieste po spoločnostiach 
Google a J&T. 

vm
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Volkswagen Slovakia 
zlepšeniami zamestnancov 
ušetril  10 miliónov eur! 

 Návrh na zlepšenie po-
dal každý tretí zamestnanec. 
Najvyššiu odmenu 8 300 eur zís-
kalo 13 zamestnancov. Rekordnú 
úsporu vyše 9,9 milióna eur pri-
niesli zlepšovacie nápady zamest-
nancov spoločnosti Volkswagen 
Slovakia (VW SK) v roku 2013. 
Firma zamestnancov v podávaní 
zlepšení vo všetkých oblastiach 
výroby i administratívy motivuje 
i fi nančnou odmenou.   
 Do podávania zlepšovacích 
návrhov sa v roku 2013 zapo-
jilo 2 858 zamestnancov VW 
SK. Zlepšovali a zefektívňovali 
nimi procesy vo výrobe, admi-
nistratíve, logistike, zabezpečení 
kvality, zlepšovaní ergonómie 
na pracovisku i šetrení prírod-
ných zdrojov. Prostredníctvom 
ekologických zlepšení ušetrili 
fi rme 5,3 milióna kilowatthodín 
elektrickej energie a 61 800 m³ 

zemného plynu a 120 ton emisií 
CO2. 
 Každý zlepšovateľ bol 
za svoj návrh odmenený. Za 
návrh s merateľným prínosom 
mohol zamestnanec získať od-
menu až do výšky 8 300 eur. 
V roku 2013 si ju odnieslo 
13 zlepšovateľov z radov 
zamestnancov VW SK. Autori 
nemerateľných návrhov dostali 
za každý jeden 20 eur. 
 VW SK sa vo svojich závo-
doch zameriava na neus-
tále zlepšovanie procesov 
a udržateľnú výrobu ohľaduplnú 
k životnému prostrediu – 
Think Blue Factory. Aktívne sa 
podieľa na uskutočňovaní zmien 
a zlepšení a podporuje v tom 
aj svojich zamestnancov. Tí tak 
môžu ovplyvniť rozvoj podniku, 
zvýšiť jeho konkurencieschopnosť 
a zmeniť svoje pracovné prost-
redie. Nikto totiž nepozná dané 
pracovné miesto lepšie ako sám 
zamestnanec, ktorý na ňom pracu-
je.                                          vm

Motivovať ľudí zlepšovať sa oplatí 

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA

Na Slovensku 
sa začala

úverová 
revolúcia
„Od 3. februára 2014 prichádzame s doslova revolučnými novinkami. 
Všetci klienti si prídu na svoje a predpokladám, že záujem o úvery 
bude v tomto roku rásť. Pripravili sme skvalitnenie úverových podmie-
nok, akciové zmeny, ale aj možnosť ušetrenia peňazí pre našich klien-
tov“, hovorí Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s.

Čo všetko klientov čaká? 
PSS, a. s., uhradí decem-
brovú splátku úrokov 
z medziúveru 
Akcia potrvá do konca apríla 

tohto roka. Ak klient v tomto 
čase požiada o akýkoľvek typ 
medziúveru pre fyzické osoby, 
decembrovú splátku úrokov 
nebude platiť počas celej doby 

splácania. Ušetrí tak stovky eur. 
Podmienkou je, aby úver splácal 
pravidelne, nemal žiadne upo-
mienky ani odklad splátok. 

Unikátne poistenie domác-
nosti na dva roky zadarmo 
Ak klient dostane medziúver 
v rámci úverovej revolúcie v PSS, 
a. s., jeho domácnosť spĺňa 
požadované parametre, poistíme 
ju na dva roky zadarmo na poist-
nú sumu až  16 tisíc eur a PSS, 
a. s., uhradí dva ročné predpisy 
poistného za klienta. 

Mimoriadny medziúver 
bez záložného práva 
Ide o revolučnú novinku z Prvej 
stavebnej sporiteľne, a. s. Nový 
klient bez úverovej histórie 
v PSS, a. s., môže požiadať až 
o 15 tisíc eur a nepotrebuje 
zakladať žiadnu nehnuteľnosť. 

Tento typ medziúveru pri-
pomína spotrebiteľské úvery 
v komerčných bankách, jeho 
bezkonkurenčnosť je však v dobe 
splácania, ktorá môže byť 10 až 
30 rokov a aj v úrokových sadz-
bách, ktoré poskytujeme už od 
8,69 % ročne. 

Odklad splátok z dôvodu 
narodenia dieťaťa 
PSS, a. s., umožní klientom 
požiadať o odklad splátok úveru 
na 6 mesiacov, keď sa im narodí 
dieťa. Žiadosť musia podať do 
troch mesiacov od jeho narode-
nia. Bonita rodičov sa v tomto 
prípade nepreveruje, čiže prí-
padná dočasná fi nančná tieseň 
rodičov nemusí byť preukázaná. 
K žiadosti o odklad splátok 
musia rodičia priložiť rodný list 
bábätka. 

RS

menuli nutnosť riešenia odstavnej 
(nie parkovacej!) plochy pred 
ich nehnuteľnosťami, ktorú si dali 
pred časom vytvoriť spevneným 
podkladom a ktorá je v projekte 
vynechaná, pretože v oboch prípa-
doch pri premiestňovaní áut ktoré 
vlastnia, keď jedno stojí na vjazde 
(musí vycúvať na ulicu) a druhé chce 
vojsť z ulice (kde musí na istý čas 
zastaviť), do priestoru nehnuteľnosti, 
budú vznikať nebezpečné kolízne 
dopravné situácie ohrozujúce nielen 
ich bezpečnosť ale aj bezpečnosť 
iných.
Prítomným bola reálne predvedená 
dopravná situácia, ktorá vzniká v 
súvislosti s likvidáciou odstavných 
plôch pri vjazdoch do domov č.80 
a č.84,

Nevkusnosť studne s balustrádami 
MÚ – návrh bol v kompetencii ar-
chitekta
Pánom Tomkuliakom bolo poukáza-
né na technickú neprípustnosť stavby 
studne (dutého priestoru) v blízkosti 
rozvodu plynu (STN 736005 – 
priestorová norma umiestnenia 
inžinierskych sietí), takáto stavba sa 
môže stať vážnym rizikom pre všetky 
osoby a objekty nachádzajúce sa 
v jej okolí. Naviac náklady na jej 
vybudovanie nezodpovedajú re-
alite, stavba nemá žiadne historicko-
kultúrne ani praktické opodstatnenie 
a bola zriadená na úkor existujúcej 
zelene.
Balustrády namietané na náprotivnej 
strane „A“  MÚ vysvetlil, že sa osadi-
li ako opora kvôli tomu, že chodník 
sa zdvíha cca o ½ m.

ZÁPISNICA z monitoringu projektu
(Pokračovanie zo strany 13) Prítomní občania  poukázali na 

odpojené odkvapové potrubia 
zo striech, ktorých spätnú úpravu 
zhotoviteľ nechal na majiteľov 
domov. MÚ zjedná nápravu.
Občania upozornili na skutočnosť, 
že voda stojí na zastávke na novej 
MHD, MÚ o tejto skutočnosti vie, je 
to spôsobené tým, že najnižší bod na 
ceste je priamo na zastávke (na kon-
takte niky s vozovkou) a odvedenie 
vody už dohodol so zhotoviteľom.  
Nerovnosti na novej ploche chod-
níka spôsobené jazdením áut po 
chodníku zhotoviteľ stavby do ter-
mínu odovzdania stavby odstráni.
Pán Hulík poukázal na mnohé 
nerovnosti povrchu nerevital-
izovaného chodníka kde počas 
dažďa stojí voda a tvoria sa veľké 
mláky, ktoré však nie sú spôsobené 
jazdením áut po ňom, ale jeho 
opotrebovaním.
Pani Hulíková poukázala aj na zlé 
spádovanie cesty ako aj chodníka, 
kde bude zrážková voda stekať do 
priestorov viacerých nehnuteľností. 
Tak isto lajdácke a nefunkčné napo-
jenie existujúcej ryhy medzi domami 
82 - 80 do odvodového žlabu bude 
príčinou stekania vody na chodník, 
kde bude v zimnom období zamŕzať 
a vytvárať nebezpečný úsek pre 
chodcov.
Prítomní občania poukázali taktiež 
na rozšírenie cestného telesa bez 
splnenia zákonných podmienok.

Záznam bol odsúhlasený 
všetkými zúčastnenými.
V Bratislave 05.02.2013
Zapísala Ing. Floreková, 

Ing. Štrokendlová
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Z policajného
zápisníka

vodičský preukaz a ďalšiu jazdu 
zakázali. 
• O deň neskôr 22.1. hliad-
ka polície DNV zatkla osobu 
z Opletalovej, ktorá bola na 
základe rozkazu Okresného 
súdu vzatá do väzby a v termíne 
sa nedostavila.
• V piatok 24.1. neznámy 
páchateľ vnikol do unimobunky 
v objekte Golf klubu Carpatia 
na ulici Poľný mlyn, kde ukra-
dol motorovú pílu zn. Einhell, 
zváračku zn. OK, vŕtačku Extol, 
rozbrusovačku Makita, kom-
presor Einhell, vo vedľajšej časti 
ukradol rýchlovarné kanvice. 
Celkom spoločnosti zlodej spô-
sobil škodu krádežou 426 eur 
a poškodením 100 eur.
• V ten istý deň 24.1. zatiaľ 
neznámy páchateľ sa vlámal na 
ul. P. Horova do vozidla Alfa 
Romeo 159, z ktorého ukradol 
zariadenie airgabu, autorádio 
zn. Kenwood, čím majiteľovi spô-
sobil škodu krádežou 2000 eur 
a poškodením 150 eur.
• Škodu 1775 eur spôsobil ne-
známy páchateľ občanovi z J. 
Smreka 25. 1., keď mu ukradol 
ruksak s obsahom, notebook, tab-
let Sony, fotoaparát Panasonic 
Lumix, fotoaparát Canon, ex-
terný harddisk a príslušenstvo 
k týmto zariadeniam a ďalšie 
veci. V skrátenom vyšetrovaní 
pokračuje OO PZ DNV.
• V pondelok 3. 2. Štyria pá-
chatelia napadli občana DNV. 
Prípad, keďže mená páchateľov 
sú známe, rieši OO PZ DNV.

OO PZ DNV

• V nedeľu 12.1. 2014 
Hliadka polície DNV pred-
viedla občana, bývajúceho 
v Devínskej,  ktorý na vyzvanie 
odmietol predložiť doklad 
totožnosti a nevedel hliadke 
hodnoverne svoju totožnosť 
preukázať.
• V utorok 14.1. neznámy 
páchateľ poškodil zámok na Š. 
Felícia zaparkované na Istrijskej. 
Majiteľovi spôsobil škodu 150 eur.
• Vo štvrtok 16.1. Oznámila 
občianka, že jej sused hodil cez 
plot mäso, v ktorom boli rybár-
ske háčiky, čím mali ohroziť jej 
psov. Prípad preveruje OO PZ 
DNV.
• V ten istý deň 16.1. Poverený 
príslušník polície začal trestné 
stíhanie voči občanovi, ktorý 
napriek rozhodnutiu Okresného 
súdu, ktorý mu uložil zákaz 
činnosti viesť motorové vozid-
lo, tento zákaz nerešpektoval 
a 16.1. viedol motorové vo-
zidlo. V skrátenom vyšetrovaní 
pokračovalo OO PZ DNV.
• Škodu 250 eur spôsobil ne-
známy páchateľ občanovi na 
Opletalovej 17. 1., keď ukradol 
z vozidla VW Golf autorádio, 
USB kľúč, magnetický kľúč od 
vozidla a plastový kufrík so sa-
dou  kľúčov Gola.
• V utorok 21.1. jazdil občan 
po ulici J. Jonáša s ťahačom zn. 
Volvo pod vplyvom alkoholu. 
Policajti mu po kontrole zadržali 

Ak dlhujete banke 100 
eur, máte problém. Ak ale 
dlhujete 100 000 000 
eur, má problém banka.

•••
Pri vojenskej vetrieske 
v parku stojí čatár. Ide okolo 
plukovník a čatár nič.
Plukovník sa vráti a vraví:
-Nezdravíme?
Čatár na to:
- Pán plukovník, my, také 
šarže sa budeme medzi 
sebou buzerovať?

Človek vyčerpaný po celodennej 
práci si večer konečne 
pokojne sadne k reklame 
... a oni mu do toho pustia fi lm.

•••
Lekár sa pri vyšetrení 
pýta bezdomovca:
- Akú injekciu vám pichnem?
- Pasovala by fi nančná, 
pán doktor

•••
Čo robí tlmočník po 
desiatom pive?
Netlmočí, už len močí...

01 - Kúpa

02 - Predaj

03 - Voľné miesta 

        (ponúka, hľadá)

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty

06 - Nehnuteľnosti

07 - Rozličné

02 - PREDAJ
•Predám auto Renault Thalia, r.v.:2002. 

tel.: 0903 429 485
03 - VOĽNÉ MIESTA

• Hľadám opatrovateľku (ženu), 
ktorá má skúsenosti s opatrovaním 
a starostlivosťou detí. Najlepšie ak-
tívnu ženu na dôchodku, ktorá by si 
chcela fi nančne prilepšiť. Jedná sa o 
starostlivosť o jedno dieťa, ktoré má 
8 mesiacov. Preferujeme ak žena 
má záujem o dlhodobejší záujem. V 
prípade záujmu nás kontaktujte na 
mobilné číslo  

  tel.: 0910 885 888 
  v čase od 9-18hod.

04 - SLUŽBY
• Údržba a servis kotlov značky 

BUDERUS a WOLF.
tel.: 0903 945 658

• ÚČTOVNÍCTVO – MZDY
 – DANE zodpovedne, spoľahlivo,
 za prijateľnú cenu.
  tel.: 0907 106 308

monika.koncova@gmail.com
• TIP – TOP  kvalitne čistíme 
 koberce a čalúnenie. 
  tel.: 6436 4102 
  0907 226 322
• TV servis Baláž – oprava 

 televízorov. Na Grbe 43. 
  Tel. zázn.: 6477 6963
• MONTÁŽ SATELITNEJ a DVB
 techniky. Predaj a poradenstvo.
  tel.: 0949 654 072
• Autovýfuky, rozvody motorov,

tlmiče, ramená a čapy a ine nové
 lacné náhradne diely. Rozvoz
 tovar. 

tel.: 0907 181 800
• Voda, kúrenie, plyn – opravy,
 montáž. Aj cez víkendy. 
  tel.: 0905 429 097
• ÚČTOVNÍCTVO - DANE – MZDY
 kvalitne, rýchlo, za primerané
 ceny. tel.: 0948 140 240

e-mail: urban.ucto@gmail.com
• Harmony Space – kvalitné a ceno-

vo výhodné masáže. 
tel.: 0902 560 476

www.harmonyspace.sk
06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu, cca 300 m², 
s murovanou chatkou, (elektrina 
zavedená), v Devíne na Štítovej 
ulici.

 tel.: 0903 834 830
• Kúpim zahradu v DNV.  

tel.: 0904 579 696
07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
 POTREBY, rozličný tovar, darčeky. 
  Na Grbe 55. tel.: 6477 4642
• Nevyhadzujte knihy - darujte 
 ich nám, kontakt:
  tel.: 0907 701 786 
• Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
 elektro, maľby, obklad, dlažba,
 komíny, krby, doprava.
  tel.: 0905 428 626
  0949 262 121
• Konverzácia vo francúzštine. 

Chcete hovoriť po francúzsky? 
Komunikovať, alebo sa učiť? 

 tel.: 0917 461 097

PRIPOMÍNAME
Aj dnes si vydavateľ dovolí pripomenúť, 

že vydávanie Devexu nie je hradené z prostriedkov 
MČ DNV, pretože vydavateľ je poslancom mestskej 

časti a pretože by to bol stret záujmov nemôže 
dostávať dotáciu na vydávanie miestnych novín. 
Vydávanie hradia sponzori, priaznivci a občania 

Devínskej z vlastných prostriedkov.

Účet Devexu: Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07, 
č. účtu: SK2902000000005501241032/0200
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