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Príhovor
Ve ľ k o n o č n é
tradície
jedných zasiahnu,
iných
obídu.
Čo už. Čas nezastavíme, ani
z anarchie neurobíme nasilu
demokraciu.
Jedným pomáhajú zamyslenia, iným hry, ďalší sa snažia
pracovať a budovať, iní sa
vyžívajú v ničení, marení,
v intrigách. Každý sme iný
a tá rôznorodosť by mala život
spestrovať... nie polarizovať,
siliť a nútiť... Chceme sa tešiť
z jarnej záplavy kvetov,
slniečka a prebúdzajúcej sa
prírody. Dokážeme sa zmieriť
aj s dlhšie trvajúcim suchom,
či výkyvmi teplôt. Len výkyvy
ľudského správania sa, defekty
charakterov akosi prekážajú
radosti a zatieňujú rašiacu
zeleň i kvety.
K incidentu na Istrijskej
zaváňajúci anarchiou sa vrátime po vyšetrení políciou.
Zatiaľ nech si svedomie spytuje každý, čo akoukoľvek
mierou prispel k tejto
nelichotivej kauze. Tí, čo si poplietli anarchiu s demokraciou,
tí čo súdili a na mieru zabudli,
tí čo šírili histerické pohľady
ako v predvolebnej kampani,
vlastne...
Želáme pohodové Veľkonočné sviatky, každému mier
v duši a pokoj v mysli.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Tohtoročný Deň učiteľpv si pripomenuli a oslávili aj v školách
v Devínskej. Na fotograﬁi A. Majerníkovej z materskej školy
na M. Marečka 16.

STANOVISKO starostu MČ BA DNV
k udalostiam na Istrijskej ulici
Dňa 3.4.2014 v popoludňajších
hodinách vykonávala MČ BA
– DNV dokončovacie práce na
projekte Revitalizácia historického
jadra Istrijskej ulice. Vzhľadom
k opakovanému porušovaniu
verejného poriadku a agresívnemu
správaniu niektorých obyvateľov
Istrijskej ulice a vysokému riziku
ohrozenia pracovníkov, ktorí revitalizáciu vykonávali, som ako
štatutárny zástupca MČ požiadal
o policajnú asistenciu.
Realita ukázala, že obavy boli
opodstatnené. Počas realizácie

prác došlo zo strany niektorých
občanov Istrijskej ulice k snahe
zmariť dokončovacie práce a dokonca k napadnutiu príslušníkov
policajného zboru. Uvedené
skutočnosti môžu potvrdiť aj pracovníci nášho podniku, ktorý sa
v čase incidentu nachádzali priamo
na mieste. Aj v minulosti boli naši
pracovníci vystavovaní slovným
a fyzickým atakom zo strany týchto
občanov. Je smutné, že niektoré
médiá na základe jednostranných
a neúplných informácií spravili
(pokračovanie na strane 2)

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
Aliancia za rodinu v sobotu
5. 4. odštartuje občiansku
petíciu za referendum
o ochrane rodiny.
Zber podpisov sa začne
v sobotu popoludní v záhrade
Prezidentského paláca.
Ako povedal v piatok hovorca
aliancie Anton Chromík,
potrebné podpisy by chceli
aktivisti zozbierať v priebehu
niekoľkých mesiacov.

Aj toto sme si prečítali
z tlačových správ
Poslanci
Devínskej
Novej
Vsi na utorňajšom zasadnutí
zastupiteľstva prijali uznesenie,
ktorým vyjadrili poľutovanie nad
neprimeraným zásahom polície
a odsúdili postup starostu, ktorý
podľa poslancov nerešpektoval
práva občanov v rámci stavebného konania pri revitalizácii
Istrijskej ulice. Uznesenie podporili deviati z desiatich prítomných
poslancov, hlasovania sa zdržal
iba poslanec Peter Krug, ktorý je
zároveň zástupcom starostu.
TASR

OZNAM POLÍCIE
O
O ÍC
Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave IV v záujme
zefektívnenia komunikácie Policajného zboru s občanmi dáva do
povedomia verejnosti opäť svoju
e-mailovú adresu:
orpzba4@minv.sk, za účelom
poznania ich problémov, poskytovania informácií a poznania ich
názorov na plnenie úloh Policajného zboru.
Uzávierka dnešného čísla
bola 07.04. 2014
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 09.05. 2014,
číslo vyjde 16.05. 2014.
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STANOVISKO starostu MČ BA DNV
k udalostiam na Istrijskej ulici
(pokračovanie zo strany 1)
z vinníkov obete a z policajtov
útočníkov, pričom realita bola
presne opačná. Policajti si iba
konali svoju povinnosť, keď chránili
pred agresívnymi obyvateľmi pracovníkov, ktorí si vykonávali svoje
pracovné povinnosti.
Ako starosta som povinný
zabezpečovať verejný poriadok
na území MČ všetkými na to
určenými prostriedkami, vrátane
spolupráce s políciou. O to viac,
ak ide o ohrozenie verejného
majetku, ale aj zdravia nevinných
ľudí. Som si vedomýý svojej
j j zod-

povednosti voči občanom DNV
a preto odmietam kritiku postupu
MČ DNV, ako aj polície iba za to,
že sme si konali svoju povinnosť.
Projekt Revitalizácie historického
jadra Istrijskej ulice bol jednohlasne
schválený poslancami miestneho
zastupiteľstva dňa 24.4.2012
– UMZ37/4/2012. Kritiku tohto
projektu a uznesenie miestneho
zastupiteľstva zo dňa 8.4.2014,
ktoré kritizuje postup MČ DNV
a polície preto chápem v kontexte
blížiacich sa komunálnych volieb
ako prejav populizmu.
Milan Jambor

diela. Výstava trvá do konca
apríla a určite si ju nenechajte ujsť.
Miesto a čas výstavy je pre mňa
symbolický, lebo práve pred týmto
múzeom sme vytvorili ihrisko pre
deti s telesným postihnutím a práve
v tomto čase sme začali realizovať

Miestny úrad Devínska Nová Ves
v spolupráci so spoločnosťou

vykoná dňa 26. 4. 2014 v čase od 9.00 do 13.00 hod.
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín
Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi, v uvedenom termíne
môžete bezplatne odovzdať odpady z domácnosti
s obsahom škodlivín na troch odberných miestach:
1.) Opletalova ulica – pred železničnou stanicou
2.) Istrijská ulica – parkovisko pred bývalou poštou
3.) Eisnerova ul. – pod terasou Milana Marečka

KNIHY, KTORÉ MÁM RÁD
KNIHY
Nepamätám si presne, akú
knihu som v detstve prečítal ako
prvú, ale jasne si pamätám našu
starú knižnicu v Devínskej, ktorá
sídlila v budove Mýtnice. Príde mi
to ako dnes, hoci už je to viac ako
30 rokov, keď som sa vo vysokých
regáloch naťahoval za knihami
a dychtivo čítal jednu za druhou.
Pamätám si, ako tam vŕzgala
drevená podlaha a aký som bol na
seba hrdý, keď bol môj čitateľský
preukaz plný a knihovník mi musel otvoriť nový. Rovnako som
bol pyšný, keď som v knihe našiel
informáciu, že je určená pre deti
o niekoľko rokov odo mňa staršie
a ja som ju prečítal. Po rodičoch,
starých rodičoch, učiteľoch mi najviac do života dali knihy. Dodnes
s láskou spomínam na to, ako
som hodiny a hodiny strávil nad
verneovkami, mayovkami a stovkami ďalších kníh. Pamätám si, ako
som s hlavnými hrdinami prežíval
ich osudy a veril, že všetko dobre
dopadne. Láska ku knihám ma
sprevádza po celý môj život. Preto
som s veľkou radosťou prijal pozvanie od riaditeľa Istracentra na
predstavenie nového knižničného
systému Clavius v našej knižnici
v Istracentre. Bola to pre mňa
vítaná zmena, lebo posledné roky
som sa sem dostal hlavne vtedy,
keď sme tu robili opravy budovy,
ktorá už má svoje roky a potrebuje
rekonštrukciu. Priznám sa, že keď
sme schvaľovali peniaze na tento
projekt, nevedel som si presne
predstaviť, aký to bude veľký prínos. Keď nám ale pani knihovníčka
tento systém predstavila, zostal

som príjemne
prekvapený,
čo
všetko
tento systém
dokáže. Nebudem ho teraz
opisovať, ale
odporúčam
každému, aby sa šiel presvedčiť
a niečo si z našej knižnice požičal.
Priznám sa, že za posledné roky
som veľa času na knihy nemal, ale
občas sa vrátim ku knihám a autorom, ktorých mám najradšej a ktorí
ma najviac oslovili. Patria k nim
F. M. Dostojevskij, H. Hesse, CH.
Džibrán, A. de Mello. Naposledy
som si opäť prečítal knihu s názvom Muž, ktorý sadil stromy, ktorej
autorom je J. Giono. Je o starom
pastierovi, ktorý na francúzskom vidieku začiatkom minulého storočia
obetavo a nezištne nasadil v nehostinnom prostredí státisíce stromov, čím sem vrátil život. Keď sa
občas večer pozerám na hviezdy,
spomeniem si na slová nemeckého
ﬁlozofa E. Kanta o hviezdnom
nebi nad nami a mravnom zákone
v nás. Často mávam pocit, že
všetko, čo potrebujeme vedieť, už
bolo dávno napísané.
V sobotu 5. 4. som sa zúčastnil
otvorenia výstavy „Svet, ako ho
vidíme my...“. Svoje diela v Múzeu
kultúry Chorvátov na Slovensku vystavujú ľudia s telesným
postihnutím a organizátorom je
Slovenský zväz telesne postihnutých. Musím sa priznať, že ich
diela ma očarili. Napriek tomu,
že to majú oveľa ťažšie ako my,
nevzdávajú sa a tvoria nádherné

projekt debarierizácie Devínskej
Novej Vsi. Na tejto výstave som si
uvedomil, aký veľký dlh máme voči
týmto ľuďom, ktorý mali vo svojom
živote menej šťastia ako my.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

Odovzdať môžete nasledujúce nepotrebné veci (odpady):
televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, chladničky,
mrazničky, olovené batérie, motorové a prevodové
oleje, staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá a pesticídy.
Všetky tekuté odpady musia byť odovzdané v tesne uzatvorených obaloch
(bandasky, súdky, plastové fľaše a pod.), aby nedošlo k ich rozliatiu!!!!!
Na všetkých odberných miestach budú zodpovední pracovníci,
ktorí Vám ochotne poradia v prípade nejasností
a ktorí od Vás odoberú prinesený odpad.
Využite túto príležitosť a zbavte sa zlého a nepotrebného odpadu
Miestny úrad Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava
02 / 60201437
tatiana.rattayova@mudnv.sk

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
02 / 4463 5999, 0902 / 999 505
bratislava@mariuspedersen.sk

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA
VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV.
Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!

Dátum
8. – 10. 4. 2014

Ulica
Eisnerova 38-40
Mečíkova pri DI
Pod Lipovým

15. – 17. 4. 2014

P.Horova pri ZŠ
križovatka Bystrická - Opletalova
Na Kaštieli

22. – 24. 4. 2014

J.Smreka 7-11
Na Hriadkach
Jasencova

29.4. – 2. 5. 2014

I.Bukovčana 2-8
križovatka Novoveská-J.Poničana
Na Vyhliadke

6. – 9. 5. 2014

križovatka Charkovská - Delená
križovatka Bleduľova - Poniklecova
P.Horova 1-5

13. – 15. 5. 2014

P.Horova 26-28
Š.Králika 2
J.Jonáša ku garážam

20. – 22. 5. 2014

Hradištná za obchodom
M.Marečka 1-3
Kalištná 11-13

27. – 29. 5. 2014

I.Bukovčana 12-14
Bystrická na konci
križovatka Ílová - Tehliarska

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu:
9.00 - 12.00 hod.

DEVEX 2
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O územnom pláne zóny

KOLÓNIA
Komisia výstavby, architektúry, územného plánu a dopravy na svojom poslednom zasadnutí 25.3.2014 sa
zaoberala aj územnoplánovacou činnosťou.
Predvídať budúci vývoj nám
umožňuje byť lepšie pripravený
už dnes. Pri riešení rozvoja je
mesto lepšie pripravené na zvládnutie príležitostí a riadenie rizík.
Plánovanie umožňuje, aby sa
prepojili dlhodobé vízie s krátkodobými akciami. Mestá ktoré
neplánujú zostávajú pozadu.
Plánovanie identiﬁkuje problémy
a dostupné zdroje a umožňuje
že iniciatívy
nejdú rôznymi
protichodnými smermi. Prosperujúce mestá musia mať víziu svojho
rozvoja a tú naplňujú prostredníctvom plánovacieho rámca, ktorý
zabezpečuje vo vývoji mesta istý
poriadok. Rámec je spôsobom,
ako predvídať budúce potreby,
koordinovať úsilie a navrhnúť smer,
ktorý je pre mesto a spoločnosť
užitočný. Je to úsilie o zlepšenie
kvality života obyvateľov, prosperity a vyváženosti jednotlivých
činností mesta. Aby ich dopad
nebol produktom len spontánnosti, ale konštruktívneho rozvoja.
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania Územného plánu zóny
Kolónia v MČ Bratislava
- Devínska Nová Ves. Mestská časť Bratislava Devínska
Nová Ves, ako orgán územného
plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej
dokumentácie
oznamuje, že začala v zmysle
§ 20 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
prerokovávať Návrh zadania
Územného plánu zóny Kolónia
v MČ Bratislava - Devínska Nová
Ves. Prerokovanie Návrhu

zadania začalo 27. marca
2014 a končí dňa 30. apríla
2014. Týmto sa obraciame na
dotknuté orgány štátnej správy,
samosprávy, právnické a fyzické
osoby so žiadosťou o zaslanie
pripomienok a formulovanie
svojich požiadaviek pre spracovanie predmetného dokumentu.
S Návrhom zadania sa môžete
oboznámiť na internetovej stránke
www.devinskanovaves.sk,
ako aj na Miestnom úrade
Bratislava – Devínska Nová Ves
, pri vstupe vo front ofﬁce a u Ing.
arch. Milana Beláčka. Tieto podklady a podnety je možné podať
písomnou formou do podateľne
Miestneho úradu Mestskej časti
Bratislava – Devínska Nová
Ves, alebo poštou na adresu:
Miestny úrad Devínska Nová
Ves, Novoveská 17/a, 843 10
Bratislava. Podkladom pre vypracovanie Návrhu zadania boli
„Doplňujúce prieskumy a rozbory
ÚPN – Z Kolónia Devínska Nová
Ves“ (spracovateľ: AŽ PROJEKT
s.r.o., november 2013), vyhodnotenie podnetov na riešenie
územného plánu, získaných
v rámci prípravných prác.
Zámerom mestskej časti je
schválenie zadávacieho dokumentu pre spracovanie územného plánu na zonálnej úrovni,
ktorý spodrobní platný územný
plán mesta v rozsahu a obsahu
zodpovedajúcom § 12, § 13
a §23 stavebného zákona a §
13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií.
Ing.arch. Milan Beláček

ký bol
b l slogan
l
h č éh veľtrhu
ľ h
tohtoročného
CONECO 2014 taký
stavebníctva CONECO, ktorý prebev znamení nových trendov,
aj s prezentáciou MČ Bratislava DNV.
„Stavajme moderne a úsporne“,

hol od 26. do 29. marca v Bratislavskej Inchebe. CONECO prezentovalo nové trendy v stavebníctve
a v architektúre. Súčasťou výstavy
bola aj putovná výstava súťaže Stavby

ISTRA CENTRUM- Miestna knižnica,
Istrijská 6, Dev.Nová Ves

ČÍTANIE INŠPIRUJE
V dňoch 18.-20.3.2014 Miest- žiakov , ktorá bola vyhlásená
na knižnica pripravila pre žiakov začiatkom roka na tému: „ Čítanie
základných škôl podujatie k me- ma inšpiruje.“
siacu knihy, ktoré sa konalo v IstraV druhej časti podujatia bolo vycentre.
hodnotenie a ocenenie literárnej
Na besedách so spisovateľmi súťaže .
a
zástupcami
slovenských Trojčlenná porota s predsedníčkou
vydavateľstiev sa zúčastnili žiaci Mgr.Evou Šulajovou z Mestskej
zo základných škôl v Devínskej knižnice a pracovníčkami z miestNovej Vsi. V tomto roku prijali poz- nej knižnice vybrali zo 112 prác
vanie a prišli medzi žiakov spiso- a ocenili nasledovných 9 žiakov:
vatelia Roman
Brat, Václav
Šuplata a Jana
Šrámková, ako
aj zástupcovia
vydavateľstiev
Mladé
letá
a Paravan Interaktive.
Súčasťou
podujatia bola
aj
literárna
súťaž
pre
Václav Šúplata
I. KATEGÓRIA
1. miesto Gabko Reľovský
3.A – P.Horova
2. miesto Radka Walterová
4.A – P. Horova
3. miesto Zuzka Kubinová
3.A – P.Horova
II. KATEGÓRIA
1. miesto Johny Brencus
6.B – P.Horova

k 2013 s C
kl
l b d
roka
Cyklomostom
slobody,
ktorý získal Cenu ministra dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
. V sekcií salón architektúry, Fakulta
architektúry v Bratislave prezentovala
študentské práce s témami z Devínskej
Novej Vsi. V rámci inovácií energe-

2. miesto Martina Ondejková
6.B – I.Bukovčana
3. miesto Dominika Puskásová
5.A – P.Horova
III. KATEGÓRIA
1. miesto Eva Hirländerová
8.A – P.Horova
2. miesto Nikol Grausová
8.A – I.Bukovčana
3. miesto Lucia Gelenekyová
8.B – I.Bukovčana
i k j efektívnosti
f kí
iV
lk
Sl
tickej
Volkswagen
Slovakia prezentoval vozidlá, ktoré jazdia
na stlačený plyn. Ďakujeme všetkým,
ktorý vytvárajú pozitívny obraz MČ
Bratislava - Devínska Nová Ves.
Ing. arch. Milan Beláček
DEVEX 3
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SLOVO majú Novoveštania
Materiály v tejto rubrike sú názory občanov, redakcia nezodpovedá za ich obsah.

Dobrý deň vážená redakcia, milí čitatelia,
som relatívne mladý obyvateľ
Devínskej Novej Vsi, avšak
táto mestská časť mi prirástla
k srdcu a nie je mi až tak
úplne jedno, čo sa v nej deje.
Nakoľko som si zamilovala
prechádzky na Sandberg a
na Devín, musím sa priznať,
že vždy ma srdce zabolí keď
vidím ako sa náš krásny Sandberg stále vďaka ľudskej nevedomosti zmenšuje a ničí.
I napriek tomu, že bolo obnovené drevené zábradlie,ktoré
svoj účel očividne nespĺňa,
ľudská nevedomosť zašla
tak ďaleko, že ľudia do tohto
pieskovca vyrývajú rôzne nápisy, vyhlbuju diery, stúpajú
po jeho povrchu a zamieňajú
si Sandberg s pieskoviskom
pre deti. Myslím si však, že nie
som sama, koho tento problém
trápi a že spoločným úsilím sa
podarí túto situáciu zastaviť.
Poprosím kompetentných, aby
v tejto veci konali, osadiť dve tabule ako základ a možno
časom vybudovať aj lepšiu
ochranu, lebo si zničíme za
pár rokov poklad, ktorý sa tu
utváral milióny rokov. Ďakujem
a pozdravujem.
Lucia Volek
Neviem,
ale
po
minulotýždňovej kauze na
Istrijskej a reakcii niektorých
ľudí, ba aj poslancov, mám
dojem, že dnes si môže beztrestne v republike robiť kto
chce – čo chce. Stavať cesty,
garáže, hádam aj mosty, búrať
a správať sa ako anarchista
kde kto. Možno ho nanajvýš
láskavo poprosiť o dovolenie
jeho počiny legalizovať, ba
poprosiť, či by nebolo vhodné
aby štát tieto huncúctva aj ﬁnancoval. Hovgh.
Mária Z
TRAGÉDIA
Inak sa ani nedá nazvať to,

čo som videl na rokovaní miestneho zastupiteľstva vo vile
Košťálová v utorok 8.4.2014.
Pripadal som si ako na monster procese v 50tych rokoch
minulého storočia. Hlavnými
žalobcami boli poslanci Tešovič
a Hečko. Jeden cez druhého
sa predháňali v tom, kto skôr
starostu pribije na kríž. Do rokovania zastupiteľstva poslanci
zaradili bod o udalosti na Istrijskej ulici z 3.4.2014. V tomto
bode sa prerokúval incident,
ktorý sa odohral na Istrijskej
pred domom č. 84.
V navrhovanom uznesení poslanci vyjadrili poľutovanie nad
neprimeraným zásahom polície
a odsúdili postup vedenia mestskej časti. Vôbec ich nezaujímali fakty, ktoré incidentu predchádzali a vpodstate privodili
neskorší scenár, hlavné bolo kto
si silnejšie kopne do starostu.
Blížia sa nám voľby a tak sa
treba začať ukazovať.
Tragédia je, že sa zviditeľňujú
očierňovaním druhých a nie
vlastnou prácou. U poslanca
Hečka je to umocnené tým, že
je aj mestským poslancom a
myslím, že nikto v Devínskej nevie, čo za viac ako tri roky pre
Devínsku ako mestský poslanec
spravil. Hlavne že za to berie
peniaze.
Starosta informoval poslancov o priebehu zátopovej
skúšky, ktorá sa odohrala v ten
istý deň doobeda, na ktorej
jeden z obyvateľov domu č. 84
strkal do jedného z prítomných
pracovníkov SO/RO. Takisto
tlmočil požiadavku príslušných
orgánov, že na ďalšej kontrole budú požadovať policajnú asistenciu vzhľadom
k agresivite niektorých občanov
Istrijskej ulice. Poslanci sa však
odvolávali
na
informácie
uverejnené v médiách. Starosta
oponoval, že tieto informácie
sa nezakladajú na pravde
a treba si počkať na výsledky
vyšetrovania.

Tie fotky a videá v médiách
som si pozrel a jedna vec ma
zaujala. Všetky tieto “dôkazy“
ukazujú len zadržanie, ale nie
to, čo mu predchádzalo. Prečo
asi? Niekomu sa to nehodí?
Čo sa nemáme dozvedieť?
Že obaja zadržaní napadli
príslušníkov policajného zboru?
Jeden dokonca autom? Médiá
to celé otočili a z agresorov
spravili obete. Zaujímavé
je, že väčšinu poslancov ani
médiá nezaujíma svedectvo
pracovníkov Denovy, ktorých
museli policajti chrániť pred
agresívnymi obyvateľmi domu
č. 84. Ešte si pamätajú, čo vystrájali obyvatelia tohto domu,
keď sa pred niekoľkými rokmi
prerábal chodník na Istrijskej.
Ako si majú policajti vykonávať
poriadne svoju prácu, keď už
ani nemôžu zadržať človeka,
ktorý ich napadne a vyhráža
sa im likvidáciou? To už médiá
a poslancov nezaujíma, že na
druhý deň po tomto incidente
policajti vyniesli z domu č. 84
väčšie množstvo zbraní? Nechcem si ani predstaviť, čo sa
mohlo pri spôsobe správania
ich majiteľov stať... Možno týmto krokom polícia zabránila tragédii, kto vie. Páni poslanci, už
ste zabudli, čo sa v Devínskej
stalo pred takmer 4 rokmi? Poslanec Tešovič by si to pamätať
mohol, lebo na tejto tragédii
si vybudoval svoju politickú
kariéru. Teraz si ju buduje na
neoprávnenej kritike polície. Je
tragické, kto sa v dnešnej politike pohybuje a chce proﬁtovať
len na mediálnych teátrálnych
výstupoch. Možno by nám pán
poslanec mohol povedať, prečo
počas zastupiteľstva aj s kolegami odbehával do kuchynky
vo vile Košťálová ...Oslavovali?

hanbiť, tak práve za niektorých
poslancov nášho zastupiteľstva.
Denis Ružovič

A bol to práve on, ktorý predkladal s veľkou slávou pred
necelým rokom etický kódex.

Akurát čo dokážu, rýpať, rýpať,
rýpať, ako malí chlapci. Veci,
ktoré sa dajú korektne riešiť
vo vlastných radoch, vo vlastných kruhoch, decentne, kultivovanie, odborne a občanom
predkladať na patričnej úrovni
nepoznajú.
ru

Vráťme sa k Istrijskej ulici.
Choďte sa na ňu prosím všetci
pozrieť. Je krásne prerobená
a môžeme byť na ňu hrdí. A ak
sa máme za niečo v Devínskej

Keď som sa asi pred 4
rokmi dozvedel, že pod našimi
oknami sa má budovať parkovisko, nebol som z toho
nadšený. No čo sa dá robiť,
parkovacie miesta treba. A keď
bol priestor parkoviska oplotený a ja som sa dozvedel, že
za parkovanie budeme musieť
platiť, to ma nahnevalo.
Parkovisko je hotové, ale
čo je najdôležitejšie, pre nás
všetkých, zadarmo. Situácia
s parkovaním sa podstatne
zlepšila.
Plot máme tiež, ale krásny, živý
– zelený.
Keď si predstavím ako to vyzeralo predtým, môžem len
napísať ĎAKUJEM.
Ďakujem
starostovi,
zainteresovaným pracovníkom miestneho úradu a Denove za prevedenú prácu.
Miroslav Martoň
Neprispievam do novín,
ani do televízie. Občas
pozerám
DTV,
aj
zo
zastupiteľstva. A tak som zaznamenal: jeden z pánov
poslancov: „Neviem na čo je
20 tisíc eur na úhradu služieb
(VPČ) ale žiadam znížiť o 50
% ...?! Jeden nemenovaný
umelec:
„občania
Devex
nečítajú, DTV nepozerajú, tak
ako sa majú dozvedieť?“ Jeden
nemenovaný akože právnik:
„Prostriedky EÚ sú na Istrijskej
vyhadzované na neúčelné
veci...“ A úroveň poniektorých
pánov poslancov? Občanov
považujú za dementných,
kultúra prejavov stojí za ... .
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Potrebuje lokalita Glavica územný
Rýchly rozvoj stavebných aktivít sa
v posledných rokoch prenáša na
okrajové časti Devínskej Novej Vsi.
Sú však tieto lokality na takýto rozvoj urbanisticky pripravené alebo
investori využívajú benevolenciu
územného plánu a diery v právnych
predpisov? Bývala ťažobná jama
Glavica a jej okolie dnes vyzerajú na nepoznanie s tým ako sme
túto lokalitu poznali ešte v nie až
tak dávnej minulosti, pribudlo tu
nákupné centrum Glavica, hypermarket Lidl, v susedstve výstavba
rodinných domov a bytové domy.
Niekoľko radov rodinných domov
na Zavadilovej ulici medzi bytovkami a hypermarketom Lidl
a ďalšou zónou nových bytoviek
pri Kopci Glavica pôsobí už dnes
nelogicky a nesúrodo. Ak už boli
stavané bytové domy na Glavici
v susedstve rodinných tak mali byť
výškovo postupne odstupňované,
najnižšie napr. dvojpodlažné od
rodinných domov a ich výška mala
postupne rásť. Táto lokalita ako
mnohé iné pripomína typický syndróm tzv. ﬂakového urbanizmu (ﬂak
jednej funkcie vedľa ﬂaku inej funkcie bez ich prepojenia), ktorému

chýba akákoľvek logika priestoru,
doriešenie prístupu pre peších a prepojenie jednotlivých funkcií. Veľkou
výhodou lokality Glavica, ktorú
nezabudne inzerovať žiadny investor je blízkosť lesa ako rekreačnej
plochy. Normálny prístup do lesa tu
však nie je vytvorený žiaden a súkromné pozemky úplne zablokovali
prístup cez kopec Glavica, ten je
tak využívaný najmä psíčkarmi
na venčenie psov a vykonávanie
určitých potrieb ich miláčikov, no a
chodník na ulici Pod Glavicou vedúci k tomuto kopcu je prerušovaný
predzáhradkami svojvoľne na cudzom pozemku vytvorenými miestnymi obyvateľmi, občania sú tak
nútení chodiť po ceste. V tejto lokalite dnes úplne chýbajú detské
ihriská a športoviská. Hustota novej
zástavby a vzdialenosti od pozemkov sú tu príliš natesno a vytvárajú
pre obyvateľov pocit nepohody. Pri
tom Devínska je jedna z mála časti
Bratislavy, ktorá má veľké rozvojové
plochy a nie je žiaden dôvod novú
výstavbu realizovať takto husto.
Že je všetko v súlade s územným
plánom hlavného mesta a každá
stavba dostala povolenie? To je

Oslava výročia
Š
Školy Š
ŠELIEM
V sobotu 8. 3. bola v Istracentre
oslava 12. narodenín akadémie
bojových umení - Školy ŠELIEM Detskej organizácie Fénix - M-klub
Bratilsva.
Hodinovú kung fu šou predviedlo
29 študentov vo veku od 5 do 30
rokov ako sa patrí.
Účinkujúci ukázali štýly hada,
draka a sekacieho boxu, ukázali
svoje schopnosti ovládať zbrane
ako nunchaku, kali alebo dlhú palicu a nakoniec aj predviedli svoje
bojové zručnosti v priamych a
často tvrdých súbojoch.
Istracentrum dýchalo koncentráciou obrovskej pozitívnej energie.
Žiaci z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky, Petržalky či Kalinkova
dokázali, že disponujú talentom,
ktorý dokážu zúročiť. Na magicky
nasvietenej scéne, za zvukov a
melódií energických piesní sa
odohralo kung fu divadlo, ktoré
ešte Škola Šeliem nezažila.
Pred oﬁciálnou časťou oslavy
mali hostia možnosť sledovať foto
šou z akcií Školy ŠELIEM a zatiaľ
sa v zákulí sa pripravovalo 29
účinkujúcich na svoje vystúpenie.

Spoluzakladateľ akadémie, Peter
Kotus sprevádzal program moderovaním.
Predstavil kung fu štýly, ktoré sa
učia študenti v škole, predstavil
trénerov či informoval o plánoch
školy na rok 2014 (šampionát, Deň
Detí, Devínska Devínskej alebo
letný Kung Fu Camp).
V rámci oﬁciálneho programu
prebehol aj "opičí šampionát"
v 3 kolách.
Víťazi týchto kôl nakoniec bojovali
o prvenstvo.
3. miesto: Dominik Žirko (Kalinovo), 2. miesto: Oliver Kurnický (Kalinkovo) a 1. miesto: Timo Hlavatý
(Devínska Nová Ves)
O bohatý cathering sa postarali
hostia podujatia a rodičia detí
Školy ŠELIEM.
Devínska Inak zabezpečila škole
pitný režim v podobe čapovanej
kofoly a pomohla pri technickom
zabezpečení podujatia.
Po
oﬁciálnom
programe
narodenín akadémie nasledovala
párty. Počas voľnej zábavy mali
možnosť hostia vzhliadnuť videá

plán zóny?

síce pekné ale nerieši to chaos,
ktorý tu vznikol. Sídlisko Podhorské
bolo budované ešte za socializmu
a jeho stredom vedie chodník,
ktorého logické pokračovanie
okolo bytovky Sand Diamond až
k hypermarketu Lidl cez Zavadilovu
by viedlo k obchodným centrám
Lidl a OC Glavica a obyvatelia
by neboli nútení využívať osobné
vozidlá alebo zachádzať až
k hlavnej ceste na Eisnerovej ulici
plnej smogu a hluku. Alej so stromami a lavičkami by najmä v lete
bola veľmi vyhľadávanou. Tento urbanistický princíp však vôbec nebol
využitý. Investor rodinných domov
na Zavadilovej ulici potreboval na
maximum využiť stavebné pozemky
a nejaká alej alebo verejný priestor
by ho z vlastnej vôle vôbec nezaujímali, navyše ako zo strany mestskej
časti nebola žiadna iniciatíva. Čím
to je, že dnes hoci máme už viac
ako 20 rokov demokraciu urbanizmus absolútne nefunguje? Plne sa
prikláňam k názoru, aby investori
tak ako je to bežné v niektorých západoeurópskych krajinách platili
poplatky pri každej stavbe odvíjajúce sa od jej veľkosti a tieto boli
využité na verejné funkcie a prieszo skúšok akadémie, tréningov
a letných kung fu campov. Svoje
miesto dostala aj premiéra kung
fu rozprávky The Kotman II, ktorú
Škola ŠELIEM vyrobila počas oddychového dňa na letnom kung fu
campe 2013.
Škola
ŠELIEM
oslávila
svoje
12.
narodeniny
v kruhu ľudí, ktorí dýchajú

transtva. Za verejný priestor sú totiž
spoluzodpovední a povoľovací
proces by bol transparentnejší.
Rovnako si myslím, že súčasný
územný plán nedostatočne reguluje
výstavbu a nepamätá na občana.
Ďalšie a pripravované stavby v lokalite Glavica sa budú opäť opierať
len o územný plán hlavného mesta,
ktorý si dovolím povedať rieši túto lokalitu nedostatočne a dáva priveľa
priestoru pre vznik nelogických
a problematických miest. Otázka či
táto lokalita potrebuje územný plán
zóny je podľa môjho názoru zodpovedaná, táto lokalita ho už dávno mala mať! Územný plán zóny
totiž rieši stavebné čiary, odstupové
vzdialenosti od pozemkov, ktoré
pri dobrom návrhu zabezpečujú
dostatočnú kvalitu bývania, verejný
priestor, zeleň, prístup pre peších
v oveľa podrobnejšej mierke ako
územný plán hlavného mesta.
Z vyššie uvedených dôvodov by
Devínska Nová Ves mala mať pre
všetky problematické a zároveň
nezastavané lokality územné plány
zón vypracované.
RNDr. Vlaidmír Kočvara
Člen komisie životného
prostredia za odbornú verejnosť

pre pohyb a kung fu. Výkony
nad očakávania, prirodzený
stres, energia sprevádzaná
úprimnou snahou robiť veci
správne, naplno a zo srdca
- to sú len úlomky mozaiky,
ktorá dáva zmysel vždy keď
pracujete s ľudmi zo Školy
ŠELIEM!
Slavomír Bachratý

PODAJ RUKU, VRÁTI
Á SA TI CELÉÉ SRDCE.
Fond GSK vyhlasuje Jarnú
výzvu 2014
Šancu majú aj tentoraz inovatívne
projekty podporujúce seniorov
Neziskové organizácie z celého
Slovenska môžu teraz opäť
zažiadať o ﬁnančný grant
z Fondu GSK na projekty,
ktoré pomáhajú seniorom žiť
kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú
im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti.
Fond GSK hľadá inovatívne, dlhodobé, udržateľné a prospešné
projekty, ktoré podporia seniorov
na Slovensku a majú merateľný
dopad na začlenenie seniorov do
spoločnosti.

O
ﬁnančnú
podporu
z Jesennej výzvy Fondu
GSK môžu organizácie
požiadať vyplnením elektronickej žiadosti na www.
fondgsk.sk najneskôr do
23. mája 2014.
Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do
15. júna 2014.
V prípade potreby ďalších
informácií, prosím, kontaktujte:
Zuzana Zubeková, Webster,
s.r.o, Boženy Němcovej 8,
Bratislava, e-mail:
zubekova@webster.sk,
mobil: 0917 641 054
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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
16. 4. 15.00 – 17.00 h Veľkonočné tradície

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
vás pozýva na dvadsiaty prvý

Festival slovenskej národnej piesne
v dňoch 17. a 18. mája 2014

- ukážky zdobenia veľkonočných vajíčok
Miesto: Miestna knižnica Istra Centra, Istrijská 6

Kultúrna záhrada F – centra (Istrijská 4)
v prípade nepriaznivého počasia veľká sála Istracentra

23. - 29.4. Deň Zeme

program:

- projekt prírodovedno-náučných podujatí pre žiakov
materských a základných škôl v DNV venovaný
mesiacu lesov a medzinárodnému Dňu Zeme
Organizované podujatie v Istra Centre
26. 4. o 13.30 h Samove hry - Otvorenie turistickej sezóny 2014

- VIII. ročník podujatia pre verejnosť, program:
skupiny historického šermu, tanca,
prezentácia umeleckých remesiel, bojové jazdy na koňoch.
Miesto: Námestie J. Kostru, Devínska Nová Ves
Organizuje: TIK DNV, MČ BA-DNV, Istra Centrum
30. 4. o 17.00 h Stavanie mája

- návrat k tradícii stavania mája s posedením pri hudbe a občerstvením
- účinkuje Ľudová hudba Petra Kuštára, dychový
orchester FOR BRATISLAVA, DFS z DNV a iní
Miesto: Istrijská ulica – pred budovou bývalej pošty.

Základná umelecká škola, Istrijská 22
vás pozýva
26. – 27. 04.
Bratislava pre všetkých – v rámci tohto podujatia sa predstavia aj žiaci ZUŠ Istrijská,
v programoch na Hlavnom námestí, na nádvorí Primaciálneho paláca a v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca. Dramaturgia podujatia je vo fáze ﬁnalizácie, presný čas
vystúpení našich žiakov nájdete na stránke www.umelecka-skola.sk

sobota 17. mája 2014
18:00 hod. spomienka na Rudolfa slobodu pri jeho pamätníku
na Slovinci
19:00 hod. veľká sála Istracentra: Divadelné predstavenie
ochotníckeho „Divadla Šáchor“ zo Zohoru
nedeľa 18. mája 2014
16:00 hod. pásmo slova, piesní a tancov v podaní súborov
a sólistov, s tradičnou účasťou umelcov
z Devínskej Novej Vsi
a ďalších hostí z rôznych kútov Slovenska
Súbory:
Sólisti:

ZUŠ DNV, FOR Bratislava, Borovienka, Kobylka, Kytica,
Sklo, Rodokmeň
P. Zemanová, M. Čierny, L. Ondriáš,
M. Rychlová (Hanyová), I. Rychlo,
I. Ožvát, sólista opery SND

riaditeľ festvalu: P. Krug, dramaturg: M. Krížik, moderuje: J. Abrahám

30. apríla
Stavanie mája – Istrijská ulica, 17:00 hod.
7. mája
Deň otvorených dverí v ZUŠ Istrijská 22, 15:00 – 19:00
13. mája
Koncert ku Dňu rodiny, Istra Centrum, 18:00 hod.
15. mája
Prijímacie talentové skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného, literárnodramatického odboru a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v čase od
15:00 – 18:30 hod. v priestoroch budovy na Istrijskej 22
16. mája
Muzikál Pinocchio – DK Dúbravka o 17:30
21. mája
Prijímacie talentové skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného, literárnodramatického odboru a odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v čase od
15:00 – 18:30 hod. v priestoroch budovy na Istrijskej 22

Miestny odbor Matice slovenskej v Devínskej Novej Vsi
vás pozýva
v piatok 2. mája o 10:00 hod.
na spomienkové podujatie

pri príležitosti 95. výročia úmrtia
gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika
k jeho pamätníku na Kolónii

Aj naše deti sa zabávali
Plesová sezóna bola v plnom prúde. Mamičky a oteckovia počas nej
trávia zopár príjemných chvíľ na tanečnom parkete uprostred príjemnej
zábavy. Naše deti zo Základnej školy na Ivana Bukovčana 3 nemusia svojim rodičom závidieť , lebo aj ony mali možnosť „vytancovať sa“. Menšie
deti počas karnevalu 10.2. a tie staršie počas valentínskej diskotéky 13.2.
Menší žiaci počas tohto predpoludnia vymenili učebnice a zošity za meče,
korunky, čarovné prútiky a obliekli si masky hýriace obrovskou fantáziou.
Telocvičňou sa niesli tóny tanečnej hudby a jej rytme sa vlnili piráti s princeznami, čarodejnice s vodníkmi, princezné so supermanmi. Starší žiaci sa stretli popoludní v jedálni a v oveľa svižnejšom rytme rozbalili svoj srdiečkový
tanec.
Soňa Škulová
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Spolocenská
kronika
ˇ
Uvítali sme

ˇ
Blahozeláme

nových spoluobčanov
Richard VARGA
Patrik HERDITS
Vitajte!

Životného jubilea
90 rokov
sa dožila oslávila pani
Hermínka
MARTANOVIČOVÁ.
Do ďalších rokov jej želá veľa
zdravia a pohody
syn Milan s rodinou
a dcéra Marienka s rodinou.

Zosobášili sa
Michal ADZIMA
– Dana ADZIMOVÁ
Branislav DOBŠOVIČ
– Bianka RAZGYELOVÁ
Martin GAZDÍK
– Katarína HANÁKOVÁ
Eduard ŠUBÍN
– Zita ZÁPRAŽNÁ
Ing. Anton TISOŇ
– Zuzana MIKLÁŠOVÁ
Jozef IVANA
– Mariana LOVECKÁ
Ivan PONCER
– Kvetoslava MACUROVÁ
Ing. Peter ŠAMALÍK
– PhDr. Martina ŠNEJDROVÁ
Blahoželáme!

Odišli z našich radov
Ing. Eduard GULIŠ
František NESPALA
Marian GAŠPARÍK
Mária ŠUBÍNOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Spomienka

„Mama, to slovo je cennejšie ako
Hocijaké iné na svete. Spi sladko,
Snívaj svoj večný sen,
v spomienkach
sme pri Tebe každý deň.“
Piateho apríla
uplynuli 3 roky kedy
nás po ťažkej chorobe navždy opustila
naša drahá mamička, manželka,
babička, dcéra, sestra, teta
a krstná mama
ILDIKÓ AXAMITOVÁ.
Na jej veľkú lásku a dobro nikdy
nezabudne manžel
Miroslav, dcéry
Lenka a Michaela
a vnúčik Martinko.

,
Podakovanie

Ďakujeme príbuzným,
priateľom, spolužiakom,
susedom a známym
za účasť na pohrebe, kvetinové
dary a slová útechy
pri rozlúčke s našim drahým
Ing. Eduardom GULIŠOM
dňa 27. marca 2014.
Smútiaca rodina

SENIORI UŽ PO ŠIESTY RAZ
DOSTANÚ OD NADÁCIE ORANGE ZELENÚ
Nadácia Orange otvára šiesty
ročník grantového programu
Zelená pre seniorov. V rámci
neho prerozdelí na zlepšenie
kvality života starších ľudí celkovo 50 000 eur. Maximálna
výška ﬁnančnej dotácie na
jeden predložený projekt je 2
000 eur.
Cieľom grantového programu
Zelená pre seniorov je podporiť
zmysluplné projekty zamerané
na seniorov, ktoré prioritne riešia
ich integráciu a sebarealizáciu
a prispievajú k zvyšovaniu kvality
ich života. Nadácia Orange rada
podporí kvalitné projekty zamerané predovšetkým na vzdelávacie
aktivity, podporu sebarealizácie
seniorov, dobrovoľníckych aktivít
a rozličných integračných aktivít.
Uzávierka prijímania žiadostí,
ktoré je možné podávať výlučne
v elektronickej podobe prostredníctvom internetovej stránky Nadácie
Orange na www.nadaciaorgange.
sk je 5. mája 2014 do 15.00 hod.
Bližšie informácie na tel. číslach:
0905 313 313, 0908 766 833
alebo na e-mailovej adrese: seniori@nadaciaorange.sk. Podrobné
informácie o grantovom programe
sú k dispozícii na www.nadaciaorgange.sk.

Veľká noc 2014
Problém viacerých veľkých sviatkov spočíva v tom, že „ozdoby“,
ktoré ich sprevádzajú, zatienia ich
obsah. Ozdobami nazývam milé
zvyklosti, ktoré sme si okolo sviatkov vytvorili: jedlo, pitie, oblečenie,
návštevy, darčeky, trávenie voľného
času a pod. Ak zámena obsahu sviatkov za ich ozdoby prekročí únosnú
mieru, tešíme sa už len z voľných
dní, ale obsah sviatku nám nič nehovorí. Zmysel sviatku však nie je
v samotnom voľne, ale v spoločnom
prežívaní nejakej myšlienky, udalosti
či vízie, ktoré nás môžu pozitívne
premeniť i vzájomne prepojiť, aby
sme dokázali spolupracovať na
dôležitých cieľoch ako ľudia, ako
občania, ako národ a cirkev.
V Biblii, v časti nazývanej Starý
zákon, v knihe Nehemiášovej (Neh
8,1-12), sa na jednom mieste píše
o situácii Židov po návrate z exilu,
z tzv. babylonského zajatia. Návrat
do vlasti začal asi r. 539 pred n.
l., ale aj po sto rokoch sa pomery
neusporiadali. Sociálny, morálny
i náboženský život bol stále rozvrátený. Niekedy okolo r. 450
predstavitelia Židov zvolali ľudí na
verejné zhromaždenie a čítali im
texty z Biblie, v ktorých sa písalo,
ako treba žiť a plniť Božie zákony,
ak chcú byť rozumnými a spravodlivými ľuďmi. To, čo ľudia počuli,
bolo v takom kontraste s tým, ako
žili, že ľudia začali nad sebou
nariekať. Možno niektorí aj nadávali na svoj osud. Rozprávanie o tejto
udalosti končí zaujímavo. Kňazi
a rabíni ľuďom povedali: Nežiaľte

a neplačte, ale choďte domov a
zajedzte si niečo mastného a vypite
niečo sladkého, a pošlite aj tomu,
kto nič nemá. A nermúťte sa, lebo
radosť v Pánovi je vaša sila.
Oddychovať, sláviť, jesť a piť
máme z vďačnosti, že sme spoznali
ako žiť a že máme radosť z tohto
poznania. Poznanie ako žiť nemá
viesť k pesimizmu, keď sa nedarí,
ale k hľadaniu sily, aby sa nám
poznané podarilo uskutočniť.
V kresťanskej viere je reprezentantom tejto sily a radosti v Pánovi (v
Bohu) Ježiš, nazvaný Kristus. Zomrel
pre nás a Boh ho povýšil k sebe,
aby sa stal Pánom pre život nás
všetkých. Kto sa k nemu hlási, získa
od neho jeho silu. Ten potom žije
ako Ježiš pre iných a verí, že ho Boh
neopustí, ale dá mu silu a radosť
aj uprostred prekážok a ťažkostí.
To je v zásade obsah Veľkej noci
a dôvod jej slávenia v kresťanstve.
Milí čitatelia Devexu, milí obyvatelia
našej Devínskej Novej Vsi, prajem
vám oddych počas veľkonočných
sviatkov, povzbudenie uprostred
blízkych ľudí i radosť z jarnej prírody. Okrem toho Vám prajem najmä
objavenie a uchovanie si poznania,
ktoré nám umožní čestne žiť a mať
radosť zo života. Nie je to vôbec
samozrejmé ani u mladých ľudí.
O to viac sa oplatí hľadať zdroje
pre náš život v pôvodnom obsahu
našich veľkých sviatkov a nezostať
len pri ozdobách!
Karol Moravčík,
farár katolíckej farnosti
Bratislava – Dev. N. Ves.

Bohoslužby
v Kostole Ducha Svätého v Dev. N. Vsi:
13. 4. – Kvetná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00;
17. 4. – Zelený štvrtok – 19.00;
18. 4. – Veľký piatok – 17.00;
19. 4. – Biela sobota – od 9.00 do 19.00 poklona pri
obraze Ježišovho hrobu; veľkonočná slávnosť začína pri
západe slnka o 19.30;
20. 4. – Veľkonočná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00;
21. 4. - Veľkonočný pondelok – 8.00, 10.30.
DEVEX 7
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Malý šachový zázrak
v Devínskej
V nedeľu 23. marca 2014
skončila posledným kolom
1. šachová liga. Na Západe
zvíťazilo družstvo ŠK Strelec
Devínska Nová Ves a tak
postúpilo do budúcoročnej extraligy. Zvíťazilo s pohodlným
4-bodovým náskokom, keď len
dva zápasy remizovalo a ostatné
vyhralo. Pre bratislavskú mestskú
časť Devínsku Novú Ves je to
historický úspech, extraliga sa tu
nikdy (ani v iných športoch) nehrala.
Mladý tím okolo lídra Jana
Smoleňa, Tomáša Peitla a bratov
Šošovičkovcov prekvapil. Veď
bol nováčikom v 1. lige. Je to
tím bez veľkého rozpočtu a bez
veľmajstra v zostave a podľa
priemerného ratingu patril až do
druhej polovice štartovej listiny.
Postavený je však na odchovancoch, resp. na hráčoch, ktorí
v Devínskej hrávajú dlhšie.
A že tím je viac ako rating
alebo peniaze chalani dokázali.
V individuálnych štatistikách
najúspešnejších hráčov (podľa
počtu bodov) obsadili štyri

z prvých piatich miest. Impozantných 9,5 z 11 bodov Jana
Smoleňa na prvej šachovnici
len tak ľahko niekto nezopakuje. Podobne 9 z 10 Mateja
Šošovičku, či 7,5 z 11 Juraja
Šošovičku a Erika Opreu. Pri
poctivej dochádzke kľúčových
hráčov a takýchto individuálnych výsledkoch sa dostavil aj
úspech tímový. Vďaka patrí jadru
tímu: Smoleň, Peitl, Šošovičkovci,
Dubeň, Kolesár, Oprea a Hricák,
ktorým pomohli aj sestry Machalové, Prikler, Ochrana a Szollos.
A samozrejme šéfovi klubu, pánovi Jurčákovi.
Po oslavách úspechu nás
čakajú starosti. Zohnať sponzora, vyriešiť dilemu, či posilniť
tím, alebo staviť na tých, ktorí si
to vybojovali. Nech to dopadne
akokoľvek, verím, že tento tím
nebude v extralige len na okrasu
a nejeden veľmajster či intermajster sa v súboji s našimi borcami
riadne zapotí. A to nám dorastajú
ešte mladší, takže súperi, traste
sa.
Vladimír Šošovička

ICHTYS (práca s deťmi a mládežou)
IC
NIE LEN V ULICIACH...
V Devínskej Novej
Nov Vsi je mnoho
detítí a mladých
d
l dý h ľľudí,
dí ktorí po škole vybehnú hneď na ulicu, medzi svojich
kamarátov, na ihriská. Je veľa detí,
ktoré svoj voľný čas naozaj trávia
kreatívne, krúžkami, športom, či
obyčajným rozhovorom s kamarátmi. No sú i takí, ktorí buď nemajú
kamarátov alebo sú v partii, kde je
bežné občasné, alebo aj pravidelné
užívanie návykových a psychoaktívnych látok, či nezdravé promiskuitné vzťahy. Môžeme hovoriť o
alkohole, marihuane. Stále častejšie
sa stretávame s deťmi s cigaretou
a energetickým nápojom v rukách.
Mladí ľudia, ktorí si prežívajú svoje
dospievanie na ulici to nemajú jednoduché, často krát sa nudia a stačí
jeden bláznivý nápad a vandalstvo
je na svete.
Práve toto sú deti a mladí, ktorým
sa v ICHTYS-e venujeme, za ktorými
v rámci streetworku (terénnej práce)

prichádzame každý pondelok a stredu priamo na ulicu. Naši odborní
zamestnanci, sociálni pracovníci
a liečební pedagógovia, im poskytujú sociálne i základné poradenstvo,
sprevádzanie v rôznych životných
krízach, preventívne rozhovory,
športový materiál no najmä svoj čas
a prijatie, ktoré sa im mnoho krát
nedostáva, určite aj na základe ich
nie vždy vhodnému správaniu sa.
Okrem terénnej práce ponúkame
aj nízkoprahový klub, kde môže
mládež prichádzať v utorky
a štvrtky. V klube platia pravidlá
ako zákaz prichádzať pod vplyvom
alkoholu alebo inej drogy, zákaz
nadávania a fajčenie je možné len
vonku v dostatočnej vzdialenosti od
dverí. Pre lepšiu prácu s mládežou
máme klub rozdelený na zvlášť dve
hodiny pre mladších do 13 rokov
a dve hodiny pre starších nad 13 rokov. Práve táto alternatíva k rôznym
iným podnikom, ktoré mladí ľudia

v súčasnosti navštevujú im dáva
priestor pre bezplatné hranie ping
pongu či stolného futbalu, oddýchnutia si, no najmä tam majú k dispozícii zodpovedných dospelých,
odborníkov, či dobrovoľníkov, ktorí
sú ich vždy pripravení počúvať či
usmerniť.

dobe nie je jednoduché získať a
keď ju máte je veľmi jednoduché ju
stratiť. Je dôležité pripomínať im, že
aj oni majú zodpovednosť za svoj
život, že oni sami si určujú kam a
kade bude viesť ich životná cesta,
no rovnako treba vnímať aj silné
potreby mladých ľudí v súčasnosti

V súčasnosti máme približne
100 kontaktov s rozličnými deťmi
a mladými. Naša snaha prevencie
nie je márna, no je to dlhodobý boj,
ktorý nie vždy končí úspechom.
Dôveru mladého človeka v dnešnej

a to práve potrebu prijatia, pochopenia a povzbudenia.
Viac informácii o našej práci získate
na Facebooku pod Ichtys, o.z.

GoodSports
International Slovensko
pozýva
vo štvrtok 1.5.2014 bude
v ZŠ I. Bukovčana 3, Devínska Nová Ves

FUTBALOVÝ TURNAJ
Program

8.30 - 8.45 registrácia mladší (10 – 13rokov)
9.00-11.00 turnaj mladší
Vyhodnotenie
11.00-11.15 registrácia starší (14-16 rokov)
11.15-13.30 turnaj starší
Vyhodnotenie
13.30-13.45 - registrácia (17 a viac roční)
13.45- 15.45 turnaj
Vyhodnotenie
Vytvorte si tímy!!!
(3 hráči a 1 brankár max.8 hráčov).
Maximálne 6 tímov na kategóriu
4 tímy sa môžu prihlásiť vopred.
Registrácia tímu možná vopred.
Miesta budú ocenené.
Katarína Mózsiová
GoodSports International Slovensko
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STREDOVEK?
Tak som sa jedného dňa
zamyslel nad stavebným úradom, že či funguje, tak ako má.
Či je správne, že občan musí
chodiť po tých všetkých úradoch
a ustanovizniach a zháňať potvrdenia a potvrdenia potvrdení
a podobne.
Pozrel som sa na Stavebný
zákon, pýtal na stavebnom
úrade a konzultoval s právnikom.
Na stavebnom úrade som
sa samozrejme dozvedel, že
žiadateľ o územné rozhodnutie
a stavebné povolenie musí dodať
k žiadosti projektovú dokumentáciu, kopec všakovakých vyjadrení a stanovísk. Dajú vám aj
taký zoznam k tomu. Na dvoch á
štvorkách napísané skratky, ktoré
asi len málokto bez gúglu vie, čo
znamenajú.
Ale poďme k veci.
Čuduj sa svete! Dozvedel
som sa, že je to v poriadku a že
to vyplýva zo zákona. Je to však
naozaj tak? Pozrime sa na to spolu. V §37 Stavebného zákona sa
píše: „Stavebný úrad v územnom
konaní zabezpečí stanoviská
dotknutých orgánov štátnej
správy a ich vzájomný súlad
a posúdi vyjadrenie účastníkov
a ich námietky. Stavebný úrad
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou.“
Ak teda správne čítam a pevne
verím, že ma to v škole naučili,
tak tomu rozumiem, že stavebný
úrad má zabezpečiť, nie ja –
občan. Ak by mal zákonodarca
na mysli, že to mám ako občan
spraviť ja, tak by to tam predsa
napísal, či nie? Samozrejme
takáto textácia umožní aj výklad
spôsobom, že zabezpečiť znamená žiadať to od občana. To je
potom len o tom, či sa chce úrad
správať moderne alebo bude
zotrvávať na svojich pozíciách
z čias nedávno minulých.
Poďme ďalej.
Bližšie vymedzenie podstatných náležitostí, ktoré sa majú
k žiadosti priložiť upravuje
podzákonný predpis, ktorým
je vyhláška č. 453/2000 Z.z.

V tejto vyhláške je použitá textácia v trpnom rode a veľmi sa
využívajú zvratné zámena. Všetci
to dobre poznáte. Sato urobí.
Sato vie. Konkrétne §3 tejto
vyhlášky: „Návrh na vydanie
územného rozhodnutia obsahuje,
k návrhu sa prikladajú, k žiadosti
sa prikladajú a podobne“ To,
že by to mal robiť stavebník
– občan, som tam nikde nenašiel.
Pátrajme ďalej.
Podľa §8 tejto vyhlášky, kde
je písané, čo všetko musí žiadosť
o stavebné povolenie obsahovať,
je uvedené, že táto má obsahovať
aj „rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia
alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce“.
Stavebnému úradu a tým nemyslím len ten náš, lebo takto fungujú
všetky stavebné úrady, pokiaľ
viem, je z toho zrejmé, že je to
povinnosťou stavebníka.
Mne nie.
Minimálne je to nejednoznačné a je úplne pochopiteľné,
že stavebný úrad, ako orgán
preneseného výkonu štátnej
správy, ktorý si neuvedomuje,
že je platený z daní občanov
a má mu teda slúžiť a poskytovať
služby a nie milosrdenstvá, by
sa mal správať proklientsky
a vykladať si zákon v prospech
občana a nie naopak.
Je tiež potrebné dodať, že na
vydanie týchto stavebným úradom požadovaných vyjadrení
a stanovísk má každý dotknutý
orgán a organizácia lehotu 30
dní. Niekedy jedno nadväzuje na
druhé. To znamená pre stavebníka ďalších 30 dní, prípadne
ďalších 30 dní, kolky, poplatky,
telefonáty, cesta, urgencie,
hľadanie niekoho, kto by mu poradil ako a kam ďalej. Výsledok
stojí peniaze, čas a nervy.
Viete si predstaviť také sci-ﬁ,
že by ste prišli na úrad – front ofﬁce, podali žiadosť o stavebné,
územné a čo ja viem ešte aké
povolenie, ktorá by samozrejme
obsahovala projektovú dokumentáciu, popis stavby a zvyšné vyjadrenia by zabezpečil stavebný
úrad? Mňa takáto predstava

veľmi láka a myslím, že nie je
nerealizovateľná. Stačí trocha
chcieť, možno sa inšpirovať
v zahraničí a uvedomiť si, že
úrad je tu pre ľudí a nie ľudia pre
úrad. Aký je problém v dnešnej
dobe dohodnúť s dotknutými
orgánmi spoluprácu na báze jedného oﬁciálneho mailu, kde by
stavebný úrad požiadal o stanovisko k projektu v prílohe? Ak by
takéto stanoviská získal, priložil
by ich k žiadosti, lebo tá to musí
v zmysle zákona obsahovať, vyzval by občana na prerokovanie

a hotovo. Čistý vesmír? Myslím si,
že nie.
Bez toho, aby sme si uvedomili,
čo to moderná samospráva je
a čo má byť, budeme mať na tak
dôležitom úseku, akým výstavba
je, stále stredovek.
Dovetok: Možno sa nájdu ešte
nejaké paragrafy, ktoré potvrdzujú postup úradu, ale mne
šlo predovšetkým poukázať na
to, že by sa to dalo celé robiť aj
iným spôsobom, ak by sa chcelo.
Martin Čorej

ODPOVEĎ • ODPOVEĎ • ODPOVEĎ • ODPOVEĎ
„K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov
nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako
jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu
a účelu zákona
(nález Ústavného súdu SR z 23. mája 2013, č. k. IV. ÚS
71/2013-36)“
Každá činnosť úradu je
presne vymedzená príslušným
zákonom. Ak si niekto ide overiť
podpis alebo listinu na náš úrad,
musí sa podpísať do overovacej
knihy a predložiť svoj občiansky
preukaz prípadne pas. Takúto
činnosť môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba a zákonom predpísaným spôsobom.
Starosta mestskej časti nemôže
rozhodnúť, že v Devínskej Novej
Vsi nebudeme žiadať pri overení podpisu preukaz totožnosti.
V prípade stavebného úradu
sa jedná o prenesený výkon
štátnej správy, ktorý mestská
časť musí vykonávať v súlade so
stavebným zákonom. Stavebný
zákon nadobudol účinnosť
ešte v roku 1976 a jeho znenie
v nedostatočnej miere reaguje
na celospoločenské zmeny,
ktoré nastali po roku 1989 resp.
na zmeny, ktoré súvisia s technickým pokrokom v spoločnosti.
Stavebný úrad je v stavebnom
konaní orgánom, ktorý je povinný rozhodovať vždy v súlade
so zákonom. V našom právnom
poriadku je stavebný zákon
zaradený do oblasti verejného
práva. Vzťahy medzi subjektmi
sú v prípade verejného práva
budované na základe povinnosti
a nerovnosti, na rozdiel od súkromného práva, kde sú vzťahy

medzi subjektmi budované na
báze rovnosti. Žiadne ustanovenie právneho predpisu nie je
možné vykladať bez bližšieho
posúdenia
jeho
významu
resp. bez poukazu na obsah
či už predchádzajúcich alebo
nasledujúcich ustanovení stavebného zákona.
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a jej zákonné
náležitosti upravuje ust. § 58,
§ 58a zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
Práve ustanovenie § 58 stavebného zákona dáva jednoznačnú
odpoveď, kto podáva žiadosť
o vydanie stavebného povolenia. Žiadosť o stavebné
povolenie spolu s dokladmi
a predpísanou dokumentáciou
vypracovanou
oprávnenou
osobou podáva v zmysle uvedeného ustanovenia stavebník stavebnému úradu.
Považujem za logické, že ten,
kto chce realizovať stavbu musí
požiadať o vydanie stavebného
povolenia. Uvedené ustanovenia sú systematicky zaradené
v štvrtom oddiele stavebného
zákona a na uvedené ustanovenia nadväzujú ďalej ustanovenia
týkajúce sa stavebného konania.
(Pokračovanie na strane 10)
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ODPOVEĎ • ODPOVEĎ • ODPOVEĎ • ODPOVEĎ • ODPOVEĎ • ODPOVEĎ (pokračovanie zo strany 9)
Bližšie vymedzenie podstatných
záležitostí žiadosti o vydanie
stavebného povolenia, resp.
výpočet príloh, ktoré je stavebník
(navrhovateľ) povinný k žiadosti
pripojiť, upravuje podzákonný právny predpis, ktorým je
vyhláška č. 453/2000 Z.z., v
platnom znení. Práve podzákonný právny predpis, ktorým je
vyhláška, bližšie vymedzuje
všetky obsahové náležitosti ako
aj prílohy, ktoré je povinný stavebník pripojiť ku svojej žiadosti.
Právny predpis nižšej právnej sily
musí byť vždy v súlade s právnym
predpisom vyššie právnej sily. Nie
je možné súhlasiť s tvrdením že
napr. ustanovenie § 8 vyhlášky
neobsahuje povinnosť stavebníka
zabezpečiť prílohy k žiadosti.
Odhliadnuc od zrejmej povinnosti stavebníka podať žiadosť
podľa § 58 stavebného zákona,
práve mimo iné aj ustanovenie
§ 8 vyhlášky upravuje priamo
povinnosť stavebníka predložiť
doklady, napr. cit. „K žiadosti o
stavebné povolenie sa prikladajú
doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k
pozemku či stavbe iné právo,
ktoré ho oprávňuje zriadiť na

pozemku požadovanú stavbu
alebo vykonať zmenu stavby,
alebo udržiavacie práce na nej.“
Práve v prípade ak žiadateľ
splní všetky podmienky, ktoré
mu ukladá stavebný zákon a
podzákonný právny predpis, pristúpi stavebný úrad k oznámeniu
začatia stavebného konania v
súlade s ust. § 61 ods.1 stavebného zákona a to tak, že oznámi
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy,
všetkým známym účastníkom a
nariadi ústne konanie spojené s
miestnym zisťovaním. Stavebný
úrad oznámi začatie stavebného
konania do 7 dní odo dňa, keď
je žiadosť o stavebné povolenie úplná. Je teda zrejmé, že
povinnosťou stavebníka je podať
kompletnú žiadosť o vydanie
stavebného povolenia. Stavebný
zákon upravuje aj dôsledky
podania nekompletnej žiadosti
stavebníkom a to v ustanovení
§60 stavebného zákona, t.j.
v ustanovení ktoré predchádza
popisu krokov stavebného úradu
v súvislosti so začatím konania. V
uvedenom prípade stavebný úrad
vyzve stavebníka (žiadateľa) na
doplnenie žiadosti a konanie
preruší.

NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
V Industrial Park – Presskam

Rozhovor redakcie s Viliamom
Liedlom o nových príležitostiach.

Presskam,
alebo
lisovňa
v kameňolome. Prvý názov fabriky navrával o čom to je, čo
robí, čo robiť bude. A tak aj
bolo. Do hál, čo voľakedy patrili
BAZ-ke, sa nasťahovali ťažké lisy
a v kameňolome na úpätí Devínskej Kobyly začali lisovať plechy
a zásobovať Škodu Ml. Boleslav
a nadväzovali aj prvé kontakty
s ﬁrmou Volkswagen. Tá sa stala
neskôr hlavným odberateľom
výrobkov. V rámci rozširovania

výroby ﬁrma expandovala do Malaciek. Neskôr svoju dcérsku ﬁrmu
– strojárne Malacky – spoločnosť
predala americkému výrobcovi autosúčiastok Tower
Automotive.
Presskam
v
Devínskej
sa začal po roku 2000
orientovať hlavne na servis
a predaj motorových vozidiel, autodopravu a požičovňu vozidiel.
Redakcia: Dnes?
V. Liedl: V záujme zefektívnenia produktivity pristúpila ﬁrma
k reštrukturalizácii a preorientováva sa na vytvorenie priestorov pre
malé výrobné celky a skladové
priestory
orientované
pre
subdodávateľov veľkých ﬁriem,
napríklad VW SK, resp. pre novú
výstavbu ako je komplex Dvory.
Redakcia: Kde sa to má všetko
diať?
V. Liedl: Za železničnou traťou,
v podstate za známym viaduk-

Je potrebné zdôrazniť, že žiadny
stavebný úrad nevybavuje za
stavebníkov prílohy, ktoré sú povinní v zmysle zákona a vyhlášky
pripojiť k žiadosti a nie z dôvodu,
že by sa niekomu niečo nechcelo,
prípadne z dôvodu existencie
argumentu „že sa to tak robí“,
ale z dôvodu, že v súčasnosti je
takýto postup jediným zákonným
postupom stavebného úradu.
Ak by mestská časť Bratislava –
Devínska Nová Ves konala inak,
konala by nezákonne a každé
rozhodnutie, ktoré by vydala by
bolo postihnuté tak zásadnou vadou, že by bolo potrebné, napr.
v prípade odvolania a zrušenia
rozhodnutia celý proces od
začiatku zopakovať z dôvodu
jeho nezákonnosti. Práve zásada
zákonnosti koncipovaná v našej
ústave v článku 2 ods.2 zaväzuje mestskú časť Bratislava –
Devínska Nová Ves konať iba na
základe ústavy, v jej medziach
a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon, v tomto prípade
stavebný zákon. Preto konajú
všetky úrady rovnako, lebo sú viazané zákonom a sú oprávnené
konať len to, čo im zákon
dovoľuje. Naopak v súkromnoprávnych vzťahoch podľa článku

2 ods.3 je to tak, že každý môže
konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby
konal niečo, čo zákon neukladá.
Na margo tzv. iného prístupu je
potrebné uviesť, že naši občania
sú nielen v postavení stavebníkov,
ale aj účastníkov konania a bolo
by nelogické, ak by stavebný
úrad chránil práve len práva
stavebníkov a na náklady mestskej časti resp. jej občanov, pre
stavebníkov vybavoval všetky
prílohy žiadosti o vydanie stavebného povolenia.
Je skutočne pravdou, že uvedené ustanovenia sú pre človeka
bez
odbornej
spôsobilosti
pochopiteľné, ale práve z uvedeného dôvodu sú na stavebnom
úrade odborne spôsobilí referenti, ktorí žiadateľom pomôžu tak,
aby vedel čo má jeho žiadosť
obsahovať a čo k nej musí pripojiť,
a to pretože úrad je tu pre ľudí
a nie ľudia pre úrad. Ak stavebník
podá nekompletnú žiadosť, náš
stavebný úrad vyzve stavebníka
na doplnenie žiadosti a konanie
preruší s tým, že uvedenie všetky
absentujúce písomnosti, ktoré je
povinný stavebník doložiť.
Milan Jambor,
starosta MČ DNV

tom,
ktorý
návštevníkov
priviedol do
ﬁrmy Presskam, alebo
aj do autoservisu,
či
V. Liedl
súčasnej ﬁrmy
Galimpex (Renault Trucks). Dnes
tu vyrastá prvá hala (a budú rásť
ďalšie) pre už spomínané ciele
reštrukturalizácie.
Predpokladom je, že v prvej
etape vytvoríme 35 pracovných
miest. V budúcnosti, po dostavbe
ďalších hál by sa mal zvýšiť počet
pracovných miest na 500. Už
dnes pracuje v objekte 60 ľudí.
Redakcia: Tieto plány a prognózy budú znamenať aj zvýšené
dopravné nároky. Zahltí ﬁrma tú
úzku a polorozbitú cestu (spojnica DNV s Lamačom a Dúbravkou)?
V. Liedl: Zahltila by. Predpokladáme, že kým začne zvýšená
doprava vozidiel cesta bude
zrekonštruovaná aj vďaka tlaku

MČ
Č DNV. Veď už dnes nevyhovuje súčasným požiadavkám
kvalitnej cestnej komunikácie.
To však nie je konečné riešenie.
Zníženie dopravnej záťaže vyrieši
aj v územnom pláne uvažovaná
spojnica medzi Metrom a viaduktom Eisnerova.
Redakcia: Môžete spomenúť
ešte nejaký prínos pre Devínsku?
V. Liedl: V prvej etape pribudne
5 200 m2 skladových a výrobných priestorov. V ďalších etapách
by malo pribudnúť ešte cca
35 000 m2.
To znamená, že okrem avizovaných
500
pracovných
príležitosti budú príjmom do
rozpočtu MČ ﬁnancie z daní
z nehnuteľnosti. Veď dnes sa platí
v priemere 5 eur – m2. Z toho
DNV dostane 50 %.
Redakcia: Poznáme aj vaše
športové aktivity. Osobné, rodiny,
ﬁrmy. Ćo pripravujete, ako ešte
viac zviditeľníte Devínsku?
V. Liedl: O tom hádam
nabudúce.

DEVEX 10

Devex 04-2014.indd 10

13.4.2014 20:57

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

07 - ROZLIČNÉ
•

•

•

•

Nevyhadzujte knihy - darujte
ich nám, kontakt:
tel.: 0907 701 786
Dám do dlhodobého prenájmu
garáž v obytnom dome na ulici
Štefana Králika
tel.: 0905 587 946
Učím NJ, RJ, opatrím deti, žiakov,
seniorov. Hľadám jednu izbu v RD.
tel.: 0944 357 001

•

Predám
100cm,
P dá 3 kks regále
ál š 100
h 60 cm, v 235 cm. Po 6 políc.
Cena 55 eur kus.
tel.: 0904-960 590

 

•

•

•

•

•
•

Údržba a servis kotlov značky
BUDERUS a WOLF.
tel.: 0903 945 658
TIP – TOP kvalitne čistíme
koberce a čalúnenie.
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
Doučím anglický a francúzsky
jazyk.
tel.: 0904 566 706

Harmony Space - kvalitné a cenovo výhodné masáže.
tel.: 0902 560 476
www.harmonyspace.sk

Predám záhradu, cca 300 m²,
s murovanou chatkou, (elektrina
zavedená), v Devíne na Štítovej ulici.
tel.: 0903 834 830

07 - ROZLIČNÉ
•

HERBA – ZÁHRADNÍCKE POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na Grbe 55.
tel.: 6477 4642
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06 - NEHNUTEĽNOSTI
•

 

  

 

04 - SLUŽBY
•

Šubín • Na grbe 30
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Lozorno
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•

Konverzácia vo francúzštine.
Chcete hovoriť po francúzsky?
Komunikovať, alebo sa učiť?
tel.: 0917 461 097

===!  !

D2

BA

Predám
P dá auto
t RRenaultlt Th
Thalia,
li r.v.
2002, pneu: zima + leto.
tel.: 0903 429 485

zeleninové priesady:
• paradajky
• papriky
• letničky

  7896-:-

Predám auto Škodu Octavia 1,6 Tsi
r. v. 2000, ťažné zariadenie, nové
zimné preumatiky.
tel.: 0911 149 716

•

PONÚKAM

tel.: 0907 222 231

02 - PREDAJ
•

Rekonštrukcie RD, bytov, voda,
elektro, maľby, obklad, dlažba,
komíny, krby, doprava.
tel.: 0905 428 626
0949 262 121

Borinka

STUPAVA
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LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky


Devínska
Nová Ves

Záhorská Bystrica
Bratislava

Inzercia - Cenník: 1 znak = 0,05 eur, 1/16 str. = 25 eur, 1/8 str. = 50 eur, 1/4 str. = 100 eur, 1/2 str. = 200 eur, 1 str. = 400 eur. 1 cm 2 = 0,85 eur.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzercia: e-mail: devex@ba.netlab.sk, poštou: Devex, 841 07 Bratislava, Kalištná 9, tel.: 0903 429 485
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Z policajného
zápisníka
• V piatok 21. 3. zadržala hliadka polície štyri osoby podozrivé
z lúpeže.
• V pondelok 24. 3. zaistila hliadka polície občana DNV, ktorý
jazdil na Mlynskej ulici pod
vplyvom alkoholu. Hliadka mu
zadržala vodičské oprávnenie,
umiestnila ho v cele predbežného
zadržania a súčasne začala trestné stíhanie za prečin ohrozovania
pod vplyvom návykovej látky.
• Do
cely
predbežného
zadržania umiestnila 27. 3. hliadka polície občana DNV, ktorý jazdil na motorovom vozidle napriek
tomu, že mal zákaz vedenia motorového vozidla. Prípad realizuje
OO PZ DNV.
• Neznámy páchateľ v piatok
28. 3. vykradol z vozidla VW
Transporter zaparkovaného na
Janotovej, ktorého majiteľom je
občan DNV, autobatériu Varta,
kempingovú chladničku Dometic,
čím občanovi zo Slovinca spôsobil škodu krádežou 500 eur
a poškodením auta 100 eur.

• V nedeľu 30. 3. zatiaľ neznámy
páchateľ ukradol na ulici P. Horova
uzamknutý
VW
Transporter
červenej metalízy v hodnote 8 500
eur.
• O deň neskôr 31. 3. hliadka
polície zaistila na Hradištnej
ulici občana z ulice I. Bukovčana,
u ktorého našla niekoľko balíčkov s obsahom zelenej sušenej
rastliny (marihuana? pozn. red.).
V skrátenom vyšetrovaní pokračuje
OO PZ DNV.
• Vo štvrtok 3. 4. pohotovostná
motorizovaná hliadka polície
zaistila dvoch mužov, pretože
spáchali
trestný
čin
útoku
na verejného činiteľa. Jeden
zo zadržaných sa dokonca
vyhrážal, že všetkých postrieľa. Prípad eviduje a rieši OO PZ
DNV.
• O deň neskôr, v piatok 4. 4.
neznámy páchateľ ukradol na miestnom cintoríne z hrobu biely kamenný kríž.
• V nedeľu 6. 4. zaistila hliadka
polície občana z ulice P. Horova,
ktorý viedol motorové vozidlo pod
vplyvom alkoholu.
OO PZ DNV

Jarný beh - XXIV. ročník
Krásne slnečné počasie, ktoré
prilákalo viac než 39 pretekárov
sa uskutočnilo v sobotu 29.3..
Malí, či väčší bežci si prišli zmerať
sily a niečo urobiť pre svoje zdravie. Najprv bežali predškoláci
100 m, po nich žiaci 1.-2. ročník
300 m, žiaci 3.-4. ročník 600
m, 5.-6. ročník 100m, 7.-9. ročník
100 m, dospelí 3,9 km.
Organizátorov behu potešilo,
že na trať sa podarilo prehovoriť
niekoľko odvážnych rodičov, ktorí
behali od cyklomostu Slobody
smerom
k
Marcheggským
mostom,
stromovou
alejou
k družstvu a hrádzou opäť k cyklomostu. Skorá jar určite láka
na rekreačné behanie aj ďalších.
Ak sa chcete na jeseň zúčastniť
behu Na grbe aj vy, je najvyšší
čas začať trénovať.
Poďakovanie patrí pedagógom ZŠ I. Bukovčana 3 za zorganizovanie skvelého podujatia
a MČ Bratislava – Devínska
Nová Ves za ﬁnančné prostriedky, ktoré sme použili na nákup
cien pre víťazov.
rb

Výsledková listina
Predškoláci 100 m dievčatá:
Anička
Nováková,
Dianka
Lukačovičová
chlapci: Miško Mojžišík, Milanko
Godál, Filipko Obertáš
1. a 2. ročník 300 m dievčatá:
Viktória Trgová, Soﬁa Pavlíková,
Jela Olšiaková
chlapci: Tobiáš Surový, Samko
Bachratý, Bohuslav Novák
3.-4. ročník 600 m dievčatá:
Tamarka Mačáková, Kristínka
Trgová, Kristínka Surová
chlapci: Erik Hoffer, Adam Fraňo
Adam Obertáš
5.- 6. ročník 1000 m chlapci:
Šimon Beladič, Matúš Holzmann
7. -9. ročník 1000 m chlapci:
Jakub Holzmann
Ženy a muži 3,9 km ženy:
Iveta Revallová, Anna Mačáková,
Renáta Balogová
Muži:
Tomáš Potzy, Jozef Mačák,
Rastislav Baňas

Škola správneho dýchania
ponuka pre všetkych, ktorí majú
záujem o prevenciu zdravia a
zlepšenie kvality svojho života na
prednášky a nácviky správneho
dýchania, ktoré opať organizuje hlavné mesto SR Bratislava
a Škola správneho dýchania
Bratislava dňa 28. 4., 5. 5.,
12. 5., 19. 5., 26. 5. a 2.
6. 2014, vždy v pondelok

o 17:00 h v Primaciálnom paláci - prízemie, miestnosť č. 19.
Skolu správneho dýchania vedie medicínsky inžinier, Ľubomir
Jakab.
Vstup je bezplatný a pre
každého.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 28. 4 . 2014 na tel. čísle:
02/5935 6140.

Príde žena domov
a hovorí manželovi:
„Čo by si urobil, keby som
vyhrala v Športke?
On hovorí: „Na rovinu, vzal by som
si polovicu peňazí a odsťahoval
by som sa niekam veľmi ďaleko.“
Manželka vytiahne tiket a hovorí:
„Tak to je fajn, že si férový. Ja
som včera vyhrala 48 eur,
tu máš 24 eur a vypadni!“
•••

Vedci tvrdia, že ľudský
organizmus rastie len
do 25 rokov. Ale brucho
a zadok o tom asi nevedia..
•••
- Predstavte si, že zlacnelo
hovädzie mäso.
- Fakt? - Samozrejme, že
nie. Ale tá predstava...
•••
- Pán doktor, čo mám robiť? Na
určitých miestach priberám.
- Tak na tie miesta nechoďte!
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