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	 Mohutné	 búrky	 vys-
triedali	náramné	horúčavy	
tak,	 že	 zmätené	 komáre	
sa	 boja	 vystrčiť	 útočné	
sosáčiky.	Je	ich	akosi	menej	
ako	sme	sa	obávali.
	 Z	týchto	úvah	nás	vytrhli	
otvorenie	 majstrovstiev	
sveta	vo	futbale	a	voľby	do	
Národnej	 rady	 SR.	 Viem	
že	 porovnávať	 tieto	 dve		
udalosti	 sa	 nedá,	 ale	 obe	
budú	 predmetom	 diskusií	
ešte	dlho.
	 Futbal	 mesiace	 (a	 chlieb	
lacnejší	 nebude...)	 voľby,	
teda	výsledky	sobotňajšieho	
hlasovania	 budeme	 môcť	
komentovať	 dlhšie.	 Medz-
itým	 prídu	 prázdniny		
a	 dovolenky,	 aby	 sme	
nabrali	 druhý	 dych	 pred	
komunálnymi	 voľbami,	
ktoré	nás	čakajú	v	novem-
bri.
	 Pauzu	 bude	 mať	 aj	 De-
vex,	 možno	 až	 do	 sep-
tembra,	 možno	 „príde	 aj	
kúzelník“	 a	 noviny	 vyjdú	
aj	 v	 čase	 prázdnin.	 Pred-
volebný	 boj	 iste	 neutíchne	
ani	 cez	 prázdniny.	 Teda	
nebude	taký	intenzívny	ale	
v  straníckych	 kuchyniach	
sa	 variť	 neprestane	 ani	 na	
minútu.	Veď	voľby	v sused-
nom	 Česku	 a  tiež	 tie	 naše	
parlamentné	 potvrdili,	 že	
podceňovať	sa	nevypláca.
	 Pekné	 pohodové	 dovole-
nky	a prázdniny	želá
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Volkwagen otvoril náruč

 Na deň otvorených dverí bra-
tislavského závodu spoločnosti 
Volkswagen Slovakia v sobotu 12. 
júna 2010 sa prišlo v sobotu po-
zrieť takmer 25 000 ľudí. Na ná-
vštevníkov okrem krásneho poča-
sia čakalo množstvo zaujímavých 
atrakcií pre deti i dospelých.
 
 Bratislavský závod žije nielen 
autami, ale aj futbalom. Malí i veľ-
kí prežili na dni otvorených dverí 
atmosféru majstrovstiev sveta vo 
futbale a Afriky, mohli pozorovať 
levy, tigre a opice v cirkuse Alex, 
či vydať sa na safari jazdu Touare-
gom po off-roadovej dráhe. Priamo 
v areáli závodu vystúpili africké 
skupiny – Mbunnda Afrika, či Duo 
Percofónia feat. Mamdou and 
friends zo Senegalu. Z Demokra-
tickej republiky Kongo predviedli 
tradičné oblečenie a zvyky prísluš-
níkov kmeňa Pende. Mnohí tiež 

ma moderátorská dvojica Adela 
a Sajfa. Veľký úspech zožalo sku-
pinové bubnovanie, ale záujem 
bol aj o autogramy našich olym-
pionikov Anastasie Kuzminovovej 
a Pavla Hurajta. Zrelaxovať sa 
dalo pri atmosfére filmov Pavla Ba-
rabáša.

 Ako na každom dni otvore-
ných dverí, nechýbali ani prehli-
adky výrobných priestorov, jazdy 
vozidlami vyrábanými v Bratislave 

im zdali najkrajšie.
   Všetci návštevníci mohli súťažiť 
a vyhrať niektorú zo zaujímavých 
cien tomboly. Gratulujeme víťa-
zom a ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili!

vm

vyskúšali rozmanité chute čajov, či 
káv v pohodovej atmosfére pravé-
ho beduínskeho stanu.

 Z hlavného pódia zaspievali 
a zahrali Polemic, Misha, Maduar 
a Jan Bendig. Celým programom 
návštevníkov sprevádzala zná-

na offroade i testovacej dráhe, či 
pre deti možnosť pomaľovať si ka-
rosérie Touarega, Audi Q7 a Por-
sche Cayenne presne tak, ako sa 

• Poslanci BSK (bratislavského 
samosprávneho kraja) 

schválili vyrovnaný rozpočet 
na rok 2010 vo výške 120 
611 075,40 eur. Najviac 
peňazí mienia použiť na 
školstvo a sociálne veci.

• Vysokú vodu majú 
vystriedať nálety komárov. 
V pondelok 14. 6. mali začať 
s postrekmi proti komárom 

v Petržalke. Postupne, podľa 
výsledkov monitoringu, aj 
v ostatných ohrozených 

častiach Bratislavy.
• Aj mažoretky súťažne

Od piatka 18. do 20. júna 
budú v Bratislave majstrovstvá 

Slovenska v mažoretkovom 
športe. Podujatie otvorí v piatok 

18. 6. o 18.00 sprievod od 
budovy SND, v sobotu budú 

prebiehať súťaže v PKO od 9.00 
h, v nedeľu, 20. 6., predpoludním 

budú predvádzať defilé na 
Hviezdoslavovom námestí.
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Z radnice
Miestne  zastupiteľstvo  mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová Ves 
(MZ MČ DNV) sa zišlo 8. 6. 2010. 
Z prijatých uznesení vyberáme: 
MZ MČ DNV 
• uložilo prednostovi MÚ MČ 
DNV predložiť na zasadanie MR MČ 
DNV správu o riešení územia Glavica 
vo väzbe na potrebnú zmenu Územ-
ného  plánu  hl.  m.  SR  Bratislavy, 
termín:  september  2010,  predložiť 
návrh  rozpočtových  opatrení,  ter-
mín:  júl  2010,  a  vyhlásiť  verejnú 
súťaž  na  projektovú  dokumentáciu 
kina Devín, termín: júl 2010, 
• uložilo prednostovi  MÚ  MČ 
DNV  zabezpečiť  prerokovanie 
materiálov  (v  súvislosti  s  plnením 
uznesení MZ MČ DNV s osobitným 
sledovaním)  po  doplnení  a  rozpra-
covaní spôsobu plnenia v komisiách 
a  predložiť  na  zasadnutie  MZ  MČ 
DNV, 
• schválilo  udelenie  Verejného 
uznania  za  zásluhy  Ing. Jozefovi 
Dobríkovi za prácu v orgánoch 
samosprávy a rozvoj Mestskej 
časti Bratislava Devínska Nová 
Ves udelenie Verejného uznania za 
zásluhy Milanovi Jeckovi za prácu 
v orgánoch samosprávy a rozvoj 
športu v Mestskej časti Bratisla-
va Devínska Nová Ves, 
• schválilo  služobnú  cestu 
zástupcov  MČ  DNV  Miroslava 
Encingera  a  Ivo  Peretiča  v  par-
tnerskej obci Omišalj vlastným vozi-
dlom  spolu  s  úhradou  vzniknutých 
nákladov  v  dňoch  24.  až  26.  05. 
2010,  a schválilo služobnú  cestu 
Vladimíra  Baranoviča  a  Miroslava 
Encingera  dňa  25.  03.  2010  ako 
zástupcov  MČ  DNV  na  pohrebe 
pána  Gorského  ,  významného 
predstaviteľa verejného života v par-
tnerskej obci Sveti Ilja, 
• schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve 
o dielo s EKOGEOS, spol. s r. o. na 
vykonanie  inžiniersko  –  geologic-
kého  prieskumu  pre  cyklomost  zo 
dňa 10. 03. 2010 podľa predlohy, 
• zobralo na vedomie  petíciu 
obyvateľov  proti  zámeru  výstavby 
logistického  centra  Zamajer-
ské,  navrhovateľom  Realiz,  a.s., 
konštatovalo,  že  zámer  výstavby 
logistického  centra  nie  je  v  súlade 
so  zámerom  mestskej  časti 
DNV  na  využitie  daného  územia, 

deklarovaným  návrhom  využitia  územia 
podľa  Urbanis-tickej  štúdie  –  východ, 
konkretizovaný  v  stanovisku  MČ  DNV 
k  predmetnej  Urbanistickej  štúdií  podľa 
uznesenia MZ MČ DNV č. 46/5/2010 
v celkovom znení a verejným záujmom na 
zdravom životnom prostredí, odporučilo 
petičnému výboru  stať  sa  účastníkom 
územného  a  stavebného  konania 
v súlade s § 14 zákona č. 71/1967 Zb. 
o  správnom  konaní  v  znení  neskorších 
predpisov na základe ich návrhu, a uložilo 
prednostovi MÚ MČ DNV doručiť uzne-
senia MZ MČ DNV a Komisie výstavby, 
architektúry a dopravy petičnému výboru 
a stavebnému úradu, 
• schválilo kontrolnú správu o výsled-
ku  kontroly  príspevkov  od  rodičov  pre 
školskú jedáleň a klub a podľa § 23 záko-
na č. 523/2004 Z. z. v platnom znení, 
zobralo na vedomie  nápravné opatre-
nia  riaditeľov  ZŠ  I.  Bukovčana  3  a  ZŠ 
P.  Horova  16,  konštatovalo závažné 
porušenie  rozpočtových  pravidiel 
a  finančných  predpisov  v  činnosti  kon-
trolovaných  subjektov,  požiadalo sta-
rostu MČ DNV vyvodiť zodpovednosť za 
zistené nedostatky uvedené v kontrolnej 
správe a prijať  opatrenia mestskej  časti 
na  zabezpečenie  vrátenia  finančných 
prostriedkov, a uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV premietnuť závery kontroly do 
úprav organizačného poriadku MČ DNV 
a  zásad  hospodárenia  s  majetkom  MČ 
DNV,  a  predložiť  informáciu  o  prijatých 
opatreniach  MČ  DNV  a  zodpovednosti 
a o kontrole plnenia prijatých opatrení, 
• uložilo prednostovi  MÚ  MČ  DNV 
predložiť  návrh  bežných  a  kapitálových 
výdavkov na r. 2010 v nadväznosti na príj-
my  rozpočtu  2010  a  pripravenosť  akcií 
a rozsah použitých finančných prostried-
kov spolu s rozpočtovými opatreniami ich 
finančného  krytia,  požiadalo predse-
dov politických klubov aby  rokovaním 
stanovili priority  investičných akcií, ktoré 
sú  reálne  pripravené,  realizovateľné 
a  kryté  rozpočtom  na  rok  2010,  ter-
mín: do zasadania komisií MZ MČ DNV 
a  MR  MČ  DNV  pred  prerokovaním 
záverečného účtu MČ DNV za  r. 2009 
na mimoriadnom zasadnutí MZ MČ DNV, 
• zobralo na vedomie  podanú  infor-
máciu  riaditeľa  Okresného  riaditeľstva 
PZ SR Bratislava IV p. pplk. Mgr. Ľuboša 
Šidíka a veliteľa Okrskovej stanice MsP 
v  Dúbravke  p.  Mgr.  Vladimíra  Stanka 
o stave kriminality a verejného poriadku 
v  MČ  DNV,  požiadalo starostu  MČ 
DNV  zabezpečiť  spoločné  rokovanie 
Okresného riaditeľstva PZ SR Bratislava 
IV,  Okrskovej  stanice  MsP  v  Dúbravke 

a  MČ  DNV  ku  koncepčnej  spolupráci 
s  využitím  kamerového  systému  MČ 
DNV  so  strednodobého  (3  roky)  a  dl-
hodobého  (7  rokov)  hľadiska  v  spolu-
práci s Komisiou verejného poriadku MZ 
MČ DNV, termín: 9/2010, 
• schválilo  zámer  revitalizácie 
športového  areálu  v  ZŠ  I.  Bukovčana 
1-3  podľa  štúdie  so  zachovaním  účelu 
využitia  na  vyučovací  proces  a  pod-
mienky  financovania  –  grant  hl.  m. 
SR  Bratislavy  100  000.-  eur.  a  spon-
zor  116  369.-  eur.  bez  finančnej 
spoluúčasti  MČ  DNV,  schválilo zámer 
prenájmu  pozemkov  v  správe  MČ  DNV 
z dôvodu osobitného  zreteľa  -  areál ZŠ 
I.  Bukovčana  1-3, uložilo prednos-
tovi MÚ MČ DNV pripraviť zmluvu s ne-
ziskovou  organizáciou  Baseballový  klub 
Fighting flies za 1.- eur/rok na 10 rokov 
s  vymedzením  spôsobu  využívania  no-
vovybudovaného  areálu  na  vyučovací 
proces, športovú činnosť a voľno-časové 
aktivity a dohody o prevádzkovom režime 
areálu,  požiadalo realizátora  projektu 
zabezpečiť  stanovisko  Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva k realizácií 
a prevádzke športového areálu a hlukovú 
štúdiu, , termín : júl 2010, 
• zobralo na vedomie  ústnu  infor-
máciu  starostu  o  rokovaní  s  Bratislav-
skou  vodárenskou  spoločnosťou,  a.  s., 
požiadalo starostu MČ  DNV  vyvolať 
rokovanie  s  Bratislavskou  vodárenskou 
spoločnosťou,  a.  s.  a  rozhodujúcimi 
investormi  v  území  MČ  DNV,  Lamač 
a  Záhorská  Bystrica  a  starostami 
týchto  MČ  o  zabezpečení  financova-
nia  rozšírenia  čistiarne  odpadových 
vôd  v  rozsahu  schválenom  MČ  DNV 
a  zabezpečením  zásobovania  dotk-
nutých MČ vodou, uložilo prednostovi 
MÚ MČ DNV predložiť Komisií výstavby, 
architektúry  a  dopravy  projektovú  do-
kumentáciu  rozšírenia  čistiarne  odpa-
dových  vôd  na  zaujatie  stanoviska  MČ 
DNV k projektu pre územné rozhodnutie, 
• schválilo prenájom dvoch nebytových 
priestorov na ľavej strane budovy Istrisjka 
6 v čase od 16. – 27. 8. 2010 ako prípad 
osobitného zreteľa za cenu 10.- eur., 
• schválilo predaj  pozemku  parc. 
č.  99/6  –  záhrady  o  výmere  81  m2, 
parcela  zapísaná  na  liste  vlastníctva  č. 
1723,  za  kúpnu  cenu  5.420,52  eur., 
na  základe  ponukového  konania  pre 
záujemcov  –  Konečná  Anna,  Tiklová 
Marcela, Blažekova Eva do podielového 
vlastníctva,  schválilo  predaj  pozemku 
parc.  č.  99/14  –  záhrady  o  výmere 
60m2,  parcela  zapísaná  na  liste  vlast-
níctva č. 1723, za kúpnu cenu 4.015,20 

eur. v celosti, na základe ponukového 
konania pre záujemcu – Ružovičova 
Jarmila, a schválilo predaj pozemku 
parc. č. 99/10 – záhrady o výmere 
69m2,  parcela  zapísaná  na  liste 
vlastníctva  č.  1723,  za  kúpnu  cenu 
4.617,68.- eur., v celosti, na základe 
ponukového  konania  pre  záujemcu 
–  Ing.  Bauko  Ondrej  a  JUDr.  Yveta 
Bauková, 
• schválilo  predĺženie  prenájmu 
nebytových  priestorov  Na  Grbe  2 
(Zmluva č. 2/2001 vrátane dodatkov) 
a  predĺženie  prenájmu  pozemku  na 
nekomerčné  parkovanie  (Zmluva  č. 
7/2002  vrátane  dodatkov)  pre  Ob-
vodné oddelenie PZ SR o 1 rok, t. j. 
do 31. 08. 2011, ako prípad osobit-
ného  zreteľa  sadzbou 10.-  eur/m2/
rok za prenájom nebytových priesto-
rov  Na  Grbe  2  a  sadzbou  1.-  eur/
m2/rok  za  prenájom  pozemku  na 
nekomerčné  parkovanie  policajných 
vozidiel, 
• schválilo návrh  na  pridelenie  po-
hotovostného  bytu  č.  34  na  ul.  M. 
Marečka  22  pre  žiadateľa  p.  Máriu 
Rajchlovú,  ako  prípad  osobitného 
zreteľa na dobu určitú od 1. 6. 2010 
do  31.  5.  2011,  prenájom  pohoto-
vostného  bytu  č.  51  na  ul.  P.  Ho-
rova 7, pre  žiadateľa Petra Kleschta 
s  manželkou  na  dobu  určitú  od  1. 
7.  2010  do  30.  6.  2011,  a  nesch-
válilo prenájom pohotovostného bytu 
žiadateľom:  Ing.  Martina  Šuhajdová, 
Martin  Kovárik,  Vladimír  Sith,  Eva 
Vaňová, Zdenka Nevrlová, 
• schválilo  začlenenie  Správy  by-
tového  hospodárstva  do  bežného 
rozpočtu  MČ  DNV  s  účinnosťou  od 
1. 7. 2010, uložilo prednostovi MÚ 
MČ DNV predložiť začlenenie Správy 
bytového  hospodárstva  do  bežného 
rozpočtu  spolu  s  rozpočtovými  opa-
treniami, termín: 6. 7. 2010, 
• schválilo  odmenu poslankymi 
MZ MČ DNV Mgr. Anne Kmeťovej pri 
príležitosti jej životného jubilea 50 ro-
kov a poslancovi MZ MČ DNV Ing. 
Jozefovi Dobríkovi pri  príležitosti 
jeho  životného  jubilea  60  rokov, 
v súlade s čl. 9 Pravidiel odmeňovania 
poslancov MČ DNV, obom vo výške 
priemeru poberaných odmien za ob-
dobie  jedného  roka  pred  udelením 
odmeny,  a schválilo poslancovi 
Milanovi Jeckovi pri príležitosti jeho 
životného jubilea – 70 rokov mimori-
adnu odmenu v súlade s čl.. 4 Pravi-
diel odmeňovania poslancov MZ MČ 
DNV vo výške 400.- eur.                zrb



 DEVEX 3

• To, že parkovanie v Devínskej je 
katastrofálne je vec známa.
Horšie to je v spolunažívaní 
a spolupatričnosti niektorých 
obyvateľov - motoristov. Ani proti 
tomu, ak v jednej rodine majú tri aj 
štyri autá nemožno nič namietať. 
Keď však iba zaberajú štyri miesta 
a jazdia iba na dvoch autách, 
dá sa hovoriť o mylnej predstave 
o odstavných plochách a par-
kovaní. Najdrzejšou kategóriou 
sú tí platiaci si jedno parkova-
cie miesto a využívajúci dve i tri 
miesta. Vidím to z okna (na Eis-
nerovej napríklad), keď ráno vy-
behne majiteľ zaplateného miesta  
a preparkováva o tri-štyri miesta 

na práve uvoľnený pľac.
Popoludní príde ďalší z rodiny  
a umiestni sa na voľné predplatené 
miesto (otca, matky, brata...), a tak 
sa to opakuje. V Petržalke vraj 
tento problém vyriešili. Ak na pred-
platenom mieste parkuje „cudzí“, 
teda nie ten, ktorého ŠPZ-ka je na 
tabuli, odtiahnu mu auto.

pb

• Viem, že poniektorým sa 
množstvo kritiky v novinách páčiť 
nemusí, to akoby sa tu neurobilo 
nič dobré. Ale pamätáme časy 
nedávne, keď tu nebolo nič len 
to „dobré“. Ani to nebolo dobré. 
Zlatý stred, aby všetci boli spo-

kojní, si síce teoreticky predstaviť 
viem, ale je to asi len ilúzia. 
Veď, keď len stretám spokojných 
rýchlokvasených absolventov 
vysokých škôl z minulého režimu, 
ktorí vyštudovali za menej rokov 
(maturitu dosiahli za jeden rok), 
kvalita záležala od poslušnosti 
a príslušnosti jednej strane, a to 
by som mohol vymenovávať ďalej 
aj mená synáčikov politických 
potentátov, ktorí vyštudovali len 
vďaka oteckom, dnes „machrujú“ 
a prešľapy pripisujú iným len 
nie sebe. Akoby pamäť ľuďom 
neslúžila.
Takže, keď tá kritika je, asi sa 
bez vetra lístky na stromoch 

nehýbu. Nakoniec na domá-
com ihrisku sme aj tak poslední, 
pretože nás predbiehajú denníky, 
roz-hlas a televízia. Aj to je v po-
riadku. Predsa malá obec nebude 
vydávať denníky (a za čo?), plní 
úlohu strážcu.

PhDr pm

• Nerozumiem prečo voda pri 
záplavách siahala až do záhrad 
na ulici Na mýte. Chceli sme ísť 
pozrieť novú hrádzu a ďalej sme 
sa nedostali. Čas nám nedovolil 
obchádzať takže nevieme, či ide 
o zámer alebo je to ešte nedoro-
bené.

VaMR

 Nerád sa vraciam k jednej 
téme viackát, ale stále sa na 
mňa obracajú pobúrení rodičia 
detí, ktoré chodia do základnej 
školy na Ivana Bukovčana 1  
v súvislosti so zbúraným plotom 
v školskom areáli. Aj Komisia 
mládeže, vzdelávania a školstva 
MČ DNV, na svojom zasad-
nutí vyjadrila nesúhlas a zne-
pokojenie so zbúraním plota  
a súhlasí so sťažnosťou rodičov, 
ktorí sa na túto komisiu obrátili 
so sťažnosťou na neoprávnené 
zbúranie plota pri ZŠ Ivana 
Bukovčana 1. Situácia je, podľa 
mňa, o to horšia, že v tejto škole 
sa učia deti v prvom a druhom 
ročníku, ktoré si ešte poriadne 
nevedia uvedomiť dôsledky 
svojho správania a môžu ľahko 
vybehnúť na cestu. Opakovane 
chcem vyjadriť svoj nesúhlas 
so zbúraním plota okolo školy 
a považujem to za nezmysel, 
takisto ako nápad vybudovať 
kruhový objazd na priľahlej 
križovatke. Teraz budem trochu 
osobný a musím spomenúť jeden 
zaujímavý fakt. Tento školský rok 
som sa stal členom Rady škôlky 
M. Marečka 20. Takisto ako ja, 
je členom za MČ DNV aj pani 
poslankyňa Vargová. V tomto 
školskom roku sme mali dve stret-
nutia. Ani na jednom som pani 
poslankyňu nevidel. Keby na 
naše stretnutia prišla, dozvedela 
by sa, že malé deti sa musia hrať 
a spať pri starých oknách. To 
pani poslankyni nevadí, radšej 

minie naše spoločné peniaze na 
zbytočnú pešiu trasu a nezmy-
selný kruhový objazd! 
 Na môj prvý kritický článok  
o zbúraní plota pani poslankyňa 
rýchlo zareagovala a ponúkla 
priestor na dialóg v miestnej 
televízii. Potešil som sa, že sa 
konečne DTV stane priesto-
rom diskusie, bohužiaľ musím 
konštatovať pravý opak. Pani 
poslankyňa len zneužila svoje 
postavenie predsedkyne do-
zornej rady DTV na účelovú  
reláciu, v ktorej sa snažila 
všetkých presvedčiť, ako je jej 
projekt pešej trasy dobrý. Dote-
raz som sa o tom bavil hádam  
s 30 ľuďmi a nepočul som ani jed-
no pozitívne stanovisko. Napriek 
sľubom pani poslankyne sa 
žiadne ďalšie  diskusné relácie 
nekonali, dokonca na môj mail 
s návrhmi na ďalšie relácie mi 
pani poslankyňa odpovedala 
len raz vyhýbavo, riaditeľ DTV 
neodpovedal vôbec. Takto si 
teda diskusiu nepredstavujem!
 Anomálií v živote našej mest-
skej časti je veľa, za všetky spo-
meniem len zopár. Zástupca sta-
rostu  v Devínskej nás stál za toto 
volebné obdobie cca 135 000 
EUR (viac ako 4 milióny korún)!! 
A výsledky jeho práce som tak-
mer vôbec nezaregistroval. Pred-
stavte si, koľko sme mohli mať za 
tieto peniaze parkovacích miest 
na sídlisku, koľko nových ihrísk 
pre deti, koľko nových okien na 
školách a škôlkach, koľko par-

kov, novej zelene a iných potreb-
ných vecí! Ten istý zástupca 
starostu má toľko drzosti, že 
opätovne predložil na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo 8. 6. 2010 ako bod 
č. 24 návrh na úpravu platu 
starostu a to zvýšenie na 1,5 ná-
sobok. Pán Baňas, vy sa nehan-
bíte? Veď váš plat je naviazaný 
na plat starostu, takže navrhujete 
vlastne aj zvýšenie platu sebe sa-
mému! Našťastie bol tento bod  
z rokovania stiahnutý. 
 Pred niekoľkými mesiacmi sa 
poslanci uzniesli na vykonaní 
mimoriadnej inventarizácie 
bytov v správe mestskej časti, 
nakoľko sa vyskytli veľké nez-
rovnalosti v hospodárení s nimi. 
Táto sa doteraz neuskutočnila 
a nikomu to nevadí! Myslím, že 
nastal najvyšší čas na kompletnú 
výmenu na riadiacich pozíciách 
v Devínskej, počnúc staros-
tom, pokračujúc prednostom, 
zástupcom starostu a väčšinu po-
slancov zastupiteľstva nevyníma-
júc, nakoľko títo všetci nám 
svojím správaním opäť znova  
a znova dokazujú, že na miesta, 
kam sme ich zvolili nepatria! Je 
smutné, že história sa opakuje. 
Dovolím si malý citát z krásnej 
knihy Devínska Nová Ves od 
Viliama Pokorného a kolektívu 
o politickom živote v Devínskej 
Novej Vsi po roku 1918: „Medzi 
politickými stranami bolo stále 
napätie a rivalita o prvenstvo. 
Bol to často jalový boj na poli 

sociálnej a kultúrnej činnosti, čo 
sa najintenzívnejšie prejavova-
lo v obecnom zastupiteľskom 
zbore. Politický boj sa vyostril 
vždy pred voľbami, po nich sa 
zdanlivo utíšil. Tento kvas popri 
málo kladoch mal viac zápo-
rov. Návrh jednotlivca sa po-
sudzoval podľa jeho straníckej 
príslušnosti, čo politickí oponenti 
často blokovali. Znemožňovalo 
to práce pre zveľaďovanie obce, 
chýbal obecný dom, opravené 
cesty, vodovod, kanalizácia  
a podobne.“ Dnes je to skoro tak 
isto a to prešlo 90 rokov!
 Ako perličku na záver chcem 
uviesť fakt, že v jednej zo škôlok 
v Devínskej už niekoľko rokov 
zateká zo strechy tak nešťastne, 
že voda steká do lampy  
elektrického osvetlenia priamo 
nad hlavami spiacich detí!  
A učiteľky musia vylievať vodu 
priamo z lampy! Ešte jeden 
citát z horeuvedenej knihy  
o Devínskej Novej Vsi: „Obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo 13. júla 
1925 pristúpiť ku stavbe novej 
obecnej školy. Jej výstavba 
začala v decembri 1925 na 
Grbe, dokončená bola v de-
cembri 1926.“ Naši predkovia 
dokázali za jeden rok postaviť 
celú školu a súčasné vede-
nie našej mestskej časti nevie 
niekoľko rokov opraviť zatekanie 
na steche škôlky, ohrozujúce 
zdravie našich detí!

Milan Jambor

Slovo majú Novoveštania

Prázdne slová, falošné sľuby, neschopnosť
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

19. - 20. 6.  22. Festival chorvátskej  kultúry 
prehliadka chorvátskych piesní a tancov, ochutnávka tradičných 

chorvátskych jedál a nápojov, krojovaný sprievod ulicami DNV
organizuje: Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi

miesto: priestory Farského centra a Istra Centra
26. 6. KOBYLKA

- slávnostný program k 20. výročiu folklórneho súboru Kobylka
 na nádvorí farského centra, Istrijská 4, veľká sála Istra Centra

27. 6. Galavečer
- tanečné, spoločenské podujatie TC Eleganza 

vo veľkej sále Istra Centra od 17.00 h

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,

www.tikdnv.sk • zlochova@tikdnv.sk • rajchl@tikdnv.sk
Hodiny pre verejnosť: 

Po, St, Pi: 13.00-17.30 h., Ut, Štv: 9.00-12.30 h., 13.00-17.30 h.
26. 6.  Zámok Eckartsau a Hainburg

- autobusový výlet, návšteva barokového poľovníckeho 
zámku Eckartsau a rakúskeho mestečka Hainburg

Prihlásenie na výlet minimálne 5 dní vopred!
Cena: 9 € účastnícky poplatok, vstupné: dospelí 8 €, deti 4 €

Odchod: TIK DNV, Istrijská 49 o 10.00 h.

Základná umelecká škola, Istrijská 22, 
vás pozýva

23. 6. Ahoj prázdniny, záverečné vystúpenie tanečného odboru, 
 ZUŠ Istrijská 22, DK Dúbravka 18.00 h

Vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
podporujú vydávanie Devexu.

Nie je to veru jednoduché. Už dlhšie si prispievatelia neželajú 
zverejňovať svoje meno, rešpektujeme túto požiadavku, sú aj takí,
ktorí nevedia ako finančne pomôcť. Preto uvádzame fakturačné údaje:
Redakčná adresa: Devex, Kalištná 9, Bratislava 841 07,
  číslo účtu: 5501241032/0200,
  konštantný symbol: 0558,
  variabilný symbol: 200710

FESTIVAL
CHORVÁTSKEJ

KULTÚRY
FESTIVAL
HRVATSKE
KULTURE

Sobota, 19. júna 2010
Subota, 19. lipnja 2010
13.00
Seminár „20 rokov chorvátskych    
kultúrnych  spolkov a Chorvátskeho  
kultúrneho zväzu na Slovensku“  
(Múzeum kultúry Chorvátov  na 
Slovensku) Seminar „20 godina 
Hrvatskih kulturnih društava  
i Hrvatskoga kulturnog saveza  
u Slovačkoj“ (Muzej kulture Hrvata  
u Slovačkoj)
14.00
Otvorenie výstavy „400 rokov 
Chorváti  vo Viedni“ (Múzeum 
kultúry Chorvátov  na Slovensku) 
Otvorenje izložbe „400 godina 
Hrvati  u Beču“ (Muzej kulture 
Hrvata u Slovačkoj)
15.00
Tradičné kulinárstvo slovenských  
Chorvátov – prezentácia  jedál  
a nápojov   (Istrijská 6) Tradicijonalno 

kulinarstvo slovačkih Hrvata  
– prezentacija jela i pića (Istrijska 6)
18.00
Kultúrny program I (Istrijská 4)
Kulturni program I (Istrijska 4)
19.30
Chorvátska zábava
Hrvatska zabava

Nedeľa, 20. júna 2010
Nedelja, 20. lipnja 2010
10.30
Svätá omša v chorvátskom jazyku
Hrvatska sveta misa
16.30
Festivalový sprievod 
Festivalska povorka
18.00
Kultúrny program II  (Istrijská 4)
Kulturni program II (Istrijska 4)
19.30
Chorvátska zábava 
Hrvatska zabava

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku
-člen Svetového kongresu Chorvátov

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj
-član Hrvatskog svjetskog kongresa

V sobotu 29.5.2010 v poo-
bedňajších hodinách sa na ihrisku na 
školskom dvore školy I. Bukovčana 
3 uskutočnilo podujatie, ktorého 
cieľom bolo dať priestor mladým. 
Nápad vznikol ešte vo februári, 
keď sme počas terénnej práce 
(streetwork) stretli mladých skaterov. 
Tvrdili, že v Devínskej Novej Vsi sa 
nedá robiť nič. Potom prišiel nápad 
a ten sme postupne spoločne rozví-
jali. Neskôr sa ku skaterom pridali 
aj chalani, ktorí tancujú brakedance  
a aj grafiťáci. Veľkú časť podujatia 
si pripravili sami chalani, čo bolo aj 

z jedným z cieľov. Naše občianske 
združenie im robilo podporu a mo-
tivovalo ich, aby svoje úsilie dotiahli 
do zdarného konca.
Úsilie prinieslo ovocie. Akciu videlo 
okolo 180 ľudí. V Game of skate 
súťažilo 6 skaterov a v Brakedance 
battle 12 tanečníkov. Svoje produk-
cie na sadrokartóny robili aj 7 

grafiťáci.
Akcia síce skončila, ale nápad na 
zrealizovanie tej ďalšej tu stále je 
a mladí hovoria, že by také niečo 
mohlo byť aj koncom leta. Necháme 
sa prekvapiť.

Mgr. Matej Nagy
riaditel NPDM Ichtys

Denver Jam
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ˇSpolocenská kronika

nových spoluobčanov
Laura RAJECKÁ
Šimon RAJECKÝ
Mário BENÁČEK

Lukáš GÚTH
Adam ANTL

Dominika HVIZDOŠOVÁ
Viktória HANOVÁ

Vitajte!

Ladislav ZVADA 
a Adriana FERENCIOVÁ

Andrej MACKO 
a Denisa IVANOVÁ

Blahoželáme!

Poďakovanie
Ďakujeme príbuzným, 
priateľom a známym, 

ktorí odprevadili 
na poslednej ceste

manželku
našu mamu, babku, sestru, 

svatku, švagrinú, tetu
Evu DRABANTOVÚ,

Strnadovú rod Petričkovú
Ďakujeme za účasť, 

prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Michal PECHA
Eva DRABANTOVÁ 

- STRNADOVÁ 
rod. Petričková
Gustáv DUDEK

Alžbeta KLIMÁČKOVÁ
Nech odpočívajú v pokoji!

Odišli z našich
radov

Privítali sme

Zosobášili sa

- Ak sa pozrieme na DNV  
s dostatočným nadhľadom, 
zistíme, že toto miesto je plné 
kontrastov. Svoju vnútornú 
schizofréniu zdedilo už z 
dávnej minulosti, či už to bolo 
zo samotnej hraničnej polohy 
alebo z nanesených kultúrno-
historických a spoločenských 
vrstiev. Ak sa zameriame na 
blízku minulosť, tak to začalo 
v 70. rokoch pridružením tejto 
dopravne vzdialenej obce  
k hlavnému mestu Bratislava 
ako mestskej časti,  aj keď 
dodnes je samými obyvateľmi aj 
neobyvateľmi stále skôr vnímaná 
ako obytný satelit. Rozpoltenosť 
vstúpila aj do urbánnej štruktúry, 
kde do kľudnej dedinskej zástav-
by boli vložené veľké sídelne 
útvary v podobe vyšších pane-
lových bytových domov (síd-
lisko Stred 70. roky,  Kostolné  
a Podhorské 80.roky), čím 
prišlo aj k premiešaniu 
rôznych generačných a re-
gionálnych spoločenských 
skupín. Zmenila sa priestorová  
a výšková proporcia obce, teraz 

už skôr mesta, ale bez námestia, 
parku, promenády. 
 V lokalite DNV spolu súpe-
ria prírodné útvary (CHKO 

Devínska Kobyla, Sandberg 
a alúvium Moravy) na jednej 
strane a na druhej, severnej, 
priemyselné parky VW. Do 
zmiešanej urbánnej štruktúry  
a funkčného konfliktu okrajových 
častí DNV zaujímavo vstupujú 
historické vrstvy siahajúce až do 
Samovej ríše alebo kultúrne vrst-
vy v podobe oživených tradícií 
chorvátskej komunity.

 Ale všetko akoby fungovalo 
samostatne. Vysoké paneláky, 
dedinské domčeky so záhrad-
kami, výnimočná príroda a 
výkonný priemysel sa vzájomne 
zrážajú na tomto pomerne 
malom území. Konfrontácia 

týchto protikladov je viditeľná 
aj z blízkych panoramatických 
výhľadov na celú devínsko-
novoveskú rovinu. Plochy sa  
o seba trú a v ich prienikoch, ale  
v ich vnútri, vznikajú kritické  
miesta, ktoré by bolo potrebné 
dotvoriť. 
V súčasnosti miestny územný 
vývoj podlieha klasickým 

ná výborná strava a 10 procedúr 
podľa vlastného výberu a zdravot-
ného stavu. Okrem toho mali po celý 
deň neobmedzený vstup  do 25 m 
plaveckého bazénu  s masážnymi 
tryskami a fitness. Niektorí využili 
aj možnosť zapožičania horského 
bicykla . 
 Nakoľko dopravu účastníkom 
hradila ZO JDS v DNV a na uby-

tovanie bola skupinová zľava, bol 
zájazd aj cenovo zaujímavý.
 Všetkých 49 účastníkov bolo nad-
mieru spokojných s ubytovaním, stra-
vou aj poskytnutými procedúrami. 
V ponuke boli aj fakultatívne výlety  
do blízkeho okolia, čo sme aj indi-
viduálne využívali .
 Milým prekvapením na výlete 
do Hrušova bolo náhodné stretnu-

tie s ministrom kultúry  Marekom 
Maďaričom. Pri krátkom a srdečnom 
rozhovore, keď sme sa predstavili 
odkiaľ sme, si pán minister za-
spomínal, že aj jeho korene siahajú 
do DNV (po mame).
 Na záver výletu sme sa s ním od-
fotografovali na pamiatku do našej 
kroniky (foto Ing. A. Maderová).

B. Jamborová

 Tak ako každý rok aj tento (už  
piaty v poradí) zorganizovala kon-
com apríla ZO Jednoty dôchodcov 
v DNV pre svojich členov rekreačno 
- rekondičný pobyt v dĺžke 8 dní 
v hoteli JANTÁR  v Dudinciach. Ho-
tel sa nachádza v peknom prostredí 
na konci pešej zóny kúpeľného 
mestečka na juhu stredného 
Slovenska. Pre účastníkov bolo 
zabezpečené pekné ubytovanie 
v dvojlôžkových izbách, celoden-

Smerovanie k spoločnej koncepcii

Zájazd dôchodcov do Dudiniec

	 Je	po	vernisáži	výstavy,	či	projektu	PremenüDNV.	Názorov	už	
v	prvý	deň	sa	objavilo	niekoľko.	Dali	sme	priestor	aj	jednému	z	au-
torov	a	iniciátorovi	tohto	počinu	architektovi	Danielovi	Šubínovi.	
Započúvajte	sa.

(Pokračovanie na strane 6)

Podakovanie
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ŽALÚZIE
vertikálne vonkajšie rolety

SIEŤKY PROTI HMYZU
markízy, plastové okná

Toldy Brothers, s.r.o.

Eisnerova 21

e-mail: miky149@centrum.sk
6477 7441 • 0911 662 680

ŽELEZIARSTVO 
A DOMÁCE 
POTREBY

na Opletalovej 2
ponúka za prijateľné ceny

klince, skrutky, 
vruty, skrutky...

elektromateriál, zámky, 
drôt,maliarske 

a domáce potreby

tel: 
6477 5906 

0911 775 906

02 - PREDAJ

• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa.         Tel.: 0910 923 932

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava tele-
vízorov. Na grbe 43. 
 Tel./zázn.: 6477 6963

• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ

Tel.: 0907-106 308
02/ 64 777 430

monika.koncova@gmail.com

05 - BYTY
• Kúpim byt v DNV, záložné právo 
nie je prekážka, hotovosť.

tel: 0905 680 122

06 - NEHNUTEĽNOSTI
• Predám záhradu v DNV, 1 907 
m², možnosť stavať. 

 Tel.: 0910 421 170

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné	miesta	(ponúka, hľadá)

04 - Služby	(ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

tendenčným prvkom doby. Pod 
tlakom investorov, samozrejme  
s tichou podporou komunálnych 
“štruktúr”, je snaha vytvárať nové 
obytné štvrte na periférii obce, na 

voľnom priestranstve. V budúc-
nosti bude vytlačené ťažisko 
spoločenského života z centrál-
nej časti obce a pôvodná zástav-
ba DNV ostane bez vyriešených 
verejných priestranstiev. Preto 
“zdravším” urbánnym prístu-
pom je prirodzené zahustenie 
obytnej zástavby s doplnením 
chýbajúcich funkcií komerčného, 
ale aj verejného významu. Do-
tvorením a “uzdravením” kritick-
ých miest, začnú tieto priestrans-
tva ovplyvňovať svoje blízke aj 
širšie okolie, budú komunikovať 
medzi sebou navzájom, vytvárať 
nové aktivity vo svojej blízkosti  
a na vzájomných prepojovacích 
prevádzkových osiach, a tým aj 
budú zlepšovať kvalitu života  
v obci a v danej riešenej lokalite.

 Z tohto dôvodu vznikla archi-

tektonická iniciatíva pod autor-
ským vedením architekta Danie- 
la Šubína,  ktorej snahou je, 
tieto vybrané lokality funkčne  
a priestorovo „doladiť” a vytvoriť 

tak jedno komplexné architek-
tonické menü ako prvý krok pre 
verejnú diskusiu v DNV.  Nebudú 
to definitívne riešenia, ale skôr 
architektonické názory, ktoré by 
mali pomôcť obyvateľom, miest-
nym zatupiteľom, aj budúcim in-
vestorom nájsť ideálne riešenia. 
Dané návrhy sa len pokúsia 
nastaviť pozíciu - víziu, ktorá sa 
bude posúvať “doprava alebo 
doľava” tak, aby nastal v budúc-
nosti všeobecný spoločenský 
konsenzus. 
Skladba riešiteľského kolek-
tívu pozostáva najmä  
z domácich tvorcov, čiže 
bude bez akejkoľvek anonym-
ity a lokálnej odlúčenosti, aby 
vzájomný dialóg miestneho 
architekta na jednej strane  
a Devínskonovovešťana na 
strane druhej, prebiehal priamo 

na vlastnom „dvorčeku”. Celý 
kreatívny proces bude o to 
zložitejší, že bude prebiehať 
aj v samotnom vnútri autora - 
obyvateľa DNV a práve preto 
by mal byť i zodpovednejší. 
Návrhové koncepcie by mali 
vychádzať z logických odvodení 
daných priestorových podmie-
nok a z konkrétnej polohy  
v DNV. Ich východiskom by 
mal byť správne “namixovaný”  
architektonický produkt, ktorý by 
mal byť ľahko čitateľný vo svo-
jom koncepte, ale v  konečnom 
vizuálnom výsledku.

 Aby sa zachoval zdravý 
odstup od konkrétnych riešení, 
riešiteľský tím bude ešte 
doplnený o mladú architek-
tonickú generáciu, pôsobiacu 
na území Bratislavy, ktorá by 
mala pomôcť nájsť nový pohľad 
a invenčnosť na dané miesta v 
DNV. S takouto pestrou sklad-
bou viacerých autorov je možné 
dosiahnuť objektívny pohľad na 
dané lokálne problémy a získať 
tak širší názorový záber.
 Do dnešnej doby sme boli 

svedkami rôznych „miesto-
tvorných” riešení, niektorých 
bohužiaľ aj zrealizovaných, 
ktoré sú výsledkom práve mi-
noritného rozhodovania. Aby 
sa predišlo takýmto unáhleným 
koncepciám, prichádzame  
s opačnou schémou tvorby mi-
estnych premien, ako sú obvyklé 
komunálne postupy. Táto akti-
vita nie je inicializovaná “zhora 
dole”, kde to zväčša funguje na 
základe konkrétneho výberu 
tvorcu, ale práve naopak, “zdo-
la hore”, na báze dobrovoľnosti 
a kreatívnej voľnosti, z pozície 
obyvateľa DNV, nezaujatého 
architekta. Tým by síce mala byť 
zabezpečená tvorivá sloboda  
a neviazanosť, ale i napriek tomu 
by mal finálny výstup smerovať  
k spoločnej ideovej koncepcii, 
jednému kompaktnému produk-
tu, v ktorom by táto obec plná 
kontrastov splynula v jeden 
pestrý celok a „rozjazvené“  
miesta, či nefunkčné lokality náj-
du svoje nové využitie.

r

Smerovanie k spoločnej koncepcii(Pokračovanie na strane 6)

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – 
    ZÁHRADNÍCKE POTREBY, 
    rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642

• Výhodné poistenie 
Júlia Suchová 
okresný manager 
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

mobil:  0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk

sangria@stonline.sk
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Vaše Súkromné gymnázium 
ESPRIT pôsobí v Mestskej časti 
Karlova Ves už tretí rok. Čo 
máte nové?
 Novinkou je, že sme od septembra 
tohto školského roka otvorili popri 
gymnaziálnom štúdiu aj Súkromnú 
základnú školu ESPRIT. Reagujeme 
tým na redukciu počtu tried 8-ročných 
gymnázií v Bratislavskom kraji. U nás 
žiakom od 5. ročníka ponúkame 
rovnaký študijný program ako na 
8-ročnom gymnáziu so zameraním na 
výučbu anglického a francúzskeho/
nemeckého jazyka spolu 10 hodín 
týždenne. V triedach ZŠ vyučujú tí 
istí kvalifikovaní peda-gógovia ako 
v gymnáziu. Prebieha tu tiež bil-

ingválna forma výučby vybraných 
predmetov. Novinkou je tiež otvorenie 
externej formy štúdia v Súkromnom 
gymnáziu ESPRIT.

Od budúceho školského roka 
otvárate aj triedu maličkých 
prváčikov. Aj tu preferujete 
výučbu cudzích jazykov?  
   Áno, počas celého prvého stupňa 
sa deti učia anglický jazyk v dotá-
cii 5 hodín týždenne. Aj tu budú 
vybrané predmety vyučované bi-
lingválne. Rozhodujúce však je, že 
poobedňajší klub voľného času bude 
prebiehať výlučne v angličtine. Počas 
voľnočasových aktivít, stolovania 
i počas hier budú deti s pani lektork-

ou i medzi sebou môcť komunikovať 
iba po anglicky. I keď nebudú mať 
dostatočnú znalosť jazyka, sme 
presvedčení, že ho rýchlo pochytia. 
Presne tak, ako keby išli k starým 
rodičom na prázdniny do zahraničia...

Čím by ste nás chceli presvedčiť, 
že štúdium na ESPRITE je správ-
na voľba?
 Okrem príjemnej rodinnej atmos-
féry s nízkym počtom žiakov v trie-
dach, kvalitnej výučby predmetov 
a vysokého počtu hodín cudzieho 
jazyka ponúkame každoročne 
lyžiarsky kurz a  pobyty v zahraničí. 
Viackrát sme navštívili Anglicko, Paríž, 
Provensálsko, Normandiu, Bretónsko 

a tento rok nám deti práve v tieto dni 
odchádzajú do štátov Beneluxu, kde 
budú napr. prijatí v Európskom par-
lamente v Bruseli. K dispozícii máme 
školskú jedáleň, 2 telocvične, veľký 
športový areál, bazén – teda povinné 
plávanie v rámci hodín TV, kinosálu 
a Športový klub ESPRIT, o ktorý je 
veľký záujem hlavne kvôli floorbalu. 
Organizujeme tiež letný denný tábor 
FLAG Camp. Najdôležitejšie však 
je, že po ukončení ZŠ budú žiaci 
automaticky prijatí  do 4-ročného 
gymnaziálneho štúdia. Odpadá tak 
stres z prijímacích pohovorov a dá-
vame záruku, že pri štúdiu cudzích 
jazykov budú žiaci pokračovať 
v úrovni, ktorú už dosiahli.

Súkromná škola ESPRIT sa rozširuje

Všetky bližšie informácie si môžu rodičia pozrieť na našej webovej stránke www.sgesprit.sk, 
rovnako nás neváhajte kontaktovať na číslach 02/62250902-4 alebo na čísle 0903 40 6543.

alebo Majerníkova 62, 841 05 Bratislava • tel.: 02/62250902-4, 0903 40 6543
e-mail:  info@sgesprit.sk • www.sgesprit.sk
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Z policajného
zápisnika

�
� �

my páchateľ rozbil okno a ukra-
dol uhlovú brúsku, kosačku a rôzne 
náradie v celkovej hodnote 1000 
eur.
• V nedeľu 6. 6. na Mlynskej v areá-
li Poľnohospodárskeho družstva 
vznikol požiar veľkokapacitného 
senníka. Zhorelo cca 50 ton sena. 
Po iniciátorovi požiaru pátrajú.
• Tiež v nedeľu 6. 6. večer  
s v obchodnom centre Terno 
dopustil páchateľ krádeže alko-
holu. Keďže sa podobnej krádeže 
dopustil aj predtým, hrozí mu väze-
nie až na 2 roky.
• V objekte závlahovej stanice, 
zatiaľ neznámy páchateľ v dňoch 
4. – 8. 6. ukradol železné pok-
lopy, medený kábel, rôzne náradie  
a nástroje v celkovej hodnote 2000 
eur.

OO PZ DNV

• V utorok 1. 6. policajná hliadka 
zastavila v Devínskom jazere au-
tomobil Peugeot. Keďže zistila, že 
vodič má uložený zákaz činnosti 
viesť motorové vozidlo, zadržali mu 
vodičský preukaz.
• O deň neskôr 2. 6. prepadol 
neznámy páchateľ so zbraňou 
pobočku Slovenskej sporiteľne na 
Istrijskej. Pod hrozbou, použitia 
zbrane, mu pracovníčka vydala 
10 945 eur. Za zločin lúpeže hrozí 
páchateľovi, po ktorom polícia pá-
tra, až 12 rokov väzenia.
• V objekte Strednej odbornej školy 
automobilovej na ulici J. Jonáša,  
v dielenskej časti budovy, nezná-

Žena odchádza z domu. Práve 

prší. Hovorí teda manželovi: 

- Choď sa pozrieť, či 

nemám v aute dáždnik.

Manžel sa vráti a hovorí:

- Áno, máš ho tam.

•••

Spomienka

Gazdovi, u ktorého som 

slúžil, zdochol kôň, a tak sme 

dva mesiace jedli koninu. 

Potom mu zdochla krava 

a dva mesiace sme jedli 

hovädzie. Ale keď mu zomrela 

žena, radšej so utiekol.

•••

K rodinnej bitke došlo potom, 

keď syn predstavil rodine 

svoju nastávajúcu. Babička 

prehodila: To vás Pán Boh 

trestá za to, že sa nemodlíte.

•••

Komunisti súdili nevinných. 

Demokrati nesúdia ani vinných.

•••

Vojenské cvičenie. Veliteľ si 

dá nastúpiť vojakov a hovorí: 

- Vojaci, pokazila sa tankova 

vysielačka. Kto ju vie opraviť? 

Z rady vystúpi vojak a pýta sa: 

- Digitálna alebo analógová? 

A veliteľ hovorí: 

- Opakujem pre debilov. 

Pokazila sa vysielačka v tanku!

 Akcia s Bezkou do Karpát pre širokú 
turistickú verejnosť má už dlhoročnú 
tradíciu. V sobotu 22. 5. 2010 sa konal 
už 27. ročník. Pravidelným propagáto-
rom je aj informačný dvojtýždenník 
DEVEX.
 Organizátori z Klubu slovens-
kých turistov Spartak BEZ Bratislava 
každoročne majú pripravené pre 
peších turistov trasy v dĺžke 10, 25 
a 42 km, cyklisti si môžu vybrať 45 
alebo 100 km. V súvislosti s počasím 
a veľkým množstvom vyvrátených mo-
hutných stromov rôzneho druh bolo 
potrebné upraviť vzdialenosti dlhších 
trás.
 Tento rok sa na turistickom podu-
jatí s Bezkou do Karpát zúčastnilo 
aj sympatické a silné zastúpenie 
z Devínskej Novej Vsi. Boli to 3 mladé 
dámy v spoločnosti 5 štvornohých 
spoločníkov. Tieto dievčence: Petra 
Horňáková, Linda Lukáčová, a Mária 
Janočková sa venujú zatiaľ ešte na 
Slovensku veľmi málo známemu 
športovému odvetviu – DOGTRECK. 
Toto znamená v preklade turistika so 
psom. Dogtreck má aj isté pravidlá. 
Pes by mal byť na vôdzke a svojho 
spoločníka ťahať.
 Tieto účastníčky v priestore štartu  
vzbudili pozornosť. Po zaregistro-
vaní sa obdržali účastnícky preukaz 
a mapu pochodu. Psíkovia  dostávajú 
na seba špeciálne postroje. Dievčatá 
na seba nasadzujú niečo podobné ako 
nosia horolezci tzv. sedačku. Posled-
ným krokom pred odchodom na trasu 
bolo spojenie vôdzkou týchto súčastí 
výstroja (pes + osoba). Petra a Mária 

majú dvoch štvornohých spoločníkov 
a Linda jedného. Mária a Linda zvo-
lili kratšiu trasu, a to Záhorská Bystrica 
– Borinka – Pajštún – Dračí Hrádok 
– Medené Hámre – Zbojnička – Pe-
kná cesta – Malý Slavín – Záhorská 
Bystrica. Petra pokračovala z Pajštúna 
cez Košarisko, Biely kameň, Biely kríž, 
Snežienka, Záhorská Bystrica.
 Po odchode dievčat a ich 
doprovodu nastáva medzi členmi 
organizačného štábu diskusia o od-
mene pre psov. Prvý návrh bol ísť do 
obchodu a kúpiť nejaké špekáčiky, ale 
zamietli sme ho (nevieme, aké majú 
zvyklosti stravovania). Napokon sme 
v našich materiáloch objavili zvláštne 
diplomy s kresbou dievčaťa a psa. Ešte 
nám napadlo psíkom odovzdať aj me-
daily a malú drobnosť.
 Pretože Mária Janočková a Lin-
da Lukáčová absolvovali náročnú, 
ale kratšiu trasu, prišli aj so svojimi 
štvornohými spoločníkmi do cieľa skôr. 
V cieli boli najskôr doplnené mená 
na psie diplomy a následne odovz-
dané diplomy pre účastníkov. Psíkom 
sme zavesili na krk medaile. Medaila 
pre jazvečíka je príliš na dlho a tak 
ju majiteľka upravila uzlovaním. 
Nasledovalo fotografovanie, drobné 
občerstvenie a zápis do kroniky podu-
jatia. Medzitým psíci ležia na podlahe. 
Je na nich vidieť, že majú toho dosť. 
Mária a Linda nechcú čakať na Petru 
z obavy možných komplikácií v auto-
buse MHD.
 Po 16. hodine prichádza do 
cieľa aj Petra Horňáková so svo-
jimi dvoma štvornohými sprievodcami. 

FUTBAL
IV. liga seniori
25. kolo  6. 6.
Danubia Ba - Lok. DNV 0 : 5
g: W. Rischer 2, Pillár, Gajdoš, Lorenc
26. kolo  13. 6.
Lok. DNV  - Sk Dúbravka 5 : 1
g: W. Rischer, Marhevka 2, Hrica, vlastný
  z

S Bezkou do Karpát

Nasledovala podobná procedúra 
ako pri predošlých účastníčkach. 
Zaujímavosťou je u Petry, že hoci na 
trasu odchádzala medzi poslednými 
účastníkmi maratónu, v cieli bola 
prvá. Pre porovnanie 5 účastníkov 
z Rakúska odchádzalo na trasu cca 
7.10 h a do cieľa prišli o 17.55 h.
Štvornohí účastníci boli zastúpení 

takto: kólia, jazvečík, biegl z toho 1 
pes a 4 x sučka. Podľa slovných reak-
cií, ale aj zápisu v kronike účastníčky 
z DNV boli spokojné a v očakávaní 
ďalšieho ročníka

Jozef Karovič
člen organizačného štábu 

UST Spartak BEZ, 
Bratislava


