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Príhovor

vydavateľa
Sto dní našej vlády sa zatiaľ
nesie v očierňovaní predchodcov. U nás, pred komunálnymi voľbami, sme v predstihu v očierňovaní súperov
či konkurencie. Žiaden férový
súboj sa nekoná.
Ak ľudia chcú zmenu, asi
nebudú stačiť iba výčitky čo kto za ostatné roky pobabral,
neurobil,
nedorobil...
Neviem, či presvedčia, na strane
druhej, neuskutočniteľné vízie.
Akosi chýba taký zdravý stred,
uvážené postupy a zdravý úsudok.
Prekvapujú a sú prekvapení
pisatelia ak zistia, že predvolebná kampaň je vlastne platená
inzercia. Všade. Vydavatelia
zvyčajne nie sú majitelia zlatých
baní a všetky náklady spojené
s výrobou novín musia platiť.
Z čoho, to už zaujíma málokoho. „Veď aj iné noviny chodia
zadarmo, farebné letáky chodia
zadarmo...“ Neverte! Vždy to
niekto zaplatí. Aj keď len tak,
že sa cena premietne v cene
tovaru. Jednoducho zadarmo je
iba zvláštne slovíčko, ktoré vedia
využiť reklamní makléri. Nakoniec zbytočne míňam atrament,
všetci to poznajú. Alebo mali by.
Vráťme sa však k volebnej kampani. Oficiálne ešte
nezačala, načali ju však na
iných úrovniach vari v celej
republike od kandidátov na
primátora Bratislavy až po...
Máme viac informácií. Aj
napriek rodinným klanom, nejakým tým fľašiam alkoholu
verím, a možno nie som sám, že
zvíťazí zdravý rozum, súdnosť,
triezvosť a používanie pamäti.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk
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Z radnice
Kultúra •

Tak to vidia iní
Tak to vidia iní

Z policajného zápisníka

bezplatne

KRÁTKE SPRÁVY
• Voľby do orgánov
miestnej samosprávy budú
27. novembra 2010.
Budeme voliť starostu
a dvanástich poslancov
miestneho zastupiteľstva.
• Do konania volieb
okrem tohto čísla Devexu
vyjdú ešte dve: 5. a 19.
novembra 2010.

Parkovací dom na J. Poničana v predstave Milana Jambora.
K článku v čísle 16/2010.
Komunálne voľby 27. 11. 2010

Kandidátov ako maku

Na post primátora hl.m. SR Bratislava
je zaregistrovaných sedem kandidátov.
• Na post poslanca mestského
zastupiteľstva hl.m. SR Bratislava je zaregistrovaných päť kandidátov z DNV.
Zvolený môže byť len jeden.
• Pre voľbu starostu v Devínskej Novej
Vsi je zaregistrovaných šesť kandidátov: Miroslav Encinger, Milan Jambor,
Vladimír Mráz, Peter Rajkovič, Rastislav

Tešovič a Eva Vargová. Starostom môže
byť len jeden.
• Na post poslanca miestneho
zastupiteľstva je zaregistrovaných
68 kandidátov, z ktorých občania vo
voľbách vyberú dvanástich. Zo zaregistrovaných kandidátov 16 boli poslancami aj v predchádzajúcom volebnom
období.
r

Miestna volebná komisia v Devínskej
Novej Vsi pre voľby poslancov obecného miestneho zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. František Baňas, JUDr.,
62 r., právnik, DS, MOST-HÍD, SZ
2. Vladimír Baranovič,
60 r., technik, NF
3. Lívia Baumannová, MUDr.,
60 r., lekár, NF
4. Ján Beseda, Ing.,
52 r., technik - ekonóm, NF
5. Gabriel Boďa, Ing.,
48 r., manažér, DS, MOST-HÍD, SZ

6. Erika Buková, Mgr.,
54 r., učiteľka, KDH, SMER-SD
7. Peter Cvečko, Ing.,
67 r., elektroinžinier, SDĽ
8. Martin Čorej, Mgr., Bc,
39 r., manažér, SDKÚ-DS, SaS
9. Jozef Dobrík, Ing.,
60 r., ekonóm, DS, MOST-HÍD, SZ
10. Pavol Dovičovič,
48 r., energetik, DS, MOST-HÍD, SZ
11. Peter Ebringer, Ing.,
63 r., ekonóm, KDH, SMER-SD
12. Jolana Foltínová, Ing.,
50 r., ekonóm, nezávislý kandidát
(Pokračovanie na strane 3)

• Vo svojom kalendári
nezabudnite na:
1. 11. Sviatok všetkých svätých,
2. 11. Pamiatka zosnulých.
• Koncom októbra otvoria
obchodný dom Metro
Cash&Carry, ktorý je situovaný
vedľa spojnice ciest vedúcej
z Dúbravky do Volkswagenu.

Oznámenie
o nariadení deratizácie
Na Miestny úrad MČ Bratislava
Devínska Nová Ves bolo doručené
rozhodnutie Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto, ktorým sa nariaďuje
vykonať celoplošnú deratizáciu na
území Hlavného mesta SR Bratislava v termíne od 18.10.2010 do
15.11.2010. Opatrenie sa nariaďuje
obci Hlavné mesto SR Bratislava a jeho
mestským častiam, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám,
ako i fyzickým osobám –občanom.
Úzavierka dnešného čísla
bola 14.10. 2010
Úzavierka nasledujúceho
čísla bude 28.10. 2010,
číslo vyjde 5.11. 2010.

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

Z radnice
Miestna  rada Miestneho zastupiteľstva  
mestskej  časti DNV (MR MZ MČ)  sa
zišla 5. 10. 2010.
Z prerokovaných materiálov a prijatých
uznesení vyberáme
MR MČ DNV
• požiadala starostu MČ DNV
požiadať hl. m. SR o predĺženie termínu na poskytnutie prostriedkov na
revitalizáciu športového areálu v ZŠ
I. Bukovčana 3, uložila prednostovi MÚ MČ DNV okamžite vydať
hlavnému kontrolórovi dokumenty
k zabezpečeniu kontroly v zmysle UMZ
č. 76/7/2010/2, požiadala starostu
MČ DNV uplatniť podanie trestného
oznámenia na bývalého riaditeľa ZŠ
I. Bukovčana 3 na základe Správy
o výsledku kontroly príspevkov od
rodičov pre školskú jedáleň a klub prerokovanú v MZ dňa 8. 6. 2010, uložila
prednostovi MÚ MČ DNV a požiadala
starostu MČ DNV pri plnení UMZ č.
47/5/2010 postupovať nasledovne:
6. 1. získať údaje z Územnej štúdie
a dopravnej štúdie – dopravné napojenie VW Slovakia, 6. 2. zosumarizovať
v spolupráci s magistrátom hl. m. SR
BA údaje z dopravnej štúdie z územia
severozápadnej časti Bratislavy vo väzbe na dopravné zaťaženie územia DNV,
6. 3. dať vypracovať nezávislé posúdenie výsledkov dopravných štúdií podľa
bodu 6. 2.,
• odporučila MZ MČ DNV
prerokovať plnenie uznesení MZ MČ
DNV s osobitným sledovaním po prerokovaní v komisiách MZ v znení pripomienok MR, (?)
• prerokovala odporúčania z diskusie o tragickej udalosti z 30.
8. 2010 a uložila predsedom
komisií MZ prerokovať odporúčania
v komisiách MZ a stanovisko doložiť
k najbližšiemu MZ, - - uložila prednostovi MÚ MČ DNV spracovať systém
reagovania samosprávnych orgánov
na podnety a na možné zdroje konfliktov prostredníctvom výkonu samosprávnych funkcií (kontrolou plnenia
VZN) a preneseného výkonu štátnej
správy (správne konania, štátny stavebný dohľad),  
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
Smernicu na vybavovanie sťažností
v MČ v znení pripomienok MR a po prerokovaní v Komisií financií, podnikania,
rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
zmeny rozpočtu MČ na rok 2010

DEVEX 2

v znení pripomienok MR (?) a po prerokovaní v Komisií financií, podnikania, rozvoja cestovného ruchu a legislatívy,        
prerokovala zámery prenájmov a predajov nehnuteľného majetku MČ takto:
schválila zámer na prenájom plochy
steny budovy postavenej na par. č. 113
v katastrálnom území DNV,
odložila rozhodnutie o prenájme pozemku
na parc. č. 3564/3 v kat. území DNV
o celkovej výmere 23 m² do doloženia
požadovaných podkladov do najbližšej
MR,
odporučila MZ schváliť zámer predaja
pozemkov na parc. č. 99/1-14 v katastrálnom území DNV,  
neschválila prenájom nebytových priestorov vo VÚZ na 1. poschodí o celkovej výmere 16,72m² pre OZ Ichtys,
schválila prenájom nebytových priestorov
vo VÚZ na 1. poschodí o celkovej výmere
16,72m² fy MK Bratislava, spol. s r. o. od
15. 10. 2010 za čiastku 89 eur/m²/rok,  
schválila prenájom nebytových priestorov
vo VÚZ na 1. poschodí o celkovej výmere
16,72m² fy Job for You, s. r. o. od 15. 10.
2010 za čiastku 89 eur/m²/rok,
• zobrala na vedomie prehľad žiadosti
OZ o prenájom nebytových priestorov
v objektoch MČ, uložila prednostovi MÚ
MČ DNV doplniť materiál v znení pripomienok MR a predložiť do najbližšej MR,
schválila žiadosť OZ K.I.N.O. o jednorazový prenájom kina Devín na deň 8. 10.
2010 od 18,00 do 22,00 hod.,
• zobrala na vedomie informáciu o prerokovaní sťažností k činnosti prevádzky
Cassanova s Silver night a o podniknutých
krokoch,
• odporučila MZ MČ DNV schváliť
vypísanie výberového konania na kronikára MČ podľa predlohy v znení pripomienok MR, a odporučila MZ schváliť
rozšírenie letopiseckého výboru z 3 na 5
členov,
• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
pripraviť návrh riešenia dodávok teplej
a studenej vody a jej merania, prípade
s vykurovaním jedálne v ZŠ P. Horova
16 novými bojlermi s rozvodmi, prípade
v kuchyni kotlom so zásobníkom teplej
vody,
• zobrala na vedomie rozpis štátnych
normatívov ZŠ I. Bukovčana 3 na ostatné
prevádzkové náklady okrem tepla,  
• schválila výsledky ponukového konania na prenájom vyhradených parkovacích miest od 1. 10. 2010 do 30.
9. 2011 podľa predloženého návrhu,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
preveriť vyznačenie riadneho označenia
vyhradených parkovacích miest,  

• zobrala na vedomie informáciu
o zrušení banského priestoru DNV III. –
Glavica, ktoré nadobudlo právoplatnosť
28. 3. 2008, zobrala na vedomie informáciu o príprave stavebnej uzávery
bývalého banského priestoru DNV III.
– Glavica, požiadala starostu MČ DNV
osloviť DP Devín o predaj Glavice za symbolickú cenu 1 eur. pre potreby MČ so
záväzkom starostlivosti o zeleň na náklady
MČ,
• prerokovala informáciu o preverení zmlúv pri prevode obecných bytov a uložila
prednostovi MÚ MČ DNV dopracovať
materiál o pripomienky MR a predložiť na
najbližšiu MR,
• prerokovala informáciu o príprave
Vianočných trhov v roku 2010 a vyjadrila súhlas s usporiadaním vianočných
trhov v MČ v dňoch 3. – 5. 12. 2010
na spevnených plochách basketbalového ihriska ZŠ I. Bukovčana 3, uložila
riaditeľovi Denovy zabezpečiť vianočnú
úpravu vyhradeného priestranstva na
vianočné trhy v ZŠ I. Bukovčana 3, uložila
riaditeľovi Denovy a riaditeľke Istra centra
predložiť špecifikáciu výdavkov spojených
s vianočnými trhmi ako informačný materiál do najbližšieho MZ, a schválila cenu
za prenájom predajného stánku/miesta vo
výške 1 eur/m²/deň,
• schválila vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 955 eur. z Fondu sociálnej starostlivosti a humanity na finančné
krytie nákladov na podujatie „Mikulášske
posedenie pre deti zo sociálne slabších
rodín“,  
• odporučila MZ schváliť Projektový
zámer – Elektronizácia služieb v MČ DNV,
odporučila MZ schváliť , aby MČ DNV bola
partnerom žiadateľa projektu, ktorým je hl.
m. SR Bratislava, odporučila MZ schváliť,
aby MČ DNV bola ako partner žiadateľa
o predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok hl. m. SR v rámci výzvy
za účelom realizácie projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy,
ktorého ciele sú v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl.
m. SR a MČ DNV, odporučila MZ schváliť
zabezpečenie realizácie projektu MČ DNV
počas celej doby jeho realizácie v partnerstve s hl. m. SR, odporučila MZ schváliť
spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov vo výške max. 5% z celkových
oprávnených výdavkov na celý projekt
stanovený žiadateľom , t. j. vo výške max.
210 500 eur. za hl. m. SR a všetky MČ,
pričom podiel MČ DNV bude stanovený
osobitnou zmluvou o partnerstve,
• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
vykonať obhliadku za účelom odpočtu

vykonaných prác na objekte Kopos –
na Istrijskej ul. v spolupráci s komisiou
MR v zložení : p. Vargová, p. Rajkovič,
p. Pokorný – závery predložiť do
najbližšieho MZ,
• odporučila MZ schváliť obecný
byt č. 36 na ul. Š. Králika č. 2 ako
pohotovostný byt viazaný na funkciu
s pôsobnosťou na MČ DNV,
• zobrala na vedomie žiadosť HPL,
spol. s r. o. o poskytnutie dotácie,
skonštatovala, že žiadosť nespĺňa podmienky v zmysle zákona č. 523/2004
Z. z.,
• odporučila starostovi MČ DNV
podpísať zmluvu o spolupráci na
implementáciu projektu „Za mostom“
a uhradiť finančný záväzok fy CNS EuroGrands vo výške 595 eur. vrátane DPH
z Foperu, odporučila MZ schváliť účasť
MČ v projektovom zámere Croskrat
ako partnera s finančným príspevkom
spoločne s ďalším slovenským partnerom, ktorého výška sa určí dohodou
slovenských partnerov, odporučila MZ
v prípade prijatia Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok schváliť finančnú
spoluúčasť MČ na projektoch Za mostom a Croskrat,
• zobrala na vedomie Žiadosť
Chorvátskeho kultúrneho spolku DNV
o usporiadanie vecného bremena na
objekt Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku a konštatuje, že Chorvátsky
kultúrny spolok DNV nemá aktívnu legitimáciu   na zriadenie akéhokoľvek
vecného bremena ako subjekt ani zo
zmluvy o združení,  
• zobrala na vedomie informáciu
o splnení UMZ č. 76/7/2010/1 vo veci
pozastavených UMZ a žiada predložiť
ako informáciu do najbližšieho MZ, (?)
• uložila architektovi MČ DNV
pripraviť návrh zmien Územného plánu
hl. m. SR Bratislavy pre katastrálne
územie DNV – lokalita Blížne Zamajerské do najbližšieho MZ,
• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
sledovať výzvu na podávanie žiadosti
na Grant z Ministerstva kultúry SR na
digitalizáciu kín , vypracovať a podať
žiadosť,
• uložila prednostovi MÚ MČ DNV
pripraviť ako informačný materiál do
najbližšieho MZ informáciu o stave
majetkového riešenia ZUŠ s hl. m. SR
BA, a uložila prednostovi MÚ MČ DNV
predložiť na najbližšiu MR zameranie
budovy na ul. Charkovská č. 1.
Spracoval: JUDr. František Baňas
– zástupca starostu MČ DNV
Otázniky: redakcia

Predvolebná atmosféra
Odpoveď starostu na výzvu združenia Devínska inak v predchádzajúcom čísle Devexu

Spoločenská
atmosféra
pred nastávajúcimi voľbami
nepríjemne hustne. Mám pocit,
že v boji o priazeň voliča, mnohí
kandidáti vsadili na osvedčené
Machiavelliho krédo „ účel svätí
prostriedky“ a v tomto duchu sa
dá naozaj použiť, či skôr zneužiť
naozaj všetko. Šíria sa dezinformácie, že ako štatutár mestskej
časti som po tragickej augustovej udalosti nepodnikol nič
na zvýšenie bezpečnosti našich
obyvateľov.
V
uplynulých
týždňoch
som intenzívne rokoval tak
s ministrom vnútra Danielom
Lipšičom, ako aj riaditeľom
okresného policajného zboru
BA IV, plukovníkom Šidíkom,
jeho zástupcom, primátorom
hlavného mesta a s predsedom BSK Pavlom Frešom.
Výsledkom rokovaní sú návrhy

na prijatie systémových opatrení na zvýšenie bezpečnosti
obyvateľov celej Bratislavy.
Osobne som niekoľkokrát interpeloval námestníka primátora,
v kompetencii ktorého je realizácia integrovaného kamerového
systému s vyvedením na jednotlivé policajné stanice, aby došlo
k jeho sfunkčneniu. Keďže sa
tak doposiaľ nestalo, ponúkol
som mestskej polícii k dispozícii náš optický systém káblovej
televízie, ktorý umožňuje zapojenie tohto systému. Skontaktoval
som náčelníčku mestskej polície
s pracovníkom DTV, pánom poslancom Moravcom, aby našli
vhodné technické riešenie. Osobne iniciujem vznik spoločného
oddelenia štátnej a mestskej
polície so sídlom v budove na
Grbe 2. Taktiež som v kontakte
s krízovým intervenčným tímom
Modrí Anjeli, ktorý sa zaoberá

Kandidátov ako maku

(Pokračovanie zo strany 1)
13. Igor Forus, Ing.,
52 r., technik, KDH, SMER-SD
14. Lubomír Frolek, Ing.,
44 r., KDH, SMER-SD
15. Marek Garay,
38 r., DS, MOST-HÍD, SZ
16. Metod Glatz, Ing.,
25 r., strojný inžinier, NF
17. Michal Glosík,
35 r., podnikateľ, NF
18. Oto Gregor, Mgr.,
50 r., spevák, nezávislý kandidát
19. Nikoleta Griezlová,
37 r., pedagóg, NF
20. Vladislav Hečko, Ing.,
48 r., manažér, SDKÚ-DS, SaS
21. Ivan Hirländer, Ing.,
38 r., manažér, DS, MOST-HÍD, SZ
22. Lenka Hlaváčová, Mgr.,
33 r., projektový manažér,
nezávislý kandidát
23. Jozef Hók, RNDr. Doc., CSc.,
49 r., geológ, NF
24. František Hupka,
51 r., živnostník, nezávislý kandidát
25. Miroslav Jablonický, Mgr.,
58 r., pedagóg, DS, MOST-HÍD, SZ



26. Igor Jakubík, Ing., CSc.,
66 r., riaditeľ, manažér, SF
27. Andrei Kiszel, 34 r., riaditeľ DTP,
SDKÚ-DS, SaS
28. Milan Kisztner, 48 r., projektový
koordinátor, SDKÚ-DS, SaS
29. Anna Kmeťová, Mgr.,
50 r., zástupca riaditeľa ZŠ,
nezávislý kandidát
30. Alojz Kordoš, 68 r.,
strojný zámočník, KDH, SMER-SD
31. Martin Kravárik,
31 r., súkromný podnikateľ, SNS
32. Peter Krug, Mgr.,
64 r., novinár, nezávislý kandidát
33. Milan Latta, JUDr.,
63 r., právnik, KDH, SMER-SD
34. Viliam Liedl, 59 r.,
podnikateľ, nezávislý kandidát
35. Daniela Lipková,
64 r., pedagóg, NF
36. Martin Lisý, 39 r., produkčný
šport. red., SDKÚ-DS, SaS
37. Drahomíra Ludvigová, Ing., 54 r.,
riaditeľka DSS, nezávislý kandidát
38. Boris Malárik, 39 r.,
elektrotechnik, NF
39. Peter Marčák, Ing.Mgr.,

krízovým a sociálnym poradenstvom. Plánujeme vybudovať
na území našej mestskej časti
ich stále pracovisko, ktoré by
vyhľadávalo a riešilo konfliktné
situácie
v
medziľudských
vzťahoch.
Na septembrom rokovaní miestneho zastupiteľstva, sme za
prítomnosti primátora, predsedu
BSK a zástupcov policajných
zložiek zanalyzovali situáciu, na
základe ktorej sme prijali konkrétne riešenia. Tie predložíme
poslancom teraz, na októbrovej
schôdzi miestneho parlamentu.
Týkajú sa súčinnosti zložiek
štátnej a mestskej polície, samosprávy ako takej a tretieho sektora.

mi to pripadá minimálne neetické, ak nie priam nemorálne
budovať si popularitu na tragédii iných. Občan viac ako silné
slová potrebuje výsledky. Každý,
kto si nemýli realitu s fikciou vie,
že systémové zmeny vyžadujú
čas.
Účelový, cynický machiavellimus je síce jednoduchá cesta
k úspechu, no je to cesta, ktorá
v konečnom dôsledku ublíži
každému z nás.

Je pravdou, že nevyhlasujem denne na verejnosti kde,
s kým a o čom rokujem. V tomto
citlivom predvolebnom období

Na záver by som ešte
chcel pozvať všetkých občanov,
ktorí si chcú pripomenúť obete
tejto tragédie na každoročnú
pietnu spomienku, ktorú spolu
s kňazom rímskokatolíckej cirkvi
Karolom Moravčíkom pripravujeme v deň pamiatky zosnulých
na miestnom cintoríne.
Ing. Vladimír Mráz,
starosta MČ DNV

57 r., kontrolór, KDH, SMER-SD
40. Alojz Moravec, 55 r., kameraman,
DS, MOST-HÍD, SZ
41. Dezider Mráz, Mgr., 55 r.,
chemoterapeut, DS, MOST-HÍD, SZ
42. Anna Mrázová, Bc.,
52 r., soc. pracovník, NF
43. Natália Pavelková Mrázová, Mgr.,
35 r., nezávislý kandidát
44. Fridrich Pokorný,
45 r., nezávislý kandidát
45. Ján Puškáš, 53 r., dôchodca,
SDKÚ-DS, SaS
46. Jozef Rajchl, Mgr., 29 r.,
pedagóg, DS, MOST-HÍD, SZ
47. Peter Rajkovič, Ing., 50 r.,
technický manažér, KDH, SMER-SD
48. Michal Runák, 33 r., vedúci skladu,
SDKÚ-DS, SaS
49. Martin Ružovič, Ing., 42 r.,
riaditeľ firmy, SDKÚ-DS, SaS
50. Štefan Sekáč, 52 r., technik,
KDH, SMER-SD
51. Michal Simon, 24 r., živnostník,
SDĽ
52. Peter Stec, Ing. arch., 61 r.,
architekt, NF
53. Miloš Surový, Ing., 33 r.,
odborný referent - plánovač
zariadení, nezávislý kandidát

54. Júlia Šemberová, 42 r.,
ekonóm, nezávislý kandidát
55. Miloslav Šimkovič, JUDr.,
56 r., advokát, DS, MOST-HÍD, SZ
56. Ladislav Šimon, RNDr., PhD.,
48 r., vulkanológ, KDH, SMER-SD
57. Milan Šobek, MUDr., 49 r.,
lekár, NF
58. Dušan Štupický, JUDr., 60 r.,
advokát, DS, MOST-HÍD, SZ
59. Andrej Takáč, Ing., 42 r.,
marketingový manažér,
KDH, SMER-SD
60. Rastislav Tešovič, Mgr.,
32 r., právnik, nezávislý kandidát
61. Jozef Tittel, 20 r., študent,
SDKÚ-DS, SaS
62. Peter Trstenský, Ing.,
43 r., ekonóm, SDKÚ-DS, SaS
63. Miloslav Vajdiš, 46 r., technik, SNS
64. Dana Vanková, Mgr.,
28 r., právnik, nezávislý kandidát
65. Eva Vaňová, 48 r.,
súkromný podnikateľ, SNS
66. Eva Vargová, Ing.arch.,
52 r., projektant, nezávislý kandidát
67. Juraj Zábojník, Ing. PhDr., PhD.,
48 r., manažer, SF
68. Ján Žatko, Ing., 52 r.,
technik, KDH, SMER-SD
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ISTRA CENTRUM

PONUKA na PREDAJ
typ nehnuteľnosti:
Stavebný pozemok
veľkosť pozemku:
10400,0 m2
zastavaná plocha: 0,0 m2
obytná plocha: 0,0 m2
vek nehnuteľnosti: 0
cena:
Predaj: 100 €/ m2
= 1 040 000 €
Prenájom: 10 €/m2/rok

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
23. 10. Babička roka
- podujatie organizované Klubom dôchodcov
vo veľkej sále Istra Centra od 15ºº h
11. 11. Vernisáž FotoFórum 2010
- výstava fotografií portálu http://fotoforum.istracentrum.sk/ , ktorá
bude prebiehať celý november aj so sprievodnými besedami
v SMN – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, od 18ºº vstup voľný
11. 11. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Devínska Nová Ves, vo veľkej sále IC, od 8³ºh
20. 11. Chorvátsky večer a Katarínska zábava
pri dychovke Záhorienka
vo veľkej sále IC, vstupné 5 €

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:
Ut, St, Pi: 13.00-18.00 h., Ut, Štv, So: 9.30-12.30 h., 13.00-18.00 h.
10.11. Na bicykli z Devínskej do Istanbulu a ešte trochu ďalej
- prednáška Michala Kohna o bicyklovej výprave z DNV do
Baku a Tbilisi spojená s premietaním fotografií z cesty
v SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, od 18ºº h
Vstupné: dobrovoľné
19.11. Nočný pochod
-exkurzia zameraná na spoznávanie nočnej prírody nivy
rieky Moravy spojená s pozorovaním hviezdnej oblohy
Poplatok: 1,00 €
Miesto odchodu: TIK DNV o 19ºº h

Slovo majú Novoveštania
Dovoľte mi reagovať na
článok v minulom čísle „U nás
v DNV konečne inak“, kde
v treťom stĺpci dole píše autor, že
na Kremencovej robili chodníky
a spevnené plochy za 30 tis. Eur.
Som rozhorčená, pretože žiadne
chodníky sa na našej ulice nerobili.
Opravili kus cesty, asi 2 m² a vyplnili výtlky. Ale žiadne chodníky.
Prečo si pisateľ pred uverejnením
nešiel aspoň pozrieť, či bude písať
pravdu?
K. Antalová

Zaujímavé je ako rýchlo pokosili val protipovodňovej ochrany
vedľa cesty smerom do Devínskeho jazera a Vysokej pri Morave
keď ste uverejnili kritiku na vysokú
zelinu neudržiavaného svahu.
Nekultúrna časť buriny vedľa cesty
však patrí asi komusi inému. Tá
zostala a špatí a špatí. A bude sa
vysemeňovať a zanesie to, o čo sa
iní budú starať, aby bolo pekné.
jm

Asi tak by sme nazvali súťaž
o kilo čokolády, ktorú vyhlasujeme
pri príležitosti tohtoročný komunálnych volieb. Vy pošlete vaše typy:
- na starostu,
DEVEX 4

popis: Pozemok o výmere 10 372 m2 . IS sú pri pozemku. K pozemku bolo vydané
stavebné povolenie na stavbu 8 rodinných domov s príjazdovou komunikáciou.
Pozemok je vhodný na rodinné domy, rekreačné využitie, skladové haly. Možný
prístup kamiónom.
Záujemcovia sa môžu pýtať osobne na tel. č.: 64 36 95 90 alebo na
0905 703 979, 0908 700 684. V prípade vážneho záujmu je možné
osobné stretnutie vo firme Presskam s.r.o. so sídlom Vápenka č. 4,
841 07 Bratislava.

Prvá bilingválna slovensko-nemecká trieda
materskej školy na Slovensku

PERSPEKTÍVNA ŠKÔLKA
Nápad založiť bilingválnu triedu
v materskej škole vznikol v spoločnosti
Volkswagen Slovakia (VW SK), ako
reakcia na neustále sa zvyšujúcu
zložitosť umiestňovania detí do
predškolských zariadení a neustáleho rozvoja svojho sociálneho programu. „Medzi zhruba 1200 našimi
zamestnancami, ktorí majú deti
v tomto veku sme spravili anketu,
či by mali záujem o takéto zariadenie,“
vysvetľuje
začiatky
projektu Bohdan Wojnar, člen
predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť a zároveň člen
správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia. V dotazníku ľudia
špecifikovali aj lokalitu, kde by si
škôlku želali. Do otváranej triedy
s 25 deťmi nechodia len deti zamestnancov VW SK, ale tretinu tvoria deti
obyvateľov DNV. Keďže záujem
o umiestnenie detí bol nakoniec
vyšší ako možná kapacita, z
uchádzačov z VW SK a obyvateľov
Devínskej Novej Vsi sa žrebovalo.
„Sme veľmi radi, že môžeme byť
prví, ktorí majú obecnú škôlku na
Slovensku s bilingválnou triedou.
Všetci vieme, že v súčasnosti je
situácia v umiestňovaní detí do ma-

terských škôl značne zložitá. Veľmi
nám preto pomohlo, že takmer
všetky deti, ktoré ju navštevujú sú
z Devínskej Novej Vsi. Uvoľnili sa
nám tak miesta v ostatných triedach
a mohli sme ich ponúknuť ďalším záujemcom,“ hovorí starosta mestskej
časti DNV. Nadácia VW SK vložila
do projektu, rekonštrukcie interiérov
a sanity približne 30 000 eur.
Zabezpečuje tiež nemecky hovoriacu lektorku. O deti sa pritom starajú aj ďalší dvaja slovensky hovoriaci
učitelia. Neskôr deťom do programu
pribudnú aj výlety do Rakúska, či
zaujímavé hračky. „Lektorka bude
s deťmi hovoriť iba po nemecky, slovenskí učitelia zasa len po slovensky.
Deti tak budú mať denný styk
s nemeckým jazykom, bude to ich
prostriedok komunikácie a dokážu
sa ho naučiť úplne prirodzene
formou hry,“ vysvetľuje riaditeľka
materskej škôlky Edita Pillanková.
Nadácia Volkswagen Slovakia
je verejnoprospešná nadácia. Aktívne sa snaží o spoluvytváranie
„moderného priestoru pre život“ vo
vedomostnej spoločnosti. Ťažiskom
jej podporných programov je oblasť
vzdelávania.
r

- na dvanásť poslancov
a my typ, ktorý získa najviac hlasov
uverejníme. Zároveň vyžrebujeme
výhercu, ktorý od nás dostane kilo
čokolády.

Začiatok tejto súťaže je po tomto
zverejnení, zverejnenie výsledkov
a žrebovanie víťaza bude v č. 19.
Redakcia

TAK TO VIDÍM JA
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Komunálne voľby sú určite
dôležitejšie ako tie parlamentné.
Tu v obci alebo mestskej časti, kde
žijeme, všetci poznáme prostredie
v ktorom žijeme, bývame, pracujeme... vieme, čo nám vyhovuje,
čo chýba, čo prekáža. Vieme, čo
môžeme ovplyvniť, čomu môžeme
pomôcť sami a na čo potrebujeme
spoluprácu občania - samospráva.
Už máme aj vlastné skúsenosti,
keď každé štyri roky nám najskôr
pred voľbami nasľubovali a po
voľbách iba čiastočne (ak) splnili.
Už vieme, že je dôležité ľuďom
načúvať a nie ignorovať ich
požiadavky aj keď o nich vieme.
Veď mestá a mestské časti dis-

ponujú významnými finančnými
prostriedkami,
právomocami
a môžu ovplyvňovať životy ľudí.
Prirodzene
k
očakávanému
lepšiemu, k lepšej kvalite života.
Nemôžu sa strácať kdesi, kde
nik ani netuší. O každom pohybe
peňazí v mestskej kase by mal
každý občan vedieť. Zložité to nie
je.
Keď sa len trochu rozhliadnem a vidím zavezenú ťažobnú
jamu Glavice, priestor, ktorý obci
priniesol kopu peňazí, priestor,
ktorý by mohol občanom slúžiť
na rekreáciu a regeneráciu,
využívanie voľného času detí,
dospelých a rodín... a rastie tam
metrová burina , občas sa tam prebehne nejaký pes...
Pamätám ako sa hovorilo

Rozhovor s Viliamom Liedlom, ktorého priatelia prehovárajú aby kandidoval na post
poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ DNV v komunálnych voľbách 27. 11. 2010.

o využití brehu rieky Moravy.
Ak by bol takýto priestor v inom
európskom štáte, to by sme pozerali ako by vyzeral. Aký by bol
plný ľudí. Bez veľkej devastácie
súčasnej prírody, s malými úpravami, primeranými službami.

Veľké, ak nie obrovské, rezervy
vidím v informovanosti. Rozdelenie na mnoho sfér záujmov
delilo a delí obec i ľudí. Niektoré sú preferované, niektoré
nedoceňované. O niektorých sa
vie, o niektorých nie. V Devínskej
je veľa šikovných mladých ľudí,
ale aj starších a nie všetci majú
rovnaké podmienky. Vidím to len
na tých oceňovaných. Niektorí sú
stále a o niektorých nik ani nezakopne.
Tak to vidím, cítim a domnievam sa, že to tiež treba zmeniť
a obyvateľov zrovnoprávniť.
Verím, že v dobrej partii nových
poslancov, teda s dobrými ľuďmi
by ti šlo.
Viliam Liedl

DOZREL ČAS NA ZMENU
pokračovanie rozhovoru s Milanom Jamborom, kandidátom na starostu Devínskej
Novej Vsi
Aké ďalšie plány máte s
Devínskou?
Vecí, ktoré nám v Devínskej
chýbajú, respektíve sú na nízkej
úrovni, je veľa. Rád by som sa teraz
venoval športu. Už dávno mali byť
obnovené ihriská, ktoré sa nachádzajú medzi bytovými domami
na sídlisku. Sú v hroznom stave
a ich rekonštrukcia pri tom nie je
finančne nákladná. Ako majú naše
deti zdravo vyrastať, keď na to
nemajú vytvorené podmienky? Na
priložených obrázkoch vidíte projekt, ktorý chcem v prípade môjho
zvolenia za starostu realizovať. Ide
o komplexnú revitalizáciu tenisového



areálu na Grbe. A našu mestskú časť
to nebude stáť žiadne finančné prostriedky. Podľa predbežných rozhovorov existuje možnosť revitalizovať
tento areál tak, že nájomca ho
postaví zo svojich prostriedkov a pri
dlhodobom prenájme bude navyše
platiť Devínskej nájomné. Záujemca
bude samozrejme vybraný transparentne vo verejnej súťaži. Takýto
model si viem predstaviť aj v prípade
futbalu v našej mestskej časti, ktorého

podmienky sú v posledných rokoch
žalostné a urýchlene potrebuje systémové riešenia. Myslím, že toto je
model, ktorý by mohol fungovať aj
v iných oblastiach života našej mestskej časti.
V minulej časti rozhovoru sa omylom do článku o parkovacom dome
nedostali jeho fotografie, preto ich
vidíte až teraz.

Neponúkam prázdne slová
a falošné sľuby, ale prinášam
konkrétne riešenia.
viac informácií nájdete na
www.milanjambor.sk
Milan Jambor
pokračovanie v ďalšom čísle

DEVEX 5

Vylúčení občania

terajší poslanci si zhruba pred
niečo viac ako rokom, v čase zúriacej hospodárskej krízy schválili ,
takzvaný akčný program rozvoja.
Súdnemu človeku bolo už vtedy
samozrejme zrejmé, že ciele , ktoré
si poslanci v akčnom programe
s prijatými termínmi schválili, by
nesplnili ani za ďaľších dvadsať rokov samosprávy. Ja som tomu už
vtedy rozumel , ako ich prípravu, už
na terajšiu volebnú kampaň. Mám
vážne obavy, či poslanci ešte vôbec
vedia, čo vtedy schválili. Keď sa
nemali čím pochváliť, tak sa aspoň
snažili ohromiť. No a keď uznesenia
predchádzajúcich poslancov, ich

k ničomu nezaväzovali, tak ani ich
akčný program, nebude zrejme
nikoho zaväzovať?
Naviažem sa trocha, na vtipnú
rozprávočku,
z minulého čísla
,o kráľovi a jeho šašovi. Kráľ a jeho
dvorania , ktorí si našli nového šaša
v metropole, sa môžu spokojne
predvádzať a predstavovať, ako sa
starajú o rozvoj obce aj bez účasti
občanov. A tiež ako odmeňujú
čestných občanov DNV. Odmenili už komunistov aj nestranníkov,
dokonca i jednu skoro kompletnú
rodinu. Je predsa volebná kampaň.
Veď za peniaze daňových poplatníkov je šašo štedro odmeňovaný.
No a ruka v ruke je tu i DTV. A veď
prečo aj nie. Aj tá je dotovaná
z peňazí daňových poplatníkov. Veď
to nikoho nič nestojí. A poukazovať

na problémy, nedostatky, prinášať
námety na ich riešenie, ale veď to
nie je úlohou DTV. Na to tu máme
predsa vylúčených občanov, no nie?
Viac krát som poukazoval zo
svojich poznatkov,
vo svojich
príspevkoch, prípadne podnecoval na zváženie riešenie problémov, s ktorými sa na mňa občania
obracali. Nuž, páni poslanci zrejme
svojho bývalého šaša už nečítajú,
no a mne robí zasa problém, kvôli
bolestiam v krížoch, pokľaknúť si
pred poslaneckými schránkami. Zostalo to bez odozvy.
Ako to teda napravíme. Zostane
tam i naďalej starý kráľ i s jeho
oddanými dvoranmi? A možno, že
zazvoní zvonec a rozprávke bude
koniec.
Ing. Peter Ebringer

v katastrofálnom stave, nezmyselný
a hlavne predražený nákup areálu
bývalej textilanky. Kúpa ošarpanej
nehnuteľnosti v dezolátnom stave
nás stála milión eur. Ďalšie státisíce
nás bude stáť jej rekonštrukcia. Za
tie peniaze sa dal postaviť napríklad

stránke pol roka nik neodpovedal
(okrem vedúcej stavebného oddelenia) a po pol roku mlčania namiesto
odpovedí bola rubrika zrušená. Inak
by sa nemohlo stať, že v tomto roku
vedenie obce akosi „pozabudlo“
zvolať na konci volebného obdobia

každý pozná. Poslancov miestneho
zastupiteľstva asi už nie. Väčšinu
v miestnom zastupiteľstve majú poslanecké kluby Nezávislé fórum
a Občiansky klub (bývalý klub
SDKU-DS, SZ). V klube Nezávislého fóra sú: Vladimír Baranovič,
Jozef Glatz, Daniela Lipková, Drahomíra Ludvigová, Fridrich Pokorný
a Eva Vargová. V Občianskom
klube sú: František Baňas, Miroslav
Encinger, Peter Fabšič, Ivan Hirländer, Jozef Hrabina, Milan Jeck,
Alojz Moravec, Dezider Mráz,
Miloslav Šimkovič. Tieto dva spolupracujúce poslanecké kluby majú
spolu 15 členov v 24-člennom miestnom zastupiteľstve, každé svoje
rozhodnutie si preto v zastupiteľstve
vedia pohodlne schváliť. Viacerí
z uvedených poslancov kandidujú
v komunálnych voľbách opäť. To
znamená, že majú na výsledky svojej práce iný názor, ako spomínaný
obyvateľ, alebo pisateľ tohto článku.
Aký názor majú voliči, to sa dozvieme už čoskoro.

a volebná kampaň do komunálu...
Je neodškriepiteľné , že kampaň
sa rozbehla plným tempom. Propagácia , i keď ešte oficiálne nezverejnených kandidátov naberá
na intenzite. Predstavujú sa nám
kandidáti noví, ale i terajší poslanci,
ktorí sa nám v priebehu volebného
obdobia obracali chrbtom, alebo
poviem to slušnejšie odkazovali nám,
aby sme im dávali naše požiadavky
alebo námety do prízemných schránok na miestnom úrade. Ak sme to
tam aj chceli vložiť, museli sme sa
pred schránkami pokloniť, prípadne
pokľaknúť, lebo bez toho nešlo.
Nuž proti gustu žiaden, dišputát.
No ale aj trochu vážne. Vieme,

Štyri roky
Začiatkom roku 2007 bol v Devexe uverejnený rozhovor so starostom mestskej časti Ing. Vladimírom
Mrázom o jeho plánoch a predsavzatiach, s ktorými začínal v poradí už štvrté volebné obdobie na
starostovskej stoličke. Pán starosta
bol plný optimizmu, veď získal vo
voľbách takmer toľko hlasov ako ostatní traja protikandidáti dohromady.
Na dôvažok mal v tomto volebnom
období prvýkrát za sebou aj podporu väčšiny poslancov miestneho
zastupiteľstva. Nezávislé fórum
a SDKU-DS, ktoré podporovali Ing.
Mráza vo voľbách, získali v poslaneckom zbore absolútnu väčšinu
a tak mali ideálne podmienky na
realizáciu svojich predvolebných
sľubov. Ako sa im to spoločne podarilo?
Odpoveď si môže každý čitateľ
dať sám. Stačí sa prejsť po uliciach
Devínskej Novej Vsi a porovnať
súčasnú situáciu so stavom spred
štyroch rokov. Stačí počúvať, ako
hodnotia toto volebné obdobie
občania. Stačí si prelistovať zopár
Devexov z posledných štyroch rokov.
Čo tam nájdeme? Zohyzdenú Istrijskú ulicu, bytovú výstavbu bez zodpovedajúcej vybavenosti, schátralý
futbalový areál na Vápencovej,
nezmyselne zbúraný plot na ZŠ I.
Bukovčana, autá parkujúce aj na
najnevhodnejších miestach, hrozba
výstavby betonárky hneď za oknami
obyvateľov, verejné priestranstvá
DEVEX 6

premárnených nádejí
parkovací dom, o ktorom sa stále iba
hovorí, ale „skutek utek“... A takto by
sa dalo pokračovať ešte veľmi dlho.
Prečo to takto dopadlo? Prečo
starosta a jeho podporujúce poslanecké kluby nevyužili tú šancu, ktorá
sa im pred štyrmi rokmi ponúkala?
Možno zabudli na to, že sú tu
kvôli občanom a nie občania kvôli
nim. Inak by sa nemohlo stať, že sa
u nás prijímajú rozhodnutia proti vôli
občanov. Inak by sa nemohlo stať,
že o dôležitých zámeroch sa dozvedáme často až vtedy, keď je už
neskoro protestovať. A keď aj protestujeme, vedenie mestskej časti si protesty nevšíma. Inak by sa nemohlo
stať, že na oficiálnej webovej stránke
mestskej časti sú v tomto roku uvedené pozvánky iba na tri rokovania miestneho zastupiteľstva, hoci
vrátane mimoriadnych zastupiteľstiev
sa poslanci v tomto roku stretli už
11-krát. Inak by sa nemohlo stať, že
na tej istej stránke v sekcii „uznesenia miestnej rady“ sú posledné
a jediné uvedené uznesenia ešte
z roku 2007. Inak by sa nemohlo
stať, že na otázky občanov v rubrike
„diskusné fórum“ zriadenej na tejto

verejné zhromaždenie občanov, na
ktorom by spoločne s občanmi zhodnotili svoju prácu – tak ako to bolo
bežné v predchádzajúcich volebných obdobiach. Asi vedia prečo na
to „zabudli“.
V minulom čísle Devexu jeden
z obyvateľov veľmi trefne zhodnotil
pôsobenie súčasnej samosprávy vetou: „V komunálnom prostredí našej
mestskej časti mám niekedy pocit, že
život sa akoby zastavil,“ a pokračuje:
„Pripadá mi to, ako keby po tomto
volebnom období mal nastať koniec
sveta“. Komu teda môžeme ďakovať
za to, čo sa za uplynulé štyri roky
v DNV urobilo a čo sa naopak neurobilo? Meno starostu mestskej časti

Ján Žatko

Vykričaná štvrť
V poslednom čase prichádza do
našej emailovej schránky napady@
devinskainak.sk množstvo podnetov
a postrehov od obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Kvôli nečinnosti samosprávnych a štátnych orgánov,
ktoré dlhodobo ignorovali problémy sídliska, sa z tohto kedysi

priateľského a pohodového územia
pomaly stáva vykričaná štvrť. Za
všetky príspevky, ktoré sme dostali,
uvádzam:
„Tu niet kde zaparkovať, človek
sa bojí prejsť cez cestu, aby ho
nejaký šialenec na motorke v 100
(Pokračovanie na strane10)

ˇ kronika
Spolocenská
na otázka, čo sa tým myslí. Lebo
svet sme my a Bohu tiež patríme
všetci. Iná otázka je, nakoľko si
nových spoluobčanov
to uvedomujeme. Azda sa preJuraj Ján KOVAČIČ
to dá povedať, že byť kňazom
znamená podporovať prepojeDominika ENCINGEROVÁ
nie sveta a Boha – aj preto, aby
Peter ZAJAC
sa Boh nechápal izolovane,
Vitajte!
svätuškársky, len metafyzicky,
a podobne svet, aby sa neuzavrel len do toho, čo je dočasné
a ohraničené.
Ján GURSKÝ
2/ Ako vnímate tých 20
a Lucia JANKOVIČOVÁ
rokov z pohľadu Vášho
Martin KOSTICKÝ
poslania?
a Gabriela MUSILOVÁ
V Devínskej Novej Vsi je žiŠtefan RUSŇÁK
vot pomerne pestrý, sú tu rôzni
a Ingrid KORDOŠOVÁ
ľudia. A tým, že naša obec je
Matúš VRBOVSKÝ
blízko Bratislavy (a pre mňa aj
a Barbora ORSÁGOVÁ
blízko Viedne) nie sme odkázaIng. Andrej MRVA
ní len na to, čo sa „varí“ v našej
a Ing. Sláva ČATLOŠOVÁ
Mestskej časti. Keď som prišiel
Rudolf ŠLAVKA
do Devínskej, priznám sa, že
a Martina KUCKOVÁ
som nikde nevidel biednejší
Mgr. Igor KOREŇ
kostol a také zdevastované proa Andrea ILLIŤOVÁ
stredie okolo neho ako tu. TakBranislav OPÁLKA
že najskôr sme sa v spolupráci
a Karin KAPRINAYOVÁ
s miestnymi ľuďmi, najmä zo staBlahoželáme!
rej časti našej obce, museli postarať o skultúrnenie prostredia
kostola a postupne aj ďalších
budov vo vlastníctve farnosti.
Mária LITOMERICKÁ,
Podstatné je však spolužitie s
rod. Levická
ľuďmi, pričom by si ani kňaz
Pavol BESEDA
nemal dávať za cieľ, že ide
Nech odpočívajú v pokoji!
ľudí prerobiť. Mali by sme však
Kňaz a správca farnosti v Devínskej Karol Moravčík

Privítali sme

Zosobášili sa

Odišli z našich
radov

Dvadsať rokov v Devínskej
Kňaz žije vo svete bez toho,
aby žil ako svet. Patrí Bohu, aby
pokračoval v poslaní Krista.
Kňaz je služobníkom po celý
život. Tak nejako vnímam poslanie kňaza, preto mi dovoľte
položiť vám pri tejto príležitosti
niekoľko otázok, ktoré by som
rád s vašimi odpoveďami uverejnil v Devexe.
1/ Čo znamená (pre vás)
byť kňazom?
Najskôr ďakujem za oslovenie. Naozaj, v Devínskej Novej
Vsi som od leta 1990. Z istého
pohľadu je to veľa, niekde sa
kňazi striedajú ako futbaloví
tréneri. Hovoríte, že kňaz nežije
ako svet a že patrí Bohu. Dá sa
to tak povedať, ale je tu aj váž-

poctivo svedčiť jeden druhému
o tom, z akých predstáv o živote, z akej dôvery a akých nádejí či vízií žijeme. Budem rád, ak
po mojom pôsobení v Devínskej
zostane dvojaké vedomie: Po
prvé, že cirkev nie je v prvom
rade nejaký úrad, čo „vybavuje“ tradičné obrady, ale že sme
to my konkrétni ľudia, ktorí dávajú zmysel svojmu životu cez
spoločne žitú vieru. A po druhé,
že cirkev túto vieru musí žiť pre
svet, pre jeho pozitívnu obnovu.
3/ Môžu aj dnes nachádzať, aj mladí a neznalí, vo
viere a náboženstve motiváciu?
Môžu a niektorí aj nachádzajú. Ale len vtedy, ak urobia

prvý krok a neberú život ako
počasie. Život sa prijíma ako
dar, ale životom sa nemôžeme
nechať len unášať, život sa má
tvoriť. Môže sa zdať, že tvorí sa
už tým, že vyštudujeme, máme
prácu, máme vzťahy... Ale ako
vravievali naši starí rodičia: Kto
nemá Boha pri sebe, nemá všetkých
„doma“,
nie je kompletný.
Toto byť „doma“,
mať vnútorný domov, však nie je
len psychologická kategória, ale
práve téma viery.
Tiež platí, že starší
kresťania pri všetkej úcte k tradícii
sa musia snažiť
svoju vieru stále
aktualizovať. Inak
to zostane ako v
múzeu. V múzeu
sa
uchovávajú
cenné veci, ale
nie je to náš aktuálny život. A to
býva prekážka najmä pre mladých ľudí, aby sa vo viere našli.
4/ Aké možnosti využívate dnes na oslovenie tých,
ktorí nepoznajú, nevedia,
hľadajú...?
V prvom rade sa na nikoho
nedívam ako na človeka, ktorého treba presvedčiť o mojej
viere. A tých, čo hľadajú – či už
filozoficky alebo častejšie pre
určité životné trápenia – chcem
brať celkom vážne takých, akí
sú. Je to zvláštne, ale najzaujímavejšie skúsenosti mám presne
ako Ježiš nie s tzv. nábožnými,
slušnými ľuďmi, ale s tými, čo sa
cítia hriešni, odpísaní, čo si niečo vyčítajú, čo hľadajú, ako ďalej... Po rokoch s prekvapením
zistím, že toto sú ľudia, ktorí sa
nám stanú i veľmi blízkymi ľuďmi, lebo vedia, čo našli, a vedia
byť za to aj vďační.
5/ Sebapoznávanie, pokora, a ako spomínam
v úvode služba, patria
medzi nechcené pojmy v
súčasnej spoločnosti. Žijeme v čase predvolebnom
(v podstate stále čosi a kohosi volíme a hľadáme),
čo možno odporučiť hľadajúcim občanom?
Demokracia funguje najlep-

šie v prostredí, kde sú si občania
viac-menej rovní, kde medzi tzv.
mocenskou elitou a ostatnými
občanmi nie je veľký rozdiel.
Tam, kde vzniká priveľká nerovnosť, demokracia je len ilúziou, prestane fungovať verejný
priestor (naše vzťahy, ale aj stav
konkrétnej lokality). Okrem toho

demokracia nefunguje bez tzv.
nepísaných pravidiel. Viacerí
myslitelia vo svete si dávnejšie
všimli úpadok demokracie (nie
je to problém len našej tzv. „mladej“ demokracie), keď ekonomika znásilňuje politiku, a tým zmysel občanov pre veci verejné
(donedávna znásilňovala politiku ideológia). Hľadá sa dialóg,
diskusia ako podmienka demokracie. Vo svete postmoderných
médií je však aj diskusia viac pripraveným divadlom ako cesta
k riešeniam. Takže odporúčam
reálne vidieť našu spoločnosť,
počítať s tým, že volíme ľudí,
ktorí nás zastupujú v stave veľmi nedokonalej až úpadkovej
demokracie. Vyberajme ľudí (ak
takí vôbec sú), ktorí chcú mať
politickú zodpovednosť v mene
celého spektra občanov, nielen
určitých záujmových skupín.
A najmä budujme zmysel pre verejnosť. Za kresťanskú vec dodávam: Budujeme verejnosť, kde
posledným kritériom nebude zákon, ale úcta a viera. Lebo, kto
neverí, nechce vedieť, čo si má
vážiť, nijaký zákon ho nedonúti
slúžiť verejnosti. Najmä, keď si
tie zákony môže napísať sám.
Za rozhovor ďakuje
Peter Krug,
vydavateľ Devexu
DEVEX 7

a ZoD podpíše aj s odkladacou
podmienkou účinnosti.
Ale načrime do iného súdka
avizovaného riešenia. Na futbalovom štadióne už roky chátra
objekt Reštaurácie na štadióne.
Pôvodný „zámer“ – odpredaj tejto
nehnuteľnosti a následné použitie
prostriedkov na výstavbu šatní –
bol legitímny. Aj keď - nedá mi
nespomenúť, že túto nehnuteľnosť
postavili futbalisti a futbaloví
fanúšikovia v rámci akcie „Z“ svojpomocne, a teda by mali mať aspoň
aké-také slovo pri rozhodovaní o jej
osude. Zodpovední (poslanci MZ
MČ DNV) si však počínajú nezodpovedne. Predpokladám, že každý
z nich si totiž plne uvedomuje, že
cena chátrajúceho objektu každým
dňom klesá (o zákonom stanovenej
zodpovednosti za starostlivosť
o zverený majetok ani nehovoriac).
Nechcem si ani domýšľať možnosti

zámeru znižovať trhovú cenu objektu prieťahmi (a teda docieliť
jeho čo najlacnejší odpredaj).
Pikantne
(a
hlavne
nepochopiteľne) vyznieva aj
niekoľkonásobné a neúnavné zadávanie najrôznejších projektových
dokumentácií, štúdií a realizačných
zámerov, keď MČ DNV na ich
realizáciu v konečnom dôsledku
nemá prostriedky (aspoň v prípade futbalového štadióna to platí
ako pravidlo). Domýšľať si, že ide
o hru zadávania zákaziek pravidelným dodávateľom projektových
dokumentácií, si nedovoľujem.
Keď teda vylúčime klientelizmus
a korupciu, zostáva mi konštatovať
jediné
–
nekompetentnosť
a nezodpovednosť. A potom mi
nenapadá vhodnejšie, ako citovať
z Knihy kníh (Biblie) – „Pane,
odpusť im, lebo nevedia čo činia“.
P.S. Alebo dobre vedia čo a prečo
činia?
František Hupka,
predseda futbalového klubu

ho konania na tieto priestory o mesiac neskôr, pretože okrem Bublinky sa nikto iný neprihlásil.
A tak sa Bublinka pri svojom
hľadaní prepracovala až do
súčasnosti. Keďže do volieb ostáva
len pár týždňov, kandidáti na starostu sa predháňajú s rôznymi ponukami „vyhovujúcich“ priestorov
pre mamičky a ich deti. Zatiaľ sa
do hry dostala schátraná budova
bývalej ZŠ na ulici Charkovského
a rôzne bytové priestory, ktorých
uvoľnenie je však v nedohľadne.
Nechcem pochybovať o úprimnosti snahy spomínaných kandidátov,
rada by som však verila, že v nej
budú pokračovať aj po voľbách.
Aby z našej krásnej Bublinky neostala len bublina prázdnych slov.

P.S. Vraj je lepšie raz vidieť,
ako stokrát čítať :-) preto pripájame aj fotky z Bublinky pred
rekonštrukciou a po nej. Viac fotiek nájdete na internetovej adrese
www.devinskainak.weblahko.sk
Dana Vanková
podpredsedníčka
občianskeho združenia
Devínska Inak

Rekonštrukcia? Reštaurácia? Či?
Dňa 24. 08. 2010 Miestna
rada MČ DNV zobrala na vedomie výsledok verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku č. 76/2010
dňa 23.4.2010 na prístavbu šatní
a príslušenstva na futbalovom
štadióne na Vápencovej ulici.
Miestna rada odporučila starostovi nepodpísať Zmluvu o dielo
s víťazom súťaže, spoločnosťou
MBM – STAV, s.r.o., z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
Odhliadnuc od skutočnosti, že MČ
DNV po cca štyroch dlhočizných
mesiacoch súťaženia (dlhočizných
preto, lebo sa súťažilo na úrovni
prahových hodnôt t.j. cca 360 000
Eur, čo by malo predstavovať
súťaž s trvaním len niekoľko málo
týždňov), odmietne podpísať
ZoD s víťazom a teda neguje
celé svoje štvormesačné snaženie
získať dodávateľa (v súlade so
zákonom). Pri postupe nepodpísa-

nia ZoD neobstojí ani argument
o nedostatku finančných prostriedkov. Obstarávateľ totiž tento dôvod
ošetril v samotnom Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v bode III.1.4. Opis osobitných
podmienok, citujem: „zmluva
o dielo nadobudne účinnosť
po zabezpečení finančného
krytia v rozpočte mestskej
časti Bratislava - Devínska
Nová Ves“. T. j. že MČ DNV Zmluvu o dielo podpíše (inak po uplynutí lehoty viazanosti ponúk MČ
DNV stratí dodávateľa a celé obstarávanie sa bude musieť
zopakovať), len jej účinnosť
bude závisieť na stave financií. Celý
tento postup navodzuje dojem, že
MČ DNV obstarávala len akoby na
oko a v skutočnosti nemala záujem
pomôcť futbalistom. V opačnom
prípade by postupovala tak, že
využije tento bod Oznámenia

Kto siaha deťom
Deti a mamičky to v Devínskej
nemajú ľahké. Ak sa im náhodou
podarí podniknúť čokoľvek svojpomocne, rýchlo sa nájde niekto,
komu občianska aktivita prekáža.
Ako v prípade Bublinky.
Materské centrum Bublinka oslávilo tento mesiac päť rokov existencie. Vzniklo, aby sa mamičkám
na materskej žilo jednoduchšie,
mohli si pomáhať v starostlivosti
o deti a aby sa ich ratolesti priúčali
životu s rovesníkmi.
Priestory
pre
občianske
združenie sa podarilo nájsť v decembri 2005 v budove Materskej
školy na ul. Jána Smreka. Nešlo
zďaleka o priestory vyhovujúce
potrebám mladých mamičiek. Zakladajúce členky združenia však
dali na vlastné náklady opraviť
zatekajúcu strechu a vlastnoručne
s finančnou podporou niekoľkých
sponzorov zrekonštruovali celý
priestor. Miestny úrad im priklepol
symbolické nájomné vo výške 365
korún ročne.
Po piatich rokoch je jasné, že
Bublinka má v Devínskej svoje pevné miesto. Z opustenej škôlkarskej
DEVEX 8

na Bublinku?

triedy sa mamičkám podarilo
vytvoriť miesto priateľské k deťom.
Okrem samotného priestoru na
hranie zabezpečuje Bublinka
aj rôzne kurzy, akcie pre deti,
cvičenia a burzy detských vecí.
Pomocou týchto aktivít si zároveň
zabezpečuje financie na svoju prevádzku a údržbu.
Zdá sa však, že táto idylka
nebude mať dlhé trvanie.
Do priestorov Bublinky sa má
od budúceho školského roka
presťahovať nová trieda škôlkarov.
Počet detí totiž rastie a škôlky miestny úrad ruší. Bublinka preto stojí
pred neľahkou úlohou – nájsť si
nové miesto na svoje aktivity.
Materské centrum prejavilo záujem o voľný vyhovujúci priestor
v Dovina pasáži na ulici M.
Marečka, aj napriek tomu, že zaň
bude musieť platiť nemalé nájomné.
Miestny úrad sa však vyjadril, že
uvedený priestor hodlá využiť na
komerčné účely a namiesto toho,
aby sa snažil mamičkám pomôcť,
posunul termín ukončenia výberové-

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

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

Tel./zázn.: 6477 6963
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY,
DANE - kompletné spracovanie
Ing. Monika KONCOVÁ
Tel.: 0907 106 308• 64 777 430
monika.koncova@gmail.com

02 - PREDAJ

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám starší, málo používaný
Favorit 135 LS, udržiavaný profesionálom, za 200 Eur.
Tel: 0949-308 665
•Predám Peugeot 307, 1,4 l, benzín, r. v. 1994. Cena dohodou.
Tel.: 0905 444 815,
0903 238 356
• Predám klavír zn. Koch & Korselt,
vynikajúci stav a zvuk, čierny. Cena
dohodou.
Tel. 0907-319 381
• Predám rohovú zelenú koženú
sedačku. Cena dohodou. Tel:
0905 444 815, 0903 238 356

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

07 - ROZLIČNÉ
PREDÁM fungujúcu prevádzku
PREDAJ PEVNÝCH PALÍV blízko Topoľčian Prevádzka je v osobnom vlastníctve, blízko železničnej
stanice,na 60 árovom pozemku
s rozostavanými prevádzkovými
budovami Súčasťou bude aj
nákladné auto Iveco a nakladač
uhlia.
Info v redakcii 0903 429 485

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar, darčeky.
Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie
Júlia Suchová

HĽADÁM

okresný manager
KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s.
mobil: 0905 977 058
e-mail: suchova@koop.sk
sangria@stonline.sk

KÚPIM

rodinný dom
do prenájmu

stavebný pozemok
alebo rodinný dom

Tel.: 0910 956 917

Tel.: 0904 239 227

FK Lok. DNV organizuje zájazd
vlastným autobusom, cena 20 Eur

na nákupy do
Noweho Targu v Poľsku
Pravdepodobný termín:

5. 11. 2010
Odchod autobusu z DNV 5.11. o 22.00 h
od požiarnej zbrojnice na Istrijskej
Info: 02/6477 6360 • 0903-425 961

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

Z policajného
zápisnika
• V sobotu 2. 10. neznámy
páchateľ na M. Marečka sa vlámal
do osobného motorového vozidla.
Ukradol GPS, nabíjačku bateriek
a žiarovky. Poškodením a krádežou
spôsobil majiteľovi škodu 490 Eur.
• V ten istý deň 2. 10. hliadka
polície DNV zaistila na Bleduľovej
mladíka, ktorý mal u seba marihuanu. Zároveň začali trestné stíhanie
za prečin nedovolenej výroby
a držania omamných a psychotropných látok.
• O dva dni neskôr 4. 10. oznámil
občan Rakúska, že mu neznámy
páchateľ v noci z 3. na 4. 10. ukradol z auta obe ŠPZ na parkovisku
Š. Králika.
• V stredu 6. 10. oznámil občan
DNV, že mu matka spoločného
syna odmietla stretnutie s ním.
Oznam polícia preveruje.
• V ten istý deň 6. 10. hliadka
polície DNV zaistila občana,
ktorý fyzicky napadol manželku.
Udalosť, v ktorej je občan podozrivý z priestupku voči občianskemu
spolunažívaniu, šetrí polícia.
• O deň neskôr 7. 10. hliadka
polície DNV zaistila osobu, ktorá
sa dopustila krádeže v obchode
Lidl. Obvinený sa k priestupku
priznal a musel zaplatiť pokutu
30 Eur.
• V sobotu 9. 10. hliadka polície
predviedla z Podhorskej občana
Rakúskej republiky, ktorý nevedel

hodnoverne preukázať totožnosť.

Po preverení (zistenie totožnosti),
overení či nie je po ňom vyhlásené 
pátranie zadržaného prepustili.
• V záhrade na P. Horova neznámy
páchateľ spôsobil požiar záhradnej
chatky v pondelok 11. 10. Tá zhorela do tla. Majiteľovi spôsobil škodu
8-tis. Eur.
• V utorok 12. 10. na J. Jonáša
hliadka polície zaistila osobu, ktorá
jazdila na motorovom vozidle
napriek zákazu. Obvinený je z
prečinu marenia výkonu úradného
rozhodnutia.
• V ten istý deň 11. 10. hliadka polície zadržala obvinenému vodičský
preukaz, pretože pri dychovej
skúške zistili, že jazdil pod vplyvom
alkoholu.
• Už o deň neskôr hliadka polície
DNV zadržala a predviedla osobu
na základe žiadosti okresného
súdu.
• V stredu predviedla hliadka polície DNV dve osoby, jednu z Opletalovej, druhú z J. Jonáša. Obe nevedeli hodnoverne preukázať svoju
totožnosť.
• V ten istý deň 13. 10. zaistila hliadka polície DNV na Eisnerovej podozrivého zo spáchania
priestupku voči verejnému poriadku.
• V utorok 14. 10. v Devínskom
Jazere zadržala hliadka polície
občana, ktorý viedol motorové vozidlo napriek zákazu. Je obvinený
a stíhaný za prečin marenia výkonu
úradného rozhodnutia.

(Pokračovanie zo strany 6)
kilometrovej rýchlosti nezrámoval
/predpísaná 40-tka/, ak stúpite
na trávu mimo chodník tak určite
do nejakého exkrementu od psa,
žiadne športoviská, nič. Úplne
osobitná kategória sú tlupy postbubertálnych vandalov, ktorých
chorobný rev musíme počúvať po
každej diskotéke nad ránom a ktorý
sa rozlieha ulicami celého sídliska. Svoje “hrdinstvo” demonštrujú
kopaním do zaparkovaných áut,

FUTBAL

9. kolo 10. 10.
Malinovo – TK Lok DNV
4:2
g: Lorenc, Hanúsek
10. kolo 17. 10.
FK Lok DNV – Ivánka
4:0
g: M. Rischer 2, Lorenc, Gajdoš z

strhávaním puklíc, prevracaním
smetných kontajnerov, rozbíjaním
vstupných brán. Uvádzam najnovší
prípad, je asi z noci zo 16. na 17.
októbra 2010, kedy niekto zapálil
kontajner na papier a plasty na Eisnerovej 15, tie zhoreli do tla. Na
ilustráciu posielam fotky.“
Preto sa pýtam, ako je možné,
že niekto dovolil, aby problémy
dospeli až do takéhoto štádia?
Poľahčujúcou okolnosťou kompetentným môže byť hádam len to, že
vôbec nekonali. Lebo v prípade,
že tento status quo je výsledkom
ich aktívnej činnosti, ako nás chcú
v poslednej dobe presvedčiť, Pán
Boh nás ochraňuj pred ich ďalšími
činmi.
Mgr. Lenka Hlaváčová,
Občianske združenie
Devínska Inak

OO PZ DNV

Podvodníci čakajú na chyby
Policajti upozorňujú občanov na
podvodníkov, ktorí sa vydávajú za
príbuzných, fiktívnych zamestnancov elektrární, plynární, bytových
družstiev a pod. Pod vymysleným
dôvodom, ako je kontrola meračov
vody, tepla alebo plynu vojdú
do bytu dôverčivého občana a v
nestráženej chvíli ho okradnú.
Podvodníci využívajú dôverčivosť
najmä starších osôb. Ich praktiky
sú rôzne, pod rôznymi zámienkami lákajú najmä od starších ľudí
peniaze, predstavia sa ako dobrí
známi ich príbuzných, zástupcovia
rôznych inštitúcií či firiem, ponúkajú
výhodne rôzny tovar, vyplácanie

Vykričaná štvrť

príspevkov alebo odovzdanie
výhry.
Polícia preto odporúča nevpúšťať
takéto osoby do bytu. Elektrárne,
vodárne a iné spoločnosti peniaze
neposielajú v hotovosti.
Ďalej ak niekto zazvoní a predstaví sa ako pracovník miestneho
úradu s tým, že zameriava rodinné
domy z dôvodu preplatkov na
daniach z nehnuteľností a predloží
bankovku hodnoty 500 eur, či
mu máte vydať, neverte mu. Preplatky na daniach sa nevyplácajú
osobne, preto je potrebné ihneď
volať políciu.
Keby niekto zazvonil pri dverách

- Premýšľam o tom, že
si kúpim nové auto.
- A môžeš si do dovoliť?
- Pravdaže, veď premýšľanie
nič nestojí.
•••
- Tu orol, tu orol. Pred kinom
Hron sa strhla bitka! Pomoc
neposielajte, utečiem aj sám...!
•••
V ničom žena nevyniká
tak ako v ničom.
a chcel odpísať plyn, vodu, elektriku, žiadajte od neho preukaz zamestnanca spoločnosti
a požiadajte niekoho v okolí,

•••
Prieskumy potvrdili,
že najobľúbenejšou ženskou
fantáziou sú dvaja muži naraz
– jeden varí a druhý upratuje.
•••
- Ty si sa so mnou oženil
len preto, že som zdedila
milión po babke.
- Vôbec nie! Ja by som sa
s tebou oženil aj keby si
to zdedila po dedkovi.
napr. suseda, aby bol prítomný,
keď vstúpi táto osoba do bytu. Ak
sa dôveryhodne nepreukáže,
netreba ju púšťať.
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