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	 Vraj	 takáto	 zima	 aj	 so	 sne-
hom	mala	byť	na	Vianoce.	Nuž,	
želania	by	sme	mali	rôzne.	Ale-
bo…	načo	písať	o	zime,	či	mraze,	
veď	cez	zimu	to	tak	býva.	Prav-
da,	bývalo	i	býva,	ale	ako	bude	o	
neviem	koľko	rokov,	to	netušíme	
a	noviny,	okrem	oficiálnych	kro-
ník,	sú	takými	svojskými	kroni-
kami,	kde	sa	dozvieme,	aj	po	ro-
koch,	že	tá	a	tá	zima	bola	taká…
ten	a ten...skrátka,	čo	bolo	v tom	
čase	keď	noviny	vyšli.

Dnes	 som	 sa	 dočítal,	 že	 potrvá	
najmenej	dva	roky	kým	sa	u	nás	
(na	 Slovensku)	 podarí	 obnoviť	
výrobu	 mlieka	 na	 úrovni	 roka	
2007.	 Nikde	 zatiaľ	 nepíšu,	 čo	
všetko	sa	nám	obnoviť	nepodarí.
			Inde	sa	dozvedám	(teda	v iných	
novinách),	 že:	 „Akoby	 podivný	
prst	 skreslených	 a	 zmanipulo-
vaných	 informácií,	 povzbudený	
zvrhlými	 jednotlivcami…“		
a	 mám	 po	 chuti	 čítať	 noviny.	
Nielen	zvedavosť	ma	núti	dočítať.

	 V  týchto	 dňoch	 sme	 sved-
kami	 zápisov	 prvákov	 do	 škôl.	
Nuž,	 želáme	 im,	 aby	 o	 pravde		
a	spravodlivosti	nečítali	iba	v roz-
právkových	knihách.	

	 Aby,	 keď	 dorastú	 a	 nastane	
volebný	 rok,	 mohli	 bez	 problé-
mov	otvárať	životopisy	kandidá-
tov	 na	 posty	 svojich	 zástupcov	
v  parlamentoch,	 nemuseli	 sa	
červenať	za	druhých	ani	za	seba.
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Tohtoročná zima praje najmä deťom. Vyšantiť sa môžu aj v Devínskej

V týchto chladných a mrazivých 
dňoch dobre padne operen-
com, keď na ne niekto myslí, ob-
čas im nasype zopár semienok, 
zavesí na konár kúsok loja a tak 
im uľahčí prežiť tentu, pre ne  
nevľúdny čas.

Dejiny píšu tí, čo sú pri moci. 
Aj v Devínskej Novej Vsi je to tak.

Je pekné, že starosta De-
vínskej Novej Vsi spoločne 
s poslancami miestneho zastu-
piteľstva príležitostne oceňujú 
obyvateľov tejto mestskej časti 
za ich prínos pre Devínsku Novú 
Ves. Veď medzi nami žije tak 
veľa významných ľudí, že to ani 
netušíme. 

Naposledy udelil starosta 
mestskej časti na návrh miestne-

ho zastupiteľstva koncom minu-
lého roka „Verejné uznanie za 
zásluhy“ spojené s finančnou 
odmenou piatim občanom našej 
mestskej časti za ich „osobný 
prínos k rozvoju demokracie  
a slobody v rámci mestskej časti 
Bratislava Devínska Nová Ves“. 
Ocenenie súviselo s 20. výročím 
Nežnej revolúcie. Ocenení boli 

Juraj Králik premenil 
mince na umenie

Slovenský výtvarník Juraj 
Králik 21. januára 2010 

v Galérií SPP na Drevenej 
ulici v Bratislave prvýkrát 
predstavil výtvarný cyklus 

Many & Lóve. Umelecké diela 
vytvorené zo slovenských 
mincí si návštevníci môžu 

pozrieť v Galérií SPP 
do 28. februára 2010.

(Pokračovanie na strane 3)



DEVEX 2

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

Z radnice
Miestna  rada  (MR)  Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Devín-
ska  Nová  Ves  (MZ  MC  DNV)    sa 
zišla 19. 1. 2010. Z prijatých uzne-
sení predkladáme:  

MR MZ MČ DNV 
•  prerokovala  Územnú  štúdiu 
časti  zóny  –  východ  BA  DNV 
a  Územnú  štúdiu  pri  Glavici 
a  požiadala starostu  MČ  DNV 
urgovať  stanoviská  Magistrátu  hl. 
m. SR Bratislavy k obidvom štúdiám 
a doložiť ich k materiálu do MZ MČ 
DNV,  uložila architektovi  MČ 
DNV a požiadala spracovateľov 
Územných štúdií premietnuť pripo-
mienky MR MČ DNV do záväzných 
a  odporúčajúcich  ustanovení 
Územných  štúdií,  požiadala 
starostu  MČ  DNV  prerokovať 
pripomienky  k  Územnej  štúdií  pri 
Glavici  v orgánoch Bratislavského 
samosprávneho  kraja,  uložila 
architektovi  MČ  DNV  a  žiada 
spracovateľov Územnej štúdie pri 
Glavici  rozpracovať  do  záväzných 
ukazovateľov  povinnosť  vybudova-
nia železničného podjazdu pri Vá-
penke, 
•  schválila  zmluvu  s  prof. 
Agočom na technický dozor za MČ 
DNV  na  projektovej  dokumentácií 
pre  stavebné  povolenie  na  Cyk-
lomost s finančnou odmenou max. 
do  výšky  2500  Eur  z  rozp.  pol. 
Cyklomost, 
•  odporučila  MZ  MČ  DNV 
schváliť  návrhy  rozpočtov  De-
novy,  Istra  centra,  Obecného 

hasičského zboru a DTV  na roky 2010 
– 2012 v znení pripomienok, 
•  odporučila MZ MČ DNV ako  jedi-
nému  spoločníkovi  schváliť  návrh 
Finančného plánu DNV ŠPORT, spol. 
s r. o. na roky 2010 – 2012 v znení pri-
pomienok MR MČ DNV, a požiadala 
konateľa DNV ŠPORT, spol. s r. o. aby 
zabezpečil  vypratanie  reštaurácie  na 
štadióne aj prostredníctvom exekúcie, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o  postupe  prác  na  prestavbe  Denovy 
pre potreby OO PZ SR, s kontrolným 
termínom 03/2010, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
o stave obecných bytov za obdobie ro-
kov 2004 – 2008, a uložila prednos-
tovi MÚ  MČ  DNV  preveriť  zmluvy  pri 
prevode  obecných  bytov  v  prípadoch 
: p. Juhás, p. Všelková, p. Školníková 
a p. Božík, 
•  uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
predložiť  Zmluvy  o  spolupráci  so  Star 
production, s. r. o. a s p. Petrom Kru-
gom – Devex do najbližšej Komisie  fi-
nancií, podnikania, rozvoja cestovného 
ruchu a legislatívy, 
•  uložila prednostovi MÚ MČ DNV 
predložiť návrh Zásad výmen delegácií 
družobných  obcí  a  MČ  DNV  do 
najbližšej Komisie  financií, podnikania, 
rozvoja  cestovného  ruchu  a  legislatívy 
a do Komisie kultúry, 
•  uložila riaditeľovi  Denovy 
dopracovať návrh zmien organizačného 
poriadku Denovy o pripomienky MR MČ 
DNV a predložiť do marcovej MR MČ 
DNV, uložila riaditeľovi Denovy pripraviť 
návrh búracích prác s vyčíslením pred-
pokladaných nákladov na objektoch pri 
ZŠ I. Bukovčana 1 a kina Devín a návrh 
predložiť do najbližšej Komisie výstavby, 
architektúry,  územného  plánovania 

a  dopravy, uložila prednostovi  MÚ 
MČ DNV pripraviť výber dodávateľa na 
realizáciu zámeru 1. etapy pešej zóny – 
križovatka pri ZŠ I. Bukovčana 1, 
•  požiadala riaditeľov  ZŠ I. 
Bukovčana 3 a P. Horova 16 
prepracovať  rozpis  štátnych  normatív 
ZŠ  na  ostatné  prevádzkové  náklady 
okrem  tepla  za  roky  2007  –  2009 
v  znení  pripomienok  a  predložiť  do 
najbližšej MR MČ DNV, 
•  zobrala na vedomie  informáciu 
riaditeľov ZŠ  I. Bukovčana 3 a P. Ho-
rova  16  o  podaných  žiadostiach  na 
Ministerstvo  školstva  SR  na  dotácie 
na  opravy  a  rekonštrukciu  ZŠ  za  roky 
2007  –  2009,  a  zobrala  na  vedomie 
žiadosť riaditeľov ZŠ I. Bukovčana 3 a P. 
Horova 16 o  rekonštrukciu striech ZŠ 
ako náhradu za zateplenie obvodových 
plášťov budov ZŠ, 
•  prerokovala informáciu 
o náhradách za telocvične v ZŠ I. 
Bukovčana 3 a požiadala riaditeľa 
ZŠ doplniť materiál o predpis a úhrady 
energií podľa pripomienok MR MČ DNV 
a predložiť na najbližšiu MR MČ DNV, 
•  odporučila MZ MČ DNV schváliť 
návrh  plánu  kontrolnej  činnosti 
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010 
podľa predloženého návrhu, 
•  schválila  prenájom  nebytových 
priestorov vo VÚZ na 1. n. p. o výmere 
16,67 m2 p. Jánovi Budikovi vo výške 
nájmu  79  Eur/m2/rok  za  účelom  vyt-
vorenia prevádzky obuvi od 1. 2. 2010 
na dobu neurčitú, a vyjadrila nesúhlas 
s prenájmom pozemku na p. č. 1628 
o výmere 200 m2, zapísanom na LV č. 
1 a časti pozemku p. č. 1629 o výmere 
200 m2, zapísanom na LV č. 1 –  for-
mou  priameho  prenájmu  p.  Viktorovi 
Borčinovi za cenu 0,50 Eur/m2/rok za 

účelom Záhrady od 1. 2. 2010 na 
dobu neurčitú, 
•  schválila finančnú  dotáciu 
pre  Mgr.  Jozefa  Rajchla  na  akciu 
„Lýbijská  výzva  2010“  z  Fondu 
voľnočasových aktivít mládeže, 
•  odporučila MZ MČ DNV 
schváliť  odmeny  občanom  – 
členom komisií MZ MČ DNV za 2. 
polrok  2009  podľa  predloženého 
návrhu, 
•  schválila  príspevky  pre 
športové kluby pre rok 2010 podľa 
predloženého návrhu v znení pripo-
mienok MR MČ DNV, 
•  schválila finančné zabezpečenie 
športových podujatí MČ DNV v roku 
2010  podľa  predloženého  návrhu 
po  položku  č.  30  v  znení  pripomi-
enok MR MČ DNV, a uložila pred-
nostovi MÚ MČ DNV  premietnuť 
čiastku  v  položkách  31  –  33  do 
rozpočtových opatrení v roku 2010 
po schválení Záverečného účtu,  
•  prerokovala informáciu 
o riešení „Medveď - Pub“ 
a odporučila starostovi MČ DNV 
,  aby  za  4  opodstatnené  zistenia 
porušenia  VZN  alebo  stavebného 
poriadku  riešil  každé  zistenie  v  sa-
mostatnom správnom konaní  s up-
latnením  príslušnej  výšky  sankcie 
a podal informáciu na najbližšej MR 
MČ DNV, 
•  zobrala na vedomie infor-
máciu o pripravovaných vernisážach 
maliara  Rabinu  v  Kultúrnom 
a spoločenskom centre a v zahraničí 
v  Chorvátsku  2x,  Rakúsku 
a Maďarsku a úhradu nevyhnutných 
výdavkov z rozpočtovej položky „Or-
ganizovanie kultúrnych podujatí“.

zrb

Vďaka mnohým neznámym 
štedrým ľuďom sa Komunit-
nej nadácii Bratislava po-
darilo  splniť ďalších 543 kniž-
kových snov detí zo 17 
bratislavských krízových 
centier a združení venuj-

úcim sa znevýhodneným 
deťom. 

Ľudia s chuťou darovať mohli 
opäť počas projektu Daruj knihu 
zájsť do kníhkupectiev Artforum 
na Kozej ulici, Panta Rhei v Au-
parku a Polus City Center. 

Tu boli prichystané malé kop-
ce detských kníh ozdobené fa-
rebnými štítkami s konkrétnymi 
menami detí. Stačilo niektorú 
z označených knižiek kúpiť, 
nechať v kníhkupectve a Komu-
nitná nadácia Bratislava ju ná-

sledne doručila malej čitateľke 
alebo čitateľovi. Za sedem ro-
kov fungovania tejto malej via-
nočnej pošty sa podarilo splniť 
už 3 336 knižkových prianí. 

Úprimne všetkým 
ĎAKUJEME - za všetky deti 

Základná škola na Ul. I. Bukovčana 3 
vás srdečne pozýva na nasledovné akcie:

5. február 2010  (piatok) 
Zápis do 1. ročníka  - budova školy I. Bukovčana 1 
- prvé poschodie od 15.oo do 18.oo hod. 
6. február 2010 (sobota) 
Zápis do 1. ročníka – budova školy I. Bukovčana 1

- prvé poschodie od 8.oo do12.oo hod.
Posedenie učiteľov a rodičov 
- budova školy I. Bukovčana 1 od 19.oo hod.
8. februára 2010 ( pondelok ) 
Karneval – budova školy I. Bukovčana 1 
– telocvičňa od 10.oo hod.

www.bukovcana.sk

DARCOVIA SPLNILI 543 DETSKÝCH PRIANÍ



 DEVEX 3

páni JUDr. Miloslav Šimkovič, 
Ing. Ladislav Krechňák st., Mgr. 
Ladislav Krechňák ml., akad. 
maliar Viktor Hulík a Ing. Ale-
xej Zlocha. Títo páni sa osobne 
zaslúžili o rozvoj demokracie 
a slobody v našej mestskej časti 
a ja im k oceneniu úprimne gra-
tulujem. Naozaj si ho zaslúžia, 
pretože pred dvadsiatimi rokmi 
patrili k tým, ktorí ukončili vládu 
jednej strany v našej obci a klád-
li základy demokracie v jej ria-
dení.

Potiaľ by to bolo všetko v po-
riadku. Je tu ale jedno veľké 
ALE. Všetci piati ocenení páni 
zastupovali pred dvadsiatimi 
rokmi to isté spoločenské hnutie 
nazývané „Verejnosť proti ná-
siliu“. A mne sa zrazu derú na 
jazyk neodbytné otázky. Pán 
starosta a páni poslanci, Devín-
ska Nová Ves bola pred dvad-
siatimi rokmi taká výnimočná, 
že tu komunizmus porazila iba 
jedna úzka skupinka ľudí? Tu sa 
do spoločenských zmien neza-
pojila Strana slovenskej obrody, 
ktorá neskôr prijala svoj pôvod-

ný názov Demokratická strana? 
Tu sa do spoločenských zmien 
nezapojila Strana slobody? Tu 
sa do spoločenských zmien ne-
zapojila Sociálnodemokratická 
strana Slovenska? Tu sa do spo-
ločenských zmien nezapojila 
Strana zelených? Tu sa do spo-
ločenských zmien nezapojila 
Slovenská národná strana? Tu 
sa do spoločenských zmien ne-
zapojilo Kresťanskodemokratic-
ké hnutie? Nejdem sa ale pýtať, 
pretože odpoveď poznám. Čle-
novia všetkých uvedených strán 
sa podieľali pred dvadsiatimi 
rokmi na prechode od totality 
k demokracii v Devínskej Novej 
Vsi. Iba sa na nich akosi poza-
budlo, iba nám tu ktosi podsúva 
históriu tak ako ju vidí on. Dnes 
je ešte jednoduché povedať, 
že nám tu niekto podsúva krivé 
zrkadlo. Veď všetci zabudnutí 
účastníci spoločenských zmi-
en žijú stále medzi nami. Ale 
čo bude o dvadsať, čo bude 
o päťdesiat rokov? Vtedy budú 
naši potomkovia čerpať informá-
cie iba z písomných análov. A to 
čo sa z nich dozvedia, nebude 
pravda. 

Pán starosta a páni poslanci 
majú krátku pamäť. Preto ja ďa-
kujem tým, ktorým oni poďako-
vať zabudli. Ďakujem všetkým 
odvážnym, ktorí sa v Devínskej 
Novej Vsi pred dvadsiatimi rok-
mi zúčastňovali na rokovaniach 
za okrúhlym stolom s predstavi-
teľmi Komunistickej strany a pri-
speli k tomu, že do Miestneho 
národného výboru boli koop-
tovaní aj nečlenovia Komunis-
tickej strany. Ďakujem všetkým 
tým, ktorí zabezpečili, že v roku 
1990 sa v Devínskej Novej Vsi 
uskutočnili po mnohých rokoch 
prvé slobodné voľby. Ďakujem 
všetkým poslancom zvoleným 
v tých prvých slobodných voľ-
bách, ktorí kládli základy demo-
kracie v riadení našej mestskej 
časti. Neboli to iba členovia 
VPN. Tak ako na celom Sloven-
sku, aj v Devínskej Novej Vsi sa 
do obrodného hnutia zapojila 
široká verejnosť a členovia všet-
kých strán uvedených hore. Ne-
jdem ich menovať, určite by som 
na niekoho z toho množstva ľudí 
zabudol, ale tí ľudia žijú stále 
medzi nami. Predsa len mi však 
nedá spomenúť jedno meno. 

Ďakujem prvému demokraticky 
zvolenému starostovi Ing. Mari-
ánovi Jurčákovi, pretože on bol 
tým človekom, na ktorom stála 
najväčšia zodpovednosť zo za-
vádzania demokracie v Devín-
skej Novej Vsi. Aj na neho sa 
akosi pozabudlo.

Myslel som si a stále v to dú-
fam, že obdobie spred dvadsi-
atich rokov sa už nikdy nevráti. 
Obdobie útlaku, obdobie ne-
slobody, obdobie ohlupovania 
ľudí. Ale niekedy ma rozhod-
nutia mocných privádzajú do 
pochybností. A aj teraz ma 
ocenenie úzkej skupinky ľudí 
pánom starostom a poslanec-
kým zborom privádza do úža-
su. Priatelia, naozaj chceme 
prispôsobovať históriu tak, ako 
to kedysi robili komunisti? Vraví 
sa, že históriu píšu tí, čo vládnu. 
Obávam sa, že je to naozaj tak. 
Presviedčajú ma o tom tí, ktorí 
vládnu v Devínskej Novej Vsi.

Ing. Ján Žatko
jeden z množstva účastníkov 

zmien spred 20 rokov

 Rok 2009 je už nenávratná 
minulosť.  V novom roku 2010 
nás čakajú volebné povinnosti , 
nielen v parlamentných voľbách 
, ale i v komunálnych voľbách.   
Predvolebná kampaň sa  už ne-
oficiálne rozbehla  prestrelkami  
politických strán,  v masmédiách 
na celoštátnej úrovni. 
 Začalo sa masírovanie volič-
ských mozgov občanov,  alebo 
slušnejšie povedané,  získavanie 
si priazne voličov, najmä pou-
kazovaním  na rôzne prešľapy  
konkurenčných politických strán. 
 Možno  ste  si  všimli,  vážení  
spoluobčania, tiež  predvolebná 
kampaň na komunálnej úrovni 
v Devínskej, už začala, alebo 
v podstate pretrváva nenápadne 
v našej  jednofarebnej Devínskej 
televízii, a vo farebnej poslanec-
kej Metropole. Informácie, ktoré 
nám tieto médiá poskytujú, sú 

viac-menej informáciami pozitív-
nymi najmä na prácu samosprá-
vy, poslancov, starostu. Za dobu 
existencie týchto médií,  sme sa 
o nedostatkoch dozvedeli veľmi 
málo. Občanom znepríjemňujú 
dennodenne život, všetci o nich 
vieme,  len  naše médiá a páni 
poslanci spolu  s pánom staros-
tom ich nevidia a možno ani 
vidieť nechcú. V poslaneckých 
a starostovských televíznych mo-
nológoch sme sa viackrát dozve-
deli, (bez možnosti oponentúry), 
ako je všetko dobre premyslené, 
naplánované, spracované, ako 
neustále komunikujú s občanmi, 
ako poznajú ich potreby a návr-
hy a tak ďalej, a tak ďalej........
bľa..bľa.  Nie je potrebné  to  
ďalej rozvíjať . Viem, že to všetci 
dobre poznáte.  
 Prečo to všetko píšem.  Ne-
mám záujem a možno ani 

oprávnenie, aby som hodnotil 
výsledky práce médií. Ako ob-
čan tejto MČ , mám však prá-
vo,  vyjadriť sa k ich práci, žijú 
predsa z peňazí našich - daňo-
vých poplatníkov. V súlade so 
zákonom o obecnom zriadení , 
majú občania obce nielen právo 
, ale i povinnosť spolupracovať  
s poslancami pri riadení samo-
správy,  a naopak tiež poslanci 
s občanmi.
 Toľko na úvod.  Pozrime sa 
na   niektoré  problémy a úlohy 
samosprávy v niektorých oblas-
tiach , ktoré trápia a zaujímajú 
občanov , konkrétnejšie. Nie  
však všeobecne,  a konštatova-
ním, že všetko je v poriadku.
 Začnem pekne po poriadku. 
Istrijská ulica.
 Či chcem , alebo nechcem 
, nemôžem začať inde,  ako na 
Istrijskej ulici. A to najmä preto, 

lebo je to problém, pretrvávajúci 
od Nežnej revolúcie, teda viac 
ako 20 rokov. O jej  revitalizácii, 
by sa zrejme dal napísať slušný 
román . Istrijská ulica bol vždy 
volebný trhák.  Žiaľ, ale len vo-
lebný, nie povolebný. Okrem 
vypracovania viacerých projek-
tov sa ďalej nič neudialo. Vlast-
ne, niečo sa predsa len udialo. 
Vo volebnom období 2002 až 
2006, po neúspešnom  návrhu 
na odpredaj rozostavanej stav-
by Chorvátskeho múzea,  rozho-
dol väčšinou hlasov poslanecký  
zbor o dobudovaní rozosta-
vanej stavby. Tých čo chceli so 
stavbou urobiť kšeft, vám  nebu-
dem predstavovať, viacerí ich už 
zrejme poznáte. Realizácia stav-
by sa podarila,  a zabránilo sa 
tým i jej zdražovaniu. Chorvát-
ske múzeum už plní svoje spo-

Dejiny píšu tí, čo sú pri moci. Aj v Devínskej Novej Vsi je to tak.

(Pokračovanie zo strany 1)

VOLEBNÝ ROK 2010 – A VYLÚČENÍ OBČANIA.

(Pokračovanie na strane 4)
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• kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra • kultúra •

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

30. 1.  Rybársky ples
vo velkej sále Istra Centra od 19ºº h.

1. 2. Schôdza MO Matice Slovenskej
Istrijská 6 o 18.00 h.

5. 2.  Maškarný ples 
– organizuje folkl.súbor Črip, vstup len v maskách

vo veľkej sále IC od 19.00 h., vstupné: 18 €
11. 2. Detský fašiangový karneval

- v spolupráci zo ZUŠ
vo veľkej sále Istra Centra od 15.00 h

13. 2.  Chorvátsky bál
vo veľkej sále Istra Centra o 19.00 h.

16. 2.  Pochovanie basy
– tradičná fašiangová zábava

vo veľkej sále Istra Centra o 19.00 h.

 TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA 
Turistická informačná kancelária, Devínska Nová Ves

Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava,
www.tikdnv.sk, zlochova@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

20. 2. Z histórie Devínskej Novej Vsi
Exkurzia pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov

cestovného ruchu. Odchod od TIK o 14.00 h
24. 2.  Dotyky Tatier

J. Geleneky – prednáška spojená s premietaním
v SNM múzeum Chorvátov na Istrijskej  o 18.00 h.

3.  2.  /streda/ o 18,30 h.   
LÍŠTIČKY   

Čr/ sr/ Írsko, 2009) 83 
min., mn 15, České titulky

7.  2.  /nedeĺa/ o 18,30 h.   
LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD 

10. 2 . /streda/ o 18,30 h.   
SHERLOCK HOLMES   

V.B / usa / austr.
2009, st, 

akČný / doBrodružný / 

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)

Istra Centrum, Miestna knižnica, Istrijská 6, 
Bratislava-Devínska Nová Ves

Vyhlasujú X. ročník literárnej súťaže  
pre svojich čitateľov a žiakov základných škôl

Názov tohoročnej témy je:

„PREČO MÁM RÁD SVOJE SÍDLISKO“
Tešíme sa na Vaše príspevky a postrehy.

Práce budú rozdelené do II. kategórií a to:
I. kategória: mladší žiaci - (ročníky 3. – 5.)
II. kategória: starší žiaci - (ročníky 6. – 9.)

Súťažné práce v rozsahu najviac 2 strán (A4) odovzdávajte 
priamo v miestnej knižnici najneskôr do 26. februára 2010

Víťazné práce odborná porota ocení počas týždňa 
podujatí , ktoré sa uskutoční 9. – 11.marca 2010

VOLEBNÝ ROK 2010 
– A VYLÚČENÍ OBČANIA.

ločenské poslanie. Celý priestor 
okolo múzea, sa mal realizovať 
ako Kultúrnospoločenské cen-
trum, ktorého súčasťou bolo 
i Chorvátske múzeum . Prečo sa 
v jeho dobudovaní ďalej nepo-
kračovalo, neviem zodpovedať, 
no ak vám niekto bude tvrdiť, 
že neboli peniaze, neverte mu. 
Nebol záujem. Myslím si  tiež, 
že  pre našu samosprávu nie je 
cťou, vodiť zahraničných hostí 
do srdca  schátralých objektov. 
A čo je ešte horšie  ukazujeme 
tým okolitému svetu, našu ne-
schopnosť.
 Napriek nesúhlasu ob-
čanov, podaným petíci-
ám, nesúhlasu vtedajších 
poslancov v roku 2006, 

vyjadrenom  nesúhlasom 
v záväznom uznesení   po-
slancov MZ, boli postave-
né v prostredí rodinných 
domov historickej Istrij-
skej ulice, dva viacpod-
lažné bytové domy, A to 
prosím s požehnaním 
pána starostu  Ing. Mrá-
za. Človek, ktorý sa v mé- 
diách vyjadruje o tom,  
ako má túto obec rád. 
Myslím si, že svojim požeh-
naním vyjadril svoju lásku 
k investorom a nie k tejto 
obci. V prostredí Istrijskej ulice 
sa nachádza tiež, bývalá kotol-
ňa pre sídlisko Stred a Hradišt-
ná. Aj tento objekt sa rieši už 
20 rokov. Bolo mnoho návrhov 
na jeho prestavbu resp.  ďalšie 

(Pokračovanie zo strany 3)

návrhy na jeho využitie. Zatiaľ 
ho provizórne využíva naša 
Denova, no od plánov a sľu-
bov k ich realizácii je zatiaľ pre 
nás cesta zarúbaná. Na Istrij- 
skej ulici je ešte veľa vecí, ktoré 
treba riešiť, či už je to rekonštruk-
cia klubu dôchodcov, 20 rokov 
ošarpaná hasičská zbrojnica, 
zeleň, celková riešenie komuni-
kácie, parkovania, chodníkov 
s ohľadom na  výškové pomery 
terénu, odvod povrchových vôd. 
To všetko očakáva návštevníkov 
z rakúskej strany, ktorí  k nám 
prídu na návštevu cez most pre 
peších . No a samozrejme i tých 
odhadovaných 2 tisícky turistov 
denne, ktorý budú chcieť vidieť 
letné sídlo Márie Terézie. Most 
pre peších ,  pre niekoho sú to 
efektívne vynaložené peniaze, 
pre mňa sú to zatiaľ neefektív-
ne vynaložené peniaze . Ak by 
ich mali zarobiť tí, ktorí to takto 

organizujú som presvedčení 
o tom, že ich v živote nedokážu 
zarobiť. A najmä nie pre   obec-
nú pokladňu.
 Vážení občania, čitatelia. 
Je toho ešte veľmi veľa kon-
krétneho o čo sa chcem s vami 
podeliť. Len letmo spomeniem, 
DSS, Textilanka, ČOV a inves-
tičná výstavba, protipovodňo-
vá uzávera,  ďalšie preťaženie  
J. Jonáša,  protipovodňová uzá-
vera, areál Srdce a Glavica, 
areál hraničnej stráže, parko-
vanie – zahusťovanie - pretla-
ky, kino, športový areál, okolie 
potoka Mláka, budova radnice, 
okolie C-termu, atď.
 Prajem veľa zdravia, lásky, 
šťastia, radosti a vzájomného 
porozumenia do roku 2010. 

(pokračujeme nabudúce)

Ing. Peter Ebringer



 DEVEX 5

Anna ČERŇANSKÁ
Miroslav PROKOP

Karol ORAVEC
Albína STACHOVIČOVÁ

Anton HAMBÁLEK
Ing. Martin SÁSIK

Elena FELLINGEROVÁ
Nech odpočívajú v pokoji !

Odišli z našich
radov

ˇSpolocenská kronika

 V čase hospodárskej krí-
zy je každé pracovné miesto 
dobré a rozšírenie výroby vo 
Volkswagen Slovakia a.s. (VW 
SK) je mimoriadne dobrou sprá-
vou. Menej dobrou správou pre 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
(DNV) je, že toto rozšírenie prine-
sie zo sebou viac emisií do ovzdu-
šia a zväčšenie objemu dopravy 
v okolí závodu. A práve doprave 
by som sa chcel podrobnejšie ve-
novať.
 Riešenie dopravného napoje-
nia v rokoch 2010 – 2012 nie je 
spracované komplexne.
Posudok nerieši vôbec osobnú 
dopravu – už teraz sa hovorí, že 
VW zamestná 1500 ľudí a nárast 
počtu osobných áut nie je vôbec 
v posudku samostatne zhodnote-
ný, resp. nie je tu žiadna tabuľka 
osobných áut (on síce je započí-
taný, ale je nezverejnený ...).
Nie je tu zhodnotená ranná a po-
obedná dopravná špička. 
 Po dokončení križovatky Stu-

pava Juh – nultý okruh D4 –  do-
prava z diaľničného štvorpruhu 
skončí v malom kruhovom ob-
jazde – je veľký predpoklad, že 
sa tu budú tvoriť kolóny, nakoľko 
bude používaný aj osobnými 
autami obyvateľov DNV – tomu-
to problému sa dopravná štúdia 
vôbec nevenuje!! 
 VW Slovakia, a.s. argumen-
tuje, že dopravný posudok vyšiel 
a k zahlteniu dopravy nebude 
v rokoch 2010 – 2012 dochád-
zať. Posudok však neobsahuje 
ani bližší výhľad do roku 2015, 
a už vôbec systematicky nerieši 
obdobie 10 rokov po spustení 
rozšírenia, čo by pri takej význa-
mnej investícii malo byť základ-
nou podmienkou pre povolenie 
dopravnej obsluhy tohto územia. 
Už teraz je jasné, že reálny stav 
intenzít dopravy bude na dotknu-
tej cestnej sieti vzhľadom na vyš-
šie uvedené vyšší ako deklarova-
ný.
 V štúdii sa uvádza, že pre 

výhľad rokov 2011 a 2012 bol k 
súčasnému stavu dopravy pripo-
čítaný iba všeobecný koeficient 
motorizácie, čo dostatočne nezo-
hľadňuje dopravu po otvorení no-

vého úseku D4.
 Na str. 3 štúdie je tabuľka 
objemov a priebehu náklad. áut, 
tu chýba podstatný údaj a to čís-
la za rok 2009, takže sa nedá 
zhodnotiť k akému nárastu príde 
oproti súčasnému stavu. V roku 
2010 to má byť 961 nákladných 
áut denne, v roku 2012 až 1721 
nákladných áut denne. To je zvý-

šenie o 80%!!
 V priebehu každého dňa do-
chádza ku kolíznym situáciám na 
súčasnej nákladnej vrátnici, hlav-
ne keď autá vychádzajúce zo zá-
vodu odbočujú na komunikáciu 
II-505, na ulicu J. Jonáša.
Volkswagen Slovakia a.s. chystá 

o rok otvoriť tretiu vrátnicu, ktorá 
má byť situovaná na ceste, ktorá 
spája ulice Opletalovu a J. Joná-
ša. Táto vrátnica má obsluhovať 
autá z priemyselných parkov 
v DNV a Lozorne. Na prvý po-
hľad to vyzerá dobre, ale touto 
bránou získame len to, že autá 
z priemyselných parkov v DNV 

Riaditeľstvo Základnej školy 
na Ulici I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi

 Občianske združenie CHABIK (združenie rodičov)

Vás čo najsrdečnejšie pozývajú na

rodičov a priateľov školy

6. februára 2010 o 19.00
v priestoroch Základnej školy na ulici I. Bukovčana č. 1

Cena vstupenky je 20 Eur
V cene je večera + káva + ½ l vína + tombola

Program žiakov ZŠ, hudba, tanec, večera, tombola

Bližšie informácie na tel. 02/64 77 83 38
www.bukovcana.sk

Predaj vstupeniek na riaditeľstve školyChodíme s deckami teraz korčuľovať na rybník. Nepodarilo 
sa nám doteraz zistiť, kto bol odmenený za tento „geniálny“ 
nápad prehradiť, či zamedziť prístup cez lávku, alebo čo to tam 
je nainštalované. Voľakedy by do dvoch dní bol problém 
vyriešený, dnes je zakonzervovaný.

V núdzi na sanicu poslúžia 
aj vyradené dvere.

Doprava na ulici J. Jonáša

(Pokračovanie na strane 6)
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budú mať bližšie vrátnicu a ne-
budú chodiť na súčasnú frekvento-
vanú vrátnicu. Týchto áut však nie 
je veľa, podľa z dopravnej štúdie 
ich má byť v roku 2012 asi 336 
denne. Autá z priemyselného par-
ku z Lozorna, ktoré tiež majú cho-
diť na túto vrátnicu, budú zase jaz-
diť po ulici J. Jonáša. A týchto má 

byť v roku 2012 okolo 550 den-
ne. A ďalších 835 nákladných au-
tomobilov má v roku 2012 denne 
prísť na súčasnú vrátnicu.
 Situácia na tejto komunikácii 
je už teraz neúnosná a je poľu-
tovaniahodné, že pri takej veľkej 
investícii ako momentálne VW 
Slovakia, a.s. pripravuje sa snaží 
ušetriť na riešení dopravy. Neho-

voriac o tom, že obyvatelia tejto 
oblasti sú dlhé roky molestovaní 
touto dopravou, takže so strany 
VW Slovakia, a.s. by som oča-
kával snahu to riešiť, deje sa však 
opak, cesta bude ešte oveľa frek-
ventovanejšia. Obyvatelia na ulici 
J. Jonáša si to určite zaslúžia.
Riešenie je pritom podľa mňa veľ-
mi jednoduché. Treba vybudovať 
novú vrátnicu zo severnej strany 

areálu VW, cesta z nej by ústila 
priamo do budovaného kruho-
vého objazdu. Takto sa všetky 
nákladné autá vyhnú ulici J. Joná-
ša a budovať sa bude len jedna 
vrátnica, takže to nebude oveľa 
drahšie. A aj nákladné autá to 
budú mať bližšie do závodu, tak-
že nebudú znečisťovať ovzdušie 
exhalátmi a ušetria na pohonných 
hmotách.                 Milan Jambor

Doprava na ulici J. Jonáša
(Pokračovanie zo strany 5)

• Ako bolo spracované 
riešenie dopravného napo-
jenia? Bral sa pritom ohľad 
aj na osobnú dopravu?
- V rámci prebiehajúceho procesu 
posudzovania vplyvov na život-
né prostredie sa pripomienkami 
k doprave dôsledne zaoberáme. 
Ešte v novembri sme mali stretnu-
tie s občanmi Devínskej Novej 
Vsi a už začiatkom decembra 
sme o prípadnej realizovateľnosti 
pripomienok mestskú časť infor-
movali. V dokumentácii, ktorá 
hodnotí vplyv počas nábehu roz-
šírenia výrobných kapacít, teda 
roky 2010 a 2011 ako aj plný 
nábeh rozšírenia rok 2012, sú 
podrobne popísané všetky vply-
vy vstupujúce do prognózovania 
dopravy. Analyzovaná je doprav-
ná špička pred a po začiatku no-
vej výroby, pričom sa vychádzalo 
z podrobného monitoringu súčas-
ného stavu.
 V rámci dokumentu sú vypra-
cované aj celodenné intenzity 
na križovatkách a medzikrižovat-
kách. Dokumentácia podrobne 
analyzuje celodenné intenzity 
dopravy rozdelené na osobné 
vozidlá, ostatné vozidlá a cel-
kovo. Zároveň je dokladovaná 
aj dopravná špička, pričom do-
kladovaná je základná doprava 
bez vplyvu hodnotenej činnosti 
a s hodnotenou činnosťou. 
 Vzhľadom k tomu, že dopra-
va sa zapája do existujúcej ko-
munikačnej siete, ktorá sa vyvíja 
svojím dopravným životom, zo-
hľadňovali sa aj širšie dopravné 
vzťahy, ktoré sú ovplyvnené nový-
mi komunikáciami v území. Širšie 
dopravné vzťahy sú započítané 
v súvislosti so zatiaľ známymi 
údajmi o etapizácii nábehu inves-
tície „BORY“ a v súvislosti s etapi-

záciou dobudovávania diaľnice 
D4. Všetky vstupujúce vplyvy sú 
v dokumentácii podrobne popí-
sané.
 Správa sa tiež zaoberá par-
kovaním osobných vozidiel a zvý-
šením počtu parkovacích miest. 
Parkovanie nákladných vozidiel 
si vzhľadom na navrhované rieše-
nie, na základe údajov z doprav-
nej štúdie a vizualizácie, nevyža-
duje vybudovanie dodatočného 
parkoviska pre nákladné vozidlá, 
preto ani nie je mimo areálu VW 
SK navrhované. Ak by predsa len 
vznikla takáto situácia, budeme 
ju riešiť umiestnením nákladných 
vozidiel do priestorov areálu zá-
vodu.

• Ako je to s vybudova-
ním novej vrátnice a aký 
vplyv bude mať nová výro-
ba na dopravnú situáciu na 
ulici J. Jonáša?
- Nová brána je nevyhnutná, aby 
odbremenila súčasné komuniká-
cie. Jej umiestnenie smerom do 
priemyselného parku je plánova-

né v kontexte dlhodobého rieše-
nia územia, ktoré je na základe 
územného plánu mesta Bratislava 
určené na priemyselné využitie. 
 Nové riešenie dopravy na uli-
ci J. Jonáša je v správe prezento-
vané - bude vytvorený nový pruh 
pre nákladné vozidlá. Od roku 
2011 to zabezpečí nekonfliktný 
prejazd všetkých vozidiel. Sta-
vebné a organizačné zmeny na 
komunikácii J. Jonáša boli konzul-
tované s odborníkmi na dopravu 
a dopravnými inžiniermi, pričom 
cieľom bolo zvýšiť priechodnosť 
komunikácie zároveň so zlepše-
ním stavu dopravnej bezpečnosti. 
Všetky tieto parametre navrhova-
né riešenie poskytuje. Spriechod-
ňuje vchod na nákladnú bránu 
VW SK, rieši v technicky možnej 
dĺžke nový pruh pre nákladné 
vozidlá a umožňuje nekonfliktný 
prechod vozidiel JIT do odboče-
nia na smer priemyselného parku 
DNV. Od roku 2011 toto riešenie 
zaistí nekolízny prechod všetkých 
vozidiel tak, že nebude možné 
kumulovanie vozidiel z titulu od-

bočení, resp. krížení dopravných 
prúdov.
 Cestná komunikácia je plá-
novaná aj zo strany budúcej 
diaľnice D4. V súvislosti s jej 
vybudovaním aktívne oslovuje-
me a komunikujeme s mestskými 
časťami, ako aj podnikateľskými 
subjektmi v tejto lokalite. Podpo-
rujeme všetky rokovania o vybu-
dovaní úplne novej komunikácie 
zo strany diaľnice D4. Spoločne 
s ostatnými firmami a okolitými 
mestskými časťami, magistrátom 
a štátnymi orgánmi chceme de-
finitívne vyriešiť dopravné na-
pojenie celej priemyselnej zóny 
v DNV. Jej vybudovanie a využí-
vanie je totiž spoločným záujmom 
všetkých zúčastnených subjektov.

• Ako je to s výhľadom 
dopravnej situácie do 
budúcnosti?
- Dokumentácia po rok 2012 sa 
zaoberá časovým horizontom 
plného nábehu rozšírenia výroby, 
teda maximálnych objemov do-
pravy generovaných činnosťou 
hodnotenou v Správe EIA. Nie 
je preto dôvod vykonať doprav-
nú prognózu špeciálne pre rok 
2015. V tomto časovom horizon-
te totiž nedôjde k zvýšeniu priťa-
ženia dopravnej intenzity hodno-
tenou investície. 
   V súvislosti s etapizáciou BOR-
ov sa neočakáva významný ná-
rast dopravy v riešenom území. 
Ak sa pozrieme na prognózy do 
budúcnosti, v tomto časovom ho-
rizonte sa dá predpokladať max. 
4% nárast základnej dopravy 
oproti roku 2012.
 Dokumentácia po rok 2012 
sa zaoberá časovým horizontom 
plného nábehu rozšírenia výroby, 
teda maximálnych objemov do-
pravy generovaných činnosťou 
hodnotenou v Správe EIA.

Za rozhovor ďakuje r

O novej výrobe 
vo Volkswagene

sme sa rozprávali s Borisom Michalíkom, vedúcim oddelenia právo 
externé vzťahy vo VW SK.
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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

Maria‘s School 2 kurzy 
angličtiny - 2 polrok 

Zápis na tel. 

0905 363 995 • 2096 0735, 

mayba33@gmail.com 
Začiatok kurzov: 8. 2. 20t0 

Všetky typy kurzov, aj maturitný.

Prelom hospodárskej krízy
Neverím v žiadne prelomy samé od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hosporárska 
kríza, je iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčinou, hospodársky úpadok 
je následkom. V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok 
možno sanovať peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sa 
nachádzame, nepotrebujeme žiadnych geniálnych obratov a kombinácií. Potrebujeme 
mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, 
nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.

Tomáš Baťa, 1932

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

streda ráno od 3. februára 2010

                                      o 9,00 hod.

          vedie Ing. arch. Jaroslav Práger

        Cvičenie pre zlepšenie zdravia 

                            a kvality života. 

                           Čaroin, Kosatcová 24

                            6476 1147 • 0903 133 402

 jaro@irisjoga.sk• www.irisjoga.sk • www.caroin.sk

06 - NEHNUTEĽNOSTI

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

Tel: 0910-421 170

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách.  
Lokalita Hybe.

 Tel: 0903 105 924, 
www.chata10.szm.sk

• Výhodné poistenie 

Júlia Suchová 
okresný manager

KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

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

sangria@stonline.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM ESPRIT
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA ESPRIT
so zameraním na výučbu cudzích jazykov 

otvára v školskom roku 2010/2011
1. ročník ZŠ – AJ, Klub voľného času v angličtine,

(zápis 12. 2. 2010 od 15,oo – 18,oo hod.),
5. ročník ZŠ – pribúda FJ/NJ – 10 hod. týždenne,

 1. ročník štvorročného gymnaziálneho 
štúdia (AJ, FJ/NJ – 10 hod. týždenne),

externé gymnaziálne štúdium – večerná forma.

Bilingválna forma výučby vybraných predmetov, 
pobyty v zahraničí, Športový klub, bazén, kinosála. 

Po ukončení ZŠ prijatie na Súkromné gymnázium ESPRIT.

Majerníkova 62
841 05 Bratislava

tel.: 02/62250902, 0903 40 6543
e-mail: info@sgesprit.sk

 www.sgesprit.sk

INFORMOVANOSŤ
JE JEDNOU Z NAJVÄČŠÍCH ZBRANÍ
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Z policajného
zápisnika

�
� �

tovosti takmer 10-tis. eur. Prípad je 
v štádiu vyšetrovania.
• V noci z 20. na 21. 1. na Te-
hliarskej neznámy páchateľ rozbil 
okná na aute a ukradol navigačný 
systém GPS. Poškodením spôsobil 
škodu 250 eur, krádežou 160 eur.
• V tú istú noc z 20. na 21. 1. nez-
námy páchateľ na J. Poničana roz- 
bil zadné okno na aute a ukradol 
propán-butánovú fľašu v hodnote 
300 eur.
 OO PZ DNV

• V stredu 13. 1. zatiaľ neznámy 
páchateľ alebo páchatelia pospre-
jovali budovu kotolne na Uhrovec-
kej a ešte rozbili aj okná. Pritom 
kotolňa bola od novembra 2009 
po rekonštrukcii.
• Iba teraz v januári, nahlásili starší 
obyvatelia z P. Horova krádež ho-

- Čo budete piť? pýta sa domáci 

pán manželov na návšteve.

- Ja si dám whisky! 

povie pán Nemak.

- A ja koňak! dodá 

pani Nemaková.

- To je smola, hovorí hostiteľ, ja 

mám iba troch ríbezľového vina.

•••

V parku bežia dvaja muži. 

Keďže ich beh spája, 

navzájom sa predstavia:

- Blažek, maratón.

- Sládek, hnačka.

•••

Po silvestrovskej oslave 

trasie manželka manželom.

- Vstávaj, prišiel Nový rok!

- Tak mu niečo nalej 

a pošli ho preč.

•••

- Ty darebák, sedíš celý večer 

v krčme pri pive a ja na teba 

čakám a pozerám na televíziu.

- A čo dávali?

- Čo ja viem.. nemala 

som ju zapnutú.

STOLNÝ TENIS

FUTBAL

7. liga
11. 1. 2010 
STK Devínska Nová Ves A  -   Vinosady B 13 :5 
(Svitok 2, Ondrej 2,5, Čabala 4,5,  Bilsky 2, Arpa 2) 

18. 1. 2010 
STK  Devínska Nová Ves B – Vinosady C 17 : 1
(Baus 4,5, Ferenčík 4,5,  Dragúň 3,5, Moravec 4,5)

ZIMNÝ TURNAJ
BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

1. zápas
FCL Lok. DNV – Vajnory 4 : 0 (0:0)
g: Duda 2, Marhefka, Lorenc
2. zápas
Fk Dúbravka : FCL DNV  0 : 3 (0:1)
g: W. Rischer, Adam 2

z

Plesanie futbalistov FCL Lokomotíva 
Devínska Nová Ves, teda stretnutie 

futbalistov, ich priaznivcov a rodinných 
príslušníkov bolo v sobotu 23. januára 
2010 v priestoroch základnej školy 
na ulici I. Bukovčana 3.  Nálada bola 
výborná, na tom, že sa všetci dobre 
bavili mala podiel kapela V. Šubína  
i tí, čo pripravili občerstvenie a bufet. 
Do atmosféry zapadla aj bohatá 
tombola o ktorú sa postarali: Fortuna 

café, Ing. Roland Vitko, bistro JMK, Ing. 
Peter Zukal, SOS Slovakia, výbor FCL 
Lok. DNV, pán Boledovič, F. Hupka-
Citroen, Slov. sporiteľňa, poisťovňa 
Denereli, Fortuna, stávková kancelária, 
autoškola Rubín, reštaurácia Stupka, 
Papierniczvo Fröhlich, Ing. T. Weissová, 
Elektrospol s.r.o., poisťovňa Koope-
ratíva, Dagmar Spišiaková, ktorým  
organizátori a pravdaže i hostia 
a výhercovia ďakujú.                                       r

 Pravdaže poznáme. Zodpovednosť 
za odložené veci je obsiahnutá v § 
433 a § 434 OZ a v § 1 nariadenia 
vlády č. 87/1995 Z.z.... a tak by sme 
mohli vymenovávať, aj v iných prípa-
doch, paragrafy, podľa ktorých, je 
nutné proti zlodejom a darebákom sa 
brániť a chrániť.

 Dnes hovoríme o tom preto, 
lebo občas sa dozvedáme, že 
v reštauračnom zariadení niekto, teda 
neznámy páchateľ, ukradol postihnu-
tému z vačku zaveseného kabáta... 
a nasleduje výpočet ukradnutých vecí. 
Kabát mohol byť zavesený dva metre 
od majiteľa alebo tesne za ním. Darmo 
dokážete....ukradnuté veci a peri- 
petie so zháňaním vyhotovenia nových 
dokladov vám nikto nedokáže nahradiť 
tak, aby ste boli spokojní. Nehovoríme 

o strate času pri zabezpečovaní 
náhradných dokumentov.

 A dnes hovoríme osobitne preto, 
pretože zlodeji, darebáci a gauneri 
už dnes nepracujú samostatne a náho-
dile. Napríklad dnes sú v kurze lekári 
a zdravotnícke zariadenia. Odložíte  
si kabát...a ani netušíte aký „ťažko 
chorý alebo postihnutý“ vám vyčistí 
vrecká, peňaženku, doklady. Ktorá 
z profesií je na pláne v blízkej budúc-
nosti netušíme. Ale...Je vhodné byť 
opatrný, v každom neznámom vidieť 
potencionálne ohrozenie... Po činoch 
býva obyčajne pauza. Takže v Devín-
skej možno očakávať „chorých“ 
zlodejov tak o dva mesiace. Alebo sa 
mýlime?

vk 

ZA ODLOŽENÉ VECI...


