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Príhovor
V
týchto
dňoch si pripomíname vznik
Československa, bez ktorého by nebolo ani Slovenska,
a je tiež príležitosťou vo voľbách,
vyjadriť svoj názor na smerovanie,
minimálne u nás v mestskej časti,
kam chceme smerovať.
Nie sme nevedomé, nesvojprávne stádo, aj keď nás občas
do takej úlohy niekto posúva: jednotlivci, strany, hnutia.
Ako si vybrať, kto stanoví mieru
zodpovednosti za výbor ktorý
uspeje? Sme si vedomí zodpovednosti?
Stojí za to zastaviť sa, porozmýšľať!
devex@ba.netlab.sk

V čísle:

vydavateľa

Voľby do orgánov samosprávy v DNV,
kandidáti na poslancov miestneho
zastupiteľstva za koalíciu pravicových
strán, spoločenská kronika, zoznam
zaregistrovaných kandidátov, kandidát
na starostu, platená inzercia kandidátov
na primátora Bratislavy

< KRÁTKE SPRÁVY >
PRISPIEVATEĽOM
Rozhodli ste sa poslať
príspevok do Devexu?
Texty píšte vo worde,
obrázky posielajte v JPG.
Ďakujeme

NOVÁ LINKA MHD ZÁHORSKÁ BYSTRICA - BORY MALL - DÚBRAVKA
Návštevníci
nákupnozábavného centra Bory Mall
budú môcť onedlho využívať
novú linku mestskej hromadnej dopravy. Autobusy budú
premávať zo Záhorskej Bystrice do Bory Mall a ďalej do
Dúbravky v oboch smeroch.
Linku s číslom 36 budú môcť
využívať od 3. septembra.
Doposiaľ prepravu smerom na
Záhorie zabezpečovalo nákupnozábavné centrum Bory Mall vlastnou

“kyvadlovkou”. So zriadením novej
linky kyvadlovú dopravu od 1. septembra po takmer štyroch rokoch
ruší.
Autobusová linka 36 určite
nebude posledným spojením Mestskej hromadnej dopravy. Nová
štvrť Bory sa postupne buduje
a rozrastá. „Verím, že MHD bude
postupne zriaďovať nové linky tak,
aby zabezpečila kvalitnú prepravu,
či už pre návštevníkov nákupnozábavného centra Bory Mall, alebo

pre budúcich obyvateľov novej
mestskej štvrte Bratislavy,“ dopĺňa
Milan Klégr. „V každom prípade
sme radi, že prvou novou linkou
je autobus v spojení Záhorská
Bystrica – Bory Mall – Dúbravka
a prinesie aj zhustenejší interval
spojov z Dúbravky.“
Uzávierka dnešného čísla
bola 20. 10. 2018
Uzávierka nasledujúceho
čísla bude 16. 11. 2018,
číslo vyjde 26. 11. 2018.

KANDIDÁT NA STAROSTU DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

Predstavenie kandidátov
Milan Mošať
M
Pracujem ako riaditeĐ spoloþnosti a svoje
sc
schopnosti
a skúsenosti by som rád využil
v prospech DevínskonovovešĢanov. Medzi
m
moje
športové aktivity patrí hokej, hokejb lyžovanie, futbal, tenis a bicykel.
bal,
Som vášnivý rybár, hubár a obdivovate našej krásnej prírody. VeĐmi rád by som
teĐ
pomohol všetkým Đućom ,športovcom, rodinám a podporil mladých Đudí v ich cieĐoch.
Chcem prispieĢ k zlepšeniu cestovania a hlavne parkovania
v Bratislave i Devínskej Novej Vsi. Mojou víziou je krajšia, lepšia, þistejšia a bezpeþnejšia Devínska Nová Ves a spokojnejší
život obyvateĐov.

Mgr. Rudolf Brídzik
M

Korene a čo nás spája
Po 16-tich rokoch bývania v DNV môžem
je
jednoznaþne
povedaĢ že táto mestská þasĢ
m prirástla k srdcu. S manželkou sme hĐami
d okrajovú þasĢ mesta kde by sme si zalodali
žil
žil
i rodinku a kećže aj ja pochádzam pôvodne
žili
z podobnej þasti – Raþe, Devínska to vyhrala na plnej þiare. Tieto
2 mestské þasti majú mnoho spoloþného.
Na prvý pohĐad urþite starú þasĢ a tú novšiu – sídliskovú. Rozdiely sú viditeĐné a citeĐné ihneć. Napriek tomu si stará a novšia
þasĢ museli spolu po rokoch náisĢ k sebe cestu no predovšetkým
Đudia. Kećže bývam na tej sídliskovej þasti, spoþiatku nám vadili
neupravené ihriská, špina, ale aj vandalizmus.
Musím priznaĢ že mnohé sa za posledné obdobia v tomto
zlepšilo. Stále ale zostáva dosĢ priestoru na skvalitnenie. Predovšetkým bezpeþnosĢ. Nielen tá na ulici (kamerový systém
by v mnohom mohol veĐmi pomôcĢ), ale aj bezpeþnosĢ þo sa
týka dopravy napr. cyklistov. DNV a blízke okolie je bezpochyby rajom cyklistov najmä tých þo vybehnú na bajk k Morave
a Kobylu. Tí þo však používajú bicykel ako dopravný prostriedok
do práce (robím to aj ja), tí majú veĐakrát dilemu, þi riskovaĢ smerom do mesta na bajku po rušnej ceste alebo zvoliĢ radšej súkr.
alebo hromadnú dopravu.
Tu vidím veĐký priestor pri komunikácií a spolupráci s mestom,
aby sa DNV bezpeþnejšie napojila do mesta. Parkovacia politika
je veĐmi živá téma a þi chceme alebo nie, problém s množstvom
áut sa bude musieĢ riešiĢ aj na úrovni Magistrátu. My v DNV by
sme však mohli urobiĢ aj takú jednoduchú vec – oddeliĢ na parkoviskách a krajoch ciest bielymi þiarami / þiarkami jednotlivé park.
miesta. AJ to by mohlo ušetriĢ niekoĐko miest.
Pred každým vchodom do bytovky by sa dali vyznaþiĢ miesta,
kde by bol priestor na krátkodobé státie pre záchranné zložky –
sanitky, hasiþi, polícia. Toto sú triviálne veci, ktoré sa dajú vyriešiĢ na úrovni mestskej þasti. Problémy Đudí rozdeĐujú , ale v
nieþom môžu aj spájaĢ.
Každá dobrá myšlienka pomôže k rozumnému a citlivému rozvoju našej zaujímavej mestskej þasti. Rád by som k tomu prispel
ako zástupca obþanov na úrovni mestskej þasti a preto kandidujem za miestneho poslanca v DNV.

Ing. Katarína Mózsiová
In
Som rodáþka z Devínskej Novej Vsi. Vyšt
št
študovala
som personálny manažment a Đudsk zdroje. Môj pradedko Vojtech Pavlovský
ské
b uþiteĐom, zároveĖ vzorom a preto by som
bol
c
chcela
nieþím prispieĢ do Mý DNV aj ja.
Už poþas vysokej školy som zaþala spolu
lu
lupracovaĢ
s organizáciou GoodSports International Slovensko, s ktorou spolupracujem dodnes. CieĐom našej organizácie je venovaĢ sa deĢom v Devínskej voĐnoþasovými,
vzdelávacími, športovými a sociálnymi aktivitami.
Za poslankyĖu v Devínskej Novej Vsi som sa rozhodla kandidovaĢ, nakoĐko by som chcela prispieĢ k rozvoju Mý DNV športovými, sociálnymi a kultúrnymi projektmi a zároveĖ zmeniĢ veci
k lepšiemu napr. príjazdová cesta do Devínskej, využitie rybníka
a jeho priestranstva, nové chodníky a parkovanie, športová hala
a kúpalisko, oddychové zóny a detské ihriská a ćalšie veci, ktoré
všetci poznáme z každodenného života v Devínskej.

Bc. Lukáš Ondrej
B
Som športovým trénerom a majiteĐom
sp
spoloþnosti
Workout Academy s r.o.
Mojimi záĐubami a zároveĖ prácou je
š
šport,
zdravý životný štýl, vzĢah k prírode
a ekologickosĢ. Devínskej Novej Vsi kde
s
som
od maliþka vyrastal, by som doprial
viac športových aktivít, viac þistoty okoliu a prírode ktorej sa tu
nachádza mnoho a väþší dôraz na ochranu životného prostredia.

Bc. Jozef Tittel
B
Už 8 rokov slúžim Devínskej Novej Vsi,
a poslanec Miestneho zastupiteĐstva. Vyako
k
konávam
funkciu predsedu Komisie športu
a predsedu dozornej rady DNV Šport.
Som hrdý na prácu, ktorú sa nám podarilo spraviĢ v tejto oblasti. Z môjho pohĐadu
lo
pr
prešli úžasnou premenou najmä športiviská
na Vápencovej ulici (futbalový štadión), pri škole Pavla Horova,
radosĢ mám aj z nového parku na Charkovskej. Investície do športovísk v kombinácii so stále zvyšujúcou sa podporou športových
klubov, pomáhajú zlepšovaĢ podmienky pre všetkých, ktorí sa
chcú venovaĢ športu na ĐubovoĐnej úrovni. V tomto trende urþite
chceme pokraþovaĢ. Rezervy vidím ešte v kvalite údržby a v celkovej kvalite detských ihrísk vo vnútroblokoch na sídlisku.

DEVÍNSKA BOLA
BEZPEČNEJŠIA
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Dedina vo veľkomeste
Bronislava Kraváriková

Do Devínskej Novej Vsi sme sa prisĢahov z dediny. Z tej ozajstnej, kde som sliepky
vali
p
presvedþila
že na vajíþkach sedieĢ nechcú,
lee ja mám chuĢ na praženicu a vyrvala som
lebo
im ich spod zadku. Aj prasce sme chovali. A vyrastala som na
veĐkej záhrade. Nechcelo sa mi sem. Do Bratislavy. Do veĐkomesta.
Je to vyše 30 rokov. Premostím. Aj keć je to vyše 30 rokov, vajíþka
máme väþšinou domáce. Lebo mnohí susedia majú sliepky. Obþas
sú ešte vlažné a zle sa šúpu, lebo sú tak þerstvé. To perie na povrchu,
mi pripomína babku a dedka. Sme v Bratislave. Áno vo veĐkomeste. Ale keć vyleziem s deĢmi hore na Sandberg a stojíme v strede
stáda kôz, prestanem dýchaĢ. S baþom prehodíme vždy pár slov
a naše dcéry tie kozy škrabkajú medzi rohami. Tam, na Sandbergu
sa vždy vrátime o tisíce rokov späĢ a bavíme sa o mori. VeĐrybách.
Že možno práve tam, kde stojíme plávala obrovská korytnaþka. Sem
tam v piesku nájdu kus mušle, a radostne kriþia „mamiiii, tu vážne
bolo more“! Šliapeme ćalej a baby si dávajú kontrolnú otázku „a
Ty vieš þo je to za rieku? tam dole?“ A druhá ktorej sa už všetko
zdá trápne odpovedá: „nenachytáš ma, već nie som blbá a nie je
to Dunaj. Morava to je. Do Dunaja sa vlieva pod Devinom,“ Aj ten
vždy poobdivujeme z kopca. Milujeme lom. Weitom lom. A spomenieme Đudí, þo tu museli pracovaĢ Ģažko. Aby uživili rodiny. A že
mnoho ich tu zomrelo. Ćalšiu sobotu sa vyberieme na srdce. A ja sa
cítim zasa ako školáþka a rozprávam babám, ako sme sem chodili
zo školy opekaĢ. „Mami fakt? To už vtedy tu bolo srdce keć si Ty
bola ako my? Već to bolo hrozne dávno! Stretla si tu aj dinosaurov?“
300 hrmených Ti tam, Ty mrochta. Mám šediny, ale farbím sa. Tak
schovaj francúzske barle a váž si svoju mladú matku. „Dinosaurov
som nestretla, ale boli tu gudróny.“ A tak im vysvetĐujem, preþo my
sme nemohli postávaĢ medzi skalami a sledovaĢ motýle, a preþo ony
už môžu. Môžu sledovaĢ žaby, a híkaĢ nad jaštericami. S láskou mi
naaranžujú skokana do košíka s nazbieraným medvedím cesnakom.
A mne sa postavia chlpy na zátylku keć sa mi s nim stretne pohĐad.
Dnes.. dnes majú energie príliš. A tak si vravím že cyklomost a lanové centrum im pomôžu vybiĢ baterky. Staršia dcéra stále oþakáva,
že už môže ísĢ na veĐkú dráhu. Pred mesiacom jej chýbalo 6 centimetrov, ale už to urþite dobehla. Aké ma nervy keć zistí, že môže ísĢ
len dole. „K tým krpatým deckám“. Toþí oþami, ale viem že to len
na oko. Chodí dokola a cíti sa frajersky že bez problémov narába so
skobami a edukuje mladšie deti. Uvažujem, þi si dám pivo v bufete
alebo sa odmením kávou v hornej kaviarni. Vonia to tam ako u babky
v špajzy. A kećže sa Đúbim dám si aj aj. Baby si spotené a trochu
krotkejšie rozlejú na polovicu nealko-Radlera a cítia sa dôležito,
keć sedia s nami pri stole ako veĐkáþky. Každá so svojim „pivom“.
Prejdeme sa k Morave. HĐadajú škeble. Tie perleĢové. Máme ich po
celom byte. To je vám slasĢ šĐapnúĢ na takú otvorenú v noci cestou
do kúpeĐne. To je modlitba na 2 minúty a 3 spovede. Máme rieku.
V Devínskej. Hádajú koĐko ma aktuálne vody. ýi by sa utopili, alebo
prežijú lebo dlho nepršalo. Dorazím ich na cyklomoste. Nadšene rátajú zámky lásky a Nina kriþí tak, že ju poþuĢ v Rumunsku keć zbadá veĐkú rybu pod sebou. Zapadá slnko. Také farby môže darovaĢ
len príroda. Ani ten najdokonalejší umelec ich tak nenakombinuje.
A ja si vravím, že máme krásnu dedinu vo veĐkomeste. Cestou k autu
sa rozbehnú k studni. A nadšene diskutujú. KoĐko tu asi je. Kto ju
vyhĎbil a aké dlhé muselo byĢ lano na vedro, aby vytiahlo vodu. A þi
tú vodu museli ĢahaĢ aj deti. Pre mĖa má zvláštne þaro. Táto diera
v zemi. Bola zdrojom života. Mnohého a mnohých. Cestou domov
kriþia „mami aha labuteee“. Snáć holuby nie? Naozaj sú tam labute.
Na rybníku. Na tom, kde som prekorþuĐovala detstvo. „Maminka a
vieš, že labute su verné? Že keć zomrie jeden z labutích frajerov,
ten druhý zomrie tiež?“ Viem. A som hrdá, že to vedia aj ony. A som
hrdá, že máme rybník. VeĐa som sa okolo neho nachodila s kamoška-

mi, keć sme fĖukali za prvou láskou. A keć sme sa pri rybníku uþili
piĢ víno. Keć ráno veziem baby do školy a mám trochu þasu, zostanem sedieĢ v aute a sledujem ich. Ako si dajú pusu a každá sa vyberie do tej svojej. Jednej sa natriasa brmbolec na þiapke a ešte robí
posledné žuvaþkové bubliny. Staršia zaþne bežaĢ lebo tá už chápe, že
zas príde neskoro. Tá chodí do školy, v ktorej som strávila 8 rokov.
A keć mi prinesie pozdrav od pani uþiteĐky , ktorá ešte mĖa uþila
vybrané slová dojme ma to. Aj keć som tvrdá žena. Viete ako viem,
že bude pršaĢ? Cítim hnoj. Lebo aj družstvo tu máme. Keć otvorím
okno a cítim kravy viem, že mám zvešaĢ prádlo, lebo mi zmokne.
Baby rady chodia na ihrisko. Áno to nové na Grbe. To, na ktorom je
toĐko chýb a nedostatkov. To, ktoré stalo tisíce eur. Aj dieĢa sa rodí
3 kilové. Drobné. Rastie, formuje sa. Nie je možné, vysadiĢ tu 100
roþné duby, aby bolo dostatok tieĖa. Ale tie drobné stromy rastú.
Každý deĖ. Mnoho nedostatkov sa zistí, až keć sa veci zaþnú reálne
používaĢ. Áno. Tak to je. V praxi. Napriek tomu, že nemám 15 a nie
som naivná verím v dobro. ďudí a sveta. Vážne si myslite, že niekto
nieþo robil aj tu na tomto ihrisku so zlým úmyslom? S úmyslom,
aby si deti porezali nohy? Je to zvrátene. Viete aké sme mali ihriska
my? ZemeguĐu, pár hojdaþiek na ktorých sme trénovali rovnováhu
a pieskovisko.
KritizovaĢ postávajúc z diaĐky a fotiĢ nedostatky dokáže len malý
þlovek. VeĐký þlovek vezme igelitové vrece a ide do lesa. ZbieraĢ
odpadky. A dokonca to ani nefotí a nechváli sa tým. Alebo napíše:
„maminy máte nazvyš pyžamká? V nemocnici chýbajú.“ Viete ako
sa potešili na oddelení? Viem aké je aktuálne obdobie. Predvolebné.
Nežijem tým. Lebo viem, þo je v živote skutoþne dôležité. Pri svojej
práci zdravotnej sestry vidím zomieraĢ Đudí. ýasto mladých. ýasto
som posledná koho vidia. Držím ich za ruku. Hladkám po tvári. Za
ich blízkych. Za ich deti. Vnúþatá. Lásky. Dávam dole obrúþku, keć
odídu, a s bázĖou ju odkladám do obálky. Vidím ich deti. Ako si oprú
hlavu o ich hruć. Už tichú. Oþi už privreté. Ústa už tiché. Ako ich
prosia, aby sa vrátili. Ako plaþú, keć im dávam pyžamo. Ktoré mali
naposledy. Ako im vravím, že ich blízky odišiel tíško a v spánku.
Je to milosrdná lož. Vidím boj života a smrti z prvej rady. Viete þo
vám všetkým prajem? Hlavne tým, þo pĐujú zlo lebo sú sami nešĢastní? VedieĢ rozlíšiĢ þo je v živote dôležité. ýomu venovaĢ svoj
þas a pozornosĢ. Naša Devínska je krásna. Krásna dedinka v meste.
A môžeme sa tu maĢ dobre. Keby sme videli viac dobra ako zla.
Viac bielej ako þiernej. Viac poþúvali ako rozprávali. Nikto z nás
nevie koĐko þasu má. Milujte, hovorte a ukazujte to þasto. Tým, na
ktorých vám záleží. Tým, ktorí sú pre vás dôležití. Lebo toto Đutujú
Đudia ktorí odchádzajú zo všetkého najviac. Niþ nie je dokonalé pre
všetkých. Lebo dokonalosĢ je subjektívna. Každý ju vníma inak. Nie
vždy všetko dopadne bezchybne. Dokonale. Ideálne. Napriek tomu,
že sa daná vec robí s tým najlepším úmyslom. Sme Đudia, nie stroje. Viete kto niþ nepokazí? Ten kto niþ nerobí. Toto by bola dobrá
cesta? NerobiĢ niþ a nechaĢ si „domov“ rásĢ nadivoko? Sem tam je
fajn pokosiĢ. PretrhaĢ burinu. ZasadiĢ nové stromy a presadiĢ pár
unavených kvetov. Možno niektoré zvädnú, a niektoré budú krajšie
ako kedykoĐvek predtým. Jediná dokonalosĢ na ktorej sa zhodneme
asi všetci, je úsmev šĢastného dieĢaĢa, a pohĐad na pokojne spiaceho
potomka. Kto z vás kritikov z gauþa to vie lepšie? Tak poć, vyhrĖ si
rukávy. Vezmi do ruky lopatu a kop, sać, buduj.
Dôležitá je snaha meniĢ veci k lepšiemu. Snaha ísĢ vpred. NehĐadaĢ za všetkým motív zištnosti, tvoriĢ si v hlavách konšpiraþné teórie. Lebo sú Đudia, ktorým na našej „dedine vo veĐkomeste“ naozaj
záleží. Záleží im na tom, aby sme my, naše deti, vnúþatá a ćalšie
generácie vyrastali v prostredí, ktoré by sme nevymenili za žiadne
iné. Lebo nám tu je dobre. Lebo sme tu doma.
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Vybudovanie „srdca“ Devínskej
IIng. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
Mestskú þasĢ Devínska Nová Ves, kde žijem
s svojou rodinou, považujem za jednu z najso
k
krajších
oblastí Bratislavy s veĐkým potenciál – doslova na dosah vzácny a neopakovateĐlom
ný Sandberg, horský masív Devínska Kobyla ponúkajúci príležitosti
príjemného turistického vyžitia celým rodinám, ako aj prímoravské
pláne so širokými možnosĢami atraktívnych peších prechádzok, þi
bicyklových výletov k Devínu, na Záhorie i susedného Rakúska poþas celého roka. ZároveĖ však, napriek zjavným zlepšeniam, stále
vnímam rezervy v napĎĖaní tohto potenciálu k prospechu miestnych
obyvateĐov. Stále mi v našej mestskej þasti chýba jeho „srdce“ – centrálne námestie, miesto, ktoré by slúžilo ako prirodzené, na to urþené
integraþné centrum stretávania sa Đudí zo „starej“ ako aj novej sídliskovej þasti DNV. Vnímam rezervy v oblasti zabezpeþenia bezpeþnosti
dopravy, najmä na exponovaných dopravných tepnách DNV, rezervy
v efektívnejšej komunikácii miestneho úradu voþi obyvateĐom, i rezervy v spôsoboch napĎĖania jednoduchých komunálnych úloh – napr.
udržiavanie þistoty verejných priestranstiev. To sú oblasti, na ktoré by
som sa chcela zameraĢ a presadzovaĢ ako jeden zo zástupcov obþanov
Devínskej.
Tieto oblasti navrhujem podporiĢ najmä nasledujúcimi opatreniami:
Q Vybudovanie „srdca“ Devínskej – kultúrne a spoloþenské centrum v Devínskej s námestím, kde by sa na slušnej úrovni konali
rôzne podujatia, vystúpenia a akcie. Miesto, kde by sa Đudia stretávali a vytvárali miestnu komunitu.
Q Vytvorenie jednotného komunikaþného kanálu na všetky podujatia a aktivity v Devínskej. Jeho súþasĢou by mohlo byĢ aj
zverejnenie pravidelných krúžkov/aktivít pre deti, mládež a dospelých, ktoré sa tu konajú, vrátane ohodnotenia tej ktorej aktivity/krúžku.
Q V rámci podpory kultúrnych, sociálnych a športových podujatí konajúcich sa v DNV, þi už jednorazových alebo pravidelných
zavedenie transparentného ¿nanþného systému. Aby bolo jednoznaþne de¿nované transparentné prideĐovania dotácií z rozpoþtu

DNV na dieĢa/ podujatie. Vytvorenie vhodných podmienok na
väþší rozvoj športu.
V rámci skvalitnenia dopravného riešenia, a najmä zlepšenia bezpeþnosti detí navrhujem:
Q Osadenie semaforov na križovatkách Eisnerovej ulice s ul. Milana Mareþka (pri supermarkete Kraj).
Q Osadenie dopravných zrkadiel na ostatné vyústenia ulíc zo sídliska na Eisnerovu ulicu, kde je výhĐad na hlavnú cestu kvôli
parkujúcim vozidlám znaþne sĢažený a dochádza tam denne
k zbytoþným kolíznym situáciám.
Q Zlepšenie oznaþenia prechodov pre chodcov osvetlením, chodníky so zábranami pre vstupy áut, aby sa dalo prejsĢ z jedného
na druhý aj s koþíkom, na vybraných miestach doplniĢ chodníky
aj so zábradlím.
Q Oprava chodníkov, ktoré to naozaj potrebujú – napríklad chodník z Grby ku štadiónu.
Silnejšia sociálna politika miestnej þasti:
Q Napríklad prepojením miestneho úradu s aktívnymi dobrovoĐníkmi, ktoré pomáhajú sociálne slabším rodinám rôznymi
zbierkami a dnes fungujú oddelene.
Q Finanþná podpora rodín s deĢmi zapojením mamiþiek na rodiþovskej dovolenke do platených brigád pre mestskú þasĢ – napríklad ¿nanþné odmeny za pravidelné upratovanie ihrísk, þím by
sa zvýšila aj ich þistota a bezpeþnosĢ.
Na miestnom úrade - vytvorenie štandardných postupov a formulárov na stránke miestneho úradu pre aktivity, s ktorými sa obþania
dennodenne stretávajú. V súþasnosti sa bežne stáva, že pri rovnakej
žiadosti dvoch Đudí dostanete od miestneho úradu úplne iné odpovede a máte dodaĢ úplne iné podklady len preto, že to vybavujú rôzni
referenti.

Devínska Nová Ves je nádherná lokalita
D
Mgr. Vladimír Dobrík
M
Devínska Nová Ves je nádherná lokalita,
k
ktorá
svojou polohou, historickými a prírodným danosĢami patrí medzi skvosty Bratislavmi
s
ského
kraja. Mne a mojej rodine osud dožiþil,
ž sme sem prišli pred tridsiatimi rokmi. Z rôzže
nych hĐadísk je to niekedy rokov veĐa, inokedy málo, ale z pohĐadu
jedného þloveka je to dostatoþná doba na to, aby dobre spoznal Đudí,
kultúru a tradície tohto jedineþného priestoru. Ešte ako študent som
tu bol na terénnom výskume a bol som oþarený jazykom, ktorý sa
tu zachoval a ktorým hovoria takmer všetci starousadlíci. Nehovoriac o citlivých piesĖach, ktoré nám vtedy zaspievali babky na Grbe.
VeĐmi rád a s nostalgiou si na tieto chvíle spomínam. Už vtedy som
poznal výsledky prác Viliama Pokorného, Jozefa Klaþku a Štefana
Horského, s ktorým som mal možnosĢ spolupracovaĢ na pôde Slovenského rozhlasu a ktorého skvelá kniha VidieĢ svet ušami zdobí
moju knižnicu. Bolo mi veĐkým potešením, že som neskôr mohol
s pánom doktorom Klaþkom bližšie a intenzívnejšie spoznávaĢ jazykové, archeologické a kultúrno-historické kontexty Devínskej Novej Vsi. Pôsobenie týchto osobností na spolkový život chorvátskej

národnostnej menšiny bolo a je nenahraditeĐné, pretože ich dielo je
studnica, z ktorej sa dajú vždy þerpaĢ nové inšpirácie. Tieto súvislosti je dôležité si pripomínaĢ najmä pred voĐbami, aby nimi naznaþené
smerovanie bolo lampášom pri budúcom rozvíjaní všetkých oblastí
života v našej mestskej þasti.
Celý život som sa pro¿loval v oblasti dramatickej, hudobnej
a knižnej kultúry. Mal som preto možnosĢ desiatky krát prihovoriĢ sa, zarecitovaĢ þi zaspievaĢ DevínskonovovešĢanom na javisku Istracentra, v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, v Klube
dôchodcov þi v Dome sociálnych služieb Senecio. Boli to vždy
vzácne stretnutia. Poþas dlhých rokov som dôverne spoznal miestnu problematiku kultúrneho a spolkového života, Matice slovenskej,
Jednoty dôchodcov Slovenska, ale dovolím si povedaĢ, že aj otázky
školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. VeĐa dobrého a osožného
sa v týchto oblastiach urobilo, ale ešte mnoho sa urobiĢ dá. A to je
úloha poslancov, lebo práve oni majú mandát na to, aby neustále
zlepšovali a zvyšovali kvalitu života našich obyvateĐov.
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V našej mestskej þasti máme hádam
všetko krásnu prírodu – lesy, rieku, Cyklomost slobody, Sandberg, pekné bývanie, obchody no a v neposlednom rade
tu máme aj priemysel. Keć spomeniem
priemysel hovorím najmä o významnom
priemyselnom závode Volkswagen Slovakia a jeho dodávateĐskom parku na
Opletalovej ulici, ktoré prinášajú Devínskej mnoho pracovných príležitostí
a našej krajine ekonomické výhody o
þom niet pochýb. Odvrátenou stránkou rozsiahlej priemyselnej zóny je
však jej vplyv na kvalitu bývania obyvateĐov na þo sme mali v komisii výstavby, dopravy a životného prostredia
množstvo podnetov. Umiestnenie dodávateĐského parku do priestoru bývalej tehelne a do blízkosti jestvujúcich
rodinných domov na Ílovej ulici vniesol do tohto územia mnoho
vzájomných problémov – predstavy obþanov o kvalite bývania v rodinných domov sú prirodzene v rozpore s požiadavkami
na priemyselné využitie susediaceho územia. Tieto problémy sa
ešte umocnili ćalším rozvojom obytnej zóny na Opletalovej ulici
a súþasným rozširovaným výrobných prevádzok v jej blízkosti naviazaných na Volkswagen Slovakia.
Už pri budovaní dodávateĐského parku sa zistilo, že bude potrebné vybudovaĢ rozsiahlu protihlukovú stenu v blízkosti Ílovej
ulice, priþom nedávno sa robil jej doplnok na základe sĢažnosti obþanov a hlukových merní v oblasti okolo haly Schnellecke na Ílovej
ulici. Okrem dopravy je aj samotná výrobná þinnosĢ zdrojom hluþnosti a emisií, zablúdené kamióny po Opletalovej ulici smerujú do
výrobných hál a ak nepoznajú miestne pomery stáva sa, že idú do
ulice kde je prejazd Ģažkých vozidiel zakázaný. Všetky tieto vplyvy
je potrebné minimalizovaĢ, aby vzájomné ovplyvĖovanie bolo þo
najmenšie pre obe strany – obyvateĐov aj priemyselné závody.
Som toho názoru, že Devínska potrebuje dôslednejšie oddelenie
priemyslu od bývania v oblasti Kolónia. V prvom rade je potrebné
odviesĢ dopravu severným smerom poza závod Volkswagen a vybudovaĢ novú pripájaciu cestu k dodávateĐskému parku zo severu,
tak aby vozidla prichádzajúce od diaĐnice D2 nemali vôbec dôvod
jazdiĢ po ulici J.Jonáša ani po Opletalovej ulici. O týchto plánoch sa
otvorene hovorí už pár rokov, ich realizácia by obyvateĐom veĐmi
pomohla (pozn. už boli schválené vládou SR prostriedky na realizáciu cesty). Za ćalšie vjazd do priemyselných areálov (CTP Park,
KĦster a pod.) by mal byĢ mimo obytnej zóny na Opletalovej ulici.
Západná brána, ktorá bola pôvodne povolená pre samotný závod
Volkswagen Slovakia ako doþasná by mala byĢ podĐa môjho názoru nahradená bránou severnou, východnou a južnou, ktoré sú už
zrealizované. Obytná zóna v lokalite Zamajerské a Devínsky dvor
by mala byĢ od výrobného závodu Volkswagen oddelená súvislým
zemným valom so zeleĖou. Nové priemyselné haly a objekty v tejto
þasti by už nemali byĢ povoĐované a ich umiestĖovanie by sa malo
sústrediĢ do lokalít mimo dotyku s obytnou zónou Kolónia. Územný plán zóny Kolónia, ktorý sa zaþal pripravovaĢ no žiaĐ nedokonþil by bolo potrené dotiahnuĢ a vniesĢ do územia viac regulácie
a priehĐadnosti.
No a v neposlednom rade je tu doprava zamestnancov priemysel-

Zdroj: Google maps, 2018

Devínska potrebuje dôslednejšie
oddelenie priemyslu od bývania

nej zóny, ktorí využívajú najþastejšie osobnú automobilovú dopravu
a ich parkovanie v okolí závodu aj na okolitých poliach. Zavedenie
efektívnej koĐajovej dopravy vo forme þi už elektriþkovej trate až k
bráne Volkswagenu Slovakia alebo vlakovej dopravy so zastávkou
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do jeho blízkosti s napojením na MHD
by zase pomohlo odĐahþiĢ už dnes
preĢažné cesty v Devínskej Novej Vsi.
Prevádzka priemyselných objektov v
þase výmeny pracovných zmien spôsobuje, že všetky významnejšie Ģahy
v Devínskej sú dopravne zahltené, najvýraznejšie je to vidieĢ v okolí Hornbachu a na privádzaþi do Devínskej.
O týchto plánoch sa síce hovorí, no už
dnes je þas na ich realizáciu.
RNDr. Vladimír Koþvara
Kandidát na miestneho poslanca
Podpredseda komisie výstavby,
dopravy a životného prostredia pre
oblasĢ životné prostredie

Športoviská našej Devínskej

Za posledné roky prešli športoviská v správe našej mestskej
þasti obrovskou premenou, z þoho mám úprimnú radosĢ. Areál
na Vápencovej ulici (futbalový štadión) dostal nové hokejbalové ihrisko, spodné tréningové Ihrisko, zrekonštruovali sa šatne,
vybudovalo sa wellness centrum pre všetky športové kluby
z DNV. Tribúna prešla taktiež veĐkou rekonštrukciou, pribudli
plochy pre malé deti a stoly na stolný tenis. Najnovším prírastkom je prírodné sedenie nad hokejbalovým ihriskom, nové zábradlia, chodníky a smetné koše v celom areáli.
Nemenej významným, þo do veĐkosti aj užitoþnosti je šport.
areál pri P. Horova, ktorý slúži aj pre školákov, ale otvorený je aj poþas
víkendov a sviatkov. Najväþšou investíciou bola bežecká dráha, nové
futbalové ihrisko. Nedávno sa podarilo zrekonštruovaĢ mini-futbalové
ihrisko, vybudovaĢ work-outové ihrisko, detské ihrisko na skákanie a
taktiež plocha na volejbal. Máme nové chodníky, schody a smetné koše.

V najbližšej dobe pribudne ihrisko na basketbal a hokejbal a lavyþky na
sedenie. Rád by som sa poćakoval za doterajšiu spoluprácu Đudom, ktorí
sa podieĐajú na rozvoji športu v Devínskej Novej Vsi, a to ako zo strany
mestskej þasti (DNV Šport, MÚ), tak zo strany obþanov – funkcionárom
športových klubov, športovcom a ich rodiþom.
Jozef Tittel
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Spolocenská
kronika
ˇ
Blahozelanie

Ing. Zdenko KOVÁČ
a Katarína DRHLÍKOVÁ
Ján KORYTÁR
a Darina SLOBODNÍKOVÁ

Uvítali sme
nových spoluobčanov
Patrik LAŠTÚVKA
Katarína TVRDOŇOVÁ

O dišli z našich radov
Mária MEDZIHRADSKÁ,
rod. Matrková

centrum pre voľný čas

KULTÚRNE LETO 2018
8.11.o 18.00 h
Vernisáž výstavy Fotofórum

Ku krásnym okrúhlym
narodeninám 90 rokov
blahoželajú mame, babke
a prababke Helenke LIEDLOVEJ
jej dvaja synovia Viliam
a Dušan so svojimi rodinami.
Prajú veľa zdravia a silu
do ďalších rokov aby
sa mohli ešte dlho spolu
stretávať a spomínať
na tie krásne roky,
keď spolu bývali.

Zosobášili sa

ISTRA CENTRUM
- vernisáž X. ročníka výstavy fotograﬁí z portálu
http://fotoforum.istracentrum.sk
- výstava bude pre verejnosť prístupná od 9.11.2018
do 30.11.2018 v otváracích hodinách múzea
Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijská 68,
Organizuje: Istra Centrum a SNM – MKCHS
17.11. o 14.00 – 21.00 h
Sviatok mladého vína

- ochutnávka mladých vín z Devínskej Novej Vsi, Malých
Karpát, Burgenlandu, Chorvátska, Slovinska a Maďarska
Vstupné: 7 eur
Miesto: Farské centrum, Istrijská 4,
Organizuje: FS Črip a Istra Centrum
Lukáš MATEJOVIČ
a Dagmar STUDENIČOVÁ
Boris HRUBIK
a Valentina LITAVSKI
Miloš NOSÁL
a Lucia KULOVÁ
Blahoželáme!
Ester PELÁCHOVÁ
Dominik SAJAN
Eliška ELIAŠOVÁ
Natália SKIRKANIČ
Vitajte!
Milan BALOG
Milan ZVALA
Helena KONEČNÁ, rod. Macová
Nech odpočívajú v pokoji!

18.11. o 16.00 h
Chorvátsky večer

- prezentácia dvoch publikácií Devínska kedysi/Nuovo Selo
voljkada a Dolazak Hrvata u Devinsko Novo Selo
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
24.11. od 19.00 h
Katarínska zábava

Moderátor večera: Michael Szatmary (Stand Up Comedy)
Hudba: skupina Brilliance + DJ Straka
Vstupné: 19,90 eura (v cene vstupenky welcome
drink, večera, tombola a kapustnica)
Viac na: info@fragolinocatering.sk
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
25.11, 16.30 h
Soﬁa z predmestia

- detská divadelná scéna, účinkuje Divadlo na hojdačke
Vstupné: 1,50 eura
Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,

Pozvánka na verejné podujatia
Základnej umeleckej školy na Istrijskej ul. 22

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie
DEVÍNSKA NOVÁ VES  NOVEMBER 2018

7.11.2018 o 18:00 h. Portréty. Koncert hudby 20. a 21. stor.
Hostia programu: hud. skladatelia Mirka Haľamová a
Lukáš Borzík. Koncertná sála ZUŠ, Istrijská 22.
22.11.2018 o 18:00 h. Jesenné múzy. Verejný koncert žiakov
hudobného odboru ZUŠ. Zichyho palác na Ventúrskej ul.

10. 11 .2018 (sobota), 10.15 h
ČOKOLÁDOVŇA KITTSEE
Autobusový výlet
Exkurzia do čokoládovne spojená
s ochutnávkou a nákupmi v ,,čokočárde“.
Odchod autobusu: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava
22. 11. 2018 (štvrtok), 18.00 h
VULKANICKÉ LOKALITY STREDNÉHO SLOVENSKA
Prednáška RNDr. Ladislava Šimona PhD.,
spojená s premietaním fotograﬁí o významných
vulkanických lokalitách nachádzajúcich
sa na strednom Slovensku.
(v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou)
Miesto: Múzeum SNM – MKCHS, Istrijská 68, Bratislava

AKO BLUDNÝ BALVAN
Počul som, že srandista z veľkonočnej pohľadnice putuje po mestských
častiach Bratislavy a skúša šťastie, kde sa mu podarí sa uchytiť. Zopár
mestských častí Bratislavy už prešiel, ale keďže zatiaľ nevydalo, putuje
ďalej. Teraz to skúša v DNV. Niežeby sa sem presťahoval, ako bol býval
písal na pohľadnici, to nie, len si prihlásil trvalý pobyt v byte svojho
kamaráta.Zvláštny to prístup.
Denis Ružovič

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

Ako Vás len podceňuje občan,
ktorý sa pred voľbami prihlási na
trvalý pobyt ku kamarátovi a domnieva sa, že Novovešťania naletia
sľubom, že splní to, čo sa mu nepodarilo pri sľubovaní v iných mestských častiach.
Vb, tu. Ht

-Voľby sú skutočne skúškou. Aj
keď len odolnosti a bdelosti.
-LÁSKA * SPROSTOSŤ * CHUDOBA sa nedajú utajiť.
Pat
-Čo počuť ako tlmené dunenie
spod zeme na sídlisku STRED?
vm
DEVEX 7

Pozvánka na výstavu C-S salón 2018
27. októbra - 4. novembra 2018
v Bratislave
Jubilejná filatelistická výstava Bratislava
Nesúťažná výstava s prezentáciou ukážok
z klasických exponátov a zo zbierok
slovenských a českých vystavovateľov je
organizovaná pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československej republiky,
100. výročia vydania prvej československej
poštovej známky a 25 rokov známkovej
tvorby Slovenskej republiky.
Uskutoční sa v dňoch 27. októbra
– 4. novembra 2018 vo výstavnej Galérii
na Západnej terase Bratislavského hradu.
Otvorené denne 9:00 – 17:00 hod.
(4.11.2018 do 16:00 hod.), vstup voľný.

DEVEX 8

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
PRE VOĹBY STAROSTU MESTSKEJ ÿASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES
1.
2.
3.
4.
5.

Volebný obvod þ. 1 - Vo volebnom obvode sa volí maximálne 1 kandidát.
Martin Bavolár, Mgr., 46 r., protikorupþný a protima¿ánsky novinár, Slovenská Đudová strana Andreja Hlinku
Peter Hanulík, Ing., 58 r., projektant – životné prostredie, nezávislý kandidát
Dárius Krajþír, 31 r., zamestnanec verejnej správy, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Denis Ružoviþ, 41 r., IT špecialista, nezávislý kandidát
Rastislav Tešoviþ, Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát

PRE VOĹBY POSLANCA DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĹ STVA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

6.
7.

Volebný obvod þ. 9 - Vo volebnom obvode sa volí maximálne 1 kandidát.
Martin Bavolár, Mgr., 46 r., protikorupþný a protima¿ánsky novinár, Slovenská Đudová strana Andreja Hlinku
Matej Dostál, Mgr., 24 r., advokátsky koncipient, Národná koalícia
Peter Hanulík, Ing., 58 r., projektant-životné prostredie, nezávislý kandidát
Adrian Jankoviþ, 23 r., študent, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - obþianska demokracia
Andrej Kovarík, Mgr., 35 r., ekológ a protikorupþný aktivista, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano), Sloboda a Solidarita, Sme
rodina - Boris Kollár, KresĢanskodemokratické hnutie, Obþianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Zoroslav Smolinský, 49 r., predseda odborov, Nezávislé fórum
Rastislav Tešoviþ, Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska inak, nezávislý kandidát

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Volebný obvod þ. 1 - Vo volebnom obvode sa volí maximálne 12 kandidátov.
Miroslav Antal, Mgr., 45 r., zástupca riaditeĐa úradu, nezávislý kandidát
Róbert Bardaþ, Mgr. PhD., 34 r., advokát, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Martin Bavolár, Mgr., 46 r., protikorupþný a protima¿ánsky novinár, Slovenská Đudová strana Andreja Hlinku
Rudolf Brídzik, Mgr., 48 r., plánovaþ technológií, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Viera ýeplíková, RNDr., 64 r., projektová manažérka, KresĢanskodemokratické hnutie, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano)
Michal ýurda, Bc., 29 r., študent, nezávislý kandidát
Vladimír Dobrík, Mgr., 60 r., moderátor, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Matej Dostál, Mgr., 24 r., advokátsky koncipient, Národná koalícia
Mikuláš Duraj, Mgr., 41 r., zástupca riaditeĐa, nezávislý kandidát
Lubomír Frolek, Ing., 52 r., vedecko-výskumný pracovník, KresĢanskodemokratické hnutie, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano)
Michal Gašparík, 31 r., webdeveloper, nezávislý kandidát
Jozef Griger, JUDr., 36 r., právnik, nezávislý kandidát
Lenka Hlaváþová, Mgr., 41 r., aktivistka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka
Dana Hlaváþová Vanková, Mgr., 36 r., právniþka, nezávislá kandidátka
Andrej Horný, 29 r., tréner boxu, nezávislý kandidát
Juraj Hrdloviþ, PhDr., 33 r., štátny zamestnanec ministerstva, nezávislý kandidát
Beata Janatová, Mgr., 48 r., špecialistka požiarnej ochrany, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
ďubomír Janþoviþ, Mgr., 45 r., bezpeþnostný manažér, nezávislý kandidát
Adrián Jankoviþ, 23 r., študent, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – obþianska demokracia
Ivan Jankoviþ, Ing., 54 r., stavebný inžinier, KresĢanskodemokratické hnutie, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano)
Jaroslava KaĖuchová Pátková, Ing. PhD., 44 r., výskumná pracovníþka, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Vladimír Koþvara, RNDr., 41 r., environmentalista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Peter Kolega, 36 r., aktivista združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát
Andrej Kovarik, Mgr., 35 r., ekológ a protikorupþný aktivista, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Marek Kraloviþ, 31 r., medzinárodný hokejbalový rozhodca, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Bronislava Kraváriková, 35 r., zdravotná sestra, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Peter Krug, Mgr., 72 r., vydavateĐ miestnych novín, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Marek Madaj, 44 r., špecialista IT, nezávislý kandidát
Alojz Moravec, 63 r., kameraman FK Lokomotíva DNV, KresĢanskodemokratické hnutie, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano)
Milan MošaĢ, 31 r., podnikateĐ, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Katarína Mózsiová, 34 r., ekonómka, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Milan Náhlik, Mgr., 42 r., zamestnanec štátnej správy, nezávislý kandidát
Lukáš Ondrej, Bc., 27 r., profesionálny športový tréner, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Ján Osvald, 45 r., zamestnanec verejnej správy, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Peter Rajkoviþ, Ing., 58 r., technický manažér, KresĢanskodemokratické hnutie, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano)
ďuba Rehánková, JUDr., 50 r., zamestnankyĖa MV SR, nezávislá kandidátka
Martin Sabo, Mgr., 40 r., uþiteĐ, nezávislý kandidát
Zoroslav Smolinský, 49 r., predseda odborov, nezávislý kandidát
Matej Švec, Mgr., 24 r., informaþný technik, Národná koalícia
Rastislav Tešoviþ, Mgr., 40 r., predseda združenia Devínska Inak, nezávislý kandidát
Jozef Tittel, Bc., 28 r., ekonóm, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Nova
Veronika Veslárová, Mgr., 30 r., aktivistka združenia Devínska Inak, nezávislá kandidátka
Ján Žatko, Ing., 60 r., hlavný štátny radca, KresĢanskodemokratické hnutie, Obyþajní Đudia a nezávislé osobnosti (oĐano)

1.
2.
3.
4.
5.

PRE VOĹBY POSLANCOV DO MIESTNEHO ZASTUPITEĹSTVA V BRATISLAVE-DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

DEVEX 9

Devex kandidati-final.indd 8

26. 10. 2018 11:14:04

KANDIDÁT NA STAROSTU DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

VOLEBNÝ PROGRAM
DOPRAVA

Q Severný obchvat – Realizácia projektu –– napojenie VW a Priemyselného parku BA-DNV na obchvat – Vyriešenie dopravnej
situácie v þasti Kolónia. (dotácia z úradu vlády SR – 25. mil €)
Q Riešenie parkovacej politiky Kostolné, Podhorské – Vyhradené parkovanie pre obyvateĐov s trvalým pobytom (TP), záchytné parkoviská pre obyvateĐov bez TP, parkovací dom
Q Prístup do Devínskej Novej Vsi, vybudovanie nového príjazdu do BA-DNV – predĎženie Eisnerovej ulice
Q Istrijská ulica – revitalizácia až po Eisnerovu ulicu
Q Obnova cyklotrasy a vysporiadanie pozemkov do Devínskeho Jazera + realizácia projektu cyklotrasy Devínska – Dúbravka a následné napojenie cyklodopravy
Q RiešiĢ trasovanie MHD, v spolupráci s magistrátom a VW
riešiĢ poþty a kapacity jednotlivých liniek
Q Vybudovanie vlakovej zastávky za budovou OC Glavica

VÝSTAVBA

Q Vybudovanie centrálneho námestia (nám. J. Kostru)
Q Dokonþenie projektu a vybudovanie zberného dvora
(M.Pišúta 5)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Q Revitalizácia Vodnej nádrže Mlynská ( rybník) a okolia na
rekreaþné a športové úþely
Q ýistota verejných priestranstiev a zimná údržba– systematické pravidelné kontroly, zlepšenie systému upratovania
a údržby, doplnenie smetných košov, doplniĢ koše na psie exkrementy
Q Strom do každej ulice – výsadba stromov a okrasných drevín a
v revitalizácií rastúcej zelene, pravidelné kontroly, kosenie
Q Postupná revitalizácia verejných priestranstiev, chodníkov
a ciest
Q Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov

SOCIÁLNA POLITIKA

Q Silnejšia sociálna politika Mý – prepojenie aktivít Miestneho úradu s dobrovoĐníkmi, zapojenie mamiþiek aj seniorov do
aktivít a brigád
Q Podpora aktivít seniorov – prostredníctvom miestneho úradu
a jestvujúcich organizácií
Q Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov

ŠPORT A TURISTIKA

TRANSPARENTNOSġ

Q Verejné = zverejnené – transparentná samospráva bude samozrejmosĢou a nie požiadavkou
Q Vytvorenie OPA – obþianskeho parlamentu – komisia v ktorej
bude maĢ zastúpenie každá ulica v Devínskej – zlepšenie komunikácie mestskej þasti s obyvateĐmi
Q Zavedenie elektronických aukcií pre úrad pri predajoch a prenájmoch majetku, parkovacích miest

BEZPEýNOSġ

Q Vybudovanie kamerového systému s 24 hodinovým dohĐadovým centrom – nepretržitý monitoring verejných priestranstiev v spolupráci s PZ a MsP
Q Zvýšenie poþtu hliadok mestskej polície a policajného zboru
Q Osadenie dopravných zrkadiel na vyústenia ulíc zo sídliska na
Eisnerovu ulicu
Q Zlepšenie oznaþenia prechodov pre chodcov osvetlením

Q Viacúþelovej športovo-spoloþenská hala – vypracovanie projektu a vybudovanie
Q Postupná obnova detských ihrísk a doplnenie prvkov + vybudovanie nových ihrísk v þasti Kolónia
Q „Vyhliadková veža“ – na Devínskej Kobyle dokonþenie projektu

KULTÚRA

Q Rekonštrukcia budovy bývalého kina a revitalizácia okolia –
návrh spôsobu využitia objektu.
Q Malá sála Istra Centra – príprava a realizácia projektu – na
mieste „Bývalej Denovy“ (Hradištná ul.)

ŠKOLSTVO

Q Riešenie nových kapacít a rekonštrukcia materských a základných škôl v Devínskej Novej Vsi
Q Zlepšenie pracovných podmienok pre pedagógov a zamestnancov škôl

ZDRAVIE

Q ZabezpeþiĢ v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva 24 hodinové stanovisko pre RZP ( rýchlu zdravotnú pomoc)
Q Rozšírenie špecializovaných ambulancií v Devínskej Novej Vsi v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a
spoloþnosĢou Volkswagen (ortopédia, neurológia, Chirurgia,
RTG).

FINANCIE

Q Väþšia ¿nanþná i technická podpora obþianskych združení,
organizácií a spolkov v Devínskej Novej Vsi
Q Zavedenie participatívneho rozpoþtu
Q Zavedenie transparentného systému prideĐovania dotácií
– zmena VZN
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Nesrovnal: Potrebujeme dokončiť začaté zmeny
Nepotrebujeme utópie a rozprávky od Đudí, ktorí len nedávno objavili komunálnu politiku
T Pred štyrmi rokmi vás zvolili za primátora hlavného mesta, prečo ste sa rozhodli opätovne kandidovať?
VeĐkú þasĢ svojho života som pracoval ako právnik, okrem iného aj na mnohých miestach v zahraniþí. Keć som sa po rokoch
vrátil do Bratislavy, nerozumel som, preþo niektoré veci nefungovali, preþo sa neopravovali cesty, preþo sa mesto prestalo staraĢ o zeleĖ, preþo sa vtedy s MHD niþ nedialo. Povedal
som si, že chcem moje mesto prebraĢ zo spánku a vstúpil som
do komunálnej politiky. Najprv ako poslanec, potom ako vicežupan a dnes ako primátor. Keć pracujete ako právnik, þasto
za sebou nevidíte reálne výsledky. Nepríde za vami mamiþka
s dieĢaĢom, ktorej sa páþi nová a lepšia MHD, nezastaví vás na
ulici konkrétny Bratislavþan, ktorý je rád, že sa opravili cesty
alebo babiþka v zrekonštruovanom Trnavskom mýte. A dnes,
oproti predchádzajúcemu pôsobeniu, vidím zásadný rozdiel.
Množstvo Bratislavþanov mi na uliciach hovorí, že vidia ako
veĐmi sa za posledné štyri roky Bratislava pohla dopredu.
T Na funkciu primátora Bratislavy kandiduje až 10
kandidátov. Aké vidíte svoje výhody oproti ostatným súperom?
Som o štyri roky skúsenejší. Nechcem sa s nimi veĐmi porovnávaĢ, ale myslím si, že viem, kde sú problémy mesta a dokážem
ich aj efektívne riešiĢ. Hlavný rozdiel oproti ostatným je najmä
v tom, že ponúkam kontinuitu mesta, ktoré má slušné tempo
a správny kurz. Teda systémovú prácu a dokonþenie zaþatých
zmien a akceleráciu procesov v rozhodujúcich oblastiach ako
doprava a životné prostredie. Len to bude meniĢ Bratislavu na
stále lepšie miesto pre život pre všetky generácie Bratislavþanov, pre našich seniorov, pre mladé rodiny s deĢmi alebo aj pre
tých, þo sem prichádzajú za prácou a vzdelaním. Nepotrebujeme utópie, rozprávky, ani experimenty od Đudí, ktorí objavili
Bratislavu tesne pred odovzdaním kandidatúry. ViesĢ mesto nie
je ako riadiĢ televíziu, robiĢ marketing a mediálne show. Potrebujeme ćalej a poctivo robiĢ s vyhrnutými rukávmi. Potrebujeme dokonþiĢ zaþaté zmeny.
T Čo sa vám za štyri roky podarilo uskutočniť a na
čo ste počas štyroch rokov najviac hrdý?
Dovolím si povedaĢ, že mesto sa za posledné 4 roky posunulo
tak, ako za žiadneho iného vedenia predtým. Samozrejme, nie

všetko sa dá stihnúĢ za 4 roky, najmä keć takmer všetko na þo
sme siahli, boli desaĢroþia zanedbávané problémy. Cesty, Most
SNP, Trnavské mýto, Kamenné námestie alebo Námestie slobody. V oblasti MHD sme uskutoþnili rekordné investície do
vozového parku, nových elektriþiek, trolejbusov, autobusov. ýo
sa týka priamo Devínskej Novelinky, došlo k zahusteniu intervalov a kapacít liniek MHD. Konkrétne boli posilnené a predĎžené linky 29 a 21. Za posledné štyri roky sme tiež dokázali
ozdraviĢ ¿nancovanie a preinvestovaĢ do rozvoja mesta skutoþne bezprecedentné peniaze pre úžitok všetkých Bratislavþanov. RadosĢ mám aj z malých projektov, ktoré sa podarilo
urobiĢ v mestských þastiach, oprava viacerých vozoviek, alebo
zastávky MHD na Eisnerovej. Aktuálne prebieha aj rekonštrukcia podkrovia ZUŠ na Istrijskej ulici približne za 255 tisíc eur.

T Aká je vaša vízia Bratislavy ako hlavného mesta, čo
sľubujete vo vašom volebnom programe?
Nie je niþ Đahšie ako písaĢ volebné sĐuby. Po 4 rokoch vo funkcii primátora a po dosiahnutí tvrdo odpracovaných výsledkov
sa však na veci dívam trochu inak. Nedávam sĐuby, na ktoré
by som za 4 roky potreboval 20 rozpoþtov, ale sĐuby , ktoré
vieme urobiĢ, zaplatiĢ a zrealizovaĢ. Mojím cieĐom je dokonþiĢ rozbehnuté zmeny. Rozhýbali sme Bratislavu a mám ćalšie
plány, aby Bratislava bola každým dĖom ešte lepším miestom
pre život, prácu, výchovu detí a dôstojnú starobu. Bratislava je
už dnes nádherné a pulzujúce mesto, ktoré skrátka þlovek, þi už
tu žije alebo príde len na návštevu, musí milovaĢ.
T Môžete ich špecifikovať?
Predstavil som 10 konkrétnych sĐubov a záväzkov, ktorých
splnenie viem garantovaĢ aj s veĐmi konkrétnymi termínmi ich
splnenia. Ponúkam ich Bratislavþanom ako záväznú zmluvu na
ćalšie volebné obdobie do roku 2022. Možno to bude menej
rozprávkové ako sĐuby niekoho iného, ale zato podopreté mojou reálnou skúsenosĢou a skutoþnými výsledkami, ktoré každý
normálny þlovek v našom meste vidí. Nájdete ich aj na mojej
webstránke www.ivonesrovnal.sk. Obþanom sa zaväzujem, že
dokonþíme opravy všetkých cestných radiál, ktoré sme zaþali už v tomto volebnom období a každý to vidí. V roku 2022
bude maĢ Bratislava všetky hlavné cestné Ģahy v dobrom stave.
S dopravou bezprostredne súvisí aj parkovanie. Chcem parkoDEVEX 11
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správe hlavného mesta. Dá sa urobiť niečo preto,
aby sme toto bohatstvo viac chránili, možno aj v
spolupráci s ďalšími zainteresovanými?
Som rád, že sa na to pýtate. ZeleĖ je naozaj veĐkým bohatstvom
Bratislavy. Chcem rozšíriĢ ochranu zelene aj na Malé Karpaty,
až na úroveĖ národného parku. O tom už v tomto volebnom
období intenzívne rokujem so štátnymi orgánmi a rád by som to
dotiahol do konca. Chcem, aby sa z našich lesov stalo chránené
územie. Aby sme tu mali najväþšiu mestskú rekreaþnú zónu
v Európe a nie plantáž na drevo. Tiež budem pokraþovaĢ v zaþatej politike vysadenia 2 nových stromov za jeden chorý. Ani
v tejto oblasti nepotrebujeme prázdne rozprávky a rôzne experimenty. Potrebujeme dokonþiĢ zásadné zmeny.
vanie, ktoré dáva zmysel. Budem preto pokraþovaĢ v opatreniach, ktoré pomôžu Bratislavþanom s parkovaním. Dotiahneme
rozbehnuté projekty parkovacích domov, záchytných parkovísk
pred vstupom do mesta a pravidlá pre parkovanie tak, aby boli
domáci vždy zvýhodnení a aby sme obmedzili masívny prílev
áut do mesta. ZároveĖ chcem ešte lepšiu, kvalitnejšiu a prístupnejšiu MHD. Presadím jednotné zĐavy pre dôchodcov, aby mali
rovnaké zĐavy všetci bez ohĐadu na vek. Rovnako by mali byĢ
zĐavy aj pre dospelých, ktorí sprevádzajú deti. Chcem dotiahnuĢ elektriþku až na koniec Petržalky. Ale vieme aj konkrétne
ako ju dostaĢ do Vrakune, ale aj k železniþnej stanici Devínska
Nová Ves.

T Bratislava je hodnotená ako tretie najzelenšie
hlavné mesto, nie všetky zelené plochy sú ale v

POCTIVÁ
ROBOTA

Objednávateľ: Ivo Nesrovnal, Bratislava, Dodávateľ: BigMedia spol s r.o. Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava; IČO: 43 999 999
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Ján Mrva: bojovník za lepšiu Bratislavu
Už čoskoro sa opäť postavíme k volebným urnám a budeme mať možnosť
voliť svojho primátora. Boje medzi kandidátmi sú v plnom prúde a jedno
z mien, ktoré rezonuje u mnohých z nás je rodák z hlavného mesta Ján
Mrva. Trikrát po sebe mu obyvatelia mestskej časti Vajnory dali dôveru
a zvolili ho za svojho starostu. Naposledy získal až 73,7 % hlasov. V súčasnosti sa uchádza o post primátora. Aký vlastne je Ján Mrva?

T Z ktorej časti Bratislavy pochádzate?
Ako väþšina Bratislavþanom v mojom
veku som sa narodil na Zochovej, ale
inak vo Vajnoroch. Neskôr sme s rodiþmi žili dokonca až na 5 rôznych miestach
v 5 rôznym mestských þastiach. Najviac
som si užil Petržalku, kde som aj 12 rokov hrával futbal za Matadorku. A dnes
som opäĢ vo Vajnoroch.

a neskôr som inicioval usporiadanie pozemkového vlastníctva na celom území
SR a ochranu práv nezistených vlastníkov. Od roku 2006 som bol zvolený za
starostu mestskej þasti Vajnory a som
ním až doteraz.

T Máte krásnu rodinu. Kde ste
stretli svoju manželku?
Andrea je moja vysokoškolská láska.
Študovali sme na Slovenskej technickej
univerzite odbor geodézie a kartogra¿e.
Chodili sme spolu po celom meste v rámci vysokoškolskej praxe na merania a už
sme od seba neodišli. Po vysokej škole
sme sa zobrali v Modrom kostolíku a som
s Ėou šĢastne ženatý už 27 rokov. Máme
tri krásne deti a dokonca už aj jedného
vnúþika. Som nesmierne rád, že rodina
mi pomáha a podporuje ma.

T Ako sa dajú skúsenosti geodeta
využiť v komunálnej politike?
Tieto profesijné vedomosti a skúsenosti sa mi výborne hodili do funkcie
starostu. Vedel som pomôcĢ kolegom
s majetkovým vysporiadaním pozemkov, ako aj so samotným projektovaním
a budovaním našich investiþných zámerov, ako boli školy, škôlky, revitalizácie
parkov a cyklotrasy. Rozumiem problematike vysporiadania verejných priestorov þi právnym vzĢahom k cestám þi
iným majetkovým veciam. Mesto by
malo realizovaĢ dôslednú inventarizáciu majetku mesta a mestských þastí.
BohužiaĐ, magistrát má v tejto oblasti
veĐké nedostatky.

T Kam viedli vaše kroky po štúdiu?
Dlhé roky som pracoval ako zememeraþ

T Pán Mrva, 12 rokov ste starostom mestskej časti Vajnory a nie-

koľko rokov aj mestským poslancom. Ako zvládate život politika
a zároveň rodinný život?
Spoþiatku bolo zložité skĎbiĢ túto prácu
s rodinným životom, ale dnes už mám
rutinu. NašĢastie mám tolerantnú a milujúcu rodinu. Zvykli si, že som v práci
dlho do veþera takmer každý deĖ. Práca verejného þiniteĐa je už taká. Stále je
potrebné nieþo riešiĢ, organizovaĢ, plánovaĢ, rozhodovaĢ... Ja sa nesĢažujem,
beriem problémy ako výzvy a s tímom
sa ich snažíme riešiĢ þo najskôr. Viete,
ak vám obyvatelia dajú viac ako 70 %
hlasov, je to aj zaväzujúce voþi nim. Dali
mi dôveru ako starostovi, že sa postarám
o mestskú þasĢ, tak aby sa v nej žilo lepšie, krajšie. Aby ste to dosiahli, musíte
ozaj zabraĢ a bez dobrého rodinného zázemia by to nešlo.
T Ktoré úspechy v úlohe starostu
si najviac ceníte?
S mojimi spolupracovníkmi sa nám vo
Vajnoroch podarilo niekoĐko skvelých
vecí, na ktoré som hrdý. Postavili sme
úplne nový Dom kultúry, kde našli svoj
domov aj voĐnoþasové aktivity obþanov – folklórny súbor, dychovka, skauti, seniori, knižnica, uþebne umeleckej
a jazykovej školy. Revitalizovali sme

Park pod lipami, osadili laviþky, urobili zastrešené pódium, zabudovali ¿tnes
prvky, petangové aj detské ihrisko. Vybudovali sme osvetlené multifunkþné
športové ihrisko s atletickými dráhami,
priestorom na loptové hry, posilĖovanie.
Hygienik nám hrozil zavretím škôlky, tak
sme hĐadali riešenie a postavili sme novú
DEVEX 13
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pre 125 škôlkarov a ešte sme dobudovali
nad základnou školou ćalšiu pre 88 detí.
Zrekonštruovali sme ZŠ, zmodernizovali
uþebne, obnovili kuchyĖu, jedáleĖ a rozšírili školu o ćalších 5 tried.

T Ste vášnivý športovec a rád bicyklujete...
Možno sa to „mimobratislavþanom“
nezdá, ale my tu máme nádherné þasti.
Malé Karpaty, ktoré sú súþasĢou hlavného mesta, nám závidia aj iné svetové metropoly. ýím ćalej, tým viac Đudí športuje
a cyklistika sa stala veĐmi obĐúbená. Škoda, že hlavné mesto robí pre cyklistov tak
málo. My sme vo Vajnoroch vybudovali
31 km nových cyklotrás. JuRaVa, ktorá
spája Vajnory, Raþu a Svätý Jur, má 28
km. Dnes pokraþujeme vo výstavbe JuRaVa II v smere do Ivanky pri Dunaji
k Malému Dunaju. Postavili sme aj mestskú cyklotrasu Rendez ako prototyp jednosmernej cyklotrasy.

neodbytný, ale slušný. Snažím sa robiĢ
veci v záujme verejnosti, v záujme lepšej
budúcnosti, lepšieho života v Bratislave.
Nie som v spojení so žiadnym developerom ani s ¿nanþnou skupinou. Neprestávam po prvom neúspechu v presadzovaní
verejného záujmu, ale pokraþujem vytrvalo ćalej. Preto verejný záujem je moje
poslanie a nie fráza.

HĐadám cesty, ako spájaĢ a nie rozdeĐovaĢ, a to vrátane mestských þastí
a mesta.
Mám rád vytrvalostný beh a bicyklovanie, rád si zahrám futbal a hokej. V mladosti som zvažoval aj povolanie archeológa, preto dodnes som ostal fanúšikom
histórie a ¿lozo¿e.
www.janmrva.sk

T V novembri
idete zabojovať
o post primátora hlavného mesta. Čo by mal o Vás Bratislavčan
vedieť a čo sú Vaše prednosti?
Možno sa to „mimobratislavþanom“
nezdá, ale my tu máme nádherné þasti.
Malé Karpaty, ktoré sú súþasĢou hlavného mesSom svojský, húževnatý, vytrvalý,
DEVEX 14
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Z pol
policajného
zápi
zápisníka
• Poverený policajt začal trestné
stíhanie vo veci prečinu Ublíženie
na zdraví podľa § 158 Trestného zákona, pretože neznámy
páchateľ
dňa
23.09.2018
v čase o 17:30h v BratislaveDevínskej Novej Vsi, na ul. Tehelňa
č. 8, z nedbanlivosti spôsobil
poškodenému 36 ročnému mužovi
zranenie a to popáleniny oboch
rúk v oblasti zápästia a prstov
s dobou liečenia ktorá bude
v trvaní viac ako 7 dní.
• Vyšetrovateľ OKP OR PZ BA IV
vzniesol obvinenie 27 ročnému
mužovi pre prečin Nedovolená
výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie
s nimi podľa § 171 ods. 2 Trestného zákona na tom skutkovom
základe, že obvinený si v presne
nezistenom čase, zabezpečil
v okolí miesta svojho bydliska 1
ks priesvitnú plastovú krabičku,
v ktorej sa nachádzalo 1.986 mg
sušeného konope (marihuany), čo
zodpovedá minimálne 4 obvykle
jednorazovým dávkam drogy,
ktorú prechovával u seba až do
21.45 hod. dňa 27.09.2018,
kedy drogu na ul. Podhorská
v Bratislave, v zmysle § 89 ods.
1 Tr. poriadku dobrovoľne vydal
príslušníkovi OO PZ Devínska
Nová Ves.
• Poverený príslušník OO PZ
Devínska Nová Ves začal trestné
stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie 51 ročnému mužovi pre prečin
Krádeže, pretože obvinený dňa
13.10.2018 v čase okolo 10:40
hod. z predajne OC na Eisnerovej
ul. č. 64, Bratislava bez použitia
násilia odcudzil rozličný tovar,
pričom uvedené si prisvojil spôsobom skrytia tovaru do ruksaku
a následne s tovarom prešiel za
pokladničnú zónu bez zaplatenia,
čím takto poškodenej spoločnosti
spôsobil škodu krádežou v celkovej výške 9,28,-Eur, teda prisvojil si cudziu vec tým, že sa jej
zmocnil a bol za obdobný čin v
predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý a to uložením

blokovej pokuty nezaplatenej na
mieste v sume na 30,-Eur ako sankciu za priestupok proti majetku.
Poverený policajt začal trestné
stíhanie vo veci prečinu Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171
ods. 1 Trestného zákona, pretože
trestne zodpovedný páchateľ
prechovával a mal u seba v čase
o 15:40hod. dňa 14.10.2018
na ul. Hradištná pri cintoríne
v Bratislave, Devínskej Novej Vsi 1
ks zatavenú striekačku s obsahom
neznámej bielej kryštalickej látky
o ktorej sa vyjadril , že sa jedná
o pervitín , ktorú počas kontroly
dobrovoľne vydal dňa 14.10.2018
v čase o 15.40 hod. príslušníkom
hliadky OO PZ Bratislava Devínska Nová Ves, pričom etamfetamín
je zaradený v zmysle zákona NR
SR č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení
neskorších predpisov do II. skupiny
psychotropných látok.
• Poverený policajt začal trestné
stíhanie vo veci prečinu Krádeže,
pretože
trestne
zodpovedný
páchateľ dňa 15.10.2018 v čase
okolo 18.00 hod v Bratislave
– Devínskej Novej Vsi, na ul. Eisnerova zo staveniska „Devínske“
nachádzajúcom sa za OC Glavica odcudzil tam voľne položenú
motorovú pílu zn. Dewalt, v hodnote 600,-eur, s ktorou v tom čase
robotníci pracovali na stavbe, čím
poškodenej spoločnosti spôsobil
škodu krádežou vo výške 600,eur.
• Vyšetrovateľ
začal
trestné
stíhanie vo veci zločinu krádeže,
pretože neznámy páchateľ v čase
od 18.30 hod. dňa 15.10.2018
do 7.30 hod. dňa 16.10.2018
v Bratislave, Devínskej Novej Vsi,
z parkoviska oproti vchodu do bytového domu na ul. I. Bukovčana
č. 12, odcudzil motorové vozidlo
Toyota Rav4, pričom spolu s vozidlom odcudzil aj veci v ňom
uložené, čím spôsobil škodu
krádežou vo výške 28.200,- eur.
plk. Mgr. Luboš Šidík,
riaditeľ

MGR. MIKULÁŠ DURAJ
nezávislý kandidát do miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
• 41 rokov, bezpečnostný manažér v štátnej správe
• ženatý, deti Matúško a Miška,
• kontakt: 0917/847358, mikulas.duraj@gmail.com,
www.facebook.com/mikulas.duraj

PREČO KANDIDUJEM
Kandidujem, aby som sa osobne spolupodieľal na zvýšení kvality
života občanov v Devínskej. Ak mi prejavíte dôveru a budem
zvolený, mojou prioritou bude vybudovanie viacúčelovej športovej
haly v našej mestskej časti. Ako zvolený poslanec by som na
základe podnetov občanov hlasoval za každé rozumné riešenie na
vyriešenie parkovania, zvyšovanie množstva zelene a jej kvalitnú
starostlivosť, pomoc dôchodcom a sociálne znevýhodneným,
zefektívnenie vynakladania ﬁnančných prostriedkov v Devínskej,
zvýšenie kvality života občanov, rozvíjanie kultúry a na podporu
separovaného zberu.
TRI PRIORITY, KTORÉ BUDEM PRESADZOVAŤ
1. Voľnočasové aktivity detí aj dospelých
Mládež potrebuje ihriská spĺňajúce aj medzinárodné
štandardy s kvalitným servisom, čo by viacúčelová športová
hala mala. Dospelým treba dobudovať park so zeleňou,
námestím i službami, kde by si oddýchli a všetci sme sa cítili
dobre.
2. Poriadok
Treba aktívnejšie komunikovať s občanmi Devínskej, aby sa
zvýšila ich kvalita života krajším a kultúrnejším prostredím.
Spoločne bojovať proti vandalizmu, sprejerstvu... nebyť
ľahostajní.
3. Sociálny program
Pomoc potrebujú najmä seniori Devínskej a treba im poskytovať
nadštandardnú starostlivosť a kvalitné služby. Netreba zabúdať
na deti a sociálne slabších.
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NA DEVÍNSKEJ NÁM ZÁLEŽÍ

KANDIDÁT NA STAROSTU
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

3

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI

DÁRIUS
KRAJČÍR

2

4

RÓBERT
BARDAČ

21

RUDOLF
BRÍDZIK

25

7

17

VLADIMÍR
DOBRÍK

26

BEATA
JANATOVÁ

27

JAROSLAVA
MAREK
BRONISLAVA
KAŇUCHOVÁ KRALOVIČ KRAVÁRIKOVÁ
PÁTKOVÁ

30
MILAN
MOŠAŤ

31
KATARÍNA
MÓZSIOVÁ

33

PETER
KRUG

41

LUKÁŠ
ONDREJ

JOZEF
TITTEL

DEVÍNSKA BOLA
BEZPEČNEJŠIA
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