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	 Nepochybujem,	 že	 každá	
domácnosť	 má	 doma	 kalen-
dár.	 Nepochybujem	 preto,	 že	
by	nezaregistrovali	ľudia	v túto	
nedeľu	 Deň	 učiteľov,	 Kvetnú	
nedeľu	 a  teda	 blížiace	 sa	
sviatočné	dni	od	Veľkého	piatku	
po	Veľkonočný	pondelok.	Isteže	
si	nepripomíname	tieto	dni	ako	
dôvod	 na	 pohárikové	 oslavy	
ani	 nemienime	 znásilňovať	
zamyslieť	 sa.	 Zisťujeme,	 že	
tzv.	 konzumná	 spoločnosť	 sa	
časom	nabaží	onej	konzumácie	
a hľadá.	Zisťujeme,	že	prázdno-
tu	v dušiach	začína	nahrádzať	
hlad	po	poznaní.	Ide	to	pomaly,	
ale	 vravia	 tomu	 zákonité	 vý-
meny	potrieb	a ponúk.	Ono	to	
znie:	 ekonomicky,	 materiálne	
a  čo	 viem	 ako,	 ale	 podstatou	
myšlienky	je	výmena.
	 Pravda	 tí,	 čo	 nepodliehajú	
ani	 módnym	 ani	 iným	 tzv.	
„trendom“,	 zužitkovávajú	 mú-
drosti	 svojich	 otcov	 (ak	 mali	
kde	 čerpať)	 tí	 nemajú	 oslavy	
v sebe	a aj	zo	skúsenosti	doprajú	
aj	neduživým.	Nuž	nech	sa	im	
i ostatným	darí.
	 Ba	zarezonovalo	v ostatných	
dňoch	v našej	spoločnosti	vlas-
tenectvo.	Niet	o čom	pochybovať	
ak	 ide	o pochopenie	významu.	
Stretávame	 sa	 však	 s  tými	
najrozličnejšími	interpretáciami	
chápania	 významu.	 Od	 pseu-
doredaktorov	až	po	pseudopoli-
tikov.	Záleží	kto	v predvolebnej	
kampani	na	túto	tému	hovorí?	
Asi	áno.	Nuž	bieda	bied	ak	sa	
snaží	ktosi	zneužiť	ešte	aj	vlaste-
nectvo.
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V nedeľu 21.3.2010 rokovali matičiari

Viesť k úcte
nemôže byť hanbou
 V ostatnom čase sa veľa hovorí 
o vlastenectve. Možno s nešťastne 
zvoleným názvom návrhu zákona, 
termínom a ...možno viacerými ná-
hodami sa vlastenectvo, úcta k štát-
nosti a symbolike štátu stali pred-
metmi vtipkovania a negustióznych 
výrokov kde koho.
 Devínskonovoveskí matičiari ro-
kovali v nedeľu 21. 3. 2010 na svo-
jom valnom zhromaždení, kde ok-
rem iného, prijali vyhlásenie, ktoré, 
ako sa nám v redakcii zdá, patrí 
na prvú stranu.
Vyhlásenie MO MS v DNV 
Účastníci valného zhromaždenia 
Matice slovenskej v Bratislave – 
Devínskej Novej Vsi konaného dňa 
21.3.2010
vedomí si toho
- že Matica slovenská pôsobí ako 
národnoprospešná, nezávislá, nad-
stranícka, nadkonfesionálna a nad-
rezortná národná ustanovizeň a

- poslaním MS je okrem iného roz-
víjať a upevňovať slovenské vlaste-
nectvo, prehlbovať vzťah  občanov 
k slovenskej štátnosti, pestovať 
v mládeži národné, kresťanské, 
mravné a demokratické hodnoty 
a prebúdzať a umocňovať národ-
né povedomie Slovákov
vyhlasujú
že úcta k štátnym symbolom je 
najzákladnejším prejavom úcty 
občana k svojmu štátu bez ohľadu 
na jeho politickú, konfesionálnu 
alebo národnú príslušnosť
nesúhlasia
 s tým, aby sa úcta k štátnym sym-
bolom stala predmetom politického 
boja
a vyzývajú
 najmä rodičov, pedagógov a me-
diálne známe osobnosti aby ne-
násilným spôsobom systematicky 
pestovali v mládeži úctu k štátnym 
symbolom Slovenskej republiky.

• Na výstavbe cyklomostu 
medzi Devínskou Novou Vsou 

a rakúskym Schlosshofom 
sa v St. Pöltene dohodol predseda 

Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK) Pavol Frešo 

s predsedom vlády Dolného 
Rakúska Erwinom Pröllom. 

Začať sa má v lete, kým bude 
stáť, potrvá takmer rok. Otvárať 

by ho mali v marci 2011.

• Maratón zmení 
dopravu v Bratislave

Trasa pretekov ČSOB Bratislava 
Marathon 2010 v nedeľu 28. 

marca od 9.00 do 15.00 h ovplyvní 
premávku mestskej hromadnej 

dopravy. Účastníci budú štartovať 
na Hviezdoslavovom námestí, 

pobežia ulicami Starého Mesta, 
cez Nový most, Panónsku cestu v 
Petržalke, Starý most, Vajanského 

nábrežie až po Mostovú ulicu.
 Volanie na číslo 159 
bude opäť bezplatné

Za telefonát na mestskú políciu 
sa už nebude platiť. Spoločnosť 
Slovak Telekom informovala, že 

od 1. apríla 2010 je telefonát 
na číslo mestskej polície 
159 dočasne zadarmo.

• V Devíne majú novú 
prírodnú rezerváciu

Slovanský ostrov v mestskej časti 
Devín, známy ako Sedláčkov, sa 
stal novou prírodnou rezerváciou 
a lokalitou Natura 2000. Ostrov je 

dnes súčasťou územia európskeho 
významu Bratislavské luhy.

(Pokračovanie na strane 2)
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Z radnice
Miestne  zastupiteľstvo  (MZ) 
mestskej  časti  Devínska  Nová 
Ves  (MČ DNV) sa zišlo 16. 3. 
2010. Z prijatých uznesení vy-
beráme:
MZ MČ DNV  
•  schválilo podmienky súťaže 
„Prístavba šatní a príslušenstva 
na  štadióne“  –  Kritéria  hod-
notenia:  cena  –  60%,  termín 
dodania – 40% a návrh zmluvy 
o  dielo  ako  súčasť  súťažných 
podkladov, 
• zobralo na vedomie  infor-
máciu  o  rokovaní  s  KOPOS-
BV  spol.  s  r.  o.,  a  schválilo 
zmenu  predmetu  použitia 
finančných prostriedkov podľa 
zmluvy  o  združení  finančných 
prostriedkov  s  KOPOS-BV 
spol.  s  r.  o.  za  nasledovných 
podmienok:  spresnenie  pro-
jektu  podľa  platného  staveb-
ného povolenia a pripomienok 
Komisie  výstavby,  architek-
túry  a  dopravy  s  použitím  na 
verejné priestranstva, 
• schválilo  zámer  prenáj-
mov  nebytových  priestorov  č. 
1.11.  v  objekte  Dovina  pasáž 
na ul. M. Marečka 2-12 podľa 
zamerania  skutkového  stavu 
o  celkovej  výmere  205,09  m² 
minimálne  za  cenu  v  súlade 
s  minimálnymi  sadzbami 
prenájmu  nebytových  priesto-

rov  a  pozemkov  na  rok  2010  for-
mou  verejnej  súťaže  na  prenájom 
nebytových priestorov, 
- schválilo  zámer predaja pozem-
ku parc. č. 293/1 o výmere 66 m², 
oddeleného od pozemku parc. č. 
293  podľa  geometrického  plánu 
č. 17/2009 zo dňa 17. 07. 2009, 
parcela  zapísaná  na  liste  vlastníc-
tva č. 1, za minimálnu kúpnu cenu 
110.-Eur  za  m²,  formou  priameho 
predaja, 
• zobralo na vedomie  infor-
máciu o priebehu prevodov pozem-
kov parc. č. 99/2 – 99/15 na ul. 
Kalištná,  a  požiadalo prednostu 
MÚ MČ DNV  aby  žiadateľom 
o  prenájom  a  kúpu  nehnuteľnosti 
v  majetku  obce  oznámil  do  30 
dní  postup,  podmienky  a  termíny, 
o  ktorých  sa  bude  o  žiadosti 
rozhodovať,  
• požiadalo prednostu MÚ MČ 
DNV  predložiť  majetkové  pom-
ery  pozemkov  parc.  č.  1613/1, 
2244/14,  2244/15,  2244/18, 
2244/16  a  ich  zaťaženie 
navrhovaným  projektom  (projekt 
Cyklomost),  a schválilo návrh  zm-
luvy o budúcej zmluve na kúpu časti 
pozemku  parc.  č.  2244/13  o  vý-
mere cca 460m² podľa predlohy, 
• schválilo zmenu Organizačného 
poriadku  príspevkovej  organizácie 
MČ DNV Denova, a uložilo pred-
nostovi MÚ MČ DNV  zabezpečiť 
finančné  prostriedky  z  rozdelenia 
záverečného účtu  za  rok 2009  (k 
schválenej zmene), 

•  zobralo na vedomie  Správu 
o  činnosti  hlavného  kontrolóra  za 
rok 2009, 
•  schválilo informáciu o výsledku 
kontroly    príspevkov  od  rodičov 
a podľa § 23 zák. č. 523/2004 Z. 
z.  aj  s  navrhovanými  opatreniami, 
uložilo prednostovi MÚ MČ DNV:
prerokovať  závery  kontrolnej 
správy  o  výsledkoch  kontroly 
príspevkov  od  rodičov  s  riaditeľmi 
s  dopadom  na  záverečný  účet  za 
rok 2009, 
zaviesť  jednotnú  evidenciu 
všetkých platných zmlúv  v členení 
Miestny  úrad  a  organizácie  mes-
tskej  časti,  zdôvodniť  neplne-
nie  uznesenia  MZ  MČ  DNV  č. 
185/10/2006, bod 3, 
predložiť  MZ  MČ  DNV  správu 
o  vzniku  a  riešení  pohľadávky  za 
prenájom  prevádzky  kozmetiky 
v MŠ M. Marečka 20, 
• uložilo  riaditeľkám MŠ 
predložiť  správu  k  plneniu  ná-
pravných opatrení, 
• zobralo na vedomie  plnenie 
Programu obce za rok 2009, 

• schválilo  počet  volebných  ob-
vodov pre voľby do orgánov samo-
správy obcí v MČ DNV v počte : 1, 
schválilo počet poslancov MZ MČ 
DNV pre VI. volebné obdobie (roky 
2011 – 2014) v počte : 12, 

• zobralo na vedomie časový 
harmonogram organizačne – tech-
nického  zabezpečenia  volieb  do 

Národnej  rady  Slovenskej  re-
publiky v roku 2010, 
• odporučilo konateľovi DNV 
ŠPORT, spol. s r. o. zabezpečiť 
organizáciu  futbalového  turnaja 
žiakov do výšky 620.- Eur., 
- schválilo Správu  o  vyhodno-
tení  činnosti  MZ  MČ  DNV,  MR 
MČ  DNV,  komisií  MZ  MČ  DNV 
za 2. polrok 2009, 
• schválilo  návrh  na  udelenie 
Verejného  uznania  za  zásluhy 
p.  Vladimírovi  Baranovičovi  za 
zásluhy  o  rozvoj  samosprávy 
mestskej časti, schválilo udele-
nie vecného daru p. Vladimírovi 
Baranovičovi  vo  výške  330.- 
Eur, 
II.  Starosta  MČ  DNV  v  súlade 
s  §  2  Všeobecne  záväzného 
nariadenia MČ DNV č. 3/1994 
o  verejnom  uznaní  za  zásluhy 
na  návrh  MZ  MČ  DNV  u  d  e  l 
i  l  p.  Vladimírovi  Baranovičovi 
za  významný  prínos  k  rozvoju 
samosprávy  MČ  DNV  Verejné 
uznanie za zásluhy, 
• schválilo  odmenu  p.  Vlad-
imírovi Baranovičovi z príležitosti 
jeho  životného  jubilea  –  60 
rokov  a  odmenu  p.  Mgr.  Otovi 
Gregorovi  z  príležitosti  jeho 
životného  jubilea  –  50  rokov. 
Obom v súlade s čl. 9 Pravidiel 
odmeňovania  poslancov  MZ 
MČ  DNV...,  vo  výške  priemeru 
poberaných odmien za obdobie 
jedného roka pred udelením od-
meny.                                    zrb

• V Bratislave sa zvýšila 
cena za pitnú vodu

Od 26. februára 2010 sa mení 
v Bratislave cena pitnej vody. Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví 
upravil Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., cenu za výrobu, 

distribúciu a dodávku pitnej 
vody verejným vodovodom. 

Voda bude drahšia o 8,44 %..

• Katalóg 
Devex 2010

obchodov a služieb pre 
obyvateľov Devínskej Novej 

Vsi pre rok 2010 je už v tlači. 
Predpokladáme, 

že do domácností bude 
distribuovaný koncom tohto 

a začiatkom budúceho mesiaca.

KRÁTKE SPRÁVY   (Pokračovanie zo strany 1) VĎAKA
  Ako iste väčšina čitateľov Devexu vie, noviny bez podpory mestskej časti DNV idú od 1. 7. 

2007 na dlh.

  Vďaka čomu a komu noviny vychádzajú nie je vhodné zverejňovať dnes. Dovoľte mi však 

poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek podporou pomáhajú preklenúť toto nezávidenia hodné 

obdobie. Darcovia, sponzori a podporovatelia si neželajú byť v tieto dni menovaní. 

  Stretol som nedávno, pri ceste na stredné Slovensko, suseda z Devínskej, aj keď medzi 

našimi ulicami sú ešte vari štyri ulice, ale... zastavili sme sa pozhovárali, aj Devex prišiel do reči 

a to som netušil, vlastne zistil až po príchode domov, že dotyčný „sused“ poslal na záchranu 

Devexu 30 Eur. Takže poďakovať som nestihol pri stretnutí, nemôžem inak ani teraz, len takto: 

vďaka. A ďakujem, aj za všetkých čitateľov, za solidaritu, pomoc a podporu, všetkým čo sa 

starajú, aby Devex nezahynul a prežíva.
Verím, že spolu to dokážeme. A ďakujem aj tým čo nemôžu, či zabudli.

Pre osvieženie uvádzam: číslo účtu: 5501241032/0200
Devex – Peter Krug, Kalištná 9, 841 07 Bratislava,

konštantný symbol: 0558 • variabilný symbol: 20078
Variabilný symbol je veľmi dôležitý, podľa neho možno rozlíšiť 

ostatné platby od špeciálneho účelu na Devex a ktokoľvek 
bude mať záujem môže zistiť na aký účel platba šla.

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
Dátum: Deň Miesto pristavenia 
8.4.  štvrtok  J. Poničana 9 - 11, Kosatcová - pri škol.dvore 
      Želiarska  
15.4.  štvrtok  J. Smreka 18 - 20, J. Jonáša, Janšákova - pri zrkadle
22.4.  štvrtok  I. Bukovčana 2 - 8



Valné zhromaždenie Miestneho 
odboru Matice slovenskej v ne-
deľu 21. marca 2010 o 15°° vo 
veľkej sále IstraCentra sa nieslo 
skutočne v duchu stanov tejto or-
ganizácie, čo v súčasnosti možno 
považovať za prínos organizá-
cii, členom i obci.
 Detský folklórny súbor Slniečko 
z MŠ M. Marečka pod vedením 
I. Petercovej a Michaela Čavargo-

vá zo ZŠ I. Bukovčana  krátkym 
kultúrnym programom vytvorili 
príjemnú atmosféru rokovaniu. 
Trojhodinový maratón, raz za tri 
roky, si to zaslúžil. O tom, čo všet-
ko sa podarilo, či nepodarilo, čle-
nom Miestneho odboru Matice 
slovenskej realizovať sme sa mali 
možnosť presviedčať počas tých 
troch rokov, veď stačí spomenúť 
otváranie plesovej sezóny, jarné 

tradície, ktoré pripravo-
vali, Festival slovenskej 
národnej piesne, ktorý šíri 
dobré meno organizácie 
i obce už niekoľko rokov, 
poznávacie zájazdy or-
ganizované za účelom 
získavania poznatkov 
z histórie našej vlasti, celý 
rad podujatí pre mládež 
i dospelých a to všetko 
z úcty k našim národným 
tradíciám, nielen domáci 
obyvatelia Devínskej ale 
aj veľa hostí zo Slovenska 
i zo zahraničia. Hovoril 
o tom doterajší predseda 
MO MS Ján Žatko. Irenka 
Olgyayová, hospodárka 
organizácie prezradila 

všetko o financiách. A zodpo-
vedne. Veď v tejto funkcii pôsobí 
(teda ozaj robí) už dvanásť rokov 
a potvrdili to členovia dozorného 
výboru organizácie.
 K zlatému klincu programu pa-
trilo ocenenie najaktívnejších čle-
nov. Čestné uznania za obetavú 
prácu v prospech ideálov Matice 
slovenskej prevzali: L. Fröhlich, K. 
Olgyay, I. Petercová, O. Šubíno-
vá, A. Uhrínová a A. Maderová. 
Čestné uznanie za výnimočný čin 
prevzala Helena Golembiovská. 
O tom, že aktivity miestneho od-

boru Matice slovenskej pre-
rástli našu mestskú časť svedčí 
aj pozornosť ústredia Matice 
slovenskej tak, že na tohto-
ročnom valnom zhromaždení 
21. 3. 2010 prevzali, z rúk 
riaditeľky Domu MS Aleny 
Michalovej medaile sv. Cyrila 
a Metoda Matice slovenskej 
za dlhodobú aktívnu prácu 

Ján Žatko striebornú a Jozef Slo-
vinec zlatú.
 Do nového výboru miestnej 
organizácie matičiari zvolili: D. 
Danielovitsovú, M. Ebringerovú, 
T. Ivanovú, M. Jecka, A. Kordoša, 
I. Košírelovú, P. Kruga, M. Libjaka, 
V. Mikletičovú, I. Olgyayovú, M. 
Slovincovú, a J. Strempeka. Sta-
ronovým predsedom sa stal Ján 
Žatko.
 O plánoch činnosti Miestneho 
odboru budeme hovoriť prie-
bežne na stránkach nášho dvoj-
týždenníka. Medzi tie najbližšie 

bude patriť Festival slovenskej 
národnej piesne 15. a 16. mája 
2010. 
 Predsavzatí, ktoré matičiari pri-
jali, po absolvovaní všetkých ná-
ležitostí valného zhromaždenia, 
je toľko, že by zaplnili hádam aj 
celé číslo Devexu, takže budeme 
o nich hovoriť priebežne v jednot-
livých číslach počas roka.           r

 DEVEX 3

Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave – Devínskej Novej Vsi

V DUCHU MATIČIARSKYCH STANOV

Prijímanie nových členov

Prijímanie nových členov

Zlatú medailu prevzal Jozef Slovinec
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ISTRA CENTRUM
centrum pre voľný čas

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

27. 3. Privítanie jari
- zvyky a tradície našich predkov pri príchode jari, 
vystúpenie DFS, sprievod s Morenou a jej pálenie

Miesto: Námestie pred kostolom od 14.00 h

Istra Centrum, miestna knižnica, Istrijská 6

 pre čitateľov miestnej knižnice
Z dôvodu vykonania povinnej revízie knižničného fondu v zmysle 

zákona č. 183/200 Z.z., 
bude knižnica v čase

od   1.4.  do  31.5.2010  
zatvorená.

Touto cestou chceme požiadať čitateľov, ktorí z akýchkoľvek 
dôvodov nemohli vrátiť vypožičané knihy v určenom termíne, 

aby ich pred začatím  revízie knižničného fondu vrátili.
Ďakujeme

30.3. (uTOROK)  O 18,30 H.  
Z Ú F A L C I

ČR, MP12

31.3. (STREDa) O 18,30 HOD. 
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE  

1.-2.-3. 4. O 18,45 H. 
SMRŤ ČAKÁ VŠADE 

7.4. ( STREDa)  O 19,00 H.
VALENTÍN

11.4. (NEDEľa) O  17,00 H.  
SMRŤ ČAKÁ VŠADE  
O 19,00 h. ROLERKY

14.4. (STREDa)  O 17 a 19,00H.
DOKTOR OD JEZERA 

hROChU
 

17. A 18.4. (SO+NE) 
17.4. O 19,00 a 18.4. 

O 17,30 H. 
MIKULÁŠOVÉ ŠIBALSTVÁ 

25. 4. (NE) O 19,00 H.
T h E    B O X

28. 4. (STREDa) O 19,00 H.   
BRATIA BLOOMOVCI

Program kina DEVÍN • v Devíne (nie v Devínskej)

MAREC – mesiac knihy
Miestna knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v marci môžu 

vrátiť všetky oneskorené výpožičky kníh bez poplatku.

Knižnica je otvorená: 
Pondelok, Streda, Štvrtok 12.00 – 18.00
Utorok zatvorené
Piatok 8.00 -12.00   13.00 – 16.00

Knižnica IC

„Región v ktorom žijem 2010 „

Miestna knižnica Istra Centra 
v rámci Mesiaca knihy pripra-

vila v dňoch 9. - 11.3.2010 
X. ročník projektu „ Región v ktorom 

žijem “. Knižnici sa podarilo 
zabezpečiť na každý deň  spisovateľa 

vždy pre inú vekovú kategóriu.
 Prvý deň  prijal pozvanie spisova-
teľ Ján Navrátil a niesol názov „Čaute 
bengoši“ podľa jeho najnovšej knižky. 
O práci SPN Mladé letá porozprávala  
sl. Penerová - manažérka. Otázok nielen 
okolo knihy na ktoré hostia odpovedali, 
bolo veľmi veľa. 
 Druhý deň sme nazvali „Babka 
na rebríku“ podľa  názvu knižky spi-
sovateľa Dušana Dušeka, ktorý prišiel 

medzi deti porozprávať  o tomto novom 
vydaní svojej knihy. 
 O všetkom čo predchádza výro-
be knihy žiakom porozprávala pani 
Šeršeňová, redaktorka z Vydavateľstva 
Slovart, ktoré túto knihu vydalo. Deti sa 
dozvedeli veľa zaujímavostí  z autoro-
vho života ako aj o práci vydavateľstva . 
 Posledný deň podujatia otvorili ži-

aci ZUŠ svojim programom, po ktorom 
nasledovala beseda so spisovateľkou 
Zuzkou Šulajovou rodáčkou z Devínskej 
Novej Vsi o pokračovaní jej úspešnej 
knihy „Džínsový denník 2“. 
 V druhej časti programu bolo vy-
hodnotenie literárnej súťaže  „ Prečo 
mám rád svoje bydlisko“, ktorá bola 
súčasťou projektu.
 Po skončení každej besedy nasle-
dovala autogramiáda. Na týchto podu-
jatiach sa zúčastnilo okolo 300 žiakov.
 V spolupráci so základnými škola-
mi v DNV prišlo do súťaže 90 prác, kto-
ré odborná komisia rozdelila do troch 
kategórií a v každej udelila 3 hlavné 
ceny.

ISTRA CENTRUM- Miestna knižnica, Istrijská 6

Dušan Dušek

Zuzka Šulajová

Ján Navrátil

I. KATEGÓRIA
 1. miesto Ruth Bohumelová 3.A ZŠ P. Horova
 2. miesto Denisa Pribulová 5.A ZŠ P. Horova
 3. miesto Michal Emmer 4.B ZŠ P. Horova 

II. KATEGÓRIA 
 1. miesto Patrik Szabó 6.A ZŠ P. Horova 
 2. miesto Tomáš Junas 6.B ZŠ I. Bukovčana
 3. miesto Marek Hutta 6.B ZŠ I. Bukovčana

III. KATEGÓRIA
 1. miesto Michaela Čavargová 7.A ZŠ I. Bukovčana
 2. miesto Veronika Vargová 7.A ZŠ P. Horova
 3. miesto Monika Kováčová 8.A ZŠ P. Horova

Miestna knižnica ďakuje za spoluprácu vedeniu základných 
škôl a pedagogickým pracovníkom  ZŠ I. Bukovčana 

a ZŠ P. Horova   a všetkým pisateľom za ich pekné práce. 

Poďakovanie patrí aj vydavateľstvám  Ikar, Mladé letá, 
Slovart a  kvetinárstvu Begra za ich sponzorské dary.

Pracovníci knižnice
Dušan Dušek • Ján Navrátil • Zuzka Šulajová



 DEVEX 5

ˇSpolocenská kronika
Európski intelektuáli už dlhší čas upo-

zorňujú, že nastal „koniec veľkých 
príbehov“. Myslia tým skutočnosť, že 
ľudia prestali veriť zápasu o lepšiu 
budúcnosť. Zostali len malé príbehy 
a malá viera. Malá svojím dosahom 
i obsahom. Čoraz viac ľudí sa angažuje 
už len do výšky svojho platu či inej od-
meny. Angažovať sa do výšky ideálu 
pripadá smiešne. A vôbec, aký ideál? 
Idealisti sú predsa hlupáci a hlúpi sú aj 
preto, že zarábajú málo... 
 Starší ľudia si pamätajú na zápas 
dvoch veľkých príbehov: Príbehu soci-
álne spravodlivej spoločnosti a príbehu 
slobodnej demokratickej spoločnosti. 
Ten prvý tvrdil, že sloboda je súčasť 
sociálnej spravodlivosti, a ten druhý, 
že sociálna spravodlivosť je možná len 
v demokracii. Pre oba príbehy boli ľudia 
ochotní dokonca aj strádať i zomierať. 
Žiaľ, pre oba príbehy sa nielen niektorí 
ľudia obetovali, ale najmä bolo veľa 
ľudí obetovaných a ponížených. Aj pre-
to tieto príbehy stratili moc a autoritu. 
 Kresťanská viera sa tiež pokladá za 
veľký príbeh. Podobne ako spomenuté 
veľké spoločenské príbehy si aj kresťan-

stvo dávalo za cieľ zmeniť svet a člove-
ka. Zmeniť k lepšiemu. A podobne sa 
občas spochybnilo samo, keď sa jeho 
prívrženci neobetovali, ale obetovali, 
využili iných. Aj preto dnes mnoho ľudí 
hádže nad všetkým rukou, že netreba 
veriť nič, len sebe, že netreba meniť nič, 
ani seba, že stačí sa len správne zorien-
tovať a využiť, čo ponúka dnešný deň. 
Iste, môžeme prijať tento skepticizmus, 
ale aj jeho dôsledky. Medzi ne patrí 
zmierenie sa s malými príbehmi a ma-
lou vierou, ako aj s malými ľuďmi, čo sa 
dnes predvádzajú a vládnu.
 Mal som písať o Veľkej noci. A zati-
aľ píšem len o strate viery vo veľké príbe-

hy. Ale asi to nejde inak. Lebo Veľká noc 
nie je možná bez „veľkej“ viery, ktorá sa 
rodí na pozadí veľkej depresie. Zároveň 
v tom je naša nádej. Apoštol Pavol to 
raz aj napísal, že pravý človek „proti 
nádeji v nádej uveril“. A proti smrti v ži-
vot a proti zákonu v lásku. Uveril a ob-
javil, lebo sa nezmieril s malým hlúpym 
sebeckým svetom v politike, ekonomike, 
kultúre ani náboženstve. 
 Prajem nám, aby sme sa s malosťou 
ani my nezmierili, „veľké“ príbehy aby 
sme kriticky preverili a otvorili sa najmä 
tomu kresťanskému veľkonočnému prí-
behu o živote, ktorý tu je napriek našim 
prehrám, hriechom a pádom. Veľký prí-

beh víťazstva a radosti sa zjavuje z dru-
hej strany, zjavuje sa nie ako nami „vyro-
bený“, ale nám darovaný, obyčajne tam 
a vtedy, kde by sme to už ani nečakali. 
Kto má chuť a záujem, môže túto nádej 
hľadať spolu s nami aj v našom kostole 
na predveľkonočných a veľkonočných 
bohoslužbách. 

Všetkým prajem radosť, pokoj i oddych 
a najmä vieru vo veľký (veľkonočný) 
príbeh. 

Karol Moravčík, farár 
v Bratislave – Dev. N. Vsi

VEĽKÁ NOC 2010

Bohoslužby v Kostole Ducha Sv. 
v Bratislave - Dev. N. Vsi 
cez veľkonočné sviatky roku 2010

 28. 3. Kvetná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00 
 1. 4. Zelený štvrtok – 19.00
 2. 4. Veľký piatok – 17.00
 3. 4. Biela sobota – 19.30 
 4. 4. Veľkonočná nedeľa – 8.00, 10.30, 19.00
 5. 4. Veľkonočný pondelok – 8.00, 10.30 

Typické jarné upratovanie Dnešné dni na našich trhoviskách

Elena FELLINGEROVÁ
Anna BRŇÁKOVÁ

Jozef ŠTANSKÝ
Nech odpočívajú v pokoji!

nových spoluobčanov
Lenka ŠTEFANOVIČOVÁ

Viktor ČERVEŇÁK
Peter NECHALA

Lucia KUČERÁKOVÁ
Katarína MOZOĽOVÁ

Dominik ČERNÁK
Vitajte!

oslávili 13. 3. 2010
Ján a Estera(rod. 

Ščepánová) 
MARTANOVIČOVÍ 

z Novoveskej
Blahoželáme!

Mgr. Matúš MARKO  
a  Mgr. Juliana FILOVÁ

Blahoželáme!

Ďakujeme príbuzným, priateľom, 
susedom, známym 

a spolupracovníkom 
za účasť na pohrebe, 

kvetinové dary a slová útechy 
pri rozlúčke s naším drahým 

Antonom ROČEKOM 
dňa 4. marca 2010.

Smútiaca rodina

Odišli z našich
radov

Privítali sme

Zlatý sobáš

Zosobášili sa

Podakovanie



DEVEX 6 

 Keď som známym ponúkol, 
že ich syn , ktorý má problém 
s čítaním, môže pokračovať 
v štúdiu na Strednej odbornej 
škole na Mokrohájskej č. 1, 
sa takmer urazili. „A čo je on 
chromý?“ 
 Možno ešte donedávna, aj 
to iba z nedostatočnej infor-
movanosti, mal každý dojem, 
že na Mokrohájsku sa môžu 
ísť učiť iba bezrukí, či beznohí, 
na vozíčku alebo po detskej 
mozgovej obrne.

 Z Devínskej však štúdium 
na Mokrohájskej absolvovalo 
už niekoľko desiatok detí. Aj 
tie viac zdravotne postihnuté 
aj tie druhé. Teda tie, čo sa im 
ťažšie dýchalo, mali nepatrne, 
obrazne povediac, ploché 
nohy, alebo alergiu na nejakú 
rastlinu.
 Dnes, po absolvovaní, si ne-
vedia vynachváliť možnosť sa 
vyučiť alebo zmaturovať.
 Ak teda nemáte vyriešený 
problém s vašim dieťaťom kon-

 Sľúbil som, že  postupne poho-
vorím o tom, ako  sa v našej MČ 
v rámci samosprávy, napĺňajú ale-
bo plnia volebné programy.  Časť 
problematiky o spackanom scená-
ri  Istrijskej ulice, o nedostatočných 
protipovodňových zábranách , 
medzi potokom Mláka a Istrijskou 
ulicou, o nevýhodnej kúpe Textilan-
ky,  som načrtol v predchádzajú-
cich číslach Devexu.   Pokračujem 
následne  v polemike,  o  nerieše-
ných a nesplnených úlohách  vo-
lebných programov. Zoberme si 
veľmi pálčivý problém parkovania 
automobilov. Už viac ako desaťro-
čie sa   sľubujú parkovacie plochy,  
a najbližšie dokonca parkovacie 
domy. To sú sľuby, ktoré sa obča-
nom určite pozdávajú, no ale aké 
je ich plnenie. Doteraz v podstate 
žiadne, dokonca si dovolím tvrdiť, 
že napätú situáciu na sídlisku vodiči 
zachraňujú  parkovaním pred TER-
NOM. Okrem toho,  som  postrehol 
stavebnú aktivitu pracovníkov De-
novy,  na ul. J. Poničana .   Podľa 
dostupných informácií  sa má na kri-
žovatke Grba-J.Poničana-vstup 
do cintorína , vybudovať križovatka 
typu , kruhový objazd, no a pod 
tým rúškom zlikvidujeme zrejme ze-
leň v školskom areáli a vybudujeme 
potrebné parkoviská. Ak sa to bude 
občanom páčiť, i to je čiastočné 
riešenie. Vybudovaním kruhového 
objazdu, umožníme autám, ktoré 
tu sporadicky premávajú plynulú 
jazdu po ceste. Nie som špecialis-
ta na dopravu, pravidelne tadiaľto 

jazdím do Terna, sem tam tu stretá-
vam i iné autá . Terajšia križovatka 
je bezproblémová. Alebo tadiaľto 
pôjde hlavná dopravná tepna, ale-
bo samospráva nevie čo s peniaz-
mi.   Alebo budovanie kruhových 
objazdov, nám tajne umožní likvi-
dovať zeleň a zároveň vytvorí nové 
parkoviská? Problém s parkovaním, 
nie je špecifickým problémom len  
sídlisk,  ale i neriešeným problémom 
v celej Devínskej. Pritom ,  je možné 
zvýšiť kapacitu parkovacích miest, 

aj bez ujmy na existujúcej zeleni. 
Nuž,  ale zaoberá sa tým  niekto 
dobre zaplatený?  Takže, mám 
aj iný recept, občania nekupujte 
si autá, nevytvárajte nežiadaný 
pretlak /nie paradajkový/, nebude 
potrebné budovať nové parkoviská. 
No a problém je vyriešený. Vidíte 
aké to je jednoduché. Ale to je len 
pre osvieženie . Teraz zasa vážne. 
 Zoberme si DSS – domov soci-
álnych služieb. V čase, keď sa DSS 
budoval, vychádzali prepočítané 
náklady na úhradu za jedného 
umiestneného dôchodcu v tomto 
zariadení cca  25 tisíc slov. korún 
mesačne. Táto suma bola varova-
ním, alebo inak povedané, natíska-
la sa  otázka, či je to reálna suma  
na umiestnenie našich občanov. Kto 
si to bude môcť   z nich  dovoliť. 
Navrhoval sa preto,  tento problém 
riešiť, zvýšením ubytovacej kapacity 
na dvojnásobok. To  bolo možné 

vybudovaním naviac jedného pod-
lažia. Táto možnosť bola výhod-
ná i z dôvodu , že sa  zhotovoval 
nový krov a strecha. Po  našom sa 
to povie , zabiť jednou ranou dve 
muchy. Prečo to teraz rozpisujem. 
Nuž preto, že tento návrh bol 
podaný opozičnými poslancami, 
preto nebol akceptovaný. Lebo oni 
majú výhodnejšie riešenie.  Niektorí 
ľudia proste nestrávia návrhy, ktoré 
podá niekto iný ak  nie oni.  Právom 
sa naši občania pýtajú, prečo to 
budujete z peňazí našich daňových 
poplatníkov   a nemá to slúžiť našim 

občanom.   
 Možno sa vám  zdá, že prebe-
rám veci, ktoré nie sú tie hlavné 
a nosné. To preto, lebo sú práve 
teraz aktuálne. Tak, konkrétne Pred-
staničné námestie a Devínske kino. 
 Naše Novoveské kino, je nevy-
užité zase sa opakujem, možno 
dvadsať rokov. Nedá sa povedať, 
že neboli pokusy o jeho prenajatie 
podnikateľom. Prečo sa to nepo-
darilo doteraz, doba je to veľmi 
dlhá,  tak to je zbytočné rozoberať. 
Nemá to ospravedlnenie. Devín-
ska sa zo strany od Volkswagenu, 
s príslušnou časťou Kolónia , a De-
vínskym dvorom zastavala rýchlo 
občianskou výstavbou . Ja osobne 
si myslím, že taká budova s pozem-
kom ako je Devínske kino, je veľmi 
vhodnou stavbou na využitie pre 
rôzne občianske aktivity ako pra-
videlné cvičenia , občianske zdru-
ženia a veď viete na čo myslím. 

Obyvateľov razantne pribúda. Keď 
nechýbali peniaze doteraz za náj-
om, podľa mňa by stačilo krytie pre-
vádzkových nákladov občianskych 
aktivít.
 O predstaničnom námestí sme sa 
napočúvali dosť. MČ dala vypra-
covať projekty alebo  ich vypraco-
vala, samozrejme zadarmo nebolo 
ani hijo ani hota. Ale výsledok ži-
aden. Život nakoniec donútil riešiť 
problém železničiarov.
   Ale podobné je to i s preložkou 
Mlynská a Mlynskou ulicou. Prelož-
ka Mlynská sa zrealizovala, prie-
chod z nej pre chodcov na Mlynskú 
je vo hviezdach, no a ako to vyzerá 
teraz zo slepou ulicou Mlynská, 
binec je tam excelentný. Je možné, 
že predseda komisie pre ochranu 
verejného poriadku býva práve 
na tejto ulici?  
Nuž proti gustu, žiaden dišputát.
 I dočítal som sa v Metropole, 
ako pán starosta v čase snahy o li-
kvidáciu Devexu, veľmi podporoval 
zachovanie tejto našej občianske 
informatiky. Nehovorí síce o tom 
ako to robil, či už  verejnou podpo-
rou Devexu  pred občanmi, alebo  
vetovaním uznesenia poslanecké-
ho zastupiteľstva o neschválení fi-
nančnej dotácie pre Devex, alebo 
priamo jeho finančnou podporou 
z jeho reprezentačného fondu. To 
posledné vlastne môže urobiť aj 
teraz, namiesto sypania si popola 
na svoju hlavu. 
 Dúfam milí občania , že som vás 
aspoň trocha pobavil a neunavil 
svojimi názormi. Prajem vám príjem-
ný deň.        Ing. Peter Ebringer

čiacim základnú školu, infor-
mujte sa na tel. číslach: 
02/ 5920 9158,
5920 9107, 
mail: 
sekretariat@iprba.sk, 
získajte informácie aj na:  
www.iprba.sk
 Aké učebné odbory a mož-
nosti Stredná odborná škola 
ponúka?
Možnosť vyučiť sa v troj-
ročných učebných odboroch:
• obrábač kovov
• mechanik opravár 
 - elektromechanik
• knihár
• technicko administratívny
 pracovník
• zlatník a klenotník

• krajčírka
Možnosť absolvovať štvo-
rročný odbor s maturitou:
• kozmetik (čka)
• mechanik počítačových 
 sietí
Možnosť absolvovať dvojroč-
né denné nadstavbové štúdi-
um končiace maturitou
• elektrotechnika
• umelecko remeselné práce
• strojárstvo
• technicko ekonomický 
 pracovník
A ďalšie možnosti dovzde-
lávania a možnosti získania 
kvalifikácie nájdete na:
www.iprba.sk

pk

Končí vaše dieťa 
základnú školu?
A nenašli ste vhodné pokračovanie?

Volebný rok

s vylúčenými občanmi



DEVEX 7

Inzercia -  Cenník:  1 znak = 0,05 € ,  1/16 str .  = 25  € ,  1/8 str .  = 50  € ,  1/4 str .  = 100  € ,  1/2 str .  = 200  € ,  1 s tr .  = 400  € .  1 cm2 =  0,85  € . 
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy:  t r i  uverejnenia za sebou 5% ,  pri  päť a viac 10% ,  celoročné 20% .  Ponuka detských vecí bezplatne. 
Z a m e s t n a n i e  h ľ a d á m :  z ľ a v a  5 0 % .  P r í p l a t k y :  1 .  s t r a n a  +  1 0 0 % ,  p o s l e d n á  s t r a n a  +  5 0 % ,  i n á  a k o  i n z e r t n á  s t r a n a  ( 6 , 7 )  +  3 0 % .  
I n z e r c i a :  e - m a i l :  d e v e x @ b a . n e t l a b . s k ,  p o š t o u :  D e v e x ,  8 4 1  0 7  B r a t i s l a v a ,  K a l i š t n á  9 ,  t e l . :  0 9 0 3  4 2 9  4 8 5

02 - PREDAJ

• Ponúkam k jarnej výsadbe sirôt-
ky, letničky, muškáty a zeleninové 
priesady. Šubín Milan, Na Grbe 30, 

tel.: 0907 222 231
• Predám domácu ml. papriku.

tel.: 0918 448 873
• Predám nový stôl 80 x 80 cm, 
čerešňa. Tel.: 0910 923 932

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Centrum sociálnych služieb Náruč 
záchrany SENIOR&JUNIOR na 
Fedákovej 5 v Dúbravke prijme:
- upratovačku s praxou v sociálnom 
a zdravotnom zariadení,

- kuchára
- vrátnika         Bližšie informácie na

 0917 448 651

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

 Tel.: 0903 777 612
• ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, 
DANE - kompletné spracovanie 
Ing. Monika KONCOVÁ  

 Tel.: 0907 106 308
02 64 777 430

monika.koncova@gmail.com
• Núdzové otváranie dverí.

Tel.: 0903 777 612

06 - NEHNUTEĽNOSTI

• Predám záhradu v DNV, 1 907 m², 

možnosť stavať.  Tel.: 0910 421 170
• Predám 2-izb. byt na I. Bukovčana, 
5. posch.     Tel.: 02/ 6280 1335

07 - ROZLIČNÉ

• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
   POTREBY, rozličný tovar, darčeky.

Na grbe 55. Tel: 6477 4642
• Výhodné poistenie 
 Júlia Suchová 

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

04 - Služby (ponúka)

05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

Patria k sebe

Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov 
zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb 
Magio TV Optik (okrem programu Magio 
TV Optik Start) a Magio internet Optik 
(okrem programu Magio internet Optik 1) 
s viazanosťou na 24 mesiacov. Časová platnosť 
ponuky je definovaná platným cenovým 
výmerom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Magio internetna optike 
na 6 mesiacov zadarmo!

Objednajte si 
Magio TV spolu 

s Magio internetom 

0800 123 456     www.t-com.sk    T-Centrum    

33.32.02_PATRIAKSEBE_DEVINEXPRESS_182X130_cb.indd   1 3/1/10   1:15 PM okresný manager
 KOOPERATIVA, poisťovňa, a.s. 

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

sangria@stonline.sk
• Hľadám občasného opatrovateľa 

bytového psíka.Tel.: 0905 646 610

Ing. Monika KONCOVÁ

ÚČTOVNÍCTVO – jednoduché a podvojné
MZDY a personalistika
DANE – DPH, Daň z príjmu fyzických a právnických osôb, atď.

Kompletné spracovanie, účtovné závierky
Zodpovedne a spoľahlivo za prijateľnú cenu 
Prvá konzultácia - poradenstvo zdarma

I. Bukovčana č. 24, 841 07  Bratislava - Devínska Nová Ves
Tel.: +421 2 64 777 430 
Mobil: +421 907 106 308
E-mail: monika.koncova@gmail.com



ÚČTOVNÍCTVO   -   MZDY   -   DANE
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Z policajného
zápisnika

�
� �

ukradol zhutňovací stroj v hodnote 
780 eur.
• Na Istrijskej ulici sa 15. 3. vlámal 
neznámy páchateľ do skladových 
priestorov, kde ukradol 4 ks letných 
pneumatík aj s hliníkovými diskami, 
uhlovú brúsku ASIST 230 a vo 
vedľajšom objekte rozbrusovačku 
Profi. Krádežou spôsobil škodu 
430 eur, poškodením zariadenia 
220 eur.
• V stredu 17. 3. hliadka OO PZ 
DNV prichytila vodiča Škody Felí-
cia v čase, keď mal zákaz viesť 
motorové vozidlo. Páchateľ je 
stíhaný za prečin marenia výkonu 
úradného rozhodnutia.
• Škodu 200 eur spôsobil nezná-
my páchateľ 18. 3. keď sa na Is-
trijskej vlámal do rodinného domu 
a ukradol 4 ks zimných pneumatík 
na Mercedes.
• V ten istý deň, štvrtok 18 3. ne-
známy páchateľ na J. Poničana 
ukradol oranžové vozidlo Kia Rio 
v hodnote 10-tis. eur.

OO PZ DNV

• V pondelok 8. 3. neznámy 
páchateľ ukradol z rodinného 
domu na ulici Slovinec rôzne 
šperky v hodnote 2 500 eur.
• V ten istý deň 8. 3. neznámy 
páchateľ na ulici Tehelňa ukra-
dol vo firme kufrík s pracovným 
náradím v hodnote 1 500 eur.
• Neznámy páchateľ 9. 3. ukrad-
ol na Janšákovej vozidlo VW Multi-
van modrej metalízy, aj s dokladmi. 
Hodnota krádeže je 15-tis. eur.
• V ten istý deň 9. 3. sa neznámy 
páchateľ vlámal na Vápencovej do 
rodinného domu. Ukradol televízor 
Panasonic, rádiomagnetofón 
Philips, rôzne ošatenie, alkohol 
a z dielne dva pánske bicykle, kar-
bobrúsku, elektrickú vŕtačku AMI, 
elektrickú ručnú pílu a kompresor. 
Všetko v hodnote 1 297 eur.
• V sobotu 13: 3. neznámy 
páchateľ na ulici Na hriadkach 

GOODSPORTS INTERNATIONAL SLOVENSKO 

pozýva všetkých chlapcov a dievčatá na baseballové tréningy
V telocvični v škole Pavla Horova 16 , 13. marca a 20. marca (soboty)

9.30 -11.30  T-ball-Baseball pre najmenšie deti (6 – 9 ročné deti)
12.00 – 14.00 Little League (10-13 ročné deti)

viac info:0902 705 507
Nezabudnite si priniesť PREZUVKY do telocvične!!!!!

- Podľa mojich hodiniek som 

prekonal svetový rekord! 

Koho mám vyhľadať?

- Hodinára.

•••

- Musím teraz jesť jedlá, 

ktoré mi vôbec nechutia.

- Čo si nabehol na 

nejakú diétu?

- Čoby! Začal som 

brať dôchodok.

•••

- Čo je to obetavý čin?

- Keď všetci pijú a jeden 

sa obetuje a zaplatí to!

•••

Ja si myslím, že ľudia by 

mali chodiť bosí, je to 

oveľa  zdravšie. Napríklad, 

ja keď sa ráno zobudím 

obutý, tak ma boli hlava...

•••

Trocha politiky

* Slovenská rarita: 

nezávislý kandidát 

podporovaný štyrmi 

politickými stranami.

* Na námestí SNP 

sa v roku 1989 zišlo 

200-tisíc osamelých jedincov.

FUTBAL
JAR SEZÓNY 2009 – 2010

IV. liga - 14. kolo  21.3. 2010
Malinovo – Lok DNV 0 : 0
  z

 Tím dobrovoľníkov young-
4BA opäť podporí nápady mla-
dých Bratislavčanov. Cieľom 
grantového kola je vybrať na-
jzaujímavejšie projekty, ktoré 
spestria život ľudí v Bratislave 
počas letných mesiacov. Na ten-
to cieľ rozdelia sumu 3 500 Eur. 
Iniciatívu young4BA podporuje 
aj známy herec Ľuboš Kostelný.  

	 „Práca	young4BA	ma	nadchla.	Na-
priek	 tomu,	 že	 táto	 partia	 študentov	
má	 na	 prerozdelenie	 sotva	 mesačný	
plat	 manažéra,	 dokáže	 podporiť	 de-
siatky	projektov	ročne“,	hovorí	jeden	z	
najúspešnejších	mladých	hercov,	 ktorý	
už	 štrnásť	 rokov	 žije	 v	 Bratislave.	 „Je	
super,	 že	 sú	 to	projekty	mladých	Bra-
tislavčanov.	 Tí	 sa	 tak	 naučia	 vážiť	 si	
nielen	 peniaze	 a	 vlastné	 nápady,	 no	
najmä	mesto,	v	ktorom	žijeme.	Treba	si	
budovať	vzťah	aj	k	miestu,	kde	žijeme,	
aj	k	ľuďom	okolo	seba,	aby	to	tu	ostalo	
po	nás	o	čosi	 krajšie	a	 lepšie,	ako	 to	
bolo	pred	nami.	Vždy	mi	boli	sympatic-
ké	veci,	čo	ľudí	spájajú.	Toto	je	 jedna	
z	nich.	Držím	im	palce!“	dodáva	Kostel-
ný,	ktorý	young4ba	podporuje.	

 Tím mladých dobrovoľníkov young-
4BA pôsobiaci pri Komunitnej nadácii 
Bratislava, ktorých spája spoločný zá-
ujem o život v Bratislave, rozhoduje aj 

tento rok o výbere a podpore nápadov 
mladých ľudí. Stačí ak, svoje myšlienky 
pretavia pomocou jednoduchej formy 
do napísaných projektov. 
O grant môžu žiadať jednotlivci a ne-
formálne skupiny vo veku od 15 do 26 
rokov, združenia aj neziskové organi-
zácie. Podmienkou akceptovania kon-
krétneho projektu je jeho verejnopro-
spešnosť v ľubovoľnej oblasti (šport, 
umenie, životné prostredie, vzdeláva-
nie, kultúrna oblasť a iné). Celková 
suma peňazí, ktorú majú filantropi 
v roku 2010 na prerozdelenie, pred-
stavuje vďaka Nadácii SPP 3 500 Eur. 
Realizácia projektov je ohraničená 
priestorovo na región hlavného mesta 
Bratislavy a časovo na obdobie od 
mája do augusta roku 2010. V záujme 
podporiť viacero rôznych aktivít a zasi-
ahnuť tak široké spektrum oblastí, ktoré 
môžu ľuďom žijúcim v Bratislave sprí-
jemniť každodenný život, je maximál-
na finančná čiastka na jeden projekt 
ohraničená na sumu 350 Eur. 
 Projekty môžu žiadatelia posielať 
na e-mailovú adresu young4ba@
gmail.com do štvrtka 15. apríla 2010. 
Formulár na podávanie projektov, ako 
aj všetky informácie o young4BA ná-
jdete na webovej stránke  www.young-
4ba.sk.

tím young4BA
(Pokračovanie v budúcom čísle)

ZOSTÁVAJÚ S NAMI

 V priebehu marca odišli z ra-
dov našich občanov aj dve osob-
nosti, ktoré boli spojené zo špor-
tom a najmä futbalom v DNV.
 Rozlúčili sme sa s pánom 
Antonom Ročkom, ktorý dlhé 
roky pôsobil ako zástupca Loko-
motivy DNV v orgánoch Sloven-
ského futbalového zväzu v rôz-
nych funkciách.
 Ďalšou bolestnou stratou 
bolo úmrtie pána Jozefa Štán-
skeho. Tento takmer pol storo-
čia pôsobil vo futbalovom klube 
DNV ako hráč, tréner, funkcionár 
predseda futbalového klubu. Tí, 
ktorí zažili jeho pôsobenie, spo-
mínajú na jeho entuziazmus a za-

pálenosť za farby nášho klubu. 
Neváhal obetovať všetky svoje 
schopnosti a možnosti pre futbal, 
ktorý bol jeho veľkou láskou. 
Legendárny je jeho výrok pred 
zápasmi: „Chlapci, od začiatku 
naplno a potom pridávať!“
 Chceli by sme touto formou 
poďakovať za činnosti, ktoré me-
novaní vykonali v prospech špor-
tu a najmä futbalu v DNV. Ich 
mená zostanú navždy v pamäti 
športovcov a hlavne futbalistov.
 Ešte raz srdečná vďaka spolu 
s trvalou spomienkou, že aj keď 
už nie sú v našich radoch zostá-
vajú navždy s nami. 

Výbor futbalového klubu 
LOKOMOTÍVA 

Devínska Nová Ves

BRATISLAVA HĽADÁ TVOJE NÁPADY


